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JESIENNY FESTYN POLONIJNY
Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO

POLSKA RADA 
– ZWIĄZEK KRAJOWY W BERLINIE 
zaprasza wszystkich 
do wspólnej zabawy na łąkach 
między Lübars a Blankenfelde, 
przy Banhofstraße.
Dojazd autobusem 
linii 222 do Alt-Lübars. 

O pełnych godzinach 
zapewniamy dowóz traktorem 
drogą Alten Bernauer Herrweg 
w kierunku Blankenfelde.

  W PROGRAMIE:
• Zabawy dla dzieci i dorosłych,  

zajęcia plastyczne, akademia cyrkowa,  
dmuchany plac zabaw, czytanie bajek. 

• Warsztaty: budowa latawca, plener malarski, 
grafitti, fit i activ. 

• Konkurs latawca, zawody sportowe. 
• Quiz z okazji 230 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
• IV bieg dla Niepodległej. 
• Występ zespołów muzycznych:  

New Voice System, Bloody Kishka.
• Przysmaki polskiej kuchni.

FINANSOWANY PRZEZ: WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ: PARTNERZY MEDIALNI:

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury 
i Mediów Republiki Federalnej Niemiec

12 WRZEŚNIA 2021, GODZ.11.00–18.00
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Coraz chłodniej, dnie coraz krótsze, ale jeszcze nie wska-
kujemy pod koc, jeszcze nie odpuszczamy! Jeszcze czas 
spędzamy głownie na zewnątrz, na powietrzu, na trawie. 
Lato wciąż w nas!

Na początek polecamy „Zabawę bez granic“, czyli jesienny 
festyn polonijny. Polska Rada – Zwiazek Krajowy w Berli-
nie zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy w plenerze. 
W programie zajęcia plastyczne, cyrkowe, rozmaite warsz-
taty a także konkurs na najpiękniejszy latawiec i koncerty. 
Dajmy się porwać!  

Porwie nas też z pewnością kontaktowy kucharz Bogu-
sław Sypień zabierając nas w kulinarną podróz do Taiwa-
nu. Otwarte granice oraz duża liczba zaszczepionych po-
zwoliły na poluzowanie codziennego życia, więc ruszamy 
w świat. Pora na tajwański stek z kurczaka!

A po steku warto oddać się lekturze. Polecamy wywiad 
Anny Burek o historii, celach i działaniach Szkoły Polskiej 
przy Ambasadzie w Berlinie. Na pytania dziennikarki opo-
wiada kierowniczka szkoły Izabella Elsner. Czym właści-
wie jest Szkoła Polska przy Ambasadzie w Berlinie? Czy 
to typowy szkolny punkt konsultacyjny poza granicami 
kraju? O tym więcej w rozmowie.  

Interesujacymi artykułami dzieli się z nami również Radio 
Cosmo. Zachęcamy do przeczytania rozmowy z założy-
cielem “Pigasusa”, galerii w Berlinie poświęconej polskim 
plakatom. O sile tego medium, ale tez o czasach PRLu 
z Mariuszem Bednarskim rozmawia Adam Gusowski.

Warto też mieć na oku nowości. W Berlinie, w Forum Hum-
boldtów została niedawno otwarta wystawa, która zajmuje 
aż 4 000 metrów kwadratowych i ukazuje relacje między mia-
stem, jego mieszkańcami i całym światem. Marta Janik poleca 
zwiedzanie „Berlin Global”.

Berlin fascynuje nas w każdym miesiacu. To tu mieszają się 
różne kultury, to tu chętnie ściągają ludzie z wielu krajów. 
Cieszymy się, że my również, wraz z czytelniczkami i czytel-
nikami, współtworzymy to miasto!

Redakcja

�  berlin.global 
�  berlinglobal.exhibition
www.berlin-global-ausstellung.de/global/polski
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Wystawa dotycząca Berlina na 
terenie Forum Humboldtów

Berlin Global – to nazwa, która najlepiej od-
daje sens tej ambitnej wystawy. Wpływ stolicy 
Niemiec na świat jest znany, tutaj zostaje on 
skrupulatnie na każdym kroku przypominany. 
No i Berlin ma z całą pewnością charakter glo-
balny, światowy. To tu mieszają się różne kultu-
ry, to tu chętnie ściągają ludzie z wielu krajów. 
Berlin fascynuje. I choć miasto wywarło duży 
wpływ na historię nie tylko Europy, to też samo 
ulega wpływom. Zobaczenie stolicy Niemiec 
również z tej perspektywy jest interesujące. 

Wystawa w Forum Humboldtów zajmuje aż 
4 000 metrów kwadratowych i ukazuje relacje 
między miastem, jego mieszkańcami i całym 
światem. W licznych salach czekają na zwie-
dzających instalacje i klimatyczne inscenizacje, 
które dotyczą najrozmaitszych tematów, w któ-
rych, jak w zwierciadle, odbija się kolorowy, nie-
jednoznaczny Berlin. 

„Światowa perspektywa”, „Obrazy z Berlina”, 
„Rewolucja”, „Przestrzeń wolności”, „Granice”, 
„Rozrywka”, „Wojna”, „Moda”, „Powiązania”, 
„Przestrzeń relaksu”, „Studio światowe” – tak 
nazywają się poszczególne sale wystawien-
nicze, przez które zwiedzający podróżują od-
wiedzając wystawę. Przygotujcie się na odczu-
wanie, odkrywanie i uczestniczenie. To tutaj 
wsłuchacie się w portrety dźwiękowe ważnych 
dla stolicy Niemiec postaci, będziecie świadka-
mi szarży rewolucyjnych a także zatańczycie 
do dźwięków Berlina! Bo ta wystawa jest czymś 
więcej niż wystawą. To interaktywne doświad-
czenie, które można współtworzyć. Jest tu 
przestrzeń na wyrażanie swojej opinii o tym, co 
się widzi i czego się doświadcza. Jest też prze-
strzeń na posłuchanie opinii innych ludzi. Czym 
się różnimy? Co nas łączy? Jak osobiste do-
świadczenia wpływają na odbiór metropolii? To 
bardzo ważne, aby zobaczyć, w czym jesteśmy 
podobni, a czym różnimy się od innych zwie-
dzających. Tu nie ma miejsca na  jedną narra-
cję. Przygotowując tę niezwykłą wystawę, dano 
głos wielu ludziom, tym „zwykłym” po prostu 
żyjącym w stolicy Niemiec, ale też ekspertom, 
artystom, mieszkańcom, tworzącym na miejscu 
różne inicjatywy i związki. To ich opowieści oży-
wiają całą przestrzeń tworząc wielogłos, który 
tak pasuje do Berlina, w którym nie ma jednego 
poglądu, nie ma jednej historii. 

Wystawa oferuje ciekawe przeżycia dla 
wszystkich uczestników: treści są przekazy-
wane w dwunastu językach wraz z niemieckim 
językiem migowym. Wszystkie obszary są do-
stępne dla wózków dziecięcych, wózków inwa-
lidzkich i chodzików. Kontrastowa ścieżka fak-
turalna na podłodze ułatwia orientację. Mottem 
stało się słowo klucz: uczestniczenie! 

Na początku wystawy widzimy wielki mural, 

 
Marta Janik

BERLIN GLOBAL – zanurz się w historii miasta. 
Daj mu też siebie! 

Adres:
Berlin Ausstellung im Humboldt Forum
Schlossplatz, 10178 Berlin
www.humboldtforum.org/de/programm/

Dojazd:
S+U: Alexanderplatz
U-Bahn: Rotes Rathaus, Museumsinsel
Autobus: Lustgarten, Berliner Schloss
Parking: Schlossplatz

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 10:00 – 20:00 
Wtorek: zamknięte
Środa: 10:00  – 20:00  
Czwartek: 10:00  – 20:00  
Piątek: 10:00  – 22:00  
Sobota: 10:00  – 22:00  
Niedziela: 10:00  – 20:00  

Bilety:
Przez pierwsze 100 dni otwarcia forum Hum-
boldta (to znaczy od 20 lipca do 12 listopada 
2021), wstęp na wystawę BERLING GLOBAL 
jest dla wszystkich bezpłatny. 
Wejście odbywa się co 15 minut. Ostatni go-
ście mogą rozpocząć zwiedzanie wystawy 
dwie godziny przed zamknięciem wystawy.
Rezerwacja wejścia możliwa jest pod adre-
sem - sklep internetowy Forum Humboldta: 
(https://www.humboldtforum.org/en/visit/ad-
mission-and-tickets)

Pamiętaj o konieczności dostosowania się do 
obowiązujących zasad higieny. Ze względu 
na ograniczenia spowodowane przez pande-
mię Covid-19, poszczególne stacje wystawy. 
Mogą być niedostępne. 

który zajmuje aż cztery wielkie ściany. Nosi on 
nazwę „Weltdenken” (tu pojawia się pytanie, 
jak najlepiej przetłumaczyć to słowo? „Myśląc 
światowo”, „myśląc: świat”?) i został stworzo-
ny przez dwóch braci noszących imiona How 
i Nosm, artystów z Nowego Jorku, którzy słyną 
z malowania murali na murach i ścianach wielu 
miast. Razem z kuratorką Yashą Young artyści 
pokazują nam Berlin i świat swoimi oczami, od-
wołując się do braci Wilhelma i Alexandra Hum-
boldtów, którzy chcieli widzieć w świecie jedną 
całość. Na początku jesteśmy uwiedzeni lekką 
paletą kolorystyczną, nasz wzrok wędruje po 
poszczególnych ścianach, postaciach, malowi-
dłach, ale przy drugim, dokładniejszym przyj-
rzeniu się zaczynamy dostrzegać szczegóły, 
jesteśmy zmuszeni do zastanowienia się nad 
nieoczywistymi zestawieniami, zaczynamy opo-
wiadać sobie historię, którą tworzą pokazane 
obrazy, wśród nich człowiek i natura. Zostajemy 
wciągnięci w grę: co znaczę tu ja? Pojawiają 
się pytania o równowagę w świecie, widzimy, 
że zaburzenie wspólnej egzystencji i dbania 
o nią doprowadzić może tylko do katastrofy, nie 
tylko klimatycznej. Dostrzegamy mapy, statki, 
Krzysztofa Kolumba, pytamy o kolonializm. Na 
ścianach ukazują nam się fragmenty napisane 
w różnych językach. Inspiracją do tego stał się 
niewątpliwie Wilhelm Humboldt, który badał ję-
zyki świata i podziwiał ich różnorodność. Jego 
brata, Aleksandra, możemy nazwać natomiast 
pierwszym ekologiem nowożytności. Stąd na 
ścianach fragmenty poświęcone naturze. Nie-
pokój zaczynają wzbudzać obrazy wojny, ogień 
i krew. Dwaj bracia naukowcy zostali namalo-
wani na jednej ze ścian. Ich realistyczne czar-
no-białe portrety kontrastują z obrazami nama-
lowanymi innymi technikami.

Podczas zwiedzania goście odwiedzają 
poszczególne sale, o które są pytani. W spe-
cjalnym miejscu na początku wystawy, w sali 
„Weltdenken”, zostaje im wręczona specjal-
na bransoletka, każdy zostaje zalogowany do 
systemu i zaczyna się interaktywna przygoda. 
Bransoletka zbiera indywidualne odczucia to-
warzyszące zwiedzaniu, umożliwia wchodzenie 
w interakcje z poszczególnymi tematami wy-
stawy. Na przykład podczas przejścia do sali 

„Obrazy z Berlina” zwiedzający muszą wybrać 
jedną z dwóch odpowiedzi, taką, która najlepiej 
odzwierciedla ich podejście do rzeczywistości. 
Do wyboru mają „Martwię się o świat” albo 
„Troszczę się o moje otoczenie”. Pojawia się 
dylemat, ponieważ obie odpowiedzi mają sens. 
Czy myślimy lokalnie, czy globalnie? Biorąc 
udział w wystawie na pewno dowiemy się o so-
bie czegoś więcej. Stacja „Moja rewolucja“ w sali 
„Rewolucja“ rejestruje indywidualne podejścia 
zwiedzających do aktualnych problemów glo-
balnych, które mogą powodować polityczne 
i socjalne zmiany. Tu znów musimy zastanowić 
się nad naszym podejściem do świata i wybrać 
jakąś opcję. W sali „Moda” uczestnicy są pytani 
o ubrania, które noszą. Potem na sześciu ekra-
nach widzą odpowiedzi na pytania, jak należy 
reagować na niesprawiedliwości w globalnym 
przemyśle odzieżowym i dowiadują się, na 
czym one polegają. 

System rejestruje nasze odpowiedzi i na ko-
niec otrzymujemy wyjątkową analizę naszych 
myśli, która może stać się fascynującą okazją 

do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi 
zwiedzającymi. Na samym końcu wystawy na 
dwóch dużych ekranach widać statystykę odpo-
wiedzi gości z poprzednich dni. To jest właśnie 
nowoczesność! 

A po wysiłku umysłowym przychodzi zawsze 
czas na relaks. Tak jest też i tutaj. Po oddaniu 
bransoletki jesteśmy zaproszeni do strefy relak-
su. Tu też jest czas, aby podzielić się myślami 
z innymi. 

Ci, którzy potrzebują dodatkowej zachęty, 
mogą udać się na stronę internetową www.ber-
lin-global-ausstellung.de, aby zobaczyć „360° 
Weltdenken“, pierwszą salę wystawy w wyda-
niu cyfrowym, jak i filmową opowieść o muralu. 

Ta wystawa ma zupełnie inny, nowy koncept 
niż inne wystawy tego typu, które pokazują hi-
storię miast z reguły chronologicznie i akade-
micko. Oprócz historycznych obiektów i dzieł 
sztuki mamy tu filmy, wywiady, muzykę. Zain-
teresowanie wzbudzają interaktywne instala-
cje, które ukazują powiązania Berlina z resztą 
świata. 

BERLIN GLOBAL jest dla wszystkich!

10. listopada w godz. 18:00 - 19:30 od-
bedzie sie wydarzenie online (ZOOM oraz 
YOUTUBE) 

„Berlin Global: Grenzerfahrungen; Wessen 
Kämpfe? Wessen Erinnerung?” (Berlin Global: 
doświadczenia graniczne - czyje walki? czy-
ja pamięć?)

Centralne miejsce w rozwoju lat 80-tych we 
Wschodniej Europie zajmuje polski ruch SO-
LIDARNOŚĆ. Bez niego wyobrażenie sobie 
upadku muru w 1989 roku byłoby nie do po-
myślenia. Połowę członków ruchu stanowiły 
kobiety, a mimo to opisy walk o niepodleglość 
i opowiadane historie znamy głównie z narra-
cji meżczyzn. O tym, dlaczego tak ważne jest 
przypominanie roli polskich kobiet w ruchach 
wolnościowych, dyskutować będą aktywiści 
i aktywistki z tamtych czasów i obecnych.

Moderatorka - Ouassima Laabich-Mansour
Spotkanie odbędzie się w języku niemieckim, 

będzie tłumaczone na agielski. Napisy w języku 
niemieckim i angielskim.

Wydarzenie bezpłatne.
 
Link do wydarzenia będzie opublikowany 

pod adresem:
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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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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

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

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin; 
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004

Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

Specjalizacja
* Prawo Karne
*  Pracy 
*  Podatkowe 
* Obsługa Spółek
*  Rodzinne

E-Mail: kanzlei-kochanowski@t-online.de

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

Specjalizacja
* zakładanie firm i spółek
* pełna obsługa podatkowa i księgowa
* profesjonalne doradztwo podatkowe
  z uwzględnieniem międzynarodowego
  prawa podatkowego

E-Mail: stb@kochanowska.de

Porady z prawa polskiego 
i niemieckiego

 

 
mgr prawa Artur Balon udziela czytelnikom Kontaków 
bezpłatnych porad prawnych z prawa polskiego
w poniedziałki w godz. 20.00-21.00
pod tel.: 030 439 24611

Moje dziecko po zdaniu matury nie pracuje i nie 
podjęło dalszej nauki. Czy nadal będę dostawać na 
nie Kindergeld?

W takiej sytuacji dziecko ryzykuje utratę Kindergeld-u. 
Urząd akceptuje jedynie przerwę między ukończeniem 
szkoły a rozpoczęciem studiów albo innego dalsze-
go kształcenia. W innych przypadkach Kindergeld-u 
się dalej nie wypłaca, chyba że dziecko zamelduje się 
w agencji pracy (Agentur fuer Arbeit) jako poszukający 
pracy. Kindergeld jest w takim przypadku wypłacany aż 
do ukończenia przez dziecko 21-go roku życia, nawet 
wtedy, gdy dziecko wykonuje w tym czasie tzw. 450-Eu-
ro-Job. Kindergeld wypłacany jest też wtedy, gdy dziec-
ko bezskutecznie ubiegało się o miejsce w zawodowej 
szkole dokształcającej (Ausbildungsplatz). W tym przy-
padku należy gromadzić dowody potwierdzające stara-
nia o uzyskanie miejsca szkole dokształcającej.

Często otrzymywałem w Niemczech mandaty za 
niewłaściwe parkowanie. Czy z tego powodu można 
pozbawić mnie prawo jazdy?

Takie niebezpieczeństwo istnieje, aczkolwiek wiele 
zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Gene-
ralnie utratę prawa jazdy powoduje ilość i waga wpisów 
w centralnym rejestrze ruchu drogowego (Verkehrszen-
tralregister). W niektórych okolicznościach utratę prawa 
jazdy spowodować może też duża ilość naruszeń zaka-
zów parkowania lub niewłaściwego parkowania. Nawet 
sama odmowa złożenia przed sądem odpowiedniej psy-
chologicznej ekspertyzy rzeczoznawczej z zakresu ru-
chu drogowego (verkehrspsychologisches Gutachten) 
wystarcza, by pozbawić prawo jazdy uczestnika ruchu 

drogowego (sąd administracyjny w Berlinie, sygnatura 
akt: 11 L 432.16). W konkretnym przypadku sprawca 
otrzymał 83 mandatów za niewłaściwe parkowanie i do-
konał 5 wykroczeń związanych z przekroczeniem do-
puszczalnej prędkości.

Jestem najemcą mieszkania w Niemczech. Czy, 
a jeśli tak to jak często, wynajmujący może kontrolo-
wać moje mieszkanie? 

Generalnie nie ma wprost przepisów ustawowych przy-
znających wynajmującemu takie prawo. Orzecznictwo 
oraz literatura prawnicza uznają jednak istnienie takiego 
uprawnienia. Sąd rejonowy w Monachium orzekł na przy-
kład, że wynajmujący może kontrolować mieszkanie co 
5 lat, ale o kontroli tej powinien odpowiednio wcześniej 
poinformować najemcę (sąd rejonowy w Monachium; sy-
gnatura akt: 461 C 19626/15). W uzasadnieniu sąd wy-
wiódł, iż wynajmujący nie może być trwale pozbawiony 
kontroli stanu swojej nieruchomości a w terminie 5-letnim 
najemca jest zobowiązywany umownie lub zwyczajowo 
do dokonywania napraw mających na celu zachowanie 
mieszkania w odpowiednim stanie (tzw. Schönheitsrepa-
raturen), wobec czego wynajmujący ma też prawo doko-
nywania kontroli realizowania tego obowiązku.
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Skorzystaj z głosowania 
pocztowego!

Frank Balzer Monika Grütters Michael Wegner Burkard DreggerEmine Demirbüken-Wegner

Droga Polonio,

Reinickendorf jak żadna inna dzielnica w Berlinie, ma długą i udaną historię 
współpracy z Polonią.

Jako rzetelny partner wspieramy różne projekty Polonijne, udostepniamy teren 
przed Urzędem Dzielnicy na coroczny festyn Polonijny oraz na inne imprezy 
kulturalne.

Doświadczony polityk, Minister Stanu Monika Grütters, kandyduje z 
Reinickendorf do Niemieckiego Bundestagu. Tam będzie również Twoim 
mocnym głosem.

O mandat do Abgeordnetenhaus w Berlinie ubiegają się: dotychczasowy 
przewodniczący frakcji parlamentarnej Burkard Dregger, Emine Demirbüken-
Wegner oraz wieloletni burmistrz dzielnicy Reinickendorf Frank Balzer. 
Jego następcą na stanowisku burmistrza dzielnicy Reinickendorf chce zostać 
Michael Wegner, który bedzie kontynuować współpracę z Polonią. 

Prosimy o Wasze zaufanie i głos.

Twoja CDU Reinickendorf

Z MIŁOŚCI 
DO REINICKENDORFU
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Dzień Polonii 22.08.2021
2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Gra-
nicą, ustanowiony przez Sejm RP z inicjatywy Senatu 
w 2002 roku. Stało się już tradycją Polonii Berlińskiej 
świętowanie Dnia Polonii w maju na festynie na placu 
przed ratuszem dzielnicy Reinickendorf.

Ani w zeszłym roku, ani w tym roku w maju nie było to możliwe przez 
pandemię i przepisy sanitarne. Musieliśmy czekać 1,5 roku. Przewod-
niczący Polskiej Rady Związku Krajowego, pan Ferdynand Domaradz-
ki nie dawał za wygraną i gdy tylko zostały poluzowane obostrzenia, 
z wielkim wysiłkiem organizacyjnym przystąpił do działań. Niemal do 
końca czekał na wydanie wszystkich zgód i pozwoleń, ale ten najwięk-
szy projekt kulturalny Polonii w stolicy Niemiec - Dzień Polonii - udało 
sie zrealizować.

Jest to nasza polonijna impreza, zawsze dobrze przyjmowana w Ber-
linie. To promocja Polski, robiona z naszą przysłowiową gościnnością 
i uśmiechem. Jest to dzień radosny, nasze święto, pod naszą polską 
flagą. Polonia pamięta o swojej pierwszej ojczyźnie i chce ją dobrze 
reprezentować.  Dzień Polonii jest doskonałą okazją dla organizacji 
polonijnych do przedstawienia się. W tym roku mieliśmy 12 takich or-
ganizacji np.: Zjednoczenie Polaków w Berlinie, PTTK, PTS „Oświata”, 
Sprachcafe, Polska Rada Społeczna, Kontakty, WOŚP czy klub sporto-
wy FC Polonia. Świetnie prezentował się Związek Harcerstwa Polskie-
go z Berlińską Drużyną im. Niedźwiedzia kaprala Wojtka i Berlińska 
Gromada Zuchowa „Odważne Wiewiórki”.

Właśnie dla najmłodszych postawiony został dmuchany plac zabaw. 
Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastycznych oraz 
obejrzeć teatrzyk kukiełkowy. Dla dorosłych było stoisko z książkami 
i z pięknymi grafikami Wojtka Jaszczuka. Na scenie cały czas odbywały 
się występy zaproszonych grup i zespołów.

W tym roku Polskę reprezentowało miasto i gmina Zbąszynek z ka-
pelami : koźlarską Kotkowiacy i dziecięcą z Dąbrówki Wlk., jak również 
Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka” i Regionalny Zespół Pieśni i Tań-
ca im. T. Spychały – wszyscy w przepięknych strojach ludowych. Roda-
cy z Dąbrówki Wlk. prezentując 100 lat przechowaną kulturę i tradycje 
przekonywali, że tradycja rodzima to jedno z największych wartości 
człowieka. Ze Świebodzina przyjechała Orkiestra Dęta. Podziwialiśmy 
też występy naszych polonijnych artystów. Tańczył zespół „ Krakowia-
cy” ze szkoły europejskiej. Zaśpiewali: „New Voice System”, „Bloody Ki-
shka”, „Beuth Six”, Małgorzata Sitek uczestniczka Voice Senioren oraz 
uczestniczka Voice Kids Kasia Brodowska. Ta młoda i utalentowana 
dziewczynka zatańczyła też w zespole szkoły baletowej DansArt z Ber-
lina. Przez program prowadzili, świetnie się uzupełniając, pani Małgo-
rzata Tuszyńska i pan Przemysław Walkowicz.

Oficjalnie zaproszeni goście obecni na otwarciu Festynu to: burmistrz 
dzielnicy Reinickendorf, pan Frank Balzer, który po raz kolejny przejął 
patronat honorowy nad imprezą, pani minister prof.Monika Grütters, 
pełnomocniczka niemieckiego Rządu Federalnego ds. Kultury i Me-
diów, pan Burkard Dregger, przewodniczący frakcji CDU i deputowany 
Senatu Berlina, pan Senator Wojciech Ziemniak, wice przewodniczący 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granica, pan Adam 
Borkowski, Konsul ds. Polonii oraz pan Alexander Zając, kierownik Biu-
ra Polonii w Berlinie. W czasie festynu wręczono statuetki „Najlepszy 
z najlepszych” przeznawane przez zarząd Polskiej Rady za wkład pra-
cy i zaangażowanie na rzecz Polonii Berlina. Statuetką za rok 2020 
uhoronowano 3 osoby: panią Celinę Muzę i pana Jakuba Nowaka za 
kontynuowanie pomimo pandemii projektu ”Młodzież pisze wiersze” re-
alizowanego wspólnie od 10 lat przez stowarzyszenia POLin – Polski 
w Gospodarce i Kulturze oraz Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata.” 
Trzecim laureatem został pan Marek Radoch – za 20 lat aktywnej dzia-
łalności na rzecz Polonii i realizację mimo pandemii wraz z FC – Polonia 
projektów dla dzieci. 

Rano na festynie pogoda była przyjemna, ale po południu deszcz 
padał ponad godzinę. Pan Dregger stwierdził, że pomimo deszczu, 
w sercach mamy słońce i na szczęście zaraz przestało padać. Słonko 
wysuszyło szybko deski sceny, tak że można było kontynuować wy-
stępy. Ciekawą rozmowę przeprowadziły panie Katarzyna Niewiedzial, 
rzeczniczka Berlina ds. integracji i migracji z przewodniczącą polskiej 
Rady Społecznej, które zapowiedziały przygotowanie projektu polskich 
innowacyjnych pomysłów, czego potrzebują Polacy w Berlinie pod ha-
słem „Pokażmy, że jesteśmy widoczni”. 

Oczywiście można było posmakować przysmaków kuchni polskiej. 
Były pierogi, bigos, zapiekanki i szczególnie chwalone gołąbki. Sklep 
„u Zosi”, imbis z Tempelhof „Justpott”, ale też lodziarnia na kółkach cie-
szyły się dużym powodzeniem. 

Opiekę medyczną zapewniła berlińska „Malteser”. Partnerzy medial-
ni czynnie uczestniczyli w tym wydarzeniu, robiąc zdjęcia i prowadząc 
wywiady.

Gwiazdą wieczoru był zespół „Chrząszcze” z Gliwic. Grają oni mu-
zykę z lat 60-tych przypominając utwory The Beatles, The Shadows 
czy Czerwonych Gitar. Tańce i wspólne śpiewanie świadczyły o „zaba-
wie na 102”. Zespół przygotował też niespodziankę, którą był występ 
mistrzów tańca rockandrollowego. Popis zachwycił wszystkich, nawet 
nasze maluchy, które mamy musiały ściągać ze sceny, bo tak się rwały 
do tańca.

Festyn pokazał, że jako Polonia Berlińska jesteśmy razem i potrzebu-
jemy siebie nawzajem, i cieszymy się z każdego spotkania. Wszędzie 
słychać było powitania i pozdrowienia. Był śmiech i radość z możliwości 
zobaczenia się znowu, wszyscy razem. 

Imprezę udało się przeprowadzić tak dobrze dzięki determinacji 
i doświadczeniu Przewodniczącego Polskiej Rady, panu Ferdynando-
wi Domaradzkiemu, który potrafił zachęcić i zmobilizować do współ-
pracy członków i sympatyków Rady, za co w tym miejscu serdecznie 
dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim, którzy cichą pracą na zapleczu 
zapewnili doskonałe przeprowadzenie festynu. Każdy był potrzebny 
i sprawdził się na swoim polu.Wszystkie trudności, które dołożyła nam 
pandemia zostały przezwyciężone.

 Na festynie „przewinęło się” bezmała 2 tys. osób. Teren musiał zo-
stać wygrodzony. W wielu miejscach zawieszone były plakaty z prze-
pisami sanitarnymi oraz dozowniki do dezynfekcji rąk.Uczestnicy mu-
sieli posiadać maski i spełnić regułę „3-G” tzn. byli albo zaszczepieni 
2 dawkami albo ozdrowieńcami, albo posiadali aktualny test antykowi-
dowy. Kto nie miał testu mógł go zrobić naprzeciwko ratusza w punkcie 
specjalnie otwartym dla nas w niedzielę. Wszyscy bawili się wspólnie 
w rytm polskiej muzyki pod sceną przed ratuszym w sercu Reinicken-
dorf pod flagą biało-czerwoną. 



| | KONTAKTY KONTAKTY9

BURKARD DREGGER
Nasz poseł z okręgu Reinickendorf-Ost

RAZEM Z POLONIĄ DLA NASZEGO BERLINA

Foto: Tobias Koch
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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
Wynajmę pokój lub udzielę zameldowania lub adresu do 
korespondencji. Mob.: +49 (0)172 3051689 

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

Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie  od 01.11.2021 48m², Berlin-
Hellersdorf, U5 Hönow, po gruntownym remoncie, kuchnia i łazienka 
umeblowane i wyposażone, przedpokój z garderobą, balkon, piwnica.
Wynajem bezpośrednio od właściciela. Warm 800 €, kaucja 2.400 €, 
meldunek. Tel.: 0163 4650682 E-mail:magdarak@gmx.de

Pokój - wynajmę - spokojnej pani najlepiej która pracuje na 
sprzątaniach. Berlin - Reinickendorf - Märkische Viertel
Tel. +48 603 880309

Helle 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Mariendorf, 2. OG mit 
Fahrstuhl, 40m²; neue, voll ausgestattete Küche mit Kochgelegenheit, 
Herd, Geschirrspülmaschine, Kombigerät Waschmaschine/Trockner; 
Badezimmer mit Badewanne und WC; Flur; Wohnraum vollmöbliert 
mit neuer Einrichtung inkl. Schrankbett, Couchgarnitur, Wohnwand, 
Smart-TV; Zentralheizung, Durchlauferhitzer; für 1-2 Personen ab dem 
15.09.2021 auf Zeit zu vermieten. Bei Interesse Email an rolli2008@
yahoo.de tel. 0178 5875724

Sprzedam dom wolnostojący w Brzeznicy k. Zagania. Ogrodzony, 
wszelkie media. Urocza, spokojna miejscowość. Cena 360 tys. zl. 
Kontakt: monikaszymanek93@gmail lub tel.: +48 606 950044

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

tel. 01639805226,  e-mail: z.karnetzka@t-online.de
Mellener Str. 6, 12305 Berlin  S2 Bhf Lichtenrade



| | KONTAKTY KONTAKTY11

Podejście

Widzieliście Państwo orgazm renifera 
lub łosia?

Aby uzyskać ten wysublimowany efekt 
i wytrawny finisz należy przejść skompli-
kowane podchody i długie zasadzanie się 
na partnerkę, która w kaprysie uniesienia 
może stworzy „korzystne“ okoliczności, 
a może nie.

Lecz jeśli tak, delikwent może liczyć na 
jedno- lub dwu sekundowe poczucie wła-
snej wartości.

Sekunda zbliżenia i partner zosta-
je zrzucony z grzbietu przez partnerkę. 
Dzieje się to dosłownie na chwile. Ka-
prys pomieszany z niepewnym stylem 
i szorstkowłosa nonszalancja.

Tak działa ukierunkowany rynek. Tak 
działa potencjalny klient.

Rynek potrafi poprzez reklamę odpo-
wiednio przyciągnąć klienta, aby go po-
tem brutalnie zostawić i porzucić, rusza-
jąc dalej w świat w poszukiwaniu kolej-
nych okazji.

Poruszając się w gąszczu interneto-
wych ofert wiodących porównywarek np. 
w zakresie ubezpieczeń musimy wie-
dzieć, iż ocena większości z nich polega 
na polubieniu lub nie danej oferty na pod-
stawie, najczęściej, wyłącznie ceny.

Czyli naturalnie podoba nam się coś, 
co jest tanie czy darmowe wręcz.

Nie ma to nic kompletnie wspólnego 
z jakością i zakresem proponowanych 
świadczeń, a zatem jest niezbyt miarodaj-
ne i efektywne.

Jeśli dodamy do tego fakt, iż propono-
wane pozycje są zbudowane pod pewne, 
konkretne, ogólne taryfy bez uwzględnie-
nia dodatkowych okoliczności i czynni-
ków, a tym samym nie mogą być „uszyte 
na miarę“ i spełniać oczekiwania klienta.

Może się jedynie do nich zbliżać. A to 
z bardzo prostej przyczyny.

Bartosz Drajling 
Finanzdienstleistungen

Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 

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

Doradzając Państwu na miejscu, oso-
biście, jesteśmy w stanie lepiej Państwa 
poznać, a tym samym określić zakres po-
trzeb oraz dobrać dedykowane poszcze-
gólne komponenty Państwa polisy.

 
Mamy też często wyłączną możliwość, 

oprócz indywidualnych świadczeń, uzy-
skać dla klienta dodatkowe rabaty lub 
bonusy poszerzające zakres ochrony lub 
wpływające korzystniej na ostateczne 
określenie składki.

Jednym z wielu ostatnich przykładów 
może być klient, którego konsultowaliśmy 
w sprawie kredytu hipotecznego w pew-
nej finansowej instytucji z zachodnich 
Niemiec.

Wskazaliśmy klientowi błędne elemen-
ty umowy i jej zabezpieczeń oraz znaleź-
liśmy alternatywny bank, który zaoferował 
zdecydowanie lepsza kalkulacje przed-
stawionej klientowi oferty.

Dodatkowo ze swojej strony zapropono-
waliśmy efektywniejszy model finansowa-
nia ewentualnej linii kredytowej, pozwala-
jący zaoszczędzić klientowi znaczną kwo-
tę pieniędzy i w krótszym, niż pierwotnie 
planowano czasie spłacić ją definitywnie.

Wartość tego typu świadczeń, jak i ser-
wisu ciężko jest przecenić, co nie znaczy, 
że nie wspieramy się dla równowagi tech-
niką w swojej pracy.

Posiadamy w swojej ofercie fundu-
sze umożliwiające zwrot stopy zysku na 
poziomie średnio 34% w skali roku - /
tu: dane z okresu trzech lat/ - dzięki za-
implikowaniu sztucznej inteligencji, jako 
maklera oraz inwestycjom w najbardziej 
dochodowe w danym momencie spółki, 
papiery wartościowe oraz pożądane su-
rowce naturalne na rynku.

Klienci indywidualni (osoby prywatne) 
mogą również wejść w posiadanie wy-
mienionych produktów, po uprzedniej 
konsultacji z naszymi ekspertami aby in-
dywidualnie dobrać i dopasować klientowi 
wszystkie szczegóły jego polisy.

Drewno

Z pewnością każdy z nas kilka razy 
w miesiącu reflektuje się subiektywnie 
odnośnie przemijającego czasu spoglą-
dając w lustro. I tu dochodzi do swoistego 
paradoksu w odbiorze.

Wszyscy dookoła się starzeją. Aktor-
ki, aktorzy, prezenterki, osoby publiczne, 
sąsiedzi, rodzina… tylko my ciągle jacyś 
wiecznie młodzi.

Za każdym razem w swoim odbiciu 
w lustrze dostrzegamy tą młodą osobę, 
którą defacto gdzieś w środku cały czas 
jesteśmy, tym samym fałszywie postrze-
gamy upływający czas i równie fałszywie 
oceniamy rzeczywistość.

Podobnie rzecz ma się z budową domu. 
Wybierając drewno na budowę domu mu-
simy wziąć pod uwagę kilka czynników. 
Jednym z nich jest termin wycinki.

 
Najlepiej to robić w zimie, tuż po pełni 

księżyca. Drewno nabiera wtedy specy-
ficznych cech takich jak większą spręży-

stość, odporność na spalanie, twardość 
czy też wyporność.

Domy w tej technologii budowano już 
1500 lat temu w Japonii, a nawet statki za 
czasów Juliusza Cezara, czy już współ-
cześnie w Austrii, na przykład.

Inż. Dr. Erwin Thoma, założyciel fir-
my, a właściwie całego przedsiębiorstwa 
drzewnego Thoma Holz GmbH, produ-
kuje takie drewno na bazie wieloletnich 
prób i doświadczeń z wieloma gatunkami 
drzew.

Jego produkt nie zawiera żadnych szko-
dliwych środków chemicznych czy klejów 
i niejednokrotnie potwierdził, że działanie 
oparte na respektowaniu przyrody przy-
nosi wymierne korzyści technologiczne, 
jak i finansowe.

Stąd też nie każdy materiał będzie tym 
właściwym budulcem i stabilną podstawą 
dla naszego domu, chociaż z perspekty-
wy każdy materiał będzie wyglądał tak 
samo. Wyglądał.

Woda

Woda posiada też niesamowitą umie-
jętność pamięci komórkowej oraz prze-
noszenia emocji. Fakt ten został odkryty 
przez rosyjskich naukowców i wielokrot-
nie od tego czasu potwierdzony.

Nabywając swoistych właściwości woda 
przekazuje je dalej, wpływając tym sa-
mym na nowe środowisko.

Podobnie jak woda pomagamy w do-
starczaniu lepszych i pozytywnych roz-
wiązań i mówiąc o dodatnim bilansie 
często mamy tu na myśli rentowność 
produktu.

Dlatego też serdecznie zachęcam Pań-
stwa do skorzystania z pomocy wykwalifi-
kowanych doradców w tej materii, z wielo-
letnią praktyką oraz zapleczem narzędzi 
finansowych i partnerów współpracują-
cych niezbędnych do sfinalizowania wy-
marzonej przez Państwa inwestycji.

pozdrawiam serdecznie
Bartosz Drajling

WARTO 
WIEDZIEĆ

Zakup nieruchomości nie musi 
być trudny.
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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. 

maciej.daniel@aol.de

59-900 ZGORZELEC
ul. Lunańska 10E/8

71-424 SZCZECIN
Jerzego Janosika 17
+48 91 404 00 66
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18 

56-120 BRZEG DOLNY
ul. Ossolińskiego 2c/2
+48 71 723 04 75
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 14-20, czw. 11-17 

69-100 SŁUBICE
ul.1 Maja 6
+48 95 737 75 35
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18 

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

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

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

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

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

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

Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla �rm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992
www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de • Tel.: 030 462 22 07
Mobil: 0177 80 99 014 • Facebook • WhatsApp

NAUKA / PRACA

Atelier Schneider
Szukamy krawca albo krawcową.
Jesteśmy znanym krawcem w Berlinie i szukamy

doświadczonych krawców, aby wzmocnić nasz zespół.
Mówimy po polsku i niemiecku.

Zatrudnienie do uzgodnienia w niepełnym 
i pełnym wymiarze godzin.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0176 223 864 26

POLSKA RADA SPOŁECZNA JAK CO ROKU ROZPOCZYNA SIĘ
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

I LEKKO ZAAWANSOWANYCH – 06.09.2021
TEL. NAUCZYCIELKI 030 /7219828 lub 0176/62487416

Pn - Wt 17:00-20:00

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.

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

Fa. Jankowski Gebäudetechnik e.K.

Fachbetrieb in Berlin für Heizung, Sanitär und Feuerungstechnik

für die Verstärkung unseres Teams
im Sektor – Kundendienst / Reparaturtätigkeiten.

sucht Mitarbeiter – Heizung / Sanitärmonteur
mit Führerschein,

Bewerbung unter Tel.: 030 – 62728155, Fax: 030 – 62728157,
E-Mail: info@j-gt.de

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

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

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

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).
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NAUKA / PRACA

Sophie-Charlotten-Str. 11 • 14059 Berlin Charlottenburg
Telefon: 030/ 33 93 93 13 • Fax: 030/ 33 93 93 29

www.auto-krus.de

Do naszej rodzinnej firmy w Berlinie poszukujemy
lakiernika samochodowego / blacharza

Główne zadania:
• Obróbka powierzchni, szlifowanie, szpachlowanie, 

malowanie, lakierowanie i polerowanie
• Prace lakiernicze na częściach nowych i zastępczych, naprawa punktowa

Wymagania:
• Doświadczenie w pracach lakierniczych i naprawach punktowych
• Praca wykonywana w sposób samodzielny, czysty i niezawodny

• Umiejętność pracy zespołowej

Oferujemy:
• ponadprzeciętne wynagrodzenie

• min. 24 dni urlopowe
• możliwość zakwaterowania

• zatrudnienie na pełen etat bądź pół etatu
• przyjazna i komfortowa atmosfera pracy

Deutsches Restaurant 
sucht zuverlässigen/-ge, 

fleißigen/-ge und teamfähigen/-ge
Koch/Köchin in Voll/Teilzeit.

wir suchen für ein langfristiges
Arbeitsverhältnis.

Bei Interesse 
rufen Sie uns gleich unter 

der 0157 71707029
( Fr.Hamann ) 

oder 0157 81931740
( Herr Kolakowski) an.

Handwerker gesucht in Berlin zum schleifen eines Bootes, ca. 6 Tage 
Arbeitszeit. Bitte anrufen. Torsten Schulze. Tel.: 0170 2039362

Potrzebuje pracowników do remontów mieszkań. Tel.: 017623633381.
Proszę o SMS.

Od zaraz praca w Pflegedienst/Opiekunka lub Pielęgniarka 
w Pankow, Biesdorf, Wilmersdorf, Treptow. Wymagane prawo jazdy lub 
doświadczenie w opiece i język podstawowy. Niemiecka umowa o prace 
i dobre zarobki – CV na info@berlinconsultant.delub Tel.: 030 30812482

Od zaraz praca na Spandau przy produkcji wędlin - chłodnia.   
CV info@berlinconsultant.de lub Telefon 030 30812482

Zatrudnię fryzjerkę (fryzjera) warunki do uzgodnienia.  
Tel.: 0176 30622791 Diamond Cut

Szukam do Praktyki Fizjoterapeutycznej w Berlinie wyuczonych 
fizjoterapeutów. Warunki do uzgodnienia. Znajomość języka 
niemieckiego. Tel.: 0174 2715022 Dzwonić po 15-ej

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

Suche Übersetzer/-in Polnisch: Anzeigenaufgabe, Internetrecherche, 
Kommunikation, 1-2 x wöchentlich; möglichst aus Kreuzberg/Neukölln, 
Tempelhof – Schöneberg; von privat für privat. Telefon/SMS/Whatsapp: 
0178 5875724 (lange klingeln lassen) oder per  
Email: rolli2008@yahoo.de

Gabinet stomatologiczny przyjmie pomoc na cały etat. Wymagany 
język niemiecki w st. podstawowym. 
E-mail: praxis@dentes-zahnaerzte.de

Polska firma budowlana szuka zleceń na budowy domów od podstaw, 
dachy, demontaż asbestu, roboty budowlane i rozbiórki  
tel: +48 608 729122, +49 160 3089338

Poszukiwany fizjoterapeuta/ka do praktyki fizjoterapeutycznej 
PHYSIOLAB, Berlin-Steglitz (www.physiolab-berlin.de).CV proszę 
wysyłać na: info@physiolab-berlin.de

Pierwszy kurs malarstwa w języku polskim  
organizowany w VHS Marzahn-Hellersdorf ! 
18./19.09.21 Kurs dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu teorii 
koloru i kompozycji oraz technik malarskich.  
Numer Kursu: MH2.07-071-H ; Meldunek i informacje o kursie na 
stronie http://www.vhs-marzahn-hellersdorf.de ; Szczegółowych 
informacji dotyczących kursu udziela organizator pod numerem 
telefonu: 0049 (0) 15140149934.  Serdecznie zapraszamy! 

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 
suchen 
MMiittaarrbbeeiitteerr    
((Teeiillzzeeiitt//VVoollllzzeeiitt//445500€€))  
für die Zimmerreinigung  
unseres 4*-Hotels am Kudamm.  
Wir bieten gguuttee  BBeezzaahhlluunngg  üübbeerr  MMiinnddeessttlloohhnn, eine 
kkoosstteennlloossee  VVeerrppfflleegguunngg & ein tolles Team. 
s.banik@cp-berlin.com oder Tel:21007880  
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Praca w 4* Hotelu 
(Centrum Berlina Hauptbahnhof, Mitte  / Alexanderplatz) 

dla pokojowek i pokojowych 
 

11,11 € za godz
75% dodatek w święta i niedziele

Premia za jakość
Również bez doświadczenia, bez jez. niemieckiego

niemiecka umowa o pracę (wszystkie świadczenia)
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne 

od poniedziałku do piątku
od 10:00 od 16:00

Kontakt telefoniczny w jez. pol.: 
+49 177 / 233 29 61 / +49 30 6003166-14
3B Berlin Premium Hotelservice GmbH

Turmstraße 33, 10551 Berlin

NAUKA / PRACA

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

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

Firma usług hotelarskich oferuje 
całoroczne miejsce pracy jako:

pokojówka/pokojowy
oraz kierownik piętra

Godziny pracy: pon-niedz. między 
godz. 8.00 - 17.30.

6-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu.

Wynagrodzenie za godzinę wynosi 11,11 € 
plus dodatki za niedziele i święta. 

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: c.fiedler@clean-hotelservice.de 

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!

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

Tel.: 0172 3834024

Zahntechniker für Modellguss
sowie

Zahntechniker für Kunststo�
dringend gesucht.
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Tożsamość ponad podstawę programową
Polska szkoła publiczna na emigracji - darmowe zajęcia, podręczniki wypożyczone z biblioteki, zor-
ganizowane formy spędzania wolnego czasu, a to wszystko w duchu polskości, z naciskiem na konty-
nuację narodowych tradycji, pielęgnację obyczajów i kultury. O historii, celach i działaniach Szkoły 
Polskiej przy Ambasadzie w Berlinie opowiada jej kierowniczka, pani Izabella Elsner. 

Anna Burek: Czym właściwie jest Szkoła Polska przy Am-
basadzie w Berlinie? Czy to typowy szkolny punkt konsulta-
cyjny poza granicami kraju? 

Izabella Elsner: Nie, nasza sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że 
zrezygnowaliśmy z tej zunifikowanej nazwy na rzecz tej będącej 
w powszechnym użyciu - po pierwsze to właśnie tak się o nas 
mówi: szkoła polska, po drugie - szkolny punkt konsultacyjny 
brzmi trochę sztucznie, ponieważ nasza placówka nie skupia 
się jedynie na edukacji, ale także wychowaniu, profilaktyce, pod-
trzymywaniu poczucia tożsamości, a po trzecie - nasza historia 
i tradycja sięgają roku 1971, kiedy szkoła założona została przez 
Barbarę Trojanowską, więc stale chcemy podkreślić swoją wyjąt-
kowość. Początkowo była to placówka przyzakładowa, następnie 
polska szkoła dzienna, by zostać przekształcona w zespół szkół, 
a w 2010 roku otrzymała rzeczywiście nazwę szkolnego punktu 
konsultacyjnego. Dwa lata temu udało się nam wrócić do nazwy 
Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Ber-
linie. Dla Polaków na emigracji szukających placówek takich, jak 
nasza, dużo łatwiej jest znaleźć informacje na temat możliwości 
kształcenia zgodnego z polskim programem, wpisując proste 
określenie: szkoła polska w zamian za sztucznie brzmiącą na-
zwę: szkolny punkt konsultacyjny. Uważam też, że wyróżniamy 
się na tle innych ośrodków polskiej edukacji poza granicami na-
szego kraju, stąd obstajemy przy naszej oficjalnej nazwie.

Anna Burek: W jakim trybie funkcjonuje Szkoła Polska 
przy Ambasadzie w Berlinie? Czym różni się od innych pol-
skich placówek oświatowych w Berlinie lub Polsce?

Izabella Elsner: Przede wszystkim należy wspomnieć, że 
jesteśmy polską instytucją oświatową podlegającą pod polskie 
Ministerstwo Edukacji i Nauki.Pracę szkoły koordynuje Ośro-
dek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ,sprawując nad nią 
bezpośredni nadzór. Jednak działalność dydaktyczną prowa-
dzimy w zakresie systemu uzupełniającego - oznacza to, że 
nasi uczniowie podstawową edukację odbierają w placówkach 
niemieckich lub międzynarodowych, a u nas, jak sama nazwa 
wskazuje, uzupełniają swoją wiedzę o elementy związane z tym, 
co polskie: językiem, historią,  geografią, kulturą. Dzieci w kla-
sach 1-3 pobierają jedynie edukację polonistyczną, starsze dzie-
ci w klasach 4-8 uczą mają w programie język polski i wiedzę 
o Polsce, natomiast młodzież z klas licealnych również uczy się 
języka polskiego, a także polskiej geografii, historii oraz wiedzy 
o polskim społeczeństwie i polskiej kulturze (WOS oraz WOK). 
Nauczanie uzupełniającego oparte jest na bazie ram programo-
wych nauczania uzupełniającego wprowadzonego przez Mini-
stra Edukacji. Ponieważ spotykamy się jedynie w środy i czwart-
ki, program nauczania nie jest identyczny z tym, który realizują 
dzieci w Polsce, skupiamy się jedynie na polskich elementach 

kształcenia, np. w ramach lekcji języka polskiego czytamy i inter-
pretujemy jedynie polskie utwory - literaturę światową pozosta-
wiamy już w gestii niemieckiej szkoły, do której uczęszcza dane 
dziecko. To, co wyróżnia nas na tle innych placówek oświatowych 
oferujących naukę języka polskiego w Berlinie, to na pewno mi-
nisterialne świadectwa, które wydajemy naszym podopiecznym, 
również fakt, że przygotowujemy dzieci i młodzież do polskich 
egzaminów końcowych, np. do matury czy egzaminu ośmioklasi-
sty, a także bierzemy odpowiedzialność za sukces reintegracyjny 
dziecka w przypadku powrotu do Polski czy decyzji o samodziel-
nym wyjeździe do ojczyzny, np. na studia. Dla nas najważniejsze 
jest, by podtrzymywać w dziecku tę polskość, której mu brakuje 
po przyjeździe do Niemiec, ale także - w której będzie się musia-
ło odnaleźć w razie powrotu do kraju. My nie tylko edukujemy, 
ale także wychowujemy - dbanie o poczucie polskiej tożsamości 
naszych uczniów jest priorytetem na równi z realizacją podsta-
wy programowej.

Anna Burek: Czy w ramach zajęć w Szkole Polskiej przy 
Ambasadzie organizowane są również zajęcia pozalekcyj-
ne? W jaki sposób podtrzymywać poczucie tożsamości 
u tak młodych ludzi, zwłaszcza w obcym kraju?

Izabella Elsner: Nie zapominajmy, że uczniowie uczęszczają 
do naszej szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych 
- to znaczy, że właściwie spędzają z nami kilka godzin tygodnio-
wo. Jak już wspominałam, naszym celem jest nie tylko podstawa 
programowa, ale także działania wychowawcze czy profilaktycz-
ne, więc czasu na wszelkiego rodzaju dodatkowe aktywności 
pozostaje niewiele, ale dzięki świetnej kadrze pedagogicznej 
udaje się nam realizować szereg działań dodatkowych. Bierze-
my udział w licznych konkursach, olimpiadach oraz innych dzia-
łaniach na arenie krajowej czy nawet międzynarodowej, możemy 
się pochwalić laureatami dyktand i finalistami konkursów recyta-
torskich, a także wspieramy poczucie przynależności do Polonii 
poprzez aktywne działania we współpracy z innymi placówkami 
czy organizacjami polskimi. Te działania służą aktywizacji naszej 
młodzieży, zauważeniu ich indywidualnych uzdolnień, rozwinię-
ciu jej szczególnych talentów czy umiejętności.  Dodatkowo cel 
dbania o poczucie przynależności narodowej młodzieży reali-
zujemy, regularnie przygotowując akademie, obchodząc trady-
cyjne polskie święta, zapraszając a spotkania okolicznościowe 
bliskich naszych uczniów, odwiedzając miejsca pamięci po-
święcone Polakom.  Rok temu w styczniu na swojego patrona 
wybraliśmy gen. Stefana Grota-Roweckiego  - zależało nam na 
tym, by móc unaocznić dzieciom historię patrona, co roku odwie-
dzamy jego pomnik na terenie byłego obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen. To jednak nie wszystko - zachęcamy również 
naszych podopiecznych do samodzielnego poszukiwania swo-
jej drogi rozwoju - nasza biblioteka posiada około osiemnaście 
tysięcy egzemplarzy zarówno literatury polskiej, jak i zagranicz-
nej, podręczników oraz materiałów dydaktycznych, nasi ucznio-
wie uczestniczą w koncertach, np. muzyki klasycznej, a także 
zajęciach z tańca z tancerzami opery berlińskiej. Ta mnogość 
działań, szereg aktywności oferowanych przez naszą placówkę 
nie byłaby możliwa bez wspaniałych nauczycieli, którzy tworzą 
szkołę - podkreślałam to na ostatnich radach i spotkaniach, ale 
chciałabym wykorzystać okazję i raz jeszcze im podziękować - 
ich zaangażowanie, wiedza, doświadczenie, ale i chęć pracy na 
najwyższych obrotach - to sprawia, że chętnych do podejmowa-
nia u nas nauki stale przybywa, a w trakcie nauczania online 
z powodu pandemii koronawirusa, właściwie nie mieliśmy pro-
blemu ze znikającymi uczniami - wręcz co tydzień z niecierpliwo-
ścią czekali zarówno na spotkanie z naszymi pedagogami, ale 
i swoimi kolegami ze szkolnej - polskiej - ławki. 

Anna Burek: Realizowanie tak bogatego programu to nie 
tylko wyzwanie dla kadry pedagogicznej, ale także i dzieci - 
czy jest czas na nawiązywanie przyjaźni i swobodny kontakt 
z równieśnikami?

Izabella Elsner: Oczywiście, nasze zajęcia odbywają się po-
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Niewiele o sobie wiemy. Ponoć tyle, ile 
nas sprawdzono. Więc jak na wrzesień przy-
stało, szast-prast, chowamy zeszyty do toreb, 
na ławkach zostaje tylko kartka i coś do pi-
sania (możecie mazać po KONTAKTACH), 
cisza i pełne skupienie - na rozgrzewkę - za-
czynamy dziś ekspresową kartkówką! Pytań 

jest pięć, za każdą odpowiedź jeden punkt. Ostatnie zadanie na 
szóstkę. Czas start!

1. Jak myślisz, jakiej narodowości jest osoba, do której należą 
słowa: nienawidzę Arabów, Turasów, tych wszystkich, naj-
chętniej bym wszystkich bym ich stąd wygoniła. Polacy mi nie 
przeszkadzają? 

2. Jak uważasz, ile lat ma autor wypowiedzi: ja jestem z Polski 
i Polacy, na Polaków napadli Niemcy i myślę, że Niemcy wciąż 
mają dług wobec Polaków?

3. Jaki zawód wykonuje, według Ciebie, osoba, która o sobie 
mówi: czuję się zagubiona w dalszym ciągu, czuję się szcze-
rze mówiąc, jak analfabeta?

4. Ile lat na emigracji spędziła, według Twojej oceny, osoba mó-
wiąca: w dalszym ciągu uważam, że nie jestem na emigra-
cji, tylko pracuję w innym miejscu, w innych warunkach, (…) 
po prostu zostałem w tym miejscu, w tym czasie i na razie 
to trwa?

5. Jak myślisz, ile lat mieszkał w Polsce autor słów: zawsze jak 
jedziemy do Słubic, to tak się inaczej czujesz, jak w domu i tak 
w ogóle ludzie są inni, serdeczni ludzie?

ZADANIE NA SZÓSTKĘ: Zastanów się, czy osoba wypowia-
dająca się poniżej ma rację, nazywając się Polakiem. Pomyśl 
nad uzasadnieniem swojej odpowiedzi:

(…) jak się mnie ktoś pyta, czy jestem Niemcem, to zawsze 
mówię nie, jestem Polakiem. Bo to jest fakt - urodziłem się w Pol-
sce i koniec, no może nie mam obywatelstwa polskiego, ale jak 
ktoś się mnie pyta, szczególnie gdzieś tam w podróżach, to za-
wsze mówię, że  jestem Polakiem.

Niewiele o sobie wiemy. Ponoć tyle, ile nas sprawdzono. 
A Ty? Ile wiesz o Polakach w Berlinie? Powyższe cytaty pocho-
dzą od ludzi, z którymi rozmawiałam kilka lat temu w trakcie 
badań doktoranckich* - nie są wytworem wyobraźni, należą do 
tych, których mijamy w Berlinie na co dzień - w sklepie, pracy, 
na ulicy. Być może nawet pijasz z nimi weekendowe kawki lub 
dyskutujesz na czatach mediów społecznościowych, kibicujesz 
polskiej drużynie w knajpie czy spotykasz na koncertach oko-
licznościowych. 

Kim są Polacy w stolicy Niemiec? Czy wszyscy “nienawidzą 
Arabów”, a innych Polaków ewentualnie tolerują? Czy to nor-

malne, że większy żal o II wojnę światową noszą w sobie 
20-latkowie niż ich dziadkowie lub prababki? Czy osoba po 
studiach wyższych, pracująca w światowym przedsiębiorstwie, 
mówiąc płynnie w trzech językach, ale nie najlepiej po nie-
miecku, powinna czuć się analfabetką? Czy ktoś, kto mieszka 
w Berlinie od 30 lat, czyli pół swojego życia, naprawdę nie jest 
emigrantem? Jakim cudem, domem nazywa Polskę człowiek, 
który w niej nigdy nie mieszkał? Potrafisz odpowiedzieć na te 
pytania? Trafiłeś ze swoimi podejrzeniami? Czas na zadanie 
na szóstkę.

Niewiele o sobie wiemy. Ponoć tyle, ile nas sprawdzono. 
A Ty? Ile wiesz o sobie? Jakim rzeczownikiem dokończyłbyś 
zdanie zaczynające się od: Jestem… ? Czy dokument toż-
samości ma wpływ na to, kim się czujesz? A może bardziej 
miejsce urodzenia czy raczej zamieszkania? Czy większy 
wpływ na poczucie tożsamości ma grono znajomych z pracy 
czy może kościół, do którego należysz? Czy Twoja rola spo-
łeczna czy pozycja zawodowa może wpływać na to, kim i jak 
się czujesz jako Polak? A może jesteś Polakiem, ale się nim 
nie czujesz?

Nie ma dobrej odpowiedzi na pytania z powyższego akapitu 
tak samo, jak nie ma jednego dobrego rozwiązania zadania 
na szóstkę. Tożsamość to odczuwanie podobieństwa do wy-
branej grupy lub jednostki, empatyzowanie z daną ideologią, 
wyznawanie danej wiary, posługiwanie się podobnymi warto-
ściami, operowanie tym samym językiem, chwalenie się po-
dobnym doświadczeniem życiowym, jednakowe rozumienie 
historii. Tożsamość to wybór - to chęć przynależności. Toż-
samość to praca nad taką wersją samego siebie, która Tobie 
najbardziej odpowiada. Tożsamość to dialog - z innymi, ale i z 
samym sobą. 

Niewiele o sobie wiemy. Ponoć tyle, ile nas sprawdzono. 
Jeśli masz ochotę się sprawdzić, porozmawiać  lub posłuchać 
o tożsamości Polaków w Niemczech (a także mniejszości nie-
mieckiej w Polsce) - zapraszam Cię na mój bezpłatny warsz-
tat, który odbędzie się online, 15.09.2021 o godzinie 17:00. 
Daj proszę znać, czy będziesz, wysyłając maila na adres: 
aniaburek@wp.pl

*moja autorska książka pt. Polska, Niemcy, emigracja. Języ-
kowy obraz świata i puczucie tożsamości polskich emigrantów 
w Berlinie dostępna jest m.in. w berlińskim BuchBund, w pol-
skich bibliotekach uniwersyteckich oraz na stronie księgarni 
internetowej: https://knihkupectvi.osu.cz/

 Anna Burek

FELIETON

Izabella Elsner: Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ra-
mach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole Polskiej jest 
bezpłatna i właściwie dla każdego obywatela Polski czasowo 
przebywającego za granicą oraz dzieci ze środowiska polonij-
nego. Będąc kierowniczką szkoły, cieszę się, że z roku na rok 
przybywa nam chętnych. Potwierdza to też nasz proces rekruta-
cyjny, który zaczyna się właściwie a maju, a ostatnie zgłoszenia 
napływają nawet we wrześniu. Dzieci są już wtedy po rozpoczę-
ciu roku szkolnego w niemieckich szkołach i łatwiej im (a także 
ich rodzicom) określić już wtedy, czy chcą lub mogą uczestniczyć 
w naszych zajęciach. 

Anna Burek: Wrzesień to czas powrotu polskich dzieci do 
szkół - dla Państwa także?

Izabella Elsner: Tak, idąc polskim programem nauczania, wra-
camy do szkół tak jak dzieci w kraju. jako, że nasze zajęcia od-
bywają się w środy i czwartki, w tym roku naszym wychowankom 
uda się rozpocząć nowy rok szkolny wspólnie z rówieśnikami 
w Polsce. Niestety różnić się będzie tegoroczna formuła od tych 
z poprzednich lat - z powodu obostrzeń sanitarnych nie odbę-
dzie się uroczysta akademia ani wspólne wysłuchanie Mazurka 
Dąbrowskiego - jestem jednak przekonana, że nasi nauczyciele 
doskonale wprowadzą uczniów w klasach w świąteczną atmos-
ferę rozpoczęcia kolejnego roku nauki w Szkole Polskiej przy 
Ambasadzie w Berlinie. 

południami, więc mogą być rozumiane jak zajęcia pozalekcyjne, 
i podobnie do nich - trafiają w gusta ich uczestników. Trzeba 
zrozumieć, że dzieci uczęszczające do naszej placówki często 
są w trakcie okresu przejściowego - albo dopiero znalazły się 
w Niemczech albo w przyszłości wrócą do Polski - nasza szkoła 
umożliwia im stały kontakt z tym, co musiały zostawić w kraju lub 
do czego wkrótce będą powracać. To oznacza, że motywacja 
samych dzieci do uczestnictwa w zajęciach jest ogromna. Mają 
tu swoich przyjaciół, wieloletnich kolegów - taką polską mini-spo-
łeczność, w której czują się bezpiecznie, ale i w pełni zrozumiani. 
Jak wytłumaczyć kolegom z innych krajów powagę 1 listopada? 
Kto zrozumie tak dobrze, jak inny Polak, na czym polega ma-
gia kolacji wigilijnej? To buduje ich poczucie przynależności, ale 
i bycia ważną częścią funkcjonującej już społeczności. Mamy 
taką zasadę, że od przekroczenia progu budynku szkoły mówi-
my tylko po polsku - nieważne, czy ktoś na co dzień uczy się po 
niemiecku, angielsku czy w innym języku. Język to ważny no-
śnik tożsamości, więc bardzo tego pilnujemy. Przyjaźnie jednak 
nie nawiązują się jedynie na poziomie uczniowskim, jako kadra 
bardzo angażujemy się w wychowanie podopiecznych i z wielo-
ma utrzymujemy wieloletni kontakt - jesteśmy dumni, słysząc, że 
dostali się na prestiżowe uczelnie, kontynuują polskie tradycje, 
dbają o to, co staraliśmy się im przekazać. 

Anna Burek: Czy trzeba spełniać jakieś specjalne wymogi, 
by dostać się do Państwa placówki?
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Dramatyczny okres, kiedy jej syn walczył z białaczką, przetrwa-
ła dzięki pasji szycia. Wtedy Anna Pisowicz z Berlina zaczęła robić 
kolorowe czapeczki dla małych pacjentów z oddziałów onkologicz-
nych. Te, jak je nazywa, „uszytki” były dla dzieciaków źródłem rado-
ści, a dla niej - formą terapii. „Dziś cieszymy się życiem, wracamy 
do normalności” - mówi pani Anna, która w szczerej rozmowie z Mo-
niką Sędzierską opowiada o swojej pasji szycia, a przede wszystkim 
o pasji życia.

Mieszka Pani w Berlinie od 13 lat. Jak się Pani tutaj znalazła? 

Większość Polaków przyjeżdża do Berlina za pracą, mniejsza część 
za miłością. Ja należę do tej drugiej grupy, bo mój mąż mieszka tu już od 
20 lat. Ściągnął mnie tutaj, zamieszkaliśmy razem, założyliśmy rodzinę. 
Przyjechałam do Berlina, nie znając języka, więc pierwsza lata na ob-
czyźnie poświęciłam wychowaniu dzieci. 

Ale mimo to znajdowała Pani czas na szycie, bo jest Pani przecież 
krawcową z zamiłowania …

Szyję, odkąd sięgam pamięcią. Zajmowałam się tym już jako dziecko. 
Skończyłam technikum odzieżowe, gdzie wygrywałam konkursy projek-
tanckie, ale to jednak szycie, tworzenie realnych rzeczy, z których ktoś 
się bardzo ucieszy, było tym, co dawało mi satysfakcję. I tak zostało. 

Co Pani szyła na początku swojego pobytu w Berlinie?

Wtedy skupiałam się na zwykłych poprawkach, żeby dorobić do bu-
dżetu domowego. Na grupach polonijnych ciągle ktoś szukał krawcowej, 
więc rodacy przychodzili do mnie. Wielu klientów z tamtych czasów zo-
stało ze mną do dzisiaj. 

Co sprawiło, że założyła Pani pracownię “Alicja w Krainie Cza-
rów”?

No cóż, dzieci zaczęły rosnąć, więc mogłam pomyśleć nad bardziej 
kreatywnym rozwojem. Sklep to było moje marzenie i w końcu się udało. 
Tutaj się rozwijam, odpoczywam, tworzę. Tutaj się spełniam. 

Ale zanim to się stało, życie Pani rodziny wywróciło się do góry 
nogami …

Sklep dopiero się rodził. Kompletowałam wyposażenie. Wszystko wy-
glądało fantastycznie, kolorowo, aż nagle nasz syn zaczął źle się czuć. 
Trafił do szpitala. Tam postawili diagnozę: reumatyzm dziecięcy. Dosta-
liśmy jednak skierowanie do Charité, gdzie wykluczono reumatyzm. Kil-
ka dni przed otwarciem sklepu dowiedzieliśmy się, że syn jest chory na 
białaczkę. Od tamtego dnia wszystko się zamknęło. Drzwi do naszego 
domu, drzwi do naszego sklepu, drzwi do naszego życia. Musieliśmy się 
skoncentrować tylko i wyłącznie na naszym dziecku. 

Patryk wiedział od początku, że jest chory na raka?

Tak, ponieważ mieliśmy znajomego, którego córka zmarła na raka w 
wieku Patryka. Dla moich dzieci słowo rak nie było obce, wiedziały, co to 

CÓŻ NAM ZOSTAŁO? 
CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM 

Prywatne archiwum Anny Pisowicz

oznacza. Pierwsze słowa Patryka brzmiały: Ja chcę żyć, mamo. Uratuj 
mnie. Teraz jest już taki moment, że jesteśmy po zakończeniu całkowite-
go leczenia. Uważam to za największe osiągnięcie naszego wspólnego 
życia. 

Dwa lata strachu, niepewności, robienia wszystkiego, by Patryk 
wyszedł z choroby 

Można tak to określić, ale też rodzice dzieci chorych na raka po prostu 
są, ale nie mogą nic zrobić. My się wspieramy, czekamy i nie poddajemy 
się, nie dopuszczamy złych myśli, ale też pozwalamy sobie na płacz, 
nie z bezsilności, ale żeby uwolnić się od złych myśli. Potem było nam 
łatwiej. I tak wyglądało nasze życie przez ponad dwa lata. 

Pani syn Patryk jest dzielnym wojownikiem, bohaterem rodziny 
… 

A oprócz tego wspomagaczem, pocieszycielem, ale też bardzo dziel-
na jest pozostała dwójka. Choroba nas połączyła, dzieci, mnie i męża. 
Widziałam, że wiele małżeństw na oddziale się rozpadło. Rodzice nie 
wytrzymali tego wszystkiego, tego stresu. U nas było odwrotnie. 

Patryk podtrzymywał na duchu nie tylko Państwa, ale także in-
nych rodziców i pacjentów. 11-letni chłopiec dawał radość innym 

On był zawsze taki. Mówił: Mamo, daj mi dwie kanapki, bo kolega 
nie ma. W chorobie też nie skupiał się na sobie. Wiadomo, znaleźliśmy 
się z dnia na dzień w innej rzeczywistości, dzieci chorych, bez włosów, 
czasem nieprzytomnych z bólu, podłączonych do tysiąca kabli. A moje 
dziecko w tym wszystkim od razu do mnie powiedziało: wiesz, teraz tu 
jesteśmy, jestem chory, Ty nie możesz pracować, ale masz już sporo 
uszytych czapek. Nie zarobisz teraz na nich, a zobacz, ile dzieci po-
trzebuje tu czapek. Pomyślałam, masz rację. Zadzwoniłam do męża i 
powiedziałam: Przywieź na oddział wszystkie czapki, jakie są w sklepie. 
I tak się stało, rozdaliśmy wszystkie czapki dzieciom. W Polsce to jest 
na porządku dziennym. W Niemczech nie znali tego, zaskoczenie było 
ogromne, niektórzy rodzice pytali, ile mają zapłacić. Mówiłam: Nic, po 
prostu weźcie. Tak to się zaczęło. Mieliśmy prowadzić zbiórkę uszytków 
tylko do lipca, ale trwa to do dzisiaj, już 2 i pół roku. 

 A co to są uszytki?

To takie małe rzeczy wytworzone przez krawcowe zewsząd, nawet 
z Polski, takie, które sprawiają dzieciom radość. Pomiędzy wizytami w 
szpitalu na oddziale nie mogłam otworzyć sklepu, bo nie było mnie tutaj, 
ale wieczorami, kiedy wracałam do domu, szyłam na pełnych obrotach, 
małe, większe, duże, kolorowe uszytki dla dzieciaków.

Jak reagowały dzieci na te uszytki? 

To była wielka radość, szczęście. Dzieci się cieszyły, że ktoś o nich 
pamięta i że jest jeszcze kolorowy świat, poza tym, który znają na co 
dzień. Szpitalne sale nabrały innego wyglądu. Zrobiło się kolorowo, faj-
nie, wesoło, misie, laleczki, zwierzątka, dinozaury. Później już regularnie 
dostarczałam poduszki i inne uszytki na stację, więc jak miało przyjść 
nowe dziecko, miało już łóżko przystrojone w te wszystkie misie. Raz by-
łam z Patrykiem w innym szpitalu. Poznałam naszych pacjentów właśnie 
po uszytkach, które dzieci woziły ze sobą od szpitala do szpitala. 

Czy szycie pomogło Pani przetrzymać tę trudną sytuację?

Tak, dzięki temu przetrwałam tak silna. Ale przetrwać pomogło mi też 
to, że mogłam dzieciom dawać radość, że nie myślałam o złych rze-
czach, bo po prostu nie miałam na to czasu. Szliśmy na żywioł. 

A później pojawił się pomysł zbierania funduszy na kawę dla ro-
dziców chorych dzieci …

Jak człowiek wstawał o 7 rano po nieprzespanej nocy, to potrzebował 
powera. Niestety szpital Charité nie zapewnia rodzicom kawy. Wpadłam 
więc na pomysł zbiórki. Odzew był ogromny. Uzbieraliśmy ponad 80 kg 
kawy. Kupiłam dwa termosy. Udało się. 

Jak teraz czuje się Patryk?

Mamy co miesiąc wizyty kontrolne. Różne badania. Na razie jest 
wszystko super.  Co nam więc zostało? Cieszyć się życiem, wracać do 
niego i do normalności. I do przodu. 

Wciąż pomaga Pani chorym dzieciom. Jak wygląda ta pomoc?

Jako rodzice pacjenta zaglądamy rzadziej na oddział. Udzielając się 
charytatywnie, średnio co najmniej 2 razy w tygodniu. Wspomagamy z 
mężem 3 organizacje pomocy osobom chorym na raka, zwłaszcza na 
białaczkę. Szyję dla nich, zbieram datki na te organizacje. To bardzo 
ważne, żeby tych ludzi nie zostawić samych sobie, bo w tej chorobie 
cały świat się wali. Ludzie zostają sami, zamknięci w sali szpitalnej. Tylko 
z okien widzą wiosnę, lato, jesień, zimę. Tam nikt nie przychodzi. A te 
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PLAKAT ZNACZYŁ WOLNOŚĆ
 

“Pigasus” to nie tylko sklep, nie tylko galeria, ale również miejsce, 
bez którego nie sposób wyobrazić sobie polskiego Berlina. 80 wy-
staw i około 35 tys. polskich plakatów – to bilans 20 lat “Pigasusa” 
założonego przez Joannę i Mariusza Bednarskich. Nie tylko o sile 
polskiego plakatu, w czasach PRL-u i dziś, z Mariuszem Bednar-
skim rozmawia w jego galerii Adam Gusowski

Dzień dobry 

Dzień dobry. Witam w Galerii Pigasus na Danziger Str. 52 w dzielnicy 
Prenzlauer Berg.

Pretekstem do naszego spotkania są 20 urodziny galerii … 

20 lat obecności w konkretnym miejscu polskiej sztuki plakatu, ale na 
początku Galeria nazywała się Sklep i mieściła się 2 lata w dzielnicy 
Schöneberg. Od 2003 roku działaliśmy w Mitte na Torstrasse już jako 
Pigasus i już wyłącznie z polską sztuką plakatu. 

Ale, żeby powstał Sklep, a potem Galeria Pigasus, to najpierw 
musiała być pasja … 

W moim pokoleniu fascynacja sztuką plakatu była bardzo silna. Prawie 
każdy miał polski plakat w domu, czy to filmowy, czy cyrkowy, czy te-
atralny. To były jedyne kolorowe elementy w rzeczywistości PRL-owskiej. 
Nie było przecież kolorowych reklam, billboardów, nie reklamowało się 
produktów, bo tych produktów nie było, natomiast reklamowało się wyda-
rzenia kulturalne i to były właśnie te plakaty. Zachwyt nad nimi był ogólny, 
powszechny, polskie plakaty były jedyną dziedziną sztuki znaną poza 
Polską. Wiedziało się od dziecka, czym jest polski plakat i ceniło się go.

Czym jest więc polski plakat?

Już w latach 40., kiedy powstawał, był wykładnikiem wolności artysty, 
dlatego, że malarze, którzy projektowali plakaty, mieli większą wolność. 
Oczywiście, te plakaty były cenzurowane pod kątem treści tekstowych, 
które na nich widniały, ale występowało tam absolutnie wszystko. Tzw. 
formalizm, który był potępiany w sztuce, w plakacie spokojnie mógł sobie 
istnieć. 

Ale przecież plakat jest sztuką na zlecenie

Wolność obcina temat, ale jak się ten temat potraktuje, to jest już kwe-
stia artysty. Widzimy tu wiele plakatów, które są poezją. W tym bardzo 
drobnym, skromniutkim rysuneczku np. Henryka Tomaszewskiego jest 
potężna metafora, poczucie humoru i wolność, jest ukryty sens, jest ukry-
ty temat tego plakatu. Jeżeli to jest np. “Ślub” Gombrowicza, to ten ślub 
gdzieś tam istnieje, mimo że to 5 kresek wykonanych przez Tomaszew-
skiego. To właśnie ta wyjątkowość polskiego plakatu. 

Kiedy Twoja fascynacja plakatem zmieniła się w pomysł na życie?

To były początki Internetu, początki tego wieku. Nagle okazuje się, że 
polski plakat gdzieś tam w Stanach, w Kanadzie, Australii jest sprzeda-
wany przez sklepy internetowe i kosztuje nie tyle co w galerii Sklep czy 
Pigasus 10 czy 15 marek, tylko setki dolarów. To był pomysł na plakat, 
który bazował na, z jednej strony złudnych, z drugiej strony niedotykal-
nych przekonaniach, że z tego można żyć. Na szczęście moja żona była 
bardzo zdolną informatyczką. Założyła strony internetowe z plakatami 
i zaczęliśmy sprzedawać plakaty online na cały świat. Jeśli chodzi o sta-
cjonarne miejsce galerii, to sąsiedzi szybko się kończyli i co dalej? Gdy-
by nie Internet, to byśmy nie istnieli. Poza tym przy Torstrasse mieliśmy 
bardzo dużo miejsca. Mogliśmy robić wspaniałe wystawy. Przez 18 lat 
Pigasusa i 2 lata sklepu zrobiliśmy 80 wystaw, które przyciągały ludzi. Do 
każdej z nich powstawał plakat na zlecenie Galerii. Te plakaty tworzone 
przez wybitnych artystów zdobywały też nagrody i tych artystów mieliśmy 
na wystawach. 

Jak duża jest dzisiaj ta kolekcja?

Trudno policzyć. Wg tabelki byłoby ich ok. 35 tys. Nie mówię o tytu-
łach, mówię o sztukach. Ale co chwila znajduję takie, których w tej tabel-
ce nie ma. Jest więc ich pewnie jeszcze więcej.  

Czy są plakaty w Twojej kolekcji, których byś nigdy nie sprzedał? 
Takie perełki? 

Niestety sprzedałem taką perełkę. Byłem przekonany, że mam dwie 
sztuki. To był plakat Świerzego do filmu “Powiększenie”. Możesz sobie 

ŻYWIĘ SIĘ RÓŻNORODNOŚCIĄ 
BERLINA 

 
LIMBOSKI, muzyk, kompozytor, autor piosenek i producent, mimo 
rozwijającej się kariery w Polsce, zdecydował się na przeprowadzkę 
do Berlina. Jak artysta odnajduje się w czasach mało przyjaznych 
sztuce? Czy pomaga mu w tym Berlin, który nazywa miastem pa-
radoksów? M.in o tym z Michałem Limboskim rozmawia Maciej Wi-
śniewski

Mieszkasz w Belinie, ale kiedy umawialiśmy się na wywiad, po-
wiedziałeś, że w tym Berlinie, to jesteś tylko 2 dni, a potem znowu 
wyjeżdżasz do Polski. To jak to z Tobą jest? 

Teraz jest wyjątkowa sytuacja, bo akurat jest okno, w którym można 
grać koncerty. 

Czyli nadrabiasz zaległości po lockdownie?

Właśnie.

Jak się czujesz, występując po tak długiej przerwie przed publicz-
nością?  Czy fani są tak samo spragnieni żywego kontakty z arty-
stą?

Tak, publiczność jest spragniona koncertów. Niektóre z tych spotkań 
po roku przerwy są bardzo wzruszające, ale z drugiej strony ciągle jest 
atmosfera przyczajenia i lęku z uwagi na koronawirusa i lockdowny. At-
mosfera nie wróciła do normalności i jeszcze przyjdzie nam na to po-
czekać.

Na kolejne koncerty oczywiście zapraszamy, ale teraz chciałbym 
Cię zapytać, dlaczego zdecydowałeś się na powrót do Berlina. Po-
wrót, bo mieszkałeś tutaj już przed 4 laty …

Mój wyjazd do Warszawy był spowodowany przede wszystkim pracą 
nad ostatnią płytą “Ucieczka Saula” i pragnieniem, by pograć z tą płytą 
dużo koncertów i popracować nad swoim zespołem w Polsce. Jednak 
wydarzenia związane i z pandemią, i ze zmianami politycznymi w Polsce 
i ogólną atmosferą sprawiły, że kilka miesięcy po pierwszym lockdownie 
wróciłem do Berlina. Tym razem już na stałe. 

Mówisz o “wydarzeniach związanych z pandemią”, ale przecież 
pandemia tutaj też była i jest, a lockdown był też w Niemczech ...

Chodzi mi o to, że wszystko, co robiłem wtedy w Warszawie było zwią-
zane z moją muzyką. To był cel mojego pobytu i 100 procent mojej ak-
tywności było na tym oparte. Kiedy więc to się skończyło, bo koncerty 
zostały odwołane i wiadomo było, że cały ten rozpędzony mechanizm 
został zatrzymany na czas nie wiadomo jaki, nie było powodu, żeby tam 
zostać. Mam też wrażenie, że od kilku lat atmosfera w Polsce gęstnieje 
i robi się niezbyt przychylna dla mnie. Nie chciałem też dać się ponieść 
sytuacji, dać się w jakiś sposób zaangażować w politykę. Nie widziałem 
się chodzącego na protesty co tydzień. 

Mariusz Bednarski w galerii Pigasus, foto: RBB / Gusowski

organizacje mają możliwość wejścia na stacje onkologiczne, zwykły czło-
wiek raczej nie, chociaż chyba bym chciała, żeby każdy zobaczył, jak to 
wygląda, żeby miał inne podejście i szanował to, co ma. 

Dziękuję, że zdecydowała się Pani opowiedzieć nam o tym. Życzę 
całej rodzinie dużo zdrowia i sukcesów.

wyobrazić, co czułem, kiedy otworzyłem szufladę i nie znalazłem dru-
giego egzemplarza... Ale oczywiście są plakaty, których nigdy nie sprze-
dam. Jeden z nich to plakat do Opery Albana Berga Wozzeck, autorstwa 
Jana Lenicy. Był on wielokrotnie drukowany jako ikona polskiej sztuki 
plakatu. Każdy z tych druków oprócz tego pierwszego jest zły. Ten pierw-
szy z 1964 r. to arcydzieło. I tego nigdy nie sprzedam. Dodruki bardzo 
chętnie. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu takich perełek.
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EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA 
DLA PODEJRZANEGO O ZABÓJSTWO 

CZESŁAWA KUKUCZKI 
O tym, jak zginął, jego rodzina dowiedziała się dopiero po 42 la-

tach od reporterki COSMO Radio po polsku, Moniki Stefanek. Dziś 
wobec byłego oficera Stasi, podejrzanego o zabójstwo Czesława 
Kukuczki, wydano Europejski Nakaz Aresztowania. O szczegółach 
z Moniką Stefanek rozmawia Adam Gusowski. 

13 sierpnia minęła 60 rocznica budowy muru berlińskiego, któ-
ry przez 28 lat dzielił miasto i do dziś uchodzi za najbardziej roz-
poznawalny symbol zimnej wojny. Co najmniej 5 tys. osób uciekło 
przez mur berliński na Zachód – wśród nich Polacy. Nie wszystkim 
ta ucieczka się jednak udała... 

Rzeczywiście, ucieczka na Zachód skończyła się tragicznie dla co naj-
mniej 140 osób. Większość została zastrzelona przy próbie przekrocze-
nia granicy. Wśród ofiar muru berlińskiego jest dwóch Polaków: Franci-
szek Piesik, który utonął pod Berlinem oraz Czesław Kukuczka, zastrze-
lony przez oficera Stasi na przejściu granicznym Friedrichsstraße. I to 
właśnie historia Czesława Kukuczki będzie miała swój ciąg dalszy. Sąd 
Okręgowy w Poznaniu wydał na wniosek prokuratora Oddziałowej Komi-
sji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Europejski Nakaz 
Aresztowania wobec Manfreda N. – byłego oficera operacyjnego służby 
bezpieczeństwa NRD, który strzelał do Czesława Kukuczki.

Przypomnij proszę, co wydarzyło się na przejściu granicznym 
Friedrichstraße 29 marca 1974 roku. Jak doszło do tej tragedii?

Nie chodziłeś na protesty? 

Bylem na protestach, ale tych pierwszych, jeszcze nie związanych 
z protestami kobiet jesienią, bo wtedy byłem już w Berlinie. Ale posze-
dłem latem na protesty przedsiębiorców. Trochę z ciekawości, bo poja-
wiały się pierwsze doniesienia o brutalności policji. Było tam może 50 
osób, kilkudziesięciu dziennikarzy, a do tego 3-4 tys. funkcjonariuszy. 
Te szpalery policjantów z ponurym wyrazem twarzy wyglądały jak sceny 
z filmu political fiction. Przeraziło mnie to. Widziałem, że to źle wyglą-
da i źle wróży. Zresztą cała ta sytuacja wygląda jak powolne gotowanie 
żaby. Bo gdyby się przenieść w czasie 10 lat, to nikt by nie uwierzył w to, 
co się dzieje, a tak patrzymy na to z takim już przyzwyczajeniem, że 
wszystko jest możliwe. Ale moja decyzja była spowodowana zwykłem 
egoizmem. Chcę żyć w miejscu, które lubię i w którym się dobrze czuję. 

Nie korci Cię, żeby napisać protest song?

Czasem korci, ale też chce robić rzeczy, które lubię i które czuję. Nie 
chcę, żeby moja praca i moja twórczość zostały zmuszone do politycz-
nego zaangażowania. 

Ale może właśnie artyści powinni się zaangażować właśnie w ta-
kiej sytuacji?

Myślę, że artyści powinni otwarcie mówić o swoich poglądach, o tym, 
czego nie akceptują i ja to robię. Myślę, że w pewnym momencie milcze-
nie jest też opowiedzeniem się po jakiejś stronie, ale nie czuję się gotów 
do bycia zaangażowanym politycznie na 100 procent artystą. 

Porozmawiajmy więc o Twoich muzycznych projektach i Twojej 
nowej muzyce

Przyniosłem do studia nie tylko płytę “Ucieczka Saula” z 2019 r., ale 
też różne covery. To taka moja gra, zabawa, inicjatywa, która wiąże się 
bezpośrednio z lockdownami i z pandemią. Kiedy koncerty zostały odwo-
łane i nie wiadomo było, co będzie się działo dalej, zapoczątkowałem rok 
temu wiosną taką tradycję, że co miesiąc nagrywam w swoim domowym 
studio cover jakiejś piosenki. Wybieram go często wspólnie z moimi pa-
tronami z portalu patronite.pl. Patroni otrzymują cover nieupubliczniony, 
a po roku ten kawałek zostaje upubliczniony na wszystkich platformach 
streamingowych.  I tak co miesiąc nagrywam nową piosenkę. 

To coraz popularniejsza forma niezależnych działań, przynajmniej 
w Polsce, bo Radio Nowy Świat i 357, założone przez byłych dzien-
nikarzy Trójki, też działają dzięki patronom. 

To jest odpowiedź na wiele palących problemów, z jakimi borykają się 
twórcy i niezależni dziennikarze, tego, jak się odnaleźć pomiędzy sytu-
acjami, w których źródłem finansowania są publiczne albo państwowe 
pieniądze jak w Polskim Radio czy telewizji, a z drugiej strony dużymi 
korporacjami, w których zasady są jasne, ale nieprzychylne niezależnej 
twórczości. Taki rodzaj nowoczesnego mecenatu, który nie opiera się 
na ogromnych sumach dawanych przez jednostki, ale bardzo drobnych 
sumach dawanych przez wszystkich sympatyków, to jedyne, co mi prze-
chodzi do głowy, co może być remedium na te problemy.

Wróćmy do Twoich coverów. Nagrywasz numery Beatlesów, 
Johnny Casha, Springsteena, stare bluesy.  To dla Ciebie powrót do 
Twoich źródeł związanych z bluesem?  

To powrót do źródeł, kiedy byłem młodym muzykiem i nagrywałem 
piosenki w domu z pasji.  Także te nagrania, które nagrywam co mie-
siąc w domu mają w sobie taką świeżość, którą pamiętam z tamtych lat, 
radość z tego, że można coś nagrać szybko i wysłać coś ludziom, którzy 
na to czekają. Ma to czasem o wiele większy sens niż te tzw. “poważne 
nagrania”. 

Berlin jest, przynajmniej w normalnych czasach, miejscem tętnią-
cym muzyką, różnymi kulturami. Czy ta różnorodność i wielokultu-
rowość wpływają na Ciebie jako człowieka i jako muzyka?

Tak, ja się tym żywię i bardzo mi tego brakowało, kiedy byłem w War-
szawie, ale też poza wielokulturowością bardzo lubię sposób, w jaki lu-
dzie są dla siebie, w jaki sposób żyją, komunikują się ze sobą, spotykają 
się. Panuje tu zdrowsza atmosfera między ludźmi, moim zdaniem. 

Nie przeszkadza Ci tzw. ”Berliner Schnauze”? 

Berlin to także miasto paradoksów, wyspa różna od Niemiec i w ogóle 
od naszych okolic północno- wschodnio-europejskich, pełnych dystansu 
i chłodu.

A masz coś, co można by nazwać muzycznym berlińskim projek-
tem albo muzyków z Berlina, z którymi współpracujesz? 

Mam, ale jesteśmy w fazie nagrań. Mogę więc zdradzić tyle, że współ-
pracuję z pewnym wokalistą ze Stanów Zjednoczonych i pracujemy nad 
płytą. 

A co z koncertami? Będzie Cię można zobaczyć w Berlinie, 
w Niemczech?

Na pewno, jeśli zdążymy przed lockdownem, to we wrześniu zagram 
w Berlinie jakiś koncert solo, a poważniejsze plany koncertowe mamy już 
na nowy rok z nowym projektem, nad którym pracujemy.

Będziemy więc zapraszać, śledzić i spotykać się, mam nadzieję, 
już na koncertach. Dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę.

Limboski: foto ze strony limboski.pl

Czesław Kukuczka: Bildarchiv / dpa/ Wolfgang Kumm
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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 

W historii Czesława Kukuczki, strażaka z okolic Limanowej, jest wiele 
niewiadomych. Wiemy, że na początku marca 1974 roku Kukuczka opu-
ścił z nieznanych przyczyn Polskę i udał się do Berlina Wschodniego. 
Tam, feralnego dnia, 29 marca, wszedł do Ambasady Polskiej przy Unter 
den Linden i poinformował, że w teczce ma bombę, którą zdetonuje, je-
śli nie otrzyma pozwolenia na wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec. 
Ambasada powiadomiła o tym incydencie służbę bezpieczeństwa NRD, 
która podjęła decyzję, żeby Kukuczkę unieszkodliwić poza budynkiem 
ambasady PRL. Tak też się stało. Polaka przewieziono na przejście gra-
niczne Friedrichstraße, wcześniej wystawiono mu dokument zezwalają-
cy na wyjazd, ale wszystko to było mistyfikacją. Ponieważ, gdy po przej-
ściu zaaranżowanej odprawy granicznej, Czesław Kukuczka kierował się 
do tunelu prowadzącego na zachodnią stronę miasta, nieumundurowany 
funkcjonariusz Stasi, Manfred N., strzelił mu z odległości ok. dwóch me-
trów w plecy. Kilka godzin później Czesław Kukuczka zmarł w wyniku 
odniesionych ran. Później okazało się, że nie miał on w teczce żadnej 
bomby.

Rodzina Czesława Kukuczki bardzo długo nie wiedziała, co wyda-
rzyło się z ich krewnym, prawda?

Ciało Kukuczki spopielono jeszcze w NRD, a urnę przekazano rodzi-
nie, niewiele wyjaśniając. Sprawa wyszła na jaw dopiero w 2016 roku, 
gdy berliński profesor Stefan Appelius dotarł do stosownych dokumen-
tów i poprosił mnie o pomoc w odnalezieniu rodziny zastrzelonego Pola-
ka. Dosyć szybko udało mi się nawiązać kontakt z dorosłymi już dziećmi 
Czesława Kukuczki, które ode mnie, po ponad 40 latach, po raz pierwszy 
usłyszały, co stało się z ich ojcem.

Co oznacza wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania i dla-
czego go wydano?

Kluczowe dla sprawy okazały się ustalenia Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Poznaniu. Władze NRD próbowały zatrzeć to, co wydarzyło się 
na przejściu granicznym Friedrichstraße i sfałszowały dokumentację zaj-
ścia. W relację wpisano, że to Polak groził użyciem broni, dlatego trzeba 
było go natychmiast zneutralizować. Dziś wiadomo, że decyzja o tym 
zapadła dużo wcześniej, a Czesław Kukuczka nie miał przy sobie pisto-
letu. Wysocy rangą enerdowscy oficerowie, którzy wydawali polecenie 
zabicia Polaka, już nie żyją, ale wciąż żyje wspomniany Manfred N., który 
strzelał do Kukuczki. Na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania 
służby niemieckie powinny go zatrzymać i przekazać Polsce. Co ważne, 
jest to pierwszy taki nakaz wystawiony wobec obcokrajowca podejrzane-

go o zbrodnie komunistyczne. Do tej pory tego typu nakazy wystawiano 
wobec osób, które dopuściły się na Polakach zbrodni w czasie drugiej 
wojny światowej.

 Sprawę będziemy zatem śledzić i informować o niej na naszej 
antenie. Dziękuję za relację.

BJÖRN WOHLERT | TOMASZ KLON
Berliner Abgeordnetenhaus | Rathaus Reinickendorf 

RAZEM Z POLONIĄ DLA NASZEGO BERLINA  
Od wielu lat jesteśmy związani z polską społecznością. Oprócz współpracy w komitecie 
integracyjnym, regularnie zapraszamy na wieczory polsko-niemieckie oraz organi-
zujemy wycieczki do naszych sąsiadów. Wspieramy również zaangażowanie polskich 
stowarzyszeń i instytucji w Reinickendorfie. Starostwo Powiatowe co roku organizuje 
dla Państwa Festyn Polinijny przed naszym ratuszem, gdzie zapraszamy wszystkich do 
świętowania przyjaźni obywateli niemieckich i polskich.
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W bombardowanym
Berlinie. (zachowałem
się jak trzeba)

Władysław Kopacz urodził się  1 września 1921 
roku w Dołuszycach, w wielodzietnej rodzinie . 
W 1938 roku tak jak wcześniej jego starszy brat An-

toni,   wstępuje do Szkoły Podoficerskiej Piechoty Nr 2 w Śremie dla 
Małoletnich. Rok później 1 września 1939 roku naukę w SPP dla Mało-
letnich,  ale w Nisku miał rozpocząć młodszy brat Jan, niestety wybuch 
wojny uniemożliwił mu naukę . Od  1 - 22 września 1939 r Władysław 
Kopacz broni Lwowa przed agresorami z Niemiec i Rosji. Wzięty do 
niewoli,  ucieka sowietom pod Kijowem i po 66 dniach tułaczki,-  27 li-
stopada wraca do rodzinnego domu w Dołuszycach.  Po aresztowaniu 
ojca Stanisława przed kopalnią soli w Bochni. Władysław Kopacz po-
stanawia zniknąć z Dołuszyc.  Za namową poznanego oficera w Kra-
kowie, zgłasza się na ochotnika na roboty  do Niemiec , żeby zbierać  
tam informacje potrzebne dla polskiego wywiadu. W listopadzie 1943 
roku  jest w Berlinie i tak to opisuje:

Berlin już od tygodnia jest bombardowany bez przerwy, rano, wie-
czorem, w południe i nocą, jakby z zegarkiem w ręku. Legerfuhrer 
z Dreetz ogłasza , kto na ochotnika pojedzie do odgruzowania? Ze-
brało się około trzydziestu Polaków. Ostatnie dni listopada 1943 r 
zastały nas na przedmieściach Berlina, koło Stadionu Olimpijskiego. 
Pełno gruzów, mijaliśmy wiele ulic. Wszędzie rumowiska i dogasające 
ognie. Berlińczycy z naszej firmy Herman, Wili i Maks dobierają sobie 
po kilku naszych ludzi i idą porządkować swoje domy. Mietek Orel 
góral z Nowego Sącza i ja mamy naprawić dach uszkodzony podczas 
nalotu. Z góry widzimy całą rozległą okolicę i rozmieszczenie działek 
przeciwlotniczych. Około godziny pierwszej w południe znowu nalot, 
a my na dachu. Mietek zwraca się do mnie : „Zostajemy tu”. I kładzie 
się pod świetlik. Jak mamy żyć, to przeżyjemy, a co zobaczymy, to 
będzie nasze. Przeciągły ryk syren alarmowych. Bombowce lecą na 
południe od nas. Już za późno, aby zejść do schronu. Strzelają działka 
przeciwlotnicze i cekaemy. Nagle od jednego bombowca odrywają się 
maleńkie punkciki i lecą prosto na nas. Modlimy się, na chwilę zamy-
kamy oczy i czekamy. A tu nic. Bomba coraz większa i większa, dalej 
leci na nas, po chwili znika nam z oczu i słychać potężną detonację. 
Rąbnęła w sąsiednią kamienicę. Nagły wstrząs, kurz - szum w uszach, 
nic nie widzimy. Co się stało, dokładnie nie wiemy. Czy lecimy do góry, 
czy też opadamy . Uderzają nas odłamki po nogach, po głowie, po ca-
łym ciele. Pył gryzie w nosie, zatyka oddech. Po kilku minutach pytam 
Mietka: „Żyjesz”?  „Żyję” odpowiada. Nie poznajemy siebie. Jesteśmy 
przysypani pyłem, papą, kawałkami blachy i licho wie, czym jeszcze. 
Leżymy. Po odwołaniu alarmu, gdy chcemy zejść z dachu  kamienicy, 
nie ma już schodów, podłoga pochyła, szpary w ścianach, wszędzie 
coś trzeszczy, sypie tynk, lecą cegły. Szczęśliwie wydostajemy się na 
ulicę .  Zwołują się koledzy. W termosach mamy zupę, w wyniku prze-
żytego  stresu  nikt  chce jeść.  Koło nas stoi młoda Niemka z dwójką 
wystraszonych i płaczących dzieci. Częstuję tę trójkę Niemców zupą.   
Kobieta ze łzami w oczach dziękuje. Vielen Dank.   Koledzy pukają 
się w głowę: Zwariowałeś !   Szkopom  dajesz zupę!  I zostawiają 
mnie samego. Chodzę po Reichstrasse  spotykam Polaków z zakła-
dów Siemensa – Schukerta. Kopią płytkie rowy. Będą nocować na tym 
skwerze. Ja robię to samo, bo gdzie mam iść? W tym dołku usną-
łem. Zbudził mnie nocny alarm. Syreny dłużej wyją. Będzie ciężki na-
lot. Widzę teraz  z bliska wiązki słupów reflektorów i gra już artyleria 
przeciwlotnicza. Widać błyski rozrywających się pocisków. Nadlatują 
bombowce już je słychać. Reflektory wymacały amerykańską super-
fortecę. Biją do niej wszystkie działa.  „Sukinsyny”!  Trafiły ! Bombo-
wiec spada tak jakoś  dziwnie i za chwilę słychać  potężny wybuch. 
Wstrząs, jakby trzęsienie ziemi, chociaż nikt z nas tak naprawdę nie 
wie, jak to trzęsienie ziemi naprawdę wygląda. Setki a może tysiące 
wybuchów. Pół kilometra dalej dzieje się ten straszliwy odwet. Ogień 
wyczuwamy już dobrze, jest coraz cieplej. Dym gryzie w oczy i coraz 
ciężej oddychać. Jedna bomba upadła niebezpiecznie blisko. W parę 
sekund później…. Cóż to?  Ziemia się usunęła, czy niebo spadło na 
nas? Żołądek się podnosi, to znów płuca chce rozerwać, nie ma czym 
oddychać. Leci mi na plecy ziemia i gruz. Cały podskakuję do góry, 
a przecież leżę, to ziemia tak się podnosi. Niech wreszcie się to skoń-
czy. Rano widzimy ogrom zniszczeń. Trudno poznać, czy to ta ulica? 
Wczoraj jeszcze była. Nie poznaję – to nie ta. Nie wiem, co mam ze 
sobą zrobić, gdzie iść. Nie ma gdzie się umyć. Wracam do swoich,- już 
są, nocowali parę kilometrów za Berlinem. Mietek Orel  mówi do mnie:  
Chodź zobaczymy wczorajsze „dzieło” amerykanów. Bomba dużego 
kalibru upadła na tory kolejowe, w pobliskiej kamienicy na wysokości 
pierwszego piętra widać wbite między oknami koła lokomotywy. Ulice 
zasypane gruzem. Samochód, którym przyjechaliśmy stoi koło Sie-
gessaule na Grosser Stern. I znowu koło południa ten krótki, przery-
wany głos syren zapowiadający, że za 15 minut  bombardowanie. I już 
alarm. Ryk syren. Bombowce są nad zachodnim Berlinem. Widzimy je 
dokładnie. Czujemy pobliskie wybuchy. Coraz więcej i więcej. Samo-
loty lecą prosta na nas. Schować się nie ma gdzie. Byle za cokolwiek, 
tylko z której strony drzewa? Gdzie upadnie bomba? Wybuch za wy-

buchem. Silny wiatr rwie po spodniach, niektórzy się już przewracają. 
Wtem coś gorącego uderza mnie w nogi i wlecze po bruku. Ściana 
. Głową uderzam w mur. Ziemia się urwała i ucieka gdzieś w prze-
strzeń. Nagle potworny podmuch wymiata mnie spod muru. Znów 
huraganowy wiatr. Utrata pamięci. Gorąco, bardzo gorąco, aż parzy. 
Powoli huragan przechodzi. Z wielkim trudem wstaję. Nikt nikogo nie 
poznaje. Ale żyjemy. Cała ulica w gruzach i w ogniu. Słychać wołania 
o pomoc:  Hilfe!  Hilfe! Biegniemy w głąb ulicy. Nagle … Chryste! Ktoś 
wypycha przez okno od piwnicy małą dziewczynkę. Pali się.  Ma nie 
więcej, jak cztery lata. Chcemy to dziecko wyciągnąć  z ognia. Pali 
się jej rączka, a ona nawet nie płacze, tylko uśmiecha się do nas. 
Przez czapkę chwytam ją. Prawa ręka odpada od ciała. Po chwili 
kona na rękach kolegi, Serba      ( nazwiska nie pamiętam)  Nagle 
krzyk  - Uciekać! Uciekać!  Runęła ściana kamienicy. Serb odskoczył 
szczęśliwie, dziecko przygniótł ceglany gruz. Biegniemy do następnej 
kamienicy i odwalamy gruz od okienka piwnicznego. Kilof nic nie waży, 
taki wydaje się lekki. Robimy przekop do okienka . Jeszcze trochę gru-
zu i wreszcie mur. Poszerzamy otwór. Niemcy wołają : Jest tam kto? 
Słychać cieknącą wodę z pękniętych rur wodociągowych. Do środka 
wszedł  kolega Serb. Mówi, że jest dużo dzieci. Żyją! Żyją! Szybko po-
większamy otwór. Serb ponagla nas. Woda podnosi się błyskawicznie. 
Podaje nam dziecko, po dziecku. Woda sięga już niektórym maluchom 
po szyję. Po chwili mówi, że nie  sięga  nogami do ziemi  - tyle wody. 
Podaje ostatnie dziecko, pół żywe. Jeszcze zanurkował, szukał dalej. 
Wyciągamy go za ręce  w ostatniej chwili. Serb wychodzi . Klnie na 
cały świat i Niemców. Stara Niemka mówi , że uratowaliśmy 37 dzie-
ci. Policjant notuje nasze nazwiska. Po wielu latach po wojnie, byłem 
w Karkonoszach, na Śnieżce. Co mnie tam zawlekło, do tej pory nie 
wiem . W pewnej chwili zauważyłem, że przygląda mi się jakaś młoda 
kobieta. Podchodzi i po niemiecku pyta, - Czy podczas wojny w 1943 
roku byłem w Berlinie? Odpowiedziałem – Tak, w listopadzie 1943, 
podczas alianckich nalotów. A czy pamięta pan taką zalaną piwnicę? 
Odpowiedziałem – Tak - Nigdy jej nie zapomnę.  Wyciągnęliśmy z ko-
legami  około37 dzieci …..   To ja byłam jedną z tych uratowanych. 
Poznaję pana . Uratował mi pan życie. GOTT SEI DANK.

Źródło- Terra Incognita 1945- Wspomnienia pioniera. Władysław 
Kopacz. Książka ta jest dostępna w archiwum - Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz w redakcji gazety Roland 
w Środzie Śląskiej. Autor wspomnień Władysław Kopacz urodził się 
1 września 1921r w Dołuszycach , wsi pod Bochnią . Żołnierz Armii 
Poznań , obrońca Lwowa w 1939r. Po 5 letnim pobycie w niemiec-
kich obozach pracy w tym w Dreetz ( legendarna fabryka materiałów 
wybuchowych) i dwóch ucieczkach w celu przekazania informacji  
o latających bombach V1 polskiemu wywiadowi. Po wojnie osiedla 
się w Środzie Śląskiej. Pracuje jako urzędnik a społecznie jest  in-
struktorem  modelarstwa lotniczego i   inicjatorem  budowy pomnika 
ŻOŁNIERZOM  POLSKIM na rynku Średzkim. Umiera 22 października 
1996r w Środzie Śląskiej. W tym roku przypada 100 rocznica urodzin 
Władysława Kopacz . 

Opracował  - Woytek Kopacz
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SPORTSPORT

Gdyby zawody odbyły się w pierwotnym 
terminie, w ogóle w swoich konkurencjach nie 
wystartowaliby medaliści: Maria Andrejczyk 
i Tadeusz Michalik, którzy zmagali się wów-
czas z chorobami i urazami. Zapraszam na 
przegląd najciekawszych wydarzeń minionych 
mistrzostw. 

 
A – Andrejczyk Maria – Majka, bo tak nazy-

wa ją rodzina i przyjaciele, to postać godna ca-
łego artykułu. Dziewczyna z Suwałk, najstarsza 
siostra dla czwórki braci, oszczepniczka, blisko 
medalu była już w Rio, gdzie sprawiła niemała 
sensację. Przygotowania do występu w Tokio 
przerywały jej liczne kontuzje oraz zmagania 
z nowotworem. Opóźnienie igrzysk o rok oka-
zało się dla upartej sportsmenki szczególnie 
szczęśliwe – w Japonii swoimi rzutami wywal-
czyła drugie miejsce. Srebrny krążek zaraz po 
mistrzostwach wystawiła na licytację charyta-
tywną, którą sfinansowała leczenie chorego na 
serce chłopca. 

B – brakujący but – Michał Rozmys na metę 
półfinałowego biegu na 1500 metrów dotarł 
ostatni, a na domiar złego - bez buta. Obuwie 
stracił po nadepnięciu przez rywala, co otwo-
rzyło możliwość do złożenia protestu, który zo-
stał uwzględniony i Polak ostatecznie wystąpił 
w biegu finałowym.

C – chodziarz – 50 kilometrów w cztery go-
dziny przemierzył Dawid Tomala w drodze po 
jeden z najbardziej zaskakujących polskich 
medali w najnowszej historii igrzysk. Co zabaw-
ne, był to dopiero drugi występ Tomali na tym 
dystansie, w dodatku pierwszych zawodów nie 
zdołał ukończyć. Po wyścigu przyznał, że szło 
mu się tak dobrze, że z nudów przyspieszył i… 
wygrał. 

D –  Djoković bez medalu – Serbowie na 
pewno liczyli na lepszą postawę swojego 
gwiazdora. Tenisista najpierw uległ w półfinale 
rywalowi z Niemiec, by kolejno przegrać walkę 
o brązowy medal. Rywalizację o trzecie miej-
sce w mikście poddał walkowerem, skarżąc się 
na kontuzję ramienia. Jedynym krążkiem Djo-
kovica pozostaje wciąż brąz z Pekinu zdobyty 
w 2008 roku.   

E – emocje – Tadeusz Michalik to twardy 
chłop: na uszach ma kalafiory, na koncie setki 
wygranych pojedynków w zapasach, a na szyi 
brąz tegorocznych igrzysk. Przy tym wszystkim 
to szczery, pokazujący swoje emocje człowiek. 
Płakał po awansie do półfinału, łzę uronił pod-
czas dekoracji, a kolejne musiał ocierać z po-
liczków, gdy na lotnisku w Warszawie witały go 
tłumy kibiców. Tadeusz poszedł w ślady swojej 
starszej siostry Moniki, która brąz w zapasach 
wywalczyła na igrzyskach w Rio. Przygotowa-
nia zawodnika do zawodów w Tokio na moment 

Sierpień upłynął pod znakiem olimpijskich kół i zgodnie z myślą 
hasła szybciej-wyżej-silniej. Przełożone o rok igrzyska olimpijskie 
w Tokio okazały się szczęśliwe dla reprezentantów Polski, którzy 
uzyskali najlepszy rezultat od 2000 r. 

zatrzymała operacja nieprawidłowo pracujące-
go serca, którą przeszedł w maju 2020 roku. 
Wzruszeń nie brakowało w życiu zawodnika 
także tuż po igrzyskach – w połowie sierpnia 
wziął ślub.

F – Francja – Trójkolorowi zdecydowanie 
zdominowali zmagania w sportach zespołowych 
– mężczyźni złote krążki wywalczyli w siatków-
ce (eliminując faworyzowanych Polaków) i piłce 
ręcznej, dodając srebro w koszykówce, w której 
ulegli jedynie potentatom z USA. 

G – głupota PZP – sześcioro polskich pły-
waków złożyło przysięgę olimpijską, pole-
ciało do Tokio i wróciło do domu bez udziału 
w zawodach. Zamieszanie spowodowało nie-
prawidłowe zgłoszenie sportowców przez Pol-
ski Związek Pływacki. Zawodnicy postawili się 
działaczom, a cała sprawa finał znaleźć może 
w sądzie. 

H – hardy koń – Saint Boy nie okazał się tak 
święty jak sugerowałaby jego nazwa. Koń nie 
chciał współpracować z niemiecką pięcioboist-
ką Anniką Schleu, która po jeździectwie spadła 
z 1. na 31. miejsce. 

I – Iga Świątek – młoda tenisistka liczyła 
na medal w Tokio, jednak ostatecznie odpadła 
w drugiej rundzie. Po zakończeniu spotkania 
Świątek długo płakała, ukrywając twarz w ręcz-
niku. Dwudziestolatka zapowiada, że na kolejne 
igrzyska będzie gotowa do rywalizacji o najwyż-
sze cele. 

J – jedenaście medali – amerykańska 
biegaczka Allyson Felix mając 35 lat, kończy 
karierę, mówiąc: „Czuję spokój”. Nic dziwne-
go – w jej kolekcji znajduje się aż 11 medali, 
z których pierwszy wywalczyła już w 2004 roku 
w Atenach. Na emeryturę odchodzi jako najbar-
dziej utytułowana lekkoatletka w historii igrzysk 
olimpijskich.  

K – Klasyfikacja medalowa – rzutem na ta-
śmę najlepsze okazały się Stany Zjednoczone, 
które ostatniego dnia wyprzedziły Chiny. Trze-
cie miejsce przypadło Japonii, a Polska upla-
sowała się na siedemnastej pozycji, w swoim 
dorobku mając czternaście medali: cztery złote 
i po pięć srebrnych i brązowych. Dziewięć me-
dali skompletowali lekkoatleci, w tej kategorii 
plasując nas na czwartej pozycji. 

L – Luka Doncic – złoto olimpijskie w ko-
szykówce tradycyjnie zdobył Team USA, które-
mu liderował gwiazdor Brooklyn Nets – Kevin 
Durant. Amerykanie w finale zrewanżowali się 
Francji za porażkę w meczu grupowym. Sym-
patię kibiców na całym świecie zdobyła jednak 
Słowenia i jej najlepszy gracz – fenomenalny 
22-latek – Luka Doncic. Reprezentanci dwumi-
lionowego kraju zajęli ostatecznie miejsce tuż 
za podium, brąz przypadł świetnie dysponowa-
nym Australijczykom. 

M – młot – witamy serdecznie, daj spokój – 
taki napis wręczył Anicie Włodarczyk jeden z ja-
pońskich fanów. Okazało się, że winnym okazał 
się w tym przypadku internetowy tłumacz, a fan 
Polki chciał napisać „Do boju!”. Włodarczyk 
zdominowała kolejne igrzyska i została trzeci 
raz z rzędu mistrzynią olimpijską. Trzecie miej-
sce wywalczyła Malwina Kopron. W takiej sa-
mej konfiguracji zmagania w Tokio zakończyli 
panowie – złoty medal odebrał Wojciech No-
wicki, a brąz Paweł Fajdek. Ostatni z wymienio-
nych podczas konferencji prasowej powiedział: 
„Marzę o tym żeby wrócić do domu, położyć się 
na kanapie i obejrzeć bajkę. Dziś, po dziewięciu 
latach, w końcu będę mógł zasnąć bez stresu.” 

N – nastolatki na deskach – złoto – 13 
lat, srebro – 13 lat, brąz – 16 lat. Deskorolka 
zadebiutowała jako dyscyplina olimpijska, po-
kazując, że dominuje w niej głównie młodzież. 
Momiji Nishija mistrzynią została w wieku do-
kładnie 13 lat i 330 dni, plasując się na czwar-
tym miejscu w klasyfikacji najmłodszych zwy-
cięzców w historii. 

O – Osaka Naomi – najsłynniejsza japońska 
tenisistka zapaliła ogień olimpijski na szczycie 
góry Fudżi podczas inauguracji mistrzostw. 
Druga rakieta globu z powodu depresji nie bra-
ła udziału w turniejach przed igrzyskami, do 
Tokio jednak przyjechała i gładko rozprawiła 
się z rywalkami w dwóch pierwszych rundach. 
W trzecim pojedynku uległa jednak Czeszce 
Vondrousovej 0:2 i kolejna tenisowa sensacja 
stała się faktem. 

P – pustka – na trybunach ponownie nie 
mogli zasiąść kibice. Smutne wrażenie robiły 
potężne obiekty sportowe świecące pustymi 
krzesełkami.  

R – rekord świata – wprawdzie Aleksandra 
Mirosław zajęła czwarte miejsce w ogólnej kla-
syfikacji wspinaczki, ale pozostawiła po sobie 
znakomite wrażenie, bijąc rekord świata w cza-
sówce z wynikiem 6.84 s. Polka przyznaje, że 
dokładnie taki czas przyśnił się jej na miesiąc 
przed startem zawodów. Pozostaje życzyć ko-
lejnych równie przyjemnych snów. 

S – sztafety – Panie w sztafecie 4x400 zwy-
czajowo nie zawiodły swoich fanów. W składzie 
Kaczmarek, Baumgart-Witan, Holub-Kowalik, 
Święty-Ersetic wywalczyły srebro, bijąc przy 
okazji rekord Polski. Wcześniej nasza kobieca 
reprezentacja znacznie przyczyniła się do suk-
cesu sztafety mieszanej na dystansie 4x400 
metrów, w której Karol Zalewski, Natalia Kacz-
marek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Du-
szyński wywalczyli złoto, tym cenniejsze, że 
uzyskane w dyscyplinie debiutującej na igrzy-
skach olimpijskich. Do klasyki komentatorskich 
powiedzonek przejdzie wykrzykiwane przez 
Przemysława Babiarza: „Kajetano, Kapitano, 
do przodu!” opisujące bieg Duszyńskiego. 

T – Turkmenistan, Burkina Faso i malutkie 
San Marino – to kraje, które w Tokio wywalczyły 
swoje pierwsze medale olimpijskie. Ciekawost-
ką jest, że San Marino wysłało do Japonii tylko 
pięcioro sportowców, którzy wrócili do kraju z aż 
trzema krążkami. 

U – ugryzienie – największy skandal tego-
rocznych igrzysk, określany w japońskiej prasie 
jako „nieodpowiedni” i „fatalny”, na który złożo-
no ponad cztery tysiące skarg, wywołał 72-letni 
pan Kawamura. Co się stało? Burmistrz miasta 
Nagoja, podczas spotkania z softbalistką Miu 
Goto, ugryzł jej złoty medal, imitując gest spor-
towców stojących na podium. I… tyle. Ponoć 
MKOI wysłał już zawodniczce nowy krążek. 

W – wioślarki – oczekiwanie na pierwszy 
medal Polaków dłużyło się kibicom niemiłosier-
nie, fani sportu znad Wisły dopiero szóstego 
dnia poczuli dumę z naszej reprezentacji, gdy 
zawodniczki wioślarskiej czwórki podwójnej 
kobiet w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, 
Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zill-
mann, zdobyły srebrny medal. 

Z – Złote medale (2) – skok wzwyż, dwaj za-
wodnicy – Tamberi z Włoch i Barshim z Kataru 
zaliczyli próby na 2.37 metra, obaj nie przebili 
wyniku 2.39. Sędziowie zaproponowali dogryw-
kę, panowie zapytali jednak uradowani czy 
mogą podzielić się złotem… co jest pierwszym 
tego typu przypadkiem lekkoatletyce od 1912 
roku. Prośbę rozpatrzono pozytywnie. 

Grzegorz Szklarczuk
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Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

---------

S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

Dr.  Alina Gutsch-Trepka
Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

Mo, Di, Do 08.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 / Mi 08.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 / Fr 08.00 - 13.00

 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 :

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

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

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

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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00
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ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING 
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00, 

Sobota 17.00-19.00 - Gierkezeile 39, 10585 Berlin
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

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

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

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg

HNO - Praxis Dr. med. Kai Müller, Schloßstrasse 28, 12163 Berlin
Tel. +49307919031, Email: steglitz@hno-arzt-mueller.de

• Alergologia: testy i odczulanie
• Zabiegi dla dzieci i doroslych
• Terapia zmarszczek, BOTOX
• Operacje plastyczne

Dr. med. Olga Siegel
Specjalista laryngolog

• Laryngologia dziecieca
• Profilaktyka nowotworow
• USG  
• Badanie słuchu i aparaty słuchowe

Foto Izabela Klon

Polski terapeuta ds. uzależnień

prowadzi terapię indywidualną
w języku polskim

kontakt pod nr. tel. +49177 133 81 42
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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

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ
USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

Polski DIETETYK ON-LINE
w Berlinie

-współpraca indywidualna/plany dietetyczne dla osób z nadwagą,

otyłością,  Hashimoto,  niedoczynnością tarczycy,  insulinoopornością i

osób, które chcą zmienić swoje dotychczasowe żywienie na zdrowsze.

Indywidualne podejście,  stały kontakt ,  dieta bez głodzenia się!

- oferuję również jadłospisy gotowe. 

Marta Skowrońska
e-mail: fitnessmylove1@gmail.com

www.fitnessmylove.pl
tel. 0176 552 812 49

ZDROWIEZDROWIE

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

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń
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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  

      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 / INNEUSŁUGI / INNE

USŁUGI MALARSKIE

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

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

Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, festyny, 
imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie nagłośnienia 
i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890
 
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

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

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

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: balezage, pasemka, trwała, 
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów ( mikroring, 
kreatyna). Agnieszka Whatsapp: 0157 30430185, 015129016283 lub 
0151 43405449

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

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

Chętnie posprzątam biuro, mieszkanie oraz prasowanie.  
Tel dom: 030 27970579,  komórka: 0174 2323658

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

Zmień swojego dostawce prądu i gazu
już teraz i więcej nie przepłacaj!!!

Oferujemy:
• Gwarancje ceny podczas trwania umowy
• Darmową uslugę bez ukrytych kosztów
   zarówno dla osób prywatnych jak 
   i prowadzących dzialalność 
• Formalności z wypowiedzeniem umowy
   i zgłoszeniu do sieci nowego dostawcy
• Długoletnie doświadczenie we współpracy
   z ponad 26 dostawcami
• Dodatkowy rabat przy tankowaniu do 10 ct/l

Mikołaj Grynicz
Kontakt tel. / Whatsapp:
0176 83099241
E-mail: gryniczm@gmail.com

Mikołaj
Grynicz
BŁYSKAWICZNA
POMOC

TWÓJ MAKLER
ENERGETYCZNY
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

TOMEK
transport&przeprowadzki

profesionalne przeprowadzki, punktualność 
i rzetelność wykonania usług
przewózy mebli (IKEA, Hö�ner, itd...)
opróżnianie mieszkań i piwnic
przewozy materiałów budowlanych i narzędzi 
(Bauhaus, Obi,...)
wywóz rzeczy do BSR

Te l. :  0 1 5 7 7  3 6 7 0 6 0 2  l u b  0 3 0  5 5 1 4 2 6 3 1  

• 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

TR ANSPORT I  PRZEPROWDZKI
przewóz mebli      opróżnianie mieszkań

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

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

tel.: 030 280 33 989  • fax: 030 914 43 545
kom.: 0173 51 52 021 • kom.: 0173 51 30 575

biur • hal • sal konferencyjnych
klatek schodowych

oferuje usługi gruntownego sprzątania:
Firma Sprzątająca
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MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

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

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

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

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

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

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

Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210   

RZECZOZNAWCA  SAMOCHODOWY 
-------------------------------------E.POGODZINSKI------------------------------ 
  MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z 

PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY 
SZKODY 
poradź się zanim postawisz fałszywy krok 
PIERWSZA PORADA 

www.kfz-gutachten-pogo.de

- BEZPŁATNA - 
- rzeczoznawca certyfikowany przez TüV  
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten  
- wycena wartości pojazdu  
--------------------------------------------------------------------------------------------
Funk: 0178 3490159  

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

bezpłatne porady Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

zadzwoń, poradź się bezpłatnie, zanim zadzwonisz do ubezpieczalni!
BEZPŁATNE PORADY TELEFONICZNE

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

- ocena szkód powypadkowych dla niemieckich
  lub polskich ubezpieczalni (Gutachten)
- pomoc w uzyskaniu odszkodowania z Polski
- ocena wartości pojazdu,
- oględziny u klienta, krótkie terminy.

Funk 0163 - 24 007 01, biuro (03322) 22007,  dom (030) 76678600 

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

* Gdy wina już ustalona i wyłącznie po stronie przeciwnej, oraz dane sprawcy znane - rozliczenie bezpośrednio z ubezpieczalnią niemiecką. W razie odmowy przez ubezpieczalnie
  wypłaty odszkodowania i rachunku rzeczoznawcy, klient jest zobowiązany, jako zleceniodawca, do zapłaty tego rachunku.

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

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

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915

0176 83392933

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

MECHANIK, LAKIERNIK
Wieloletnie doświadczenie. Naprawi każde auto, pomoże 

w TiF ze wszystkimi formalnościami. Usuwanie szkód 
powypadkowych. Kosmetyka aut.

Atrakcyjne ceny!       Tel.: +49 162 69 29 449
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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 niedzielę, tj 19.09.2021 na peronie S - Sonne-
nallee o godz. 11:00. Dojazd S 41 lub S 42

Neukölln to bardzo atrakcyjna, różnorodna i tętniąca życiem część 
Berlina, w której chętnie mieszkają lub spotykają się młodzi ludzie, 
która zalicza się do najobszerniejszych (632 ha) oraz do najbar-
dziej zaludnionych (ponad 329.767 mieszkańców) dzielnic Berlina. 
Po reformie administracyjnej w 2001 roku i po przyłączeniu do niej 
Britz, Buckow, Gropiusstad i Rudow nadała nazwę całemu temu 
okręgowi administracyjnemu. Nekölln posiada również ciekawą 
i długą historią, której korzenie sięgają XIII wieku. Do czasu przy-
łączenia Neukölln do Berlina 30 września 1920 roku Neukölln było 
samodzielnym miastem. A wcześniej, czyli do 27 stycznia 1912 roku 
Neukölln nazywało się Rixdorf, gdzie osiedlili się wokół Kirchgasse 
i dzisiejszej Richardstraße w 1737 roku Morawscy protestanci. Zna-
leźli tu oni schronienie przed prześladowaniami religijnymi. Ślady 
ich kultury i osadnictwa są widoczne do dziś.  

Oprócz wielu ciekawych zabytków, wysokich kamiennych bloków 
czy pięknie odrestaurowanych małych domków odkryć tu można 
także wiele terenów zielonych i parków, jak np. Britzer Garten, Carl-
-Weder-Park, Gutspark Britz, Körnerpark, Lessinghöhe, Rudower 
Fließ, Schulenburgpark, Comenius Garten, Volkspark Hasenheide 
czy Tempelhoferfeld. Nasza trasa przebiegać będzie przez kilka ta-
kich parków, promenad i obok starych kościołów. Dotrzemy także 
do historycznej nadal funkcjonującej kuźni z 1624 roku. O okolicy 
pięknie odrestaurowanego neobarokowego parku , Körnerpark 
krążyły ciekawe, różne legendy, kiedy w 1912 roku przy robotach 
budowlanych archeolodzy odkopali grób „Rycerza z Neukölln“ wraz 
z jego koniem, skórzanymi i glinianymi przedmiotami pochodzący 
z okresu „Wędrówki Ludów“ mającej miejsce na przełomie V i VI 
wieku. 

W imieniu „PTTiK BERLIN“ na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, 
przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

Wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia.

„PTTiK Berlin” zaprasza we wrześniu 
na spacer po dzielnicy Neukölln

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN
Klub PTTK Berlin 

im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

1. Festyn polonijny ,,Zabawa bez granic”, który zaplanowany 
jest na 12.09.2021 na Lübars. Nasz Klub proponuje jak co roku 
dwie dyscypliny dla dzieci: rzut do celu (piłką tenisową) oraz 
bieg (slalom) z kartoflem. Szczegóły w wydaniu Kontaktów na 
wrzesień. Organizatorem imprezy jest Polska Rada Oddział 
Krajowy w Berlinie.

2.  Spacer z cyklu ,,Legendy Berlińskie” w dniu 25.09.2021. Spot- 
kanie grupy o godz. 11.00 na stacji U-Bahn U2 – Klosterstras-
se. Grupa przejdzie wzdłuż najstarszych obiektów leżących na 
trasie spaceru, a przewodnik opowie znane legendy dotyczące 
tych obiektów. Każde miasto, a zwłaszcza miasta z wieloletnią 
tradycją, jak Berlin, mają swoje legendy powtarzane od wieków 
przez mieszkańców miasta. Związane one są w większości 
z najstarszymi częściami miasta. Spacer jest przewidziany dla 
grupy wiekowej 50 plus i osoby dla których tempo naszych spa-
cerów jest nieodpowiednie powinny rozpatrzyć celowość swoje-
go udziału w naszych spacerach. Planowany czas spaceru nie 
przekroczy 4 godzin.

Serdecznie zapraszamy.  

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego  
serdecznie we wrześniu 2021 zaprasza na:

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik  
miejski w Berlinie i Potsdamie,  

tel.: 015738100586, mail: piotr_swider@gmx.de
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KULINARIAKULINARIA

Tajwańczycy używają białego pieprzu do 
przyprawiania kurczaka, ale pieprz czarny 
może być niezłym zamiennikiem, jednak nie 
daje to smaku autentycznego tajwańskiego ste-
ku z kurczaka, który dostajesz na nocnym targu 
na Tajwanie.

Proces smażenia w głębokim tłuszczu jest 
istotny. Kurczak powinien być smażony w głę-

Tajwan to kraj, który nigdy nie przestaje jeść, 
a duża część tego jedzenia odbywa się oczy-
wiście na ulicach. Dzięki legendarnym nocnym 
targom, całodobowym sklepom śniadaniowym, 
przepisom doskonalonym od pokoleń i sprze-
dawcom żywności o statusie celebrytów, na 
ulicach Tajwanu zawsze znajdzie się coś pa-
rującego, skwierczącego lub duszonego, co 
skusi przechodniów. Do przysmaków należy 
stek z kurczaka i wiele wiele innych potraw nie 
sposób wymienić wszystkie.

Kilka wskazówek, jak przygotować idealny 
tajwański stek z kurczaka.

Soda oczyszczona do marynaty sprawi, że 
panierka będzie chrupiąca. Łyżka wody. 

Celem dodania odrobiny wody do marynaty 
jest utrzymanie wilgoci w cienkich kawałkach 
kurczaka. Jednak nie używaj zbyt dużo sosu 
sojowego i wody w swojej mieszance marynaty. 
Kurczak okaże się lepki i mało chrupiący, gdyż 
ma za dużo wilgoci. Niektóre przepisy sugeru-
ją marynowanie kurczaka przez kilka godzin. 
Nie jest to konieczne, ponieważ stek z kurcza-
ka jest cienki może wchłonąć smak w bardzo 
krótkim czasie. Pozyskanie mąki ze słodkich 
ziemniaków w niektórych krajach może być 
trudne. W razie potrzeby można użyć skrobi ku-
kurydzianej lub ziemniaczanej jako substytutu. 
Niektórzy lubią kurczaka w bardziej chrupiącej 
panierce. Więc poradzę jak to zrobić, odstaw 
kurczaka na pół minuty i obtocz go dwukrotnie, 
wkładając go po raz drugi w skrobię, nadmiar 
otrzep do miski.

TAJWAŃSKI STEK 
Z KURCZAKA – DA JIPAI

Co to jest? Ogromny filet z kurczaka rozkle-
pany na płasko, przyprawiony, panierowany 
i smażony w głębokim tłuszczu. Popularny na 
wszystkich targach nocnych jako wieczorna 
przekąska. Podawany „to go„ jak placek w pa-
pierowej torebce lub do stolika z pałeczkami 
na papierowych tackach z sałatkami i sosami. 
Poniżej autentyczny przepis na smażonego 
kurczaka z Tajwanu, który jest jednym z najsłyn-
niejszych tajwańskich dań ulicznych.

Składnik A
• 600 g piersi z kurczaka 
• 1 łodyga szalotka
• 30 g imbiru
• 20 g czosnku, mielonego
• 2 łyżeczki jasnego sosu sojowego
• 1/2 łyżeczki soli
• 1 łyżeczka cukru
• 1/4 łyżeczki mielonego białego pieprzu
• 1/4 łyżeczki chińskich pięciu 
     przypraw w proszku
• 2 łyżki chińskiego wina ryżowego
• 1 łyżka mąki 
• 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 1 łyżka wody

Składnik B 
• panierka tuż przed smażeniem
• 1 część mąki ryżowej
• 1 część mąki ze słodkich ziemniaków

Składnik C
• Mieszanka przyprawowa do posypania  

po smażeniu
• 1/4 łyżeczki soli
• 1/4 łyżeczki mielonego białego pieprzu
• 1/4 łyżeczki chili w proszku

Usuń skórę z piersi kurczaka. Motyluj pierś 
kurczaka czyli natnij ostrym nożem tak aby po 
rozłożeniu uzyskać kształt motyla.. Rozklep 
pierś grzbietem noża lub tłuczkiem do mięsa ale 
bardzo delikatnie. Włóż do mieszanki składnika 
A i dobrze wymieszaj. Najlepiej jest zmiksować 
wszystkie składniki marynaty A.

Tuz przed smażeniem opanieruj kurczaka 
w mieszance z mąki B. Upewnij się, że jest 
całkowicie obsypany. Strząśnij nadmiar mąki 
i smaż od razu aby mąka nie rozmiękła ma-
rynatą. Smaż kurczaka w głębokim tłuszczu 
na dużym ogniu (powyżej 180°C/350°F) na 
mocno złoty kolor. Wyjmij kurczaka ostrożnie 
szczypcami. Połóż go na ręczniku kuchennym 
dla odsącznia z nadmiaru tłuszczu. Wymieszaj 
wszystkie składniki C i posyp kurczaka mie-
szanką przypraw. Podawaj z ryżem lub sałat-
ką coleslaw.

Jako ciekawostkę podam inny przykład ulicz-
nego jedzenia. Jest to Mała Kiełbasa w Dużej 
Kiełbasie ( Dachang Bao Xiaochang) czyli 
Tajwański Hot Dog w bułce z ryżu. Co to jest? 
Kiełbasa wieprzowa zawinięta w kleistą kieł-
basę ryżową (wałek z ryżu uformowany jak 
bułka) Podawana ze słodkim sosem sojowym, 
ząbkiem czosnku, marynowanymi warzywa-
mi i ostrym sosem. Można również zamówić 
kiełbaski ryżowe ( bułki) samodzielnie, uwaga: 
można je opiec na tym samym grillu, co kiełba-
ski mięsne. Smakują wybornie z różnymi dodat-
kami. Smacznego.

Bogusław Sypień

TAJWAŃSKI STEK Z KURCZAKA 
Otwarte granice, duża ilość zaszczepionych, pozwoliła na poluzowanie 
codziennego życia więc ruszamy w świat. Wakacje, więc Grecja, 
Chorwacja, Hiszpania, ale i kraje azjatyckie. Może Taiwan, zapraszam 
zatem na kulinarną wyprawę do Azji. 

bokim tłuszczu zaraz po zanurzeniu go w mie-
szance mąki ziemniaczanej. Jeśli odstawisz go 
na zbyt długo, kurczak rozmoczy mąkę i nie bę-
dzie już chrupiący.

Użyj dużej patelni, aby usmażyć steki z kur-
czaka, wcześniej dopasuj wielkośc steku do 
rozmiaru patelni to bardzo ułatwi sprawę.

Smaż kurczaka w głębokim tłuszczu w tem-
peraturze 180°C/350°F lub wyższej, aby był 
mocno chrupiący. Kurczak powinien skwier-
czeć, a nawet pękać.

Skład przypraw do steków z kurczaka moż-
na dowolnie modyfikować. Możesz zacząć od 
standardowej formuły, mieszając drobną sól, 
biały pieprz i chili w proszku. Możesz dodać 
niewielką ilość pięciu przypraw lub zmielonego 
pieprzu syczuańskiego. Możesz dodać sosu 
chili lub innych przypraw wg uznania. 



KĄCIK ROZRYWKIKĄCIK ROZRYWKI

| | KONTAKTY KONTAKTY34

Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org
Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org

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

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

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

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

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

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

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

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

zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.
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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 WRZESIEŃ 2021!!!

Zobacz nas na:

AUDI A4 AVANT ATTRACTION 2.0 TDI 8XREIFEN
Pojazd używany Kombi, pojazd używany Pierwsza 
rejestracja: 10.2015 Przebieg: 74.000 km Paliwo: 
diesel Moc: 140 kW / 190 PS Skrzynia biegów: 
Automatyczna, Wspomaganie, ABS, ESP 
(stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie 
siedzenia, filtr cząstek stałych, czujnik deszczu, 
zestaw głośnomówiący, Wielofunkcyjna kierownica, 
Isofix, czujnik zmierzchu, system start-stop.

Cena: 16.980 €

SUZUKI SX4 S-CROSS 1.0 BOOSTERJET 
LED NAVI KEYLESS RÜCK
Pojazd używany SUV/Geländewagen/Pickup, pojazd 
używany Pierwsza rejestracja: 09.2017 Przebieg: 
41.800 km Paliwo: benzyna Moc: 82 kW / 111 PS 
Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, Alufelgi, 
Wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), na-
wigacja, ogrzewanie siedzenia.

Cena: 13.890 €

RENAULT TALISMAN INTENS 1.6 DCI 160 ENERGY
Pojazd używany Limousine, pojazd używany Pierw-
sza rejestracja: 03.2016 Przebieg: 68.500 km Paliwo: 
diesel Moc: 118 kW / 160 PS Skrzynia biegów: Auto-
matyczna, ogrzewanie siedzenia, kontrola trakcji, sys-
tem start-stop, Totwinkel-Assistent, Asystent ruszania 
pod górę (HSA), Elektr. Heckklappe, Massagesitze, 
ReifendruckkontrolleVerkehrszeichenerkennung, 
Ambiente-Beleuchtung,Apple CarPlay, Android Auto.

Cena: 16.980 €

MAZDA 3 CENTER-LINE 2.0 SKYACTIV-G 120 BM
Pojazd używany Limousine, pojazd używany Pierwsza 
rejestracja: 11.2016 Przebieg: 22.600 km Paliwo: ben-
zyna Moc: 88 kW / 120 PS Skrzynia biegów: Automa-
tyczna, Elektr. podnośniki szyb, Elektr. immobiliser, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), ogrzewanie siedzenia, 
czujnik deszczu, elektr. lusterko boczne, Wielofunkcyjna 
kierownica, Isofix.

Cena: 14.980 €

VOLKSWAGEN PASSAT HIGHLINE BMT 
START-STOPP 4MOTION 2.0 TSI
Pojazd używany Limousine, pojazd używany Pierw-
sza rejestracja: 04.2017 Przebieg: 48.561 km Paliwo: 
benzyna Moc: 206 kW / 280 PS Skrzynia biegów: Au-
tomatyczna, Sportpaket, Allradantrieb, Alufelgi, Wspo-
maganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, 
ogrzewanie siedzenia.

Cena: 26.890 €

NISSAN JUKE ACENTA 1.6 AUTOMATIK
Pojazd używany SUV/Geländewagen/Pickup, pojazd 
używany Pierwsza rejestracja: 03.2012 Przebieg: 25.130 
km Paliwo: benzyna Moc: 86 kW / 117 PS Skrzynia 
biegów: Automatyczna, Wspomaganie, ABS, ESP (sta-
bilizacja toru jazdy), Sportpaket, zestaw głośnomówią-
cy, Wielofunkcyjna kierownica, Isofix, kontrola trakcji, 
Nichtraucher-Fahrzeug, Skórzana kierownica.

Cena: 10.880 €

RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR EXPERIENCE 
1.5 DCI 110 ENERG
Pojazd używany Kombi, pojazd używany Pierwsza 
rejestracja: 06.2018 Przebieg: 76.399 km Paliwo: die-
sel Moc: 81 kW / 110 PS Skrzynia biegów: manualna 
skrzynia biegów, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), 
Książka serwisowa, światła przeciwmgielne, kontrola 
trakcji, system start-stop, Asystent ruszania pod górę 
(HSA), Skórzana kierownica.

Cena: 10.490 €

RATY od
169 €/mies.

RATY od
239 €/mies.

RATY od
109 €/mies.

RATY od
179 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
179 €/mies.

BMW 320 d Leder Navi Keyless 
LED-hinten Multif.Lenkr
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 11.2012 
Przebieg: 82.600 km Paliwo: diesel Moc: 135 kW 
/ 184 PS Skrzynia biegów: Automatyczna, Alufelgi, 
Elektr. podnośniki szyb, Elektr. immobiliser, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewa-
nie siedzenia.

Cena: 15.870 €

RATY od
279 €/mies.

RATY od
180 €/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

XXIV BERLIŃSKI INFORMATOR POLONIJNY 2022

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2021

UWAGA:
Nowy Informator Polonijny w opracowaniu

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


