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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Trzymają Państwo w rękach najnowszy numer miesięczni-
ka. Bardzo nas to cieszy. Jesień w pełni, a zatem wydanie 
musi być pełne ciepłych barw. A zatem co w numerze?

Jak zwykle zachęcamy do przeczytania interesujących wy-
wiadów. Dziennikarze radia COSMO dzielą się swoimi 
rozmowami. Tomasz Kycia pyta profesora Igora Kąko-
lewskiego, dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN 
w Berlinie, o to, co go najbardziej pociąga w historii. Dla-
czego jest to bycie przekornym wobec mitów, dowiecie się 
z łamów „Kontaktów’. Profesor mówi „bycie przekornym, 
ale z życzliwością, jest bardzo ważne” - a my tę myśl pod-
chwytujemy i się nią dzielimy.

Monika Sędzierska rozmawia z Anną Mróz, językoznaw-
czynią, ekspertką od dwujęzyczności. Jak dbać o nauczanie 
języka polskiego w roku szkolnym to bardzo ważne pyta-
nie. Jak dobrze poprowadzić rozwój dwujęzyczny dziecka, 
żeby już na początku nie popełnić błędów? Kiedy najlepiej 
zacząć naukę czytania i pisania? „W nauce języka pocho-
dzenia najważniejsza jest interakcja między rodzicami 
a dziećmi, a także czytanie, czytanie i jeszcze raz czytanie. 
Dopiero potem pisanie, a na końcu klikanie” mówi spe-
cjalistka. Jesień sprzyja zagłębianiu się w lektury, dlatego 
apelujemy: książki w dłoń!

Bartosz Drajling znów rusza nasze myślenie. Pisze w swo-
im felietonie, że „dobre planowanie na przyszłość przynosi 
większe korzyści niż jednorazowe, krótkie interesy.” Poka-
zuje, jak ważnym czynnikiem bywa dobre doradztwo oraz 
wynikająca z tego dopasowana i rentowna strategia, która 
jest kluczem do sukcesu. Może jesień nada się lepiej do pla-
nowania niż początek roku? Przemyślcie to!

Bogusław Sypień jak zwykle w swym kontaktowym stylu 
pisze o „urokliwym, bardzo smacznym temacie”. Są nim 

w tym miesiącu domowe nalewki! Cytrynówka, aroniówka, 
pigwówka, z czarnej porzeczki, dzikiej róży czy  smaczna ra-
tafia – nalewka wieloowocowa? Warto celebrować domowe 
tradycje, powspominać babcie i dziadków, ciasta, herbatki 
z tamtych lat. A jesienią potrzebujemy wszyscy więcej cie-
płych i serdecznych chwil. 

Marta Janik poleca przepiękną wystawę dzieł Ferdinanda 
Hodlera w Berlinische Galerie. Ten najpopularniejszy szwaj-
carski malarz przeszedł w swoim życiu wiele. W dzieciństwie 
stracił ojca i matkę, potem rodzeństwo. To wspaniałe, móc 
oglądać jego obrazy, które są pięknym świadectwem jego ist-
nienia i dowodem na to, że życie jest piękne.

I tego się trzymajmy!
Redakcja

Ferdinand Hodler uważany jest 
za najbardziej znanego mala-
rza szwajcarskiego XIX wieku. 

Ferdinand Hodler i modernistyczny Berlin

Ferdinand Hodler, Heilige Stunde, 1911 (detail) © Sti-
ftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur;  
© SKKG, 2020 // SIK-ISEA, Zürich (Philipp Hitz) 

Ferdinand Hodler, Sommerlandschaft (Der Kastanien-
baum), um 1901, Foto: © Kunstmuseum Bern

Ferdinand Hodler uważany jest za najbar-
dziej znanego malarza szwajcarskiego XIX 
wieku. Jest prekursorem ekspresjonizmu bę-
dąc zarazem przedstawicielem symbolizmu 
i secesji. To znaczy, że jego obrazy zdają się 
krzyczeć, mają znaczenie symboliczne i są nie-
zwykle zdobne. 

Kim był i dlaczego zyskał miano jednej z naj-

silniejszych indywidualności sztuki europejskiej 
przełomu wieków? Urodził się w Bernie 1853 
roku w niezamożnej rodzinie jako najstarsze 
z sześciorga dzieci. Jego ojciec, Jean Hodler, 
był stolarzem, a matka, Marguerite Neukomm, 
pochodziła z rodziny chłopskiej. Już w dzieciń-
stwie musiał skonfrontować się ze śmiercią. 
Najpierw zmarł jego chory na gruźlicę ojciec 
oraz dwóch braci, w kolejnych latach umarła 
również matka oraz pozostała czwórka rodzeń-
stwa. Nic dziwnego, że u artysty obudziła się 
szczególna świadomość nieuchronności śmier-
ci. Być może dlatego tak często malował też 
swoje autoportrety? 

Po śmierci ojca matka wyszła za mąż za 
malarza dekoracyjnego Gottlieba Schüpbacha. 
Mały Ferdinand mając 10 lat uczył się od ojczy-
ma takiego właśnie malarstwa, następnie został 
wysłany do Thun, gdzie pobierał naukę u lokal-
nego artysty malarza Ferdynanda Sommera. 
Najwcześniejsze prace Hodlera to tradycyjne 
krajobrazy sprzedawane w sklepach dla tury-
stów. W wieku 18 lat wyruszył w pieszą podróż 
do Genewy, aby rozpocząć karierę malarza. 
Studiował pod kierunkiem pejzażysty Barthéle-
my’ego Menna. 

Prace z tego okresu to głównie pełne reali-
zmu krajobrazy, kompozycje figuralne i portrety. 
Potem malarz rozwija się dalej w Bazylei, prze-
żywa również epizod hiszpański a jako już doj-
rzały twórca we Fryburgu, gdzie prowadzi kursy 
malarstwa i rysunku. 

 
Przełomowa dla twórczości Hodlera znajo-

mość z poetą-symbolistą Louisem Duchosalem 

(1884), entuzjastą Baudelaire’a i Wagnera, spo-
wodowała odwrót od realizmu na rzecz symbo-
lizmu. Począł tworzyć kompozycje zrytmizowa-
ne i monumentalne, nacechowane ekspresją 
i wyczuciem koloru (np. Noc, 1889/1890)[1]. 
W ostatniej dekadzie XIX w. jego twórczość da-
lej ewoluowała łącząc wpływy kilku gatunków, 
w tym symbolizmu i secesji. Wykształcił własną 
stylistykę, która nazywał paralelizmem, cha-
rakteryzującą się zbiorem postaci ułożonych 
symetrycznie w pozach sugerujących rytuał lub 
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Marta Janik

Wystawie towarzyszy katalog opublikowany 
przez Wienand Verlag. Do dyspozycji zwie-
dzających jest audioguide w języku niemiec-
kim oraz angielskim.

Wystawa potrwa do 17 stycznia 2022 roku. 

Berlinische Galerie
Alte Jakobstraße 124 – 128
10969 Berlin

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

Bilety:
Normalny 12 Euro
Ulgowy 9 Euro

Do 18 roku życia wstęp bezpłatny. 
Wstęp wolny w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca.

Ferdinand Hodler, Bildnis Clara Pasche-Battié, um 
1916, Foto: © Kunstmuseum Bern

taniec (Wybraniec, 1893-84; Prawda II, 1903; 
Święta godzina, 1907).

W 1884 Hodler poznał Augustine Dupin 
(1852–1909), która stała się jego modelką i to-
warzyszką przez następne lata, i z którą miał 
(1887) syna Hectora (późniejszego założyciela 
(UEA – największej międzynarodowej organiza-
cji użytkowników języka esperanto)[6]. Od 1889 
aż do rozwodu w 1891 był żonaty z Berthą Stuc-
ki utrwaloną na obrazie Poezja (1897, Muzeum 
Wzornictwa, Zurych). W 1898 poślubił (także 
portretowaną) Berthę Jacques.

Był członkiem Secesji Berlińskiej (od 1900) 
oraz Secesji Monachijskiej (od 1903). W 1908 
poznał swą kochankę Valentine Godé-Darel. 
Niestety w 1913 zachorowała ona na raka. 
Malarz opiekował się nią. Doświadczenie to 
zaowocowało niezwykłym cyklem obrazów, do-
kumentujących powolną degradację jej ciała. 
Śmierć Valentine w styczniu 1915 bardzo do-
tknęła artystę. Ferdinand pogrążył się w pracy 
tworząc serię około 20 introspekcyjnych auto-
portretów.  Zmarł 19 maja 1918 roku w Gene-
wie, pozostawiając wiele niedokończonych prac 
ukazujących miasto.

Ścieżka artysty do sławy prowadzi również 
przez Berlin. Od 1898 aż do wybuchu Pierwszej 
Wojny Światowej artysta wystawiał tu niemalże 
co roku. Wystawa w Berlinische Galerie pre-
zentuje ponad 50 obrazów Hodlera, w tym 30 
na co dzień znajdujących się w Muzeum Sztuk 
Pięknych w Bernie, które jest partnerem wyda-
rzenia. Zobaczymy tu również prace artystów, 
którzy wystawiali razem z Hodlerem, Lovisa Co-
rintha, Waltera Leistikowa, Hansa Thomy oraz 
Julie Wolfthorn.

Poruszające malarstwo figuratywne Hodlera, 
jego górskie krajobrazy i portrety stały się mo-
dernistycznymi ikonami. Szwajcar wywarł wieki 
wpływ na rozwijanie się symbolizmu oraz zyskał 
sławę podczas swego życia. Współcześni Hod-
lerowi uważali, że jest on mistrzem w ukazywa-
niu duszy poprzez malowanie ciała. Tak powie-
dział o nim np. Paul Klee w 1911 roku. Hodler 
starał się łączyć prostotę z głębią. Również 
dzisiaj ludzie zachwycają się chociażby nie-
śmiertelną gracją sportretowanych przez nie-
go tancerzy, młodych mężczyzn z ich pełnymi 
wdzięku pozami i wyjątkową ekspresją ciała. Są 
pełni życia i lekkości. Wielkie znaczenie miała 
dla niego natura, nie tylko ta ludzka. Jego góry 
i pejzaże oddychają zimnym i czystym powie-
trzem. Dzisiaj Hodler jest bez wątpienia najbar-
dziej popularnym malarzem szwajcarskim i jest 
wymieniany (razem z Paulem Cézannem, Vin-
centem van Goghiem czy Edvard Munchiem) 
jako kluczowy gracz w sztuce nowoczesnej.

W Berlinie po raz ostatni można było zoba-
czyć jego prace w 1983 roku. Teraz nie wolno 
przegapić takiej okazji!

After initial success back home, where 
Hodler’s work sparked controversy, he built 
contacts with Paris, Munich, Vienna and Ber-
lin, where his art was shown in the context of 
leading avant-garde associations. In Berlin, 
where a sober Prussian mentality predomina-
ted, Hodler struggled at first with his symbolist 
figurative paintings. This Swiss artist had a po-
larising impact. Artists open to modernist trends 
were enthusiastic. The broader public in the 
city, who were only just becoming acquainted 
with naturalism and impressionism, were won 
over gradually. Acceptance grew when gallery 
owner Paul Cassirer included Hodler’s early 
naturalist paintings and his portraits and land-
scapes in a group exhibition held in 1907. It was 
Cassirer, too, who devoted a big monographic 
exhibition to Hodler in 1911. This extensive 
travelling show, which took in Cologne, Frank-
furt am Main, Berlin and Munich, lent space to 
every facet of Hodler’s oeuvre, but highlighted 
the landscapes that were so popular among 
collectors. Halfway through the first decade of 
the 19th century, expressionism began to make 
its mark in Berlin. This led to a paradigm and 
generation shift in the city’s art scene around 
1910/11. Hodler’s figures with their highly-char-

ged outlines – which today we might associate 
with comics – and his free use of colour and 
form were seen even then to be paving the way 
for expressionism and abstract art. When, just 
after the First World War broke out, the Swiss 
citizen joined other artists and intellectuals in 
Geneva in signing a protest against the shelling 
of Reims Cathedral by German troops, a wave 
of indignation ensued in Germany. The press 
branded it the “Hodler affair” and as a consequ-
ence Hodler was expelled from associations of 
German artists. By the time the war was over, 
however, the artist – who died in May 1918 – 
had been largely rehabilitated in Germany.

The evocative figure paintings, mountain 
landscapes and portraits by Ferdinand Hodler 
(1853–1918) are modernist icons. The Swiss 
artist, an influential force in symbolism, drew 
great international acclaim even in his own 
lifetime. Few people realise today that Hod-
ler’s path to fame lay through Berlin. From 
1898until the outbreak of the First World War, 
the artistexhibited here almost annually. The 
exhibition “Ferdinand Hodler and Modernist 
Berlin” presents about 50 paintings by the ar-
tist, including 30 from the Museum of Fine Arts 
in Bern, the partner in this collaboration. It will 
also feature works by artists who exhibited with 
Hodler in Berlin, such as Lovis Corinth, Walter 
Leistikow, Hans Thoma and Julie Wolfthorn.

Contemporaries valued Hodler above all as 
a “master of human characterisation who could 
create the soul by painting the body,” as the 
artist Paul Klee noted in 1911. Hodler wanted 
to combine simplicity with grandeur. Even now, 
viewers are captivated by the timeless grace of 
his dancers and young men with their graceful 
postures and tender expressions. They seem 
archaic, often earnest, and yet spirited, full of 
life and lightness. Hodler drew for his art on na-
ture, of which people were a part. His figures 
and mountains breathe a cold, clear air. The ar-
tist, as Hodler himself put it in a programmatic 
text, “reveals nature magnified and simplified, 
liberated from detail”.

Today Ferdinand Hodler is undoubtedly the 
most popular of all Swiss painters and is re-
garded alongside Paul Cézanne, Vincent van 
Gogh and Edvard Munch as a key player in mo-
dern art. The last time that Berlin hosted a ma-
jor display of his work was in 1983. The exhi-
bition at the Berlinische Galerie will be the first 
to present the artist as a firm force in Berlin’s 
modernism. Awaiting discovery is a selection 

that brings together significant symbolist figure 
paintings, such as those that founded Hodler’s 
success in the imperial German capital, with his 
distinctive Alpine landscapes and outstanding 
portraits, much admired by his Berlin audience 
at the time: “To the Künstlerbund show. Stron-
gest impression Hodler,” the influential collector 
and patron Harry Graf Kessler jotted in his diary 
in 1905.

The exhibition “Ferdinand Hodler and Mo-
dernist Berlin” traces the Swiss artist’s career 
on the Spree. His works were shown first at the 
Great Berlin Art Exhibition, then at the Berlin 
Secession and in prestigious city galleries such 
as the salons of Fritz Gurlitt and Paul Cassirer. 
In his own day, Hodler was already perceived 
as a typical exhibition artist, building a repu-
tation beyond the borders of Switzerland and 
across Europe. After initial success back home, 
where Hodler’s work sparked controversy, he 
built contacts with Paris, Munich, Vienna and 
Berlin, where his art was shown in the context 
of leading avant-garde associations.

In Berlin, where a sober Prussian mentality 
predominated, Hodler struggled at first with his 
symbolist figurative paintings. This Swiss artist 
had a polarising impact. Artists open to mo-
dernist trends were enthusiastic. The broader 
public in the city, who were only just becoming 
acquainted with naturalism and impressionism, 
were won over gradually. Acceptance grew 
when gallery owner Paul Cassirer included 
Hodler’s early naturalist paintings and his por-
traits and landscapes in a group exhibition held 
in 1907. It was Cassirer, too, who devoted a big 
monographic exhibition to Hodler in 1911. This 
extensive travelling show, which took in Colo-
gne, Frankfurt am Main, Berlin and Munich, lent 
space to every facet of Hodler’s oeuvre, but hi-
ghlighted the landscapes that were so popular 
among collectors.

Halfway through the first decade of the 19th 
century, expressionism began to make its mark 
in Berlin. This led to a paradigm and genera-
tion shift in the city’s art scene around 1910/11. 
Hodler’s figures with their highly-charged outli-
nes – which today we might associate with co-
mics – and his free use of colour and form were 
seen even then to be paving the way for expres-
sionism and abstract art. When, just after the 
First World War broke out, the Swiss citizen jo-
ined other artists and intellectuals in Geneva in 
signing a protest against the shelling of Reims 
Cathedral by German troops, a wave of indigna-
tion ensued in Germany. The press branded it 
the “Hodler affair” and as a consequence Hod-
ler was expelled from associations of German 
artists. By the time the war was over, however, 
the artist – who died in May 1918 – had been 
largely rehabilitated in Germany
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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

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
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

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

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

Mam problem z uzyskaniem kaucji za wynajmowane 
w Niemczech mieszkanie. W jakim terminie wynajmują-
cy powinien ją wypłacić? 

Ustawa nie określa terminu, do którego nastąpić ma wy-
płata kaucji za mieszkanie. Część orzecznictwa stoi jednak 
na stanowisku, że wypłata kaucji nastąpić powinna nie póź-
niej niż w 6 miesięcy od chwili zakończenia stosunku najmu 
(Sąd Rejonowy w Koloni, Synatura akt: 201 C 168/00). 

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

Generalnie szef nie może zmusić pracownika do rezy-
gnacji z udzielonego już urlopu. Pracownik może jednak 
sam z niego zrezygnować. W przypadku rezygnacji pra-
cownik może żądać rekompensaty za powstałe z tego po-
wodu szkody na jego mieniu. W szczególności może zażą-
dać zwrotu dokonanych już wydatków na urlop. Powinien 
to jednak wcześniej wyjaśnić z pracodawcą oraz z radą 
zakładową (o ile taka w zakładzie pracy działa).  

Mieszkam w Niemczech. Jestem ubezpieczony 
od utraty przedmiotów gospodarstwa domowego 
(Hausratversicherung). Czy jeśli ktoś ukradnie mi rze-
czy na publicznej pływalni, to mogę spodziewać się 
wypłaty odszkodowania od ubezpieczalni?

To zależy. Jeśli rzeczy będą zamknięte w szafce, do któ-
rej się włamano w trakcie nieobecności poszkodowanego 
w szatni - to tak. Jeśli natomiast weźmie on rzeczy ze sobą 
do hali i tam je odłoży - to nie, bo będzie się rozchodziło 
o zwykłą kradzież (a więc bez włamania).

Czy w Niemczech można stracić prawo jazdy za 
samo posiadanie narkotyków?

Osobom posiadającym prawo jazdy można je odebrać, 
o ile podczas osobistej kontroli znaleziono przy nich nar-
kotyki. Nie jest przy tym konieczne, by w trakcie kontroli 
prowadzili oni pojazd mechaniczny. Przykład: zatrzymany 
przez policję pieszy miał przy sobie kapsułkę Amfetaminy 
(tzw. speed zaliczany do tzw. ciężkich narkotyków), o wadze 
0,3 grama. Ponieważ posiadał on prawo jazdy, to właściwy 
urząd (Fahrerlaubnisbehörde) wezwał go do poddania się 
testowi (tzw. Drogenscreening) na co on jednak nie wyraził 
zgody. W konsekwencji decyzją organu administracyjnego 
odebrano mu ze skutkiem natychmiastowym prawo jazdy. 
Skierowana przeciwko tej decyzji skarga w postępowaniu 

przyśpieszonym (Eilverfahren) została przez sąd odrzuco-
na (uchwała sądu administracyjnego w Moguncji, sygnatura 
akt: 3 L 69/10.MZ). Aby stracić prawo jazdy nie trzeba jed-
nak koniecznie brać tzw. ciężkie narkotyki. 

Sądy odbierają prawo jazdy również osobom, które nie-
koniecznie spożywają ciężkie narkotyki. Sąd w Stuttgarcie 
odebrał w 2006 prawo jazdy osobie siedzącej obok kierow-
cy, u której stwierdzono zażycie canabisu i alkoholu. (Versi-
cherungsJournal 12.9.2006). 

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

 WWW.BAECKER-WIEDEMANN.DE DER BERLIN-BÄCKER.

VERDIENST BIS ZU 18€ / STUNDE –   
PRODUKTIONS-   
HELFER (M/W/D)    
IN BÄCKEREI & KONDITOREI 
GESUCHT 

Wir suchen ab sofort Produktions-
helfer (m/w/d) als Verstärkung 
für unser Team. 

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung! 

18,00 €/h Verdienst in der Zeit von 
0-4 Uhr – inklusive Nachtzuschlag 
(zum Teil steuerfrei) 
12,00 €/h nach 4 Uhr 
unbefristete Vollzeitstelle 
5-Tage Woche 
einen sicheren Arbeitsplatz in 
einem Traditionsunternehmen – 
seit über 125 Jahren 
Backkunst in Berlin 

ein kollegiales, 
familiäres Betriebsklima 
Urlaubs- & Weihnachtsgeld 
bezahlte Überstunden 
mit 25 % Zuschlag 
Sonn- und Feiertagszuschlag 75 % 
Personalrabatt von bis zu 75 % 
Aufstiegschancen
Frau Mews freut sich auf 
Ihren Anruf unter: 
030 / 723 9260
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Polonicus w Berlinie dla Ferdynanda 
Domardzkiego 
Nagroda Polonicus to wyróżnienie przyznawane 
przez niemiecką Polonię Polakom, żyjącym i dzia-
łającym poza granicami Polski od 2009 roku.

Raz do roku kapituła Polonicusa wybiera laureatów w czterech 
kategoriach: kultura, organizacja życia polonijnego, szerzenie pol-
sko-niemieckiego dialogu i nagroda honorowa. 

Wręczenie statuetki odbywa się tradycyjnie w Akwizgranie, w mie-
ście Karola Wielkiego podczas Gali Polonii, w Sali Koronacyjnej 
ratusza. Jednak w tym roku, w dobie pandemii, Europejski Instytut 
Kultury i Mediów „Polonicus” nominujący wyróżnionych, postanowił 
wręczać ją w sposób hybrydowy i odwiedzić laureatów w miejscach 
ich działania. 

W tym roku Polonicus przyjechał do Berlina. W czasie inauguracji 
V Kongresu Polonii Niemieckiej w centrum kongresowym hotelu Mer-
kury, przewodniczący kapituły Wiesław Lewicki przypomniał historię 
Polonicusa 2020/2021. W czerwcu 2021 roku odebrał ją w Akwizgra-
nie Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, przyznaną hono-
rowo dla Senatu RP za sprawowaną przez dziesięć kadencji Izby 
opiekę nad Polonią.                                                                                  Ho-
norową Nagrodę „Polonicus” 2021 odebrał także Armin Laschet, pre-
mier Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący CDU, za wielo-
letnie wsparcie dla Polonii w Niemczech oraz za stały wkład w dialog 
polsko-niemiecki. 

Nagrodę w dziedzinie kultury odbierze noblistka Olga Tokarczu, na 
targach książki w listopadzie. 

W Berlinie, nagrodę w dziedzinie organizacji życia polonijnego, 
odebrał Ferdynand Domaradzki - prezes Polskiej Rady Związku 
Krajowego w Berlinie. Uroczystość miała charakter szczególny ze 
względu na obecnoś laureatów Polonicusa poprzednich lat. Obecni 
byli między innymi prof. dr Rita Süssmuth, przewodnicząca Bunde-
stagu a.D. oraz dr Marek Prawda były Ambasador RP w Niemczech, 
dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

W jeszcze jednym wymiarze była ona wyjątkowa. Obok znanych 
i szanowanych w Berlinie polityków w uroczystości uczestniczyli tak-
że delegaci organizacji polonijnych z całych Niemiec, wielce zasłu-
żeni w pracy na rzecz Polonii. 

Nagrodę wręczył Senator RP Wojciech Ziemniak oddelegowany 
przez Marszałka Senatu RP na V Kongres Polonii Niemieckiej. 

W laudacji na cześć Ferdynanda Domaradzkiego wiceprzewod-
nicząca Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie Małgorzata 
Tuszyńska powiedziała: „Jako prezes organizacji dachowej, sku-
piających najstarsze organizacje polonijne, dążył do tego, by Po-
lonia w Berlinie wspierała się nawzajem, by starze, doświadczone 
związki polonijne wspierały nowe, powoływane przez młodą Polonię. 
Służyć miały temu imprezy polonijne skupiające całe środowisko. 
Ferdynand zaczął pracę nad budowaniem środowiska polonijnego 
w Berlinie, skupiając wokół siebie grupę społeczników, którzy - wraz 
z Zarządem Polskiej Rady - organizowali imprezy o zasięgu lando-
wym i federalnym, skierowane do całego środowiska w Niemczech.

Celami nadrzędnymi była integracja środowiska polonijnego, za-
chowanie polskiej kultury i tradycji oraz podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej Polaków w Niemczech, a także promocja Pol-
ski i zacieśnianie współpracy polsko-niemieckiej. Cele te realizowa-
no poprzez organizację cyklicznych imprez, które dzięki uczestnic-
twu Polonii z terenu Niemiec i transmisji w polskiej telewizji, docierały 
do szerokich kręgów Polaków w Niemczech. Powszechnie znane są 
imprezy: Dzień Polonii w Berlinie, wiosenny festyn „Marzanna”, fe-
styn jesienny „Zabawa bez granic” czy koncert noworoczny. (...)

Ferdynand jest człowiekiem czynu. Swoją charyzmą i aktywnością 
potrafi porwać do działania rzeszę społeczników. To typowy team-
-player, który przez konsekwentną i konstruktywną pracę przyciąga 
do siebie innych, by wspólnie osiągać założone cele. 

Fenomen polega na tym, że grupa ta, od wielu lat pracująca z nim 
i pod jego egidą, ciągle uczestniczy w nowych projektach i wspiera 
go w najróżniejszych działaniach. Wielki talent Ferdynanda do budo-
wania poparty jest poparty długimi latami aktywnej, społecznej pra-
cy dla całego środowiska polonijnego. Tajemnica tego sukcesu ma 
jeszcze jeden wymiar. Jak mówi niemieckie przysłowie: za każdym 
wielkim mężczyzną stoi silna kobieta. 

Tak jest w przypadku Ferdynanda, którego od samego początku 
wspierała żona Kornelia i można powiedzieć, że stanowią tak silny 
polsko-niemiecki tandem, że razem pokonają wszelkie przeciwności 
i zrealizują wszystkie zadania.

Chylimy czoła przed Tobą Ferdynandzie i przed Twoją małżonką 
Kornelią. Dziękujemy za 25 lat nieustającej pracy na rzecz Polonii 
w Berlinie i Polonii w Niemczach. Dziękujemy za wszystkie licz-
ne projekty, inicjatywy, imprezy i spotkania, które zrealizowaliście 
wspólnie z nami. 

Czuję się niezmiernie zaszczycona, że mogę w imieniu wszystkich 
berlińskich Polonusów gratulować Tobie tego znamienitego wyróż-
nienia i życzyć Ci jeszcze wielu lat aktywnej i bogatej działalności. 
Dużo zdrowia i sił oraz satysfakcji z osiąganych celów przez długie 
kolejne lata”. 

Dziękując za wyróżnienie Polonicusem, przewodniczący Polskiej 
Rady powiedział, że nagroda ta należy się po części jego żonie i po 
części gronu społeczników z Berlina, których zaliczyć może do grona 
swoich przyjaciół, wiernie oddanych Polonii i Polsce. Podziękował 
także mediom polonijnym, a w szczególności magazynowi „Kontak-
ty” oraz ekipie bloga ,,Polonia‘‘, które od zawsze wspierają działa-
nia Polonii.



| | KONTAKTY KONTAKTY8

Właściwy system

System nerwowy człowieka to złożona 
machina. To zlepek setek tysięcy komórek 
nerwowych, które …możemy praktycznie 
nauczać wszystkiego. 

Potwierdzono doświadczalnie kontrolo-
wanie emocji u myszy za pomocą fal ma-
gnetycznych.

Wyniki doświadczenia opisanego w jed-
nym z numerów czasopisma „Nature’’ są 
naprawdę imponujące: myszy znajdujące 
się w „szczęśliwym’’  polu magnetycznym 
doświadczały emocji porównywalnych 
do sytuacji, w której otrzymywały bardzo 
smaczny pokarm. Konsekwencją takiego 
stanu rzeczy było to, że nie chciały się od 
tego pola oddalać.

Jest jednak pewne „ale” – żeby ekspery-
ment się udał, naukowcy musieli wyko-
rzystać myszy, które najpierw zmody-
fikowali genetycznie (wcześniej dokonali 
tego samego na rybach z gatunku danio 
pręgowany). 

A co z tą wodą? 

Woda pokrywa aż 71% Ziemi, choć tyl-
ko 2,5% stanowi woda słodka. Popularna 
H2O jest jedną z najmniej poznanych cieczy 
w przyrodzie – wykazuje wiele dziwnych za-
chowań, których nie sposób wyjaśnić.

Można się choćby zastanawiać, jak to 
możliwe, że największą gęstość woda 
ma w temperaturze ok. 3,8°C, tuż powyżej 
punktu zamarzania. A przecież większość 
cieczy gęstnieje wraz ze spadkiem tempe-
ratury. Woda ma także wysokie napięcie 
powierzchniowe, pozwalające owadom 
chodzić po jej tafli, a także dużą zdolność 
do magazynowania ciepła, zapewniającą 
stabilne warunki do życia dla organizmów 
żywych w oceanach.

Dzięki wykorzystaniu MeV-UED, szybkiej 
kamery elektronowej, która wykrywa nawet 
najdrobniejsze drgania cząsteczek poprzez 
rozpraszanie wiązki laserowej.

Bartosz Drajling 
Finanzdienstleistungen

Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 

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

W eksperymencie, szczegółowo opisa-
nym w Nature, użyto strumienia ciekłej 
wody o grubości zaledwie 100 nm – to aż 
1000 razy mniej niż szerokość ludzkiego 
włosa. Tworzące go cząsteczki wody zosta-
ły wprawione w drgania za pomocą wiązki 
lasera, a także krótkich impulsów wysoko-
energetycznych pochodzących z MeV-UED. 
Dzięki temu udało się uzyskać wysoką roz-
dzielczość zmieniających się struktur ato-
mowych H2O.

Podczas impulsu lasera w wodzie dzie-
je się coś niesamowitego. Odkryto, że gdy 
wzbudzona cząsteczka zaczyna wibrować, 
tworzące je atomy wodoru przyciągają 
atomy tlenu sąsiednich cząsteczek mole-
kuł wody, po czym odpycha je z dużą siłą, 
zwiększając dystans między nimi. To uni-
katowe zjawisko, którego nie obserwujemy 
w innych płynach.

Co to znaczy ? 

Jeśli zatem można porównać dobre 
i celowane doradztwo do promienia lasera, 
a z kolei pobudzenie cząsteczek wodoru do 
rozbudzenia wiedzy klienta na temat tego, 
co posiada, to mamy gotowy przepis na 
„nowe właściwości’’. Biologia i natura dają 
nam najlepsze przykłady i podsuwają roz-
wiązania. 

Ogranicza nas jedynie kwestia postrzega-
nia i chęci zrozumienia danego zagadnienia. 

Co zabawne, wbrew temu co nam się 
z wiekiem wydaje, blokuje nas jedynie po-
ziom naszego lenistwa. 

A co, gdy biologia idzie pod rękę z histo-
rią? 

Ameryka

Wenecjanie, bracia Nicolo i Antonio 
Zeno, w 1381 roku mieli odbyć swój pierw-
szy rejs do Ameryki, czyli ponad 100 lat 
przed „oficjalny’’ jej odkryciem przez genu-
eńczyka, Krzysztofa Kolumba. 

Dlaczego tak podkreślam znaczenie po-
chodzenia każdego z nich? Wyjaśnię to 
stopniowo w trakcie felietonu, aby nie zbu-
rzyć kolei rzeczy oraz Hitchcock’owego na-
pięcia. 

Rodzina Zeno miała szerokie i ugrun-
towane kontakty z Templariuszami. Wielu 
z nich rekrutowało się z obecnej Norwegii 
czy Danii, czyli kraju Wikingów. Wikingowie 
postawili swoją stopę w Ameryce dwieście 
lat przed braćmi Zeno, stąd też wiedzieli, 
jak pomóc braciom pokierować wyprawą. 
Do Ameryki docierali też przed Kolumbem 
rybacy z Bretanii, z Baskonii, z Królestwa 
Nawarry i Portugalii. 

Portugalia, podobnie jak Szwajcaria, zo-
stała stworzona literalnie przez Templariu-
szy. Portugalski książę Henryk Żeglarz był 
właśnie Templariuszem. 

Po rozwiązaniu zakonu najwyżsi rangą 
rycerze zatrudnili się u weneckiego doży, 
gdzie przez kilkaset lat współpracowali 
z Wenecją przy organizacji krucjat. 

I właśnie Wenecja wraz z zakonem są 
twórcami największego przekrętu w historii 
średniowiecza. 

Finansowe szachy

Papież Innocenty III nakłania Wenecję 
do stworzenia floty okrętów do czwatej. 
krucjaty do Ziemi Świętej. Dochodzi do niej 

w latach 1202-1204, jako cel obrano Egipt. 

Skłócone i konkurencyjne państwa-mia-
sta Pisa i Genua prowadzą między sobą 
wojnę, więc jest to idealny moment na biz-
nes. 

Po negocjacjach krzyżowców z dożą En-
rico Dandolo armia rycerzy zostaje wysta-
wiona, a statki przygotowane i wyposażone. 

Na czele wyprawy staje 90-cio letni i pra-
wie niewidomy wówczas doża, który zamiast 
do muzułmańskiego Egiptu prowadzi wypra-
wę do chrześcijańskiego Konstantynopola. 

Splądrowane i zdobyte miasto nie podnie-
sie się już po tym upadku. Jego olbrzymia 
biblioteka - porównywalna z biblioteką alek-
sandryjską - zostaje przejęta, a cenne wolu-
miny przewiezione do Wenecji. 

Zarządcą Konstantynopola zostaje 
w 1205 Wenecjanin Marin Zeno. 

Smaczku sprawie dodaje fakt, że sułtan 
Egiptu słono zapłacił za zmianę trasy owej 
krucjaty. Polityczny i finansowy szach i mat. 

Prawdziwym celem wyprawy były jednak 
starożytne mapy, które ukazywały konty-
nent amerykański w całej okazałości i po-
twierdzały wyprawy Rzymian na wielki ląd 
w swoim czasie. 

Z tej lekcji… dobre planowanie na przy-
szłość przynosi większe korzyści niż jedno-
razowe, krótkie interesy. 

Stąd też widać, jak ważnym czynnikiem 
bywa dobre doradztwo oraz wynikająca 
z tego dopasowana i rentowna strategia, 
która jest kluczem do sukcesu. 

pozdrawiam serdecznie
Bartosz Drajling

WARTO 
WIEDZIEĆ

Czy wiecie, że woda ma pa-
mięć ? Albo, że …
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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.: 0172 3051689 

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 
01.10.2021 auf Zeit zu vermieten. Bei Interesse Email an  
rolli2008@yahoo.de tel.: 0178 5875724

Wynajmę pomieszczenia magazynowe. Mob.: 0172 3051689

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

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – mgr Artur Balon  
Uwierzytelnione tłumaczenia świadectw, dyplomów, dokumentów urzędowych 
i prywatnych, pozwów, zażaleń i innych pism. Wizyty w zakładach karnych.
Artur Balon, Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst), 
tel.: 0163 452 5633 oraz 030 43924611 (terminy na telefon), arturbalon@web.de
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16. edycja filmPOLSKA - czyli jak nas widzą, tak nas piszą
Choć od 16. edycji filmPOLSKA minął już ponad miesiąc, październikowa aura przywodzi na myśl prze-
łom sierpnia i września, kiedy pogoda zaskoczyła organizatorów polskiego festiwalu, dobór repertuaru 
utwierdził (szczególnie nie-polską) publiczność o słuszności stereotypów na temat Polski i Polaków, 
a ja przestałam się zastanawiać, dlaczego nikt z moich krajan w Berlinie nie słyszał o tym wydarzeniu. 
Zapraszam na subiektywną relację z wydarzenia.

Tegoroczna edycja filmPOLSKA festiwal zaczęła się od za-
klinania rzeczywistości - organizatorzy, którzy dość odważnie 
zdecydowali się na uroczyste otwarcie w ramach eventu pod 
chmurką, wraz z gośćmi, którzy solidarnie pojawili się o godzi-
nie 21:15 na terenie Freiluftkino Kreuzberg, padli niestety ofiarą 
swoistego tumiwisizmu - mam tu na myśli ten pogodowy (która 
również w trakcie Dnia Polonii pokazała, gdzie ma nasze plany), 
ale nie tylko. 

Sweat - czyli o zimnych potach w trakcie otwarcia festi-
walu

Pierwszy dzień filmPOLSKA 2021, dość przewrotnie, moż-
na podsumować słowami: wszystko poszło zgodnie z planem. 
Jednak nasuwa się pytanie - czy to dobrze? Zgodnie z planem 
bowiem, osoby, które zdecydowały się na seans filmowy pod 
(siąpiącą) chmurką, wysłuchały przydługiej prezentacji idei fe-
stiwalu, szeregu nazwisk osób zaangażowanych w działania 
koordynacyjne, obu zaplanowanych uprzednio umilaczy (czy na 
pewno w obliczu takiej aury?) muzycznych, a także podzięko-
wań. Kiedy po godzinie od planowanego rozpoczęcia seansu 
(według programu dostępnego online oraz na stronie Freiluftkino 
Kreuzberg) na scenę wszedł reżyser filmu otwierającego festiwal 
- Magnus von Horns - miałam już solidne podstawy, żeby wie-
rzyć, że pada jedynie na mnie, a pod wodoszczelnym namiotem 
schowali się nie tylko organizatorzy, ale wszyscy  widzowie poza 
mną. Na szczęście, szwedzki reżyser potwierdził (chyba tylko) 
moje ponadgodzinne obserwacje pogodowe, kończąc przydługą 
ceremonię otwarcia słowami: myślę, że w tym deszczu wszyscy 
czekamy już na film, więc może nie będziemy już przedłużać…

Sweat przejął zatem ekran kinowy tak gwałtownie, że moim 
pierwszym odruchem było szukanie przycisku do ściszenia 
dźwięku. Szczególnie, że film jest swoistym meta-obrazem, 
w którym na ekranie obserwujemy kolejne ekrany - jako metaforę 
zdigitalizowanego świata, którego medialna rzeczywistość wyda-
je się być jedynym słusznym filtrem nakładanym na szarą, bo tak 
zwyczajną, codzienność. Główną bohaterkę - trenerkę fitness 
(do złudzenia, nawet w najdrobniejszych szczegółach) przypo-
minającą naszą polską guru sportu, poznajemy poprzez relacje 
z jej publicznych wstępów i treści wrzucane przez nią w media 
społecznościowe. Kolorowa rzeczywistość, w której dominują 
endorfiny, pot i łzy szczęścia okazuje się wyglądać zupełnie ina-
czej po drugiej stronie ekranu - Sylwia Zając cierpi na samot-
ność, brak zrozumienia, obsesję bycia lubianą, a brak bliskości 
drugiego człowieka rekompensuje jej… piesek, malutki i puchaty 
oczywiście. Film lekki, łatwy i przyjemny, choć dotykający waż-
nego problemu współczesnego świata, obejrzałam do połowy, bo 
przed północą byłam już przemoknięta do suchej nitki, a sweat, 
który mi towarzyszył zwiastował jedynie przeziębienie.

Proste rzeczy - czyli prosty film o trudnych sprawach

Trochę na przekór kiepskim opiniom w Internecie z repertuaru 
filmPOLSKA, z wielu odbywających się jednocześnie pokazów, 
wybrałam na kolejny wieczór obraz Grzegorza Zaricznego pn. 
Proste rzeczy (2020). Tutaj znów - jakby na opak, film w rze-
czywistości okazał się prostą realizacją o niezmiernie trudnych 
sprawach. Główny bohater - Błażej prowadzi nas przez proces 
godzenia się ze swoją przeszłością, jednocześnie zmagając się 
z tym, co teraz - relacją ze swoją partnerką, pojawiającym się 
nagle wujem, wspomnieniami związanymi ze zmarłym ojcem. 
Wszyscy bohaterowie uwikłani są w zależności międzyludzkie, 
z którymi nie do końca wiedzą, jak sobie poradzić. Błażej roz-
pamiętuje brak wsparcia ze strony rodzica, co z kolei wyjaśniać 
próbuje mu wuj, sam nie mający dobrej relacji ze swoim synem, 
jednocześnie drażniący swoją obecnością partnerkę głównego 
bohatera. Jako widzowie bierzemy udział w najzwyczajniejszej 
rzeczywistości ekranowych postaci, męcząc się niemiłosiernie 
ich zmęczeniem.

Grzegorz Zariczny, reżyser, po pokazie: Ten film wiele dla mnie 
znaczy, a równocześnie ważne jest dla mnie, że są tu Państwo 
ze mną po seansie, bo należy się w tym miejscu słowo wyja-
śnienia. To, co widzieli Państwo na ekranie, to właściwie nie film 
fabularny, a dokument. Tytułowy Błażej w rzeczywistości jest Bła-
żejem Kitowskim - moim przyjacielem, jego ekranowa towarzysz-
ka życia, Magda - Magdaleną Sztorc, jego życiową partnerką, 
a ich córeczka Ala, pies Falkor, a nawet krowy pasące się na 
pastwisku za płotem - to wszystko jest prawdziwe. Główny wątek 
- radzenie sobie z relacją z ojcem - niestety także odzwierciedla 
rzeczywistość. Pomysł realizacji filmu na ten temat dojrzewał we 
mnie długo, wynikał z mojego osobistego doświadczenia - kiedy 
podzieliłem się nim z Błażejem, okazało się, że i on zmaga się 
z nieuporządkowanymi emocjami - zgodził się na dopuszczenie 
nas do swego świata, pokazanie przed kamerą swoich emocji, 
codziennych zmagań. Nie pisaliśmy scenariusza, nie ustawiali-
śmy scen, nasi bohaterowie nie mieli przygotowanych dialogów 
- to ze spontanicznych słów, które padły na planie, wziął się tytuł 
proste rzeczy, które w istocie nazywają to, co choć powszechne, 
wcale prostym nie jest.

Jak najdalej stąd - czyli polski budowlaniec na emigracji 
i (euro)sierota

Zachęcona nazwiskiem reżysera, którego Cicha noc (2017) 
skradła moje serce, a realizowany dla Netflixa serial Sexify 
(2021) narobił szumu wokół innej polskiej Instagramerki (której 
konto bardzo polecam - poszperajcie w Internecie, to znajdzie-
cie bez problemu o kogo mi chodzi) oraz polskiego programu 
szkolnej edukacji, spodziewałam się wiele po najnowszym tytule 
Piotra Domalewskiego. Główna bohaterka i jej naburmuszona 
mina typowej nastolatki, która obrażona na cały świat, a w szcze-
gólności na ojca, który z zagranicy obiecał wysłać pieniądze na 
wymarzony samochód wprowadzają nas w świat przeciętnej pol-
skiej rodziny - matka z dwójką dzieci zostaje w kraju, ojciec pra-
cuje w Irlandii, by utrzymać rodzinę, która jednocześnie właśnie 
się rozpada, bo przecież nie trzeba żadnemu z nas tłumaczyć, 
jak wygląda życie na dwa domy, dwa światy, dwa kraje. Kiedy 
rodzina otrzymuje wiadomość, że jej głowa zginęła w wypadku 
na budowie, Ola wyrusza do Irlandii, by sprowadzić ciało ojca 
do domu i przekonać się, czy staruszek miał zamiar dotrzymać 
obietnicy o prezencie. Wraz z nastolatką przekonujemy się, że 
“ziemia obiecana”, którą tak chętnie komentują ci, co siedzą na 
tyłkach, w swej szarudze, beznadziejności i żmudnej codzienno-
ści nie wypada wcale korzystniej w porównaniu z tym, co “u nas”. 

Piotr Domalewski, reżyser, po pokazie: Kręcąc ten film dużą 
wagę przywiązywaliśmy do tego, by sceneria obu miejsc - Polski 
i Irlandii - nie różniła się zbytnio od siebie. W gruncie rzeczy nie 
było to tak trudne - jeśli się dobrze zastanowić, ta zielona Irlan-
dia, o której niejeden z nas marzył, do której niejeden choć raz 
wyjechał, słoneczna i soczysta jest jedynie w naszych wyobra-
żeniach. Tak często przecież jest, że coś, co jawi się nam jako 
sen, marzenie, w rzeczywistości okazuje się jedynie niespełnio-

Film Jak najdalej stąd został zwycięzcą 16 edycji filmPOLSKA w Berlinie 
(fot. www.filmweb.pl)
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Nie wiem do końca, co myśleć o tym, co 
myślą o nas inni. Myślą, że: jesteśmy konser-
watywni i radykalni, jemy dużo mięsa i pie-
rogów, każdy z nas ma swój samochód, że 
mężczyźni mają krótkie włosy i lubią sporto-
we ubrania, że kobiety są piękne, ale tylko 
zanim zmyją makijaż, że jesteśmy tani i so-

lidni, że mamy wspaniały, ale zacofany kraj. Myślą o nas - czyli 
o Polakach. Takie wyniki przyniosła sonda uliczna, którą prze-
prowadziłam kilka tygodni temu w Berlinie. 

  
 W reakcji na wypowiedzi trochę się kurtuazyjnie po-

śmiałam, trochę pokiwałam głową,  trochę wydukałam po nie-
miecku, że tak, to ciekawe. A w zaciszu własnego mieszkania, 
trochę sobie pokrzyczałam, trochę poczytałam o stereotypach 
an temat Polaków, a potem trochę bliżej podeszłam do lustra 
i starłam róż z policzków, żeby sprawdzić, czy to prawda co mó-
wią z tym makijażem. I w sumie sama nie wiem. 

 Wiem natomiast, jak się czułam, kiedy słuchałam tych 
szczerych wypowiedzi o Polakach, o które przecież sama pro-
siłam, sama będąc Polką. Najpierw wstyd, bo przecież mówią 
o mnie. Później refleksja - hola, hola, przecież ja taka nie jestem. 
Następnie niezgoda - skoro taka nie jestem, mój mąż taki nie 
jest, moi bliscy tacy nie są, to skąd takie przekonanie? No, może 
stąd, że jak nas widzą, tak nas piszą. 

 Pomijam fakt, że z jednej strony zastanawiamy się, jak 
to się dzieje, że sto tysięcy Polaków w Berlinie tworzy niewidocz-
ną masę, a z drugiej - festiwal poświęcony polskiemu kinu, orga-
nizowany przez polską instytucję, w całości odbywa się w języku 
niemieckim. W trakcie kilku filmów, które obejrzałam, ani razu 
nie poczułam, że o! tak, na tym ekranie to ja, to my, jesteśmy 
super! W zamian poczułam jakieś swoiste zmęczenie tym pa-
trzeniem na nas - Polaków wiecznie w tych samych smutnych 
barwach, szarych krajobrazach i beznadziejnych sytuacjach ży-
ciowych. Czy my może rzeczywiście tacy jesteśmy?

 No bo zastanówmy się, czy wyobrażamy sobie film, 
w którym polska prostytutka, powiedzmy Wiktoria (bo co to za 
imię Vivian), poznaje milionera i rozkochuje go w sobie, a jedno-
cześnie w tle tej historii nie rozgrywa się wielki dramat związany 
z pracą w branży seksualnej, opinią rodziny, że tak nie wolno 
i widmem kościoła, który zaraz wtrąci bohaterkę do piekieł? Na-

wet jeśli to wszystko by przeszło, i tak skrytykowalibyśmy Julię 
Robert za zbyt szeroki uśmiech, końskie zęby i krzywe nogi. 

 Czy ta sama Julia Robert mogłaby być Polką, podró-
żując po świecie, by jeść, modlić się i kochać, a jednocześnie 
nie być tanim, wyśmianym przez wszystkich, przykładem jed-
nej z wielu, które rzucają wszystko i jadą na rok do Azji, by 
odnaleźć siebie, a przy okazji prosić się o problemy? Czy da-
łoby się nakręcić taki film w Polsce, by nie trąciło pierogami, 
modlitwą na kolanach i nieszczęśliwa historią miłosną w tle?

 Wyobrażacie sobie Nietykalnych w polskim wydaniu? 
Chłopak z polskiego więzienia mający szansę na pracę w sek-
torze opieki? Staruszek na wózku nie wspominający słowem 
o NFZ i cenach leków? A Tamte dni, tamte noce po polsku 
- mała wioska na prowincji, do której przyjeżdża homoseksu-
alny nauczyciel, wdaje się w romans z nastolatkiem i ani razu 
nie pada w jego kierunku oskarżenie o wynaturzenie? A Harry 
Potter - trzymanie dziecka w komórce pod schodami byłoby 
świetnym materiałem na kolejny polski dramat, a nie bajkę dla 
całych rodzin!

 Nie wiem do końca, co o tym myśleć. Czy my rze-
czywiście cierpienie mamy zapisane w genach, ironią i sar-
kazmem operujemy wszędzie tam, gdzie inni stosują dowcip, 
a łatwiej nam zorganizować powstanie niż stanąć w obronie 
własnego dobrego imienia? Czy rzeczywiście mamy tak bar-
dzo w nosie to, co myślą o nas inni, że powielamy te smutne 
historie o sobie wszędzie i zawsze, gdy tylko jest okazja? Czy 
w polskiej pop-kulturze, poza Sanah, która śpiewa wesołe pio-
senki (o, a jakże, smutnych sprawach) nie ma miejsca na nic, 
co choć trochę trąci optymizmem i jednocześnie nie jest tan-
detą?

 Kiedy patrzę na to, jak sami o sobie mówimy, jak 
się przedstawiamy, jak zwisa nam to, co idzie na nasz temat 
w świat, to w sumie nie dziwię się, gdy w XXI wieku na ulicach 
Berlina - najbardziej wielokulturowego miasta w Unii - słyszę 
od jakiegoś rechoczącego starca, że Schweden bauen Vol-
kswagen aus schwedischem Stahl, Deutsche bauen Mercedes 
- aus deutschem Stahl und Polen habet Autos - aus Diebstahl. 
I mam ochotę dać mu w twarz, ale szybko sobie myślę, że nie 
warto, przecież to nie o mnie, przecież to nie ja, przecież to 
mnie nie dotyczy. Szkoda tylko, że wiem o tym tylko ja. 

 Anna Burek

FELIETON

trudniejsze wydaje się jednak zrozumienie pytania moderatorki, 
która po filmie, rozmowę z reżyserem rozpoczyna od słów: ta hi-
storia jest bardzo wzruszająca i ciekawa, nie sądziłam, że ludzie 
w małych miasteczkach też przeżywają miłość w ten sposób. 
Pomruk niezadowolenia, co nieszczególnie dziwi. Padające od 
publiczności pytanie: czy Polacy naprawdę jedzą tyle mięsa nie 
bulwersuje już tak bardzo. 

Tomasz Jurkiewicz, reżyser, po pokazie: Przede wszystkim 
bardzo dziękuję za tak fantastyczne przyjęcie projekcji - na po-
przednim pokazie było zaledwie kilka osób, a ten film powstawał 
kilka lat. Inspiracją do napisania tej historii był właściwie mój wu-
jek, który wiele lat opiekował się swoją starzejąca się mamą - 
stąd pomysł na ekranowego dziadka, chorującego na Alzheime-
ra i Mirka - wnuka zajmującego się staruszkiem. Finalny kształt 
scenariusza udało się uzyskać po rozmowach z moim scenarzy-
stą, który pomógł mi połączyć pomysły w kształtną całość. Chcie-
liśmy opowiedzieć historię miłości, która dla każdego bohatera 
jest czym innym, inaczej się objawia, inaczej jest rozumiana i, jak 
to w życiu bywa, inaczej się kończy. Myślę, że miejsce rozgrywa-
nia się wydarzeń może mieć wpływ na człowieka, ale nie emo-
cje, które przecież odczuwamy niezależnie od tego, gdzie się 
urodziliśmy. Akurat miasteczko, w którym toczy się ta senna, ale 
przecież tak ważna dla wszystkich bohaterów, historia jednego 
lata, to moje miasto rodzinne - Trzebinia - i odgrywa ono znaczą-
ca rolę w filmie. Ze względu na ograniczony budżet na realizację 
mieliśmy jedynie 20 dni na nakręcenie całego materiału, więc 
gdyby nie pomoc, za którą serdecznie dziękuję, mieszkańców 
oraz włodarzy miasta, nie dalibyśmy rady.

Ja z tego miejsca dziękuję Polskiemu Instytutowi w Ber-
linie za przyznanie mi akredytacji na filmPOLSKA - zrobi-
łabym to po niemiecku, ale nie będę się wygłupiać (if you 
know what I mean), skoro czytają mnie Polacy. 

 

ną obietnicą, tworem z naszej wyobraźni, który nie ma szans na 
realizację w rzeczywistości. Ola, która przekonana jest o tym, 
że jej ojciec opuszcza Polskę dla wygody i żyje w Dublinie, jak 
w lepszym świecie, ma okazję na własnej skórze przekonać się, 
choć w niewielkim stopniu, jak trudna i - może nawet - niewarta 
świeczki jest ta gra w “trawę zieleńszą po drugiej stronie płotu”. 
Ten film ma zwrócić trochę oczy publiczności na rzesze Polaków, 
którzy decydują się na takie życie - pokazać, skoro oni sami być 
może nie mają siły przebicia, że sam fakt mieszkania “gdzieś 
indziej” nie jest równoważny z “lepiej”. 

Każdy ma swoje lato - czyli Polak-mięsożerca i (nie)możli-
wa miłość na prowincji

Kiedy usłyszałam, że stojący w kolejce po swój darmowy bilet 
na seans, reżyser filmu Każdy ma swoje lato szepcze do swo-
jej partnerki: myślisz, że ci wszyscy ludzie czekają na nasz film, 
rozejrzałam się wokół, by zainteresowanych policzyć - 20 osób. 
Rzeczywiście z wszystkich  sześciu projekcji, w których uczest-
niczyłam w ramach filmPOLSKA, ta zebrała największą publicz-
ność i najgłośniejszy mruk dezaprobaty po seansie. Ale po kolei. 

Film to historia jednego lata, właściwie wakacji, w małym mia-
steczku na polskiej prowincji. W celu rozpoczęcia dorywczej 
pracy, na swoim fancy rowerze, w krótkich szortach, z kolczy-
kiem w pępku, do sennej mieściny nadjeżdża Agata - zbunto-
wana nastolatka z dużego miasta - i swoją obecnością zmienia 
życie syna katechetki - Mirka. Równolegle z historią tych dwojga, 
obserwujemy potrzebę romantycznej miłości dojrzałej, samot-
nej i bardzo konserwatywnej Stanisławy, a także wspominamy 
największą miłość dziadka - jak się okazuje nie tę zakończoną 
zawarciem małżeństwa, ale tę na boku - zakończoną dramatem. 
W filmie nie ma jednego głównego bohatera, nie ma jednej histo-
rii - w zamian jest ich kilka, każda jedna tak samo ważna jak ta 
druga, każda tak samo istotna i wyjątkowa jako pozostałe, pro-
sty zatem w interpretacji jest tytuł Każdy ma swoje lato. Dużo 
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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

rejestracji i prowadzeniu DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(bez konieczności stałego zameldowania w Niemczech)
ADRES KORESPONDENCYJNY dla �rm
prowadzeniu pełnej KSIĘGOWOŚCI
zakładaniu KONTA BANKOWEGO
zameldowaniu w IHK, HANDWERKSKAMMER
sprawach związanych z JOB-CENTER i AGENTUR FÜR ARBEIT
uzyskiwaniu KINDERGELD, ELTERNGELD, GRUNDSICHERUNG
ubezpieczeniach zdrowotnych - KRANKENVERSICHERUNG
umowach GAZ, PRĄD, TELEFON, ...

Oferujemy pomoc przy

GEWERBE, SERWIS BIUROWY, KSIĘGOWOŚĆ,
SPRAWY URZĘDOWE,  JOB-CENTER, UBEZPIECZENIA

Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 
10829 Berlin

Lichterfelde
Augustastraße 1
12203 Berlin
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Wir beraten Sie gern: 

LVM-Versicherungsagentur 

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

Twój Partner od ubezpieczeń, 
inwestycji i emerytury.

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
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NAUKA / PRACA

 WWW.BAECKER-WIEDEMANN.DE DER BERLIN-BÄCKER.

POSZUKIWANY  
SPRZEDAWCA   
W PIEKARNI I   
CUKIERNI 

Poszukujemy sprzedawców w 
piekarni i cukierni do wsparcia 
naszych oddziałów w Berlinie. 

Z radością czekamy 
na Państwa zgłoszenia!  

Pełny etat/częściowy etat/mini-job 
5-dniowy tydzień pracy  
pewną pracę w tradycyjnym 
przedsiębiorstwie –
od ponad 125 lat wypiekającym 
sztukę w Berlinie
przyjazną, nieformalną 
atmosferę pracy
Dodatek wakacyjny i świąteczny   
Dodatkowe korzyści ponad układ 
taryfowy do 3.000,00 € rocznie   

Płatne nadgodziny z 25 % dopłatą  
Dopłata za niedzielę i święta 75 % 
Zniżka dla pracowników do 75 % 
możliwości awansu 
(aż do lidera zespołu)  
Dodatek na czyszczenie 
odzieży roboczej 

Pani Mews z przyjemnością 
oczekuje Państwa telefon:
030 / 723 9260

Oferujemy:

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

 Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln
 E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de

 

 
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00

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

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

POSZUKUJEMY:

Tel.: +49 152 59761217
Tel.: +48 729291947

Zámostní  1155/27, 710 00 • Ostrava – Slezská Ostrava • Czech Republic

o�ce@kzpelektroservice.eu
https://kzpelektroservice.eu

KZP Elektro Service

wymagania: komunikatywna znajomość 
języka niemieckiego, własna działalność

ELEKTRYKÓW / ELEKTROMONTERÓW
POMOCNIKÓW ELEKTRYKÓW

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).

Robert-Jungk-Oberschule

Tel. 86 39 28 0
Sächsische Straße 58, 10707 Berlin-Wilmersdorf

Państwowa Niemiecko-Polska 
Szkoła Europejska w Berlinie

Możliwość polsko-niemieckiego egzaminu MSA w 10. klasie
oraz polsko-niemieckiej matury w 13. klasie.
Zapisy do klas 7. od 11. do 24 lutego 2022

Asystentka stomatologiczna poszukiwana
do nowoczesnej praktyki w Lichtenrade
Poszukujemy miłej asystentki stomatologicznej od zaraz do naszej 

praktyki na 35-40 godzin. Doświadczenie w chirurgii i implantologii 
będzie dodatkowym atutem (ale nie jest wymogiem). Wykonanie 

wycisków tymczasowych i wycisk precyzyjny nie powinno stanowić 
problemu. Chętnie otrzymamy krótką aplikację na e-mail: 

zahnarztpraxis-kissal-hundt@t-online.de

Wymagana
znajomość języka
niemieckiego

Godziny pracy: pełny etat
Zawód: Asystentka stomatologiczna
Dzielnica: Tempelhof-Schöneberg
Rozpoczęcie działalności: natychmiast

Für unser Kinderheim suchen wie eine liebevolle und 
zuverlässige Hauswirtschafterin 

(u.a. Kochen + Wäschep�ege)
Nähere Informationen über 

Kontakt 015161339488

Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
(Online via Internet). Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN
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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

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!

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
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NAUKA / PRACA

Potrzebuje pracowników do remontów mieszkań. Tel.: 0176 23633381.
Proszę o SMS.

Suche zuverlässige erfahrene Maler/Tapezierer, Tischler und Elektriker 
mit Berufserfahrung für Einbauküche und 45m² Wohnung in Marienfeld 
von privat für privat, WhatsApp: 0178 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

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

Szukamy młodej, sympatycznej, kontaktowej dziewczyny ze 
znajomością języka niemieckiego do pracy w solarium na Moabit 
i Charlottenburg. Tel.: 0163 267 0915.

Kancelaria prawno-podatkowa z Berlina zatrudni księgową. Znajomość 
programu DATEV mile widziana. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod numerem tel.: 0176 499 16591

Poszukujemy pracowników samochodowych ze znajomością 
języka niemieckiego, polskiego, rosyjskojęzycznego, bardzo dobre 
wynagrodzenie. Prosimy o kontakt tel.: 030 4774320 lub  
tel.: 0 176 3077 7777

Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH Tel.: 030 9789 3672   
Mail: kontakt@hauselfen.com

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

Witamy serdecznie w Przedsiębiorstwie RC. RC oferuje opiekę w nowo-
czesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi z upośledzeniem umysłowym 
oraz ludzi z nabytym uszkodzeniem mózgu. W sumie posiadamy ponad 
20 ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu.

Do naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:

Opiekuna/Opiekunki
Zakres obowiązków

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Pomoc w codziennych czynnościach
Organizacja czasu wolnego
Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy

Oferujemy
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę na czas nieokreślony
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci �lar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwali�kacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów

Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne, 
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego minimum B1

Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: job@rc-online.eu, lub 
monika.radke@rc-online.eu, Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J, 

13509 Berlin. W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu

Ambulanter Pflegedienst hesena Mobil 
poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin Alt-Mariendorf

egzaminowanych Pielęgniarek, Altenpfleger 
i pomoce pielęgniarskie ze znajomością  

j. niemieckiego. Bliższe informacje 
w j. polskim i niemieckim:
PDL, Tel.: 030 32512699, 

pdl-mobil-berlin@hesena.de, www.hesena.de
Tel. 030  32 51 26 99

pdl-mobil-berlin@hesena.de • www.hesena.de

poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin  Alt-Mariendorf
egzaminowanych Pielęgniarek/ Altenpfleger  

i pomoce pielęgniarskie ze znajomością   
j. niemieckiego. Bliższe informacje  

w j. polskim i niemieckim:

Servicekräfte (w) 

Sie sind: 

nicht Voraussetzung)

– schätzen selbstständige, verantwortungsbewusste Arbeit in einem 

– möchten sich motiviert mit Ihrer Erfahrung und Persönlichkeit in 

Sie wünschen sich: 
– einen mitarbeiter- und patientenorientierten Arbeitsplatz
– die Möglichkeit zur eigenen Fortbildung
– ein freundliches, aufgeschlossenes und multikulturelles Team
– Raum für Engagement und Kreativität? 
– Vergütung mit Schicht- und Feiertagszuschlägen 

arbeiten…

Dann sollten Sie uns kennen lernen! 
Richten Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte nur per E-Mail an: 
kontakt@sozialwerk-jgb.de 

Circus GbR z siedzibą bezpośrednio w Berlinie Mitte
przy Rosenthaler Platz prowadzi Hotel Circus,

Hostel Circus i apartamentowiec. 

Czekamy na Ciebie! 

Osoba kontaktowa:
Katrin Schönig, Kierowniczka Hotelu - jobs@circus-berlin.de. 

Filozofia firmy Circus jest bardzo prosta:
witamy gości w naszym mieście tak, jak sami chcielibyśmy być witani!

Do naszych trzech obiektów poszukujemy pracownika sprzątającego,
który wzmocni nasz zespół, od zaraz lub po wcześniejszym
uzgodnieniu. Do Twoich zadań należy:  
• Sprzątanie i utrzymanie czystości w pokojach gościnnych 
• Sprzątanie i utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń
   ogólnodostępnych we wszystkich trzech obiektach. 

Szukamy wzmocnień w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin. 
Przyjmiemy również zgłoszenia od osób nowych lub początkujących.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego, niemieckiego 
lub hiszpańskiego. 

Chętnie wspieramy również osoby nowo przybyłe do miasta, 
którym pomagamy przy rejestracji, a także wspieramy finansowo
przy kursie językowym. 

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!!!
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Drugi raz została zorganizowana w ścisłym reżimie sanitarnym, 
wynikającym z zaostrzeń pandemicznych: reguła „3G”, maseczki, de-
zynfekcja, zachowanie dystansu. Plan sanitarny i plan imprezy został 
potwierdzony przez dwa urzędy dzielnicowe: Pankow i Reinickendorf, 
ponieważ impreza odbyła się na granicy tych dzielnic, niejako na gra-
nicy Berlina Zachodniego i Wschodniego. 

W tym roku urząd ds. środowiska z Pankow dołożył wszelkich sta-
rań, aby impreza wypełniała wzorowo wszelkie standardy. Dziękuje-
my za intensywną współpracę. Miejsce „Zabawy bez granic” - łąki 
na obrzeżu Lübars przypominają o przecież nie tak odległej historii 
miasta podzielonego murem. 

„Zabawa bez granic” – polonijny festyn 
jesienny Polskiej Rady w Berlinie
Jesienny festyn „Zabawa bez granic” to impreza, 
którą Polonia w Berlinie organizuje w drugą nie-
dzielę września niezmiennie przez ostatnie 25 lat. 

jak: bieg z kartoflem, hula hop czy strzał do celu organizatorzy przy-
gotowali bogatą ofertę zabaw i dyscyplin uprawianych po obu stro-
nach granicy przez dorosłych i dzieci. 

Dla uczestników, którzy przeszli wszystkie dyscypliny, przygoto-
wano specjalne dyplomy. Najmłodsi milusińscy mogli pod kierunkiem 
Akademii Cyrkowej poznawać triki sceniczne lub z radością skakać 
po dmuchanym zamku. Trochę więksi artyści próbowali swych sił 
w graffiti i w malarstwie, aby w galerii na świeżym powietrzu podzi-
wiać powstałe malarskie arcydzieła. Na straganach pod kierunkiem 
nauczycieli z PTS „Oświata” królowały wycinanki i zabawki z papieru. 
Klub piłkarski FC-Polonia przygotował stanowiska, gdzie można było 
sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie. Dużą popularnością cieszy-
ły się wszystkie dyscypliny sportowe i turnieje: piłkarskie, badminto-
na, tenisa stołowego, koszykówki. 

Koronną dyscypliną było - już tradycyjnie - puszczanie latawców. 
Należało zrobić je samodzielnie, pod kierunkiem specjalistów z aero-
klubu z Zielonej Góry. W tym roku konkurencję zdominowały latawce 
w formie kwadratu. 

Zwycięzcom nagrody wręczyli Ferdynand Domaradzki - przewod-
niczący Polskiej Rady w Berlinie oraz Burkard Dregger - przewod-
niczący frankcji CDU w senacie Berlina, który od bardzo wielu lat 
przychodzi na festyn polonijny, aby z polskimi rodzinami spędzić czas 
i poznać ich problemy i radości. Nie zabrakło przedstawicieli ratusza 
dzielnicy Reinickendorf. O gorącą atmosferę festynu zadbali nasi ber-
lińscy muzycy: New Voice System i Bloody Kishka oraz soliści Małgo-
rzata Sitek i Przemek Walkowicz. 

Do uczestnictwa w „IV Biegu dla Nieopodległej” nie trzeba było 
namawiać. Poprowadził go komandor biegu - Marek Radoch. Grupa 
uczestników pobiegła trasą wiodącą wśród pól po dawnym dukcie 
granicznym, dzielącym niegdyś miasto a dziś miejscem spacerów. 
Biegacze otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. 

Konkurs historyczny przeprowadził miłośnik Kresów Roman Bro-
dowski. Dorośli i dzieci zmagali się o miano najlepszego historyka, 
odpowiadając na pytania dotyczące Konstytucji 3 Maja. (Pierwszej 
konstytucji spisanej w 1791r. w Europie, a drugiej na świecie, w celu 
zniwelowania wad systemu ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów). 

Tradycyjnie nad bezpieczeństwem uczestników festynu czuwał za-
przyjaźniony oddział berlińskiej Malteser.

O dobre humory, oprócz Zarządu Polskiej Rady w Berlinie, zadbali 
polonijni restauratorzy, którzy przygotowali polskie smakołyki: Sklep 
u Zosi, Polski Imbis z Tempelhof i restauracja z Wittenau zachwycili 
smakoszy pierogami, bigosem, wypiekami, lodami i wymyślnymi kok-
tajlami. 

Organizatorzy obdarowali dzieci śliwkami nałęczowskimi, które 
przesłała posłanka na sejm RP, pani Joanna Fabisiak. 

Festyn przebiegał w miłej i radosnej atmosferze, a pogoda zachę-
ciła do licznego udziału wiele polskich i niemieckich rodzin. W dobie 
pandemii nie tak łatwo spotkać się w polonijnym gronie i niewiele 
organizacji podejmuje trud zorganizowania dużej polonijnej imprezy. 

Polonijny Festyn Jesienny Polskiej Rady to jedyna tak duża impre-
za otwarta w Berlinie, która w dobie pandemii szczególnie przyczyniła 
się do budowania naszej polonijnej wspólnoty. Dla wielu Polonusów 
stała się oczywistym miejscem corocznych spotkań. Wszystkim, któ-
rzy pomogli w realizacji festynu, należą się szczególne podziękowa-
nia. Dzięki wspólnej pracy mogliśmy spotkać się choć na chwilę nie-
mal „bez granic”. Było warto!

Projekt był współfinansowany w ramach funduszy ze środków Peł-
nomocnika Rządu Federalnego d.s. Kultury i Mediów RFN oraz Spar-
kasse Berlin. 

Małgorzata Tuszyńska 

Idea festynu wynika z historii miasta i historii mieszkających w nim 
Polaków i Polonii. „Zabawa bez granic” to impreza bez podziałów czy 
murów. To radosne i nieprzyćmione niczym święto. Polonijny festyn 
jesienny to spotkanie polskich i niemieckich rodzin, którego celem 
jest poznanie się oraz rozumienie kultury i tradycji sąsiadujących 
krajów. Organizatorzy - Rada Polska Związek Krajowy w Berlinie - 
kładzie szczególny nacisk na to, by festyn miał charakter rodzinny, 
dlatego program skierowany jest do dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Kolorowe stragany, ustawione w tym roku zgodnie z regułami kon-
cepcji sanitarnej, ubrano jak zwykle w biało-czerwone barwy. Na łące 
pomieściło się wszystko: atrakcje aktywności dla dzieci, stragany dla 
gastronomów, przyczepa-scena dla artystów oraz stoły i ławy dla 
gości. Nie zabrakło również przestrzeni dla przygotowanych atrakcji 
i dyscyplin dla dorosłych i dzieci. 

Oprócz tradycyjnych gier, dobrze znanych w Niemczech, takich 
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„W uprawianiu historii najbardziej pociąga mnie bycie prze-
kornym wobec mitów. Przykładem są Krzyżacy, których od 
dziecka chciałem poznawać w innym kontekście niż Sienkiewi-
czowski. Bycie przekornym, ale z życzliwością, jest bardzo waż-
ne” – mówi prof. Igor Kąkolewski, dyrektor Centrum Badań Hi-
storycznych PAN w Berlinie, z którym rozmawia Tomasz Kycia.

Urodził się Pan w Warszawie, ale sporą część życia spędził 
w Gliwicach, moim rodzinnym mieście.

Jestem Gliwiczaninem od drugiego tygodnia życia. Moi rodzice 
wyjechali ze Śląska, żeby kontynuować karierę jako lekarze, ale 
dziadkowie ,,porwali” mnie z powrotem do Gliwic. To była mieszana 
rodzina wschodniogalicyjsko-górnośląska o skomplikowanej historii.                   
Z polskiego punktu widzenia jest ona bardzo niejednoznaczna, ale 
z punktu widzenia górnośląskiego - typowa. Mój pradziadek, powsta-
niec śląski, walczył po stronie polskiej, a jego dwóch braci po stronie 
niemieckiej. Po 1921 r. rodziny utrzymywały ze sobą dobre kontakty. 

Czy Górny Śląsk stał się dla Pana miejscem, w którym można 
w fascynujący sposób odkrywać historię i kultury, które się tam 
mieszały?

Mieszkałem przez piętnaście lat na małej gliwickiej uliczce św. An-
drzeja. Moja rodzina, ta wschodniogalicyjska, przybyła tam w 1945 
r. Mieliśmy do czynienia z całym mikrokosmosem wielokulturowości. 
Byli Górnoślązacy, którzy siebie definiowali jako Niemców i Górno-
ślązacy, którzy określali się jako tutejszych. Nie było Górnoślązaków, 
którzy w tym pierwszym pokoleniu identyfikowali siebie raczej z pol-
skością. Oprócz tego byli tzw. repatrianci ze Wschodu, czyli przede 
wszystkim ci ze wschodniej Galicji. Byli reemigranci z Belgii i Francji, 
nazywani albo Belgami albo Francuzami. Byli reemigranci z Rumunii 
nazywani Rumunami oraz jedna rodzina pochodzenia ormiańskiego. 
I ten cały mikrokosmos z ulicy św. Andrzeja w Gliwicach potrafił ze 
sobą współżyć i wspierać się wzajemnie. Rodziny polskie i niemiec-
kie potrafiły zadzierzgnąć więzi przyjaźni, które przetrwały kilkadzie-
siąt lat po II wojnie światowej. 

Czy ten tygiel kultur w Pana rodzinnym domu, przy ul. św An-
drzeja, wpłynął na to, że postanowił Pan zostać historykiem? 

Tak, moi dziadkowie - ci wschodniogalicyjscy - przebywając na 
Górnym Śląsku, byli ciągle we Lwowie. Wieczorami odwiedzali nas 
ich lwowscy znajomi, wspominali Lwów przedwojenny i ten z cza-
sów wojny. Tak. Ukształtowała mnie ta atmosfera, ten wielokulturowy 
kontekst Górnego Śląska. 

Jakim jest Pan historykiem? Co Pana fascynuje w uprawianiu 
historii? 

Przekora wobec mitów. Przykładem są Krzyżacy, którzy mieli na 
mnie olbrzymi wpływ. Najpierw powieść Henryka Sienkiewicza, którą 
pochłaniałem jako uczeń szkoły podstawowej, a potem lektury, które 
poznawałem podczas studiów w Warszawie. Byłem uczniem prof. 
Mariana Małowista, który był wybitnym polsko-żydowskim history-
kiem okresu powojennego. Na jego półce stała kilkunastotomowa 

JESTEM HISTORYKIEM 
PRZEKORNYM 

prof. Igor Kąkolewski / RBB Kycia

historia Zakonu Krzyżackiego. Fascynowała mnie ta książka. Chcia-
łem poznawać Krzyżaków w innym kontekście niż sienkiewiczowski. 
Myślę, że bycie przekornym, oczywiście z życzliwością, jest bardzo 
ważne. 

Czy dzisiaj jako historyk potrafi Pan jeszcze czytać ,,Krzyża-
ków” Sienkiewicza?

Oczywiście! Jeśli tę powieść czyta się w kontekście historycznym, 
to podobnie jak obrazy Matejki, jest to pasjonujący materiał do ana-
lizy, do poznawania tego momentu historii, w którym w epoce na-
cjonalizmu wzrastają rozmaite antypatie narodowe. Między innymi: 
konflikt polsko-niemiecki zostaje projektowany ze współczesności na 
poprzednie stulecie. Sienkiewicz jest bardzo ciekawą lekturą, choć 
nie zgadzam się z obrazem historii kreowanym przez tego wybitnego 
polskiego powieściopisarza. 

W działaniach CBH PAN w Berlinie ważne jest multiperspekty-
wiczne patrzenie na przeszłość stosunków polsko-niemieckich. 
Czy Pana zdaniem wśród niemieckich historyków zaczęło to też 
tak funkcjonować, że pewne miejsca pamięci mamy wspólne? 

Myślę, że kontakty polsko-niemieckie bardzo bliskie w środowisku 
historyków, są pewnym ewenementem. Mam w ręku książkę wydaną 
w serii CBH, poświęconą kontaktom historyków polskich i niemiec-
kich w latach 90. XX wieku, czyli w okresie transformacji. Osobiście 
nie znam środowisk historyków w dwóch krajach, którzy byliby tak 
blisko ze sobą również zaprzyjaźnieni.

Czyli można powiedzieć, że CBH PAN w Berlinie, oprócz pu-
blikacji i pracy naukowej, stworzyło krąg przyjaciół historyków, 
którzy ze sobą ściśle współpracują?

Najlepszym przykładem są nasze wieloletnie prace nad podręcz-
nikiem polsko-niemieckim. Z jednej strony uczestniczyli w tym przed-
sięwzięciu historycy eksperci, a z drugiej także dwa zespoły redakto-
rów, którzy na początku nie znali języka strony przeciwnej. To feno-
men, w jaki sposób te środowiska, na początku zupełnie sobie obce, 
w ciągu lat pracy zrosły i zaprzyjaźniły się ze sobą. Zdarzały się też 
kłótnie, ale dzięki tym emocjom potrafiły się idealnie zintegrować i na 
końcu stworzyły jeden zgrany zespół. Teraz prowadzimy intensywne 
warsztaty z nauczycielami w Polsce i w Niemczech. W ramach ko-
misji podręcznikowej działa jedyna w swoim rodzaju grupa robocza 
nauczycieli polskich i niemieckich. To jest taka pozytywistyczna pra-
ca od podstaw. 

I na koniec: Jakie są Pana marzenia? 

Mam trzy życzenia do złotej rybki. Po pierwsze: chciałbym, żeby 
nasz podręcznik polsko-niemiecki, poprzez pracę u podstaw, upo-
wszechniał się zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Po drugie: ma-
rzę o tym, żeby Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i CBH 
w Berlinie stworzyły bardzo ścisłą współpracę nie tylko dla naszych 
dwóch krajów, ale także dla Unii Europejskiej, dla wspólnej Europy. 
I po trzecie: żebyśmy zakończyli projekt podręcznika akademickiego 
do historii Polski, który prowadzimy wspólnie z niemieckimi kolega-
mi. 

W takim razie życzę spełnienia tych marzeń i dziękuję ser-
decznie za rozmowę

NAJPIERW CZYTAMY I PISZEMY, 
A NA KOŃCU KLIKAMY

 
„W nauce języka pochodzenia najważniejsza jest interakcja mię-
dzy rodzicami a dziećmi, a także czytanie, czytanie i jeszcze raz 
czytanie. Dopiero potem pisanie, a na końcu klikanie” – mówi 
dr Anna Mróz, językoznawczyni, ekspertka od dwujęzyczności 
w rozmowie z Moniką Sędzierską. 

Jak dbać o rozwój języka polskiego w czasie roku szkolnego?

Na początku trzeba podkreślić, że wszystko zaczyna się od domu 
rodzinnego i od interakcji między rodzicami a dziećmi. To pierwsze 
środowisko, w którym język polski powinien zaistnieć i się rozwijać. 
Codzienność jest decydująca. Opowiadanie dzieciom o zwykłych, 
codziennych czynnościach. O tym, co się zdarzy za chwilę, dokąd 
idziemy, co robimy. To bardzo sprzyja ogólnemu rozwojowi poznaw-
czemu dzieci, ale tutaj szczególnie chodzi o język polski. Kolejną 
istotną sprawą jest czytanie, czytanie i jeszcze raz czytanie. A poza 
środowiskiem domowym spotkania z rówieśnikami. Dzieci nabywają 
język w interakcji, więc dobrze, jeśli uczą się przez zabawę, podczas 
spotkań z innymi dziećmi, również spotkań zorganizowanych i mo-
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dr Anna Mróz / RBB Sędzierska

Elżbieta Woźniewska / foto: Marta Kupiec

PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MIŚ 
 

Figury misiów-kumpli, czyli ,,Buddy Bear’’ stoją przed wieloma 
niemieckimi instytucjami na całym świecie. W czerwcu tego 
roku, z okazji 30-lecia przyjaźni polsko-niemieckiej, kultowy 
,,Buddy Bear” znany na świecie od dwóch dekad, stanął przy 
wejściu do ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warsza-
wie.

Marta Kupiec 

Dla Elżbiety Woźniewskiej wszystko zaczęło się w 2003 r. od zle-
cenia, jakie otrzymała z polskiej ambasady w Berlinie. ,,Dostałam 
propozycję namalowania dwumetrowego misia z polskimi motywa-
mi” – wspomina artystka, która od tego czasu ozdobiła 25 misiów 
znanych od 2001 roku, a wymyślonych przez małżeństwo Herlitzów, 
firmujących swoim nazwiskiem popularne artykuły szkolne. ,,Były to 
małe i duże misie, jedno- i dwumetrowe, w tym trzy polskie. Jeden 
z nich został sprzedany w Stuttgarcie na aukcji, a pieniądze przezna-
czono na cele charytatywne dla organizacji UNICEF” – mówi Elżbie-
ta Woźniewska. 

,,Figury różnią się nie tylko wielkością, wyglądem czy przeznacze-
niem” – mówi jeden z prezesów spółki Buddy Bear Berlin, Michael 
Stefanescu. ,,Są wykonywane w różny sposób, w zależności od po-
trzeb i życzeń zleceniodawców. Ostatnio nie są już takie ,,grzecz-
ne‘‘, jak kiedyś. Zdobią je motywy w stylu pop-art. Dbamy o to, żeby 
zostały profesjonalnie wykonane. Miś ubrany w zwykłą koszulę czy 
spodnie byłby kiepską wizytówką miasta” – dodaje Stefanescu. Jak 
zaznacza, misie są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli 

derowanych, np. w różnych placówkach, które oferują język polski 
jako język pochodzenia. To bardzo ważny aspekt również podczas 
roku szkolnego. 

Wielu rodziców nie wie jednak, jak się za to zabrać. Jak do-
brze poprowadzić rozwój dwujęzyczny dziecka, żeby już na 
początku nie popełnić błędów? Kiedy najlepiej zacząć naukę 
czytania i pisania? 

Zawsze polecam metodę sylabiczną, zwaną też metodą krakow-
ską. Polega ona na przybliżaniu dzieciom sylabek czyli: ma pa ta to 
te. To jest matryca, którą dzieci wykorzystują później do składania 
całych wyrazów. Można się tymi sylabkami bawić, umieszczać na 
karteczkach w różnych miejscach i zachęcać dzieci, żeby je odkry-
wały. Nie ma tu ograniczeń wiekowych. Im wcześniej zaczniemy na-
ukę dwujęzyczności, tym lepiej. Od około piątego roku życia, kiedy 
dzieci wykazują naturalne zainteresowanie literkami, warto zająć się 
przybliżaniem polskich sylabek. Niekoniecznie alfabetu oderwane-
go od sylab, tylko za pomocą sylabek. Ta metoda jest potem wyko-
rzystywana w szkole niemieckiej do nauki niemieckiego. Kolejnym 
ważnym aspektem jest zasada: czytamy, następnie piszemy, a na 
końcu klikamy. Bardzo ważne jest zachowanie tej kolejności, bo 
kompetencja czytania umożliwia pisanie. Niezmiernie ważne jest 
też, żeby dzieci uczęszczały na zajęcia zorganizowane do różnych 
stowarzyszeń albo na lekcje języków pochodzenia. Pamiętajmy, że 
jeśli dziecko nie nabędzie kompetencji czytania i pisania w języku 
pochodzenia, to wiele światów będzie dla niego zamkniętych. Nie 
będzie samodzielne na ulicy w Polsce, bo nie będzie potrafiło czy-
tać szyldów i informacji. Nie będzie też podejmowało samodzielnych 
prób czytania książek po polsku i wskutek tego nie będzie w pełni 
uczestniczyć w polskiej kulturze. 

Bardzo dziękuję za rozmowę

Berlina, podobnie jak Brama Brandenburska. ,,Międzynarodowe wy-
stawy, tak jak na przyład United Buddy Bears sprawiły, że figury stały 
się symbolem tolerancji i pokojowego współistnienia między naroda-
mi. Najlepiej wyraził to prezydent Frank Walter Steinmeier mówiąc, 
że Buddy Bears są ambasadorami Berlina i tolerancyjnych Niemiec”. 

Nic więc dziwnego, że figury misiów projektowane przez różnych 
artystów, powstają głównie na zlecenie instytucji kultury, przedsta-
wicielstw dyplomatycznych czy firm. 40 United Buddy Bears dotar-
ło nawet na Kubę i do Korei Północnej. W 2008 roku niedźwiedzia 
rodzina stanęła także na Placu Zamkowym w Warszawie. Od roku 
można ją podziwiać w berlińskim Tierparku. ,,Jednak coraz częściej 
rzeźby zamawiane są przez klientów indywidualnych” – zauważa 
Elżbieta Woźniewska. ,,Klienci prywatni chcą czegoś zupełnie inne-
go. Czegoś, co będzie pasować do ich rodziny, przypominać podró-
że lub kojarzyć się z ich nazwiskiem” – mówi. 

Jedna z prac artystki trafiła do klienta z Berlina, który chciał mieć 
misia butnego i bezczelnego, z berlińską Schnauze.

Inna praca pojechała do Amsterdamu. ,,Ten klient lubi szaliki, więc 
żeby nie było nudno, zaczęłam malować abstrakcyjne elementy” – 
mówi Elżbieta Woźniewska. ,,Zależało mi na kolorowym misiu w tę-
czowych barwach, który przykuwa wzrok przechodniów, emanuje 
radością i pozytywną energią. Figura dotarła do mnie podczas loc-
kdownu. Kiedy stanęła przed moim domem, zaczęli odwiedzać nas 
sąsiedzi z pobliskiego domu seniora. Pojawiło się też sporo dzie-
ci” – mówi Mario Bauer dumny z tego, że jego Buddy Bear stał się 
w Amsterdamie turystyczną atrakcją. 

Buddy Bears Elżbiety Woźniewskiej mają formę plakatową i nie-
typowe motywy, jak na przykład ten z żyrafą, której szyja oplatała 
łapkę niedźwiedzia. ,,Zdarzają się klienci, którzy chcą mieć motywy 
hiperrealistyczne. Jeden pan zażyczył sobie, żebym namalowała 
globus. Na nim triatlon i jego kolegę, który był mistrzem w tej dzie-
dzinie sportu”. Buddy Bears nie maluje się łatwo. Bywa, że przed ich 
wykonaniem trzeba wykonać kilka projektów, które nanoszone są na 
bryłę tak, by motyw był dobrze widoczny z różnych stron. Im więcej 
elementów, tym trudniej, jak w przypadku rzeźby dla rodziny globtro-
terów podróżujących z dziećmi. ,,Byli w Chicago, w Egipcie, w Alba-
nii i w Chinach. Grają na instrumentach, lubią jeździć na nartach do 
Austrii. Tu jest rodzina w centrum misia, uśmiecha się do nich słońce 
na tle Alp” – opowiada Elżbieta Woźniewska. 
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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 

ODRA TO MÓJ TOTEM 
ARTYSTYCZNY 

 
Polakom mieszkających w Niemczech Odra kojarzy się najczę-
ściej z granicą, ale to przede wszystkim dzika rzeka i tętniąca 
życiem przyroda, której słucha i którą nagrywa Michał Zygmunt, 
tworząc dźwiękowy szlak Odry. Nie ma na nim muzyki, tylko 
dźwięki przyrody. Jak słuchać Odry? Z muzykiem, kompozy-
torem i łowcą dźwięków nadodrzańskich rozmawia Monika Sę-
dzierska.

Pływa Pan po Odrze, dokumentując jej dźwięki i odgłosy. 
Czym jest dla Pana Odra? 

Jest rzeką, nad którą mieszkam i tworzę, nad którą się urodzi-
łem. Jest rzeką, którą bardzo dobrze znam i która od kilku lat jest 
moim osobistym totemem artystycznym. Źródłem inspiracji. Pewne-
go rodzaju opowieścią, która towarzyszy moim różnym działaniom 
dźwiękowym, muzycznym, artystycznym, a które opowiadają o tym, 
co nad tą rzeką znajduję w różnych przestrzeniach zarówno tych 
dźwiękowych, jak i wizualnych oraz duchowych. 

Na Pana wcześniejszych płytach łączy Pan muzykę z dźwię-
kami natury, ale na dźwiękowym szlaku Odry muzyki już nie ma. 
Są same dźwięki przyrody. Czy natura wyparła muzykę?

Tak, ten proces rzeczywiście tak wyglądał. Zacząłem od tego, że 
szukałem dźwięków po to, by poszerzyć możliwości kompozytorskie, 
znaleźć pewnego rodzaju środki, dźwięki, czyli tzw. sample w na-
szym świecie. Jednak w pewnym momencie usłyszałem, że muzyka 
zaczyna być zbędna. Jednocześnie moje nagrania cechuje pewnego 
rodzaju selekcja. Każdy z nas słyszy przecież inaczej, każdy ma in-
nego rodzaju pomysł na nagrania. Wydaje mi się, że te moje dźwięki 
są cały czas wyciętymi momentami, które posiadają w sobie dużo 
muzyki, tylko nie jest to już muzyka, którą ja kreuje, tylko praźródło 
pewnych zjawisk muzycznych, które w naszej muzyce naśladujemy 
za pomocą coraz to nowych instrumentów. 

Czy po polskiej i niemieckiej stronie Odra brzmi tak samo? 

Nie ma jednej Odry. Zarówno pod względem dźwiękowym, jak 
i w ogóle. Jest potężny, niemal stukilometrowy odcinek czeski gór-
skich źródeł. Potem jest część śląska, mocno zindustrializowana, 
która jest już właściwie kanałem pełnym śluz z niewielkim ruchem 
transportu. Do Wrocławia ta rzeka nie ma większych walorów przy-
rodniczych. Potem Wrocław, który - jak to miasto - brzmi w charakte-
rystyczny sposób. Dopiero kilkadziesiąt kilometrów za Wrocławiem 
rzeka przestaje być tak mocno uregulowana i staje się wielkim rezer-
watem przyrody. Tą granicą jest Kraina Łęgów Odrzańskich - miej-
sce, które mogłoby zostać parkiem narodowym ze względu na po-
tężną ilość ptaków, które tu zimują i korytarz ich migracji. Idąc w dół, 
rzeka jest coraz większa i staje się Odrą graniczną, która po obu 
stronach jest rezerwatem przyrody. Na tym polega fenomen Odry, że 
jest rzeką leżącą w środku Europy mocno zmienioną przez człowie-
ka, a jednocześnie jest to drugi największy korytarz migracji ptaków. 
To jest nasz skarb. Moja praca jako artysty, zmierza ku temu, żeby 
rozkochać ludzi w tej rzece. Zresztą nie mam wątpliwości, że ludzie 
odwracają się do rzeki, która zostaje odkrywana na tysiące nowych 

Michał Zygmunt / foto: Piotr Dzielakowski

 WWW.BAECKER-WIEDEMANN.DE DER BERLIN-BÄCKER.

VERKÄUFER/IN (M/W/D) 
FÜR UNSERE    
FILIALEN IN BERLIN 
GESUCHT 

Wir suchen ab sofort Verkäufer/
innen (m/w/d) als Verstärkung für 
unsere Filialen in Berlin.  

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Vollzeit/Teilzeit/Minijob 
5-Tage Woche 
einen sicheren Arbeitsplatz in 
einem Traditionsunternehmen – 
seit über 125 Jahren 
Backkunst in Berlin 
ein kollegiales, familiäres 
Betriebsklima 
Urlaubs- & Weihnachtsgeld 
übertarifliche Leistungen 
bis zu 3.000,00 € jährlich 

bezahlte Überstunden 
mit 25 % Zuschlag 
Sonn- und Feiertagszuschlag 75 % 
Personalrabatt von bis zu 75 % 
Aufstiegschancen 
(bis zum Team-Leiter) 
Zuschuss für die Reinigung von 
Arbeitskleidung 
Frau Mews freut sich auf 
Ihren Anruf unter: 
030 / 723 9260

sposobów. Jestem tego świadkiem i uczestnikiem. Na Odrze jest 
statek kultury: mnóstwo portów, w których działają lokalne stowarzy-
szenia. Tam spotykają się ludzie, organizowane są warsztaty i rejsy. 
Rzeka żyje mieszkańcami Nadodrza. Wspaniale jest to widzieć. 

W takim razie do zobaczenia na Odrze! Dziękuję bardzo 
za rozmowę.
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SPORTSPORT

Król Strzelców

Wszyscy zachwycaliśmy się, gdy Robert 
Lewandowski w ubiegłym sezonie zajął 
pierwsze miejsce na liście najskuteczniej-
szych strzelców piłkarskiej Bundesligi. Mniej 
zainteresowania rodzimych mediów i kibiców 
przyciągnął wyczyn Michała Michalaka, który 
ze średnią 20.5 punktu na mecz został naj-
skuteczniejszym zawodnikiem niemieckiej 
ligi koszykówki. Reprezentant Polski mówi, 
że  porównania do Lewego traktuje z przy-
mrużeniem oka, ale jego sukces został do-
strzeżony wśród niemieckich fanów basketu. 
Warto dodać, że Michalak jest pierwszym 
Europejczykiem od czasów słynnego Dirka 
Nowitzkiego, któremu udało się sięgnąć po 
koronę króla strzelców Bundesligi. 

Potężne zdobycze punktowe Micha-
lak zawdzięczał między innymi dużej roli 
w słabszym zespole, jakim jest Syntainics 
MBC. W bieżących rozgrywkach przyjdzie 
mu rywalizować o minuty ze zdecydowanie 
lepszymi zawodnikami, broniąc barw EWE 
Baskets Oldenburg. Dla zawodnika jest to 
z pewnością krok na przód w budowaniu 
swojej marki na szczeblu europejskim. 

MVP finałów

MBC, tracąc swojego strzelca wyborowe-
go, ponownie zdecydowało się obsadzić Po-
laka w roli czołowego snajpera zespołu. Do 
Niemiec przenosi się więc Jakub Garbacz, 
który imponował formą w barwach aktual-
nych Mistrzów Polski – Stali Ostrów. W sa-
mej tylko serii finałowej przeciwko Zastalowi 
Zielona Góra uzyskał łącznie 109 punktów 
(średnio  18.2) i został uhonorowany nagrodą 
MVP Finałów (przyznawaną dla najbardziej 
wartościowego gracza). Dziś swoje talenty 
spróbuje przenieść na parkiety Bundesligi – 
z pewnością rywale mogą obawiać się jego 
firmowego rzutu trzypunktowego. 

Nad poprawnym przygotowaniem Gar-
bacza do trudów sezonu pracować będzie 

Polacy w koszykarskiej Bundeslidze
Niewielu fanów pamięta, że najsłynniejszy polski koszykarz – 
Marcin Gortat, zaczynał swoją poważną przygodę z tym sportem 
w Niemczech, grając dla Rhein Energie Koln, skąd trafił do wyma-
rzonego NBA. Wiele lat po przenosinach Gortata za ocean, Polacy 
wciąż mają w Bundeslidze istotnych reprezentantów, których histo-
rie warto poznać. 

trener Łukasz Orzechowski. Polak w MBC 
zatrudniony był już w poprzednim sezonie. 
Patrząc na indywidualną formę Michalaka, 
efekty jego starań są imponujące. 

Przyszłość reprezentacji Polski

Słynną szkółkę koszykarską Ratiopharm 
Ulm opuszczają w tym sezonie dwaj młodzi 
zawodnicy, którzy w niedalekiej przyszłości 
mogą stanowić o sile reprezentacji narodo-
wej Polski: Igor Milicic Jr. i Jeremy Sochan. 
Pierwszy z wymienionych karierę będzie 
kontynuował na prestiżowym uniwersytecie 
Virginia, a Sochan trafi do aktualnych mi-
strzów amerykańskiej ligi uczelnianej NCAA 
– Baylor University. Choć wszystko może się 
jeszcze w ich karierach wydarzyć (Sochan 
to rocznik 2003, Milicic jest rok starszy), to 
część obserwatorów widzi ich nawet jako 
potencjalne wybory w drafcie do najlepszej 
ligi świata – NBA. Kibice śledzący mecze ko-
szykarskiej kadry Polski z pewnością kojarzą 
debiut Jeremy’ego, w którym rzucił dla biało-
-czerwonych 18 punktów, dodając 3 zbiórki 

i 2 bloki, a przede wszystkim grał z niezwy-
kłą pewnością siebie. Nazwisko Milicic wciąż 
jeszcze w świadomości fanów mocniej wiąże 
się z ojcem zawodnika, który jako koszykarz 
wygrywał Mistrzostwo Polski w barwach An-
wilu Włocławek, a obecnie powtórzył ten wy-
czyn już w roli trenera Stali Ostrów. W prze-
ciwieństwie do taty, Igor Milicic Jr. może 
jednak grać dla reprezentacji z białym orłem 
na piersi, gdyż wcześniej nie występował 
w młodzieżowych drużynach Chorwacji. 

Łowca talentów 

Obu utalentowanych zawodników do Ulm 
sprowadził Bronisław Warzyńczuk, który 
w klubie pełni rolę skauta - poszukiwacza 
wybitnych młodych koszykarzy. W ramach 
swojej pracy większość dni w roku spędza 
w podróży, zmierzając na niszowe turnieje 
koszykarskie przeznaczone dla czternasto 
czy piętnastolatków. Obserwując ich grę, 
stara się wychwycić jednostki posiadające 
najlepsze predyspozycje do koszykarskiego 
rozwoju w przyszłości. Wawrzyńczuk współ-
pracuje również z PZKosz, a jego zadaniem 
jest odnajdywanie kandydatów do kadry ko-
szykarskiej, którzy grają poza granicami kra-
ju, ale posiadają polskie korzenie. 

Do obejrzenia!

Niebawem rusza emocjonujący sezon 
koszykarskiej Bundesligi. Chętni do zoba-
czenia gry Michała Michalaka i Jakuba Gar-
bacza powinni zaznaczyć sobie w kalenda-
rzach następujące terminy - wówczas kluby 
reprezentantów Polski przyjadą do Berlina 
by zmierzyć się z miejscową Albą:

07.11.2021, niedziela – ALBA BERLIN – 
SYNTAINICS MBC (Garbacz)

12.04.2022, wtorek – ALBA BERLIN – 
EWE BASKETS OLDENBURG (Michalak)

A jeśli ktoś nadal odczuwa niedosyt koszy-
karskich wrażeń, to w listopadzie reprezen-
tacja rozpoczyna zmagania kwalifikacyjne 
do mistrzostw świata rozgrywanych w roku 
2023. Polska w grupie D zmierzy się z Izra-
elem, Estonią i… Niemcami, którzy niedaw-
no zajęli ósmą lokatę na igrzyskach w Tokio. 

Na koniec oddajemy głos jednemu z bo-
haterów tego tekstu, Michałowi Michalakowi:

Zachęcam wszystkich fanów koszykówki 
wśród czytelników „Kontaktów” do odwie-
dzenia Mercedes-Benz Arena przy okazji na-
szego meczu z Albą Berlin. Będzie mi bardzo 
miło rywalizować z mistrzem Niemiec przy 
wsparciu polskiej publiczności. Do zobacze-
nia w Berlinie.

Grzegorz Szklarczuk

https://sport.tvp.pl/54155836/niemiecka-liga-koszykarzy-michal-michalak-podpisal-kontrakt-z-ewe-baskets-oldenburg

https://sportando.basketball/en/michal-michalak-officially-signs-with-ewe-oldenburg/
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NIE BĄDŹ OFIARĄ 
I WYGRAJ
Z MANIPULACJĄ

Może czytasz ten artykuł, bo osiągnąłeś już taki 
punkt w życiu, że masz dość ciągłej manipulacji 
ze strony najbliższych, przyjaciół czy współpra-
cowników i nakłaniania cię do robienia rzeczy, 
których nie chcesz robić? 

Może jesteś tak zdeterminowany, że postanowiłeś sobie: ,,już ni-
gdy więcej’’? A może czujesz się ofiarą i zadajesz sobie pytanie: ,,dla-
czego oni mi to robią’’, zamiast po prostu zrozumieć, że robią to, bo 
im na to pozwalasz i dokładnie wiedzą, że mogą to robić bezkarnie.

CO TO JEST MANIPULACJA? 

Według teorii manipulacja ma na celu wywarcie na drugiej osobie 
reakcji, uczuć i zachowań w imię tego, co chce osiągnąć osoba, która 
manipuluje. 

Manipulator jest skoncentrowany tylko na własnym zwycięstwie. By 
je osiągnąć, stosuje rożne strategie, na przykład szantaż lub grę na 
emocjach/uczuciach. Choć w życiu codziennym ulegamy manipulacji 
w wielu sytuacjach, to bezpośrednie starcie z manipulatorem wydaje 
się być najbardziej kosztowne dla naszego komfortu psychicznego. 

Świat manipulacji jest bardzo zawiły, ona jest w zasadzie wszech-
obecna. Manipulują nami producenci przez reklamę, byśmy kupili ich 
produkt. Namolni telemarketerzy, którzy stosując równe sztuczki ma-
nipulacji (zwracanie się po imieniu, przyjazny lub zniecierpliwiony ton 
głosu, wielokrotne powtarzanie informacji i próśb etc.) namawiają do 
skorzystania z ich oferty. 

My także potrafimy zrobić maślane oczy np. do policjantów, aby 
uniknąć mandatu, czy być wyjątkowo czułe dla swoich mężów, gdy 
chcemy, by ten przyniósł nam kawę do łóżka. 

Wszystko w myśl prostych reguł: Rybak chce złowić rybkę po to, by 
ta spełniła jego trzy życzenia. Rybka łapie się na jego przynętę i trafia 
niekoniecznie tam, gdzie chciała. Według psycholog Ewy Klepackiej-
-Gryz manipulacja jest podstawą ludzkich relacji i każdy z nas bywa 
w życiu nie tylko rybką, ale i rybakiem.

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE WPADLIŚMY W SIDŁA MANIPULACJI? 

Manipulacja nie opiera się na regułach fair play i nie ma pozytyw-
nego wydźwięku. Jej granice wyznacza nasz kręgosłup moralny, za-
sięg i poziom sztuczek manipulacyjnych skoncentrowanych na osią-
gnięciu celu. 

Jeżeli w manipulacji pomijamy drugą osobę, jej uczucia i komfort 
oraz nie interesują nas konsekwencje naszych działań, możemy 
uznać, że nasza manipulacja przekracza „dobre’’ granice. Tak długo, 
jak nie poczujemy dyskomfortu, że sytuacje lub zachowania manipu-
latora dzieją się wbrew naszej woli i są niezgodne z nami samymi, 
trudno nam będzie realnie ocenić, że wpadliśmy w sidła manipulacji. 

Jeśli boimy się reagować lub mówić o sytuacjach, które nam prze-
szkadzają czy sprawiają przykrość, automatycznie pomniejszamy 
ważność naszych odczuć i pozbywamy się szansy na poprawę/ zmia-
nę tej okoliczności, automatycznie stawiając siebie na niższej pozycji 
względem manipulatora. 

JAK DZIAŁA MANIPULATOR I JAKIE SĄ TEGO SKUTKI? 

Manipulacja prowadzi do toksycznych relacji. Jest tym bardziej nie-
bezpieczna, im bliższa jest nasza więź z manipulatorem. Może doty-
czyć to nie tylko naszego partnera/ki, męża/żony, ale i szefa, sąsiada, 
przyjaciela, przyjaciółki. 

Relacja jest toksyczna, jeśli brakuje w niej m.in szczerych intencji. 
Manipulator często kłamie, zmienia fakty, wymyśla usprawiedliwienia 
i wini ofiarę za swoje niepowodzenia. Przykład pierwszy: producent 
danego produktu, wie, że jego produkt wcale nie odbiega jakością od 
innych produktów na rynku. Jednak zapewnia, że jest jedyny i wy-

jątkowy w swoim rodzaju, dlatego to ten właśnie powinniśmy kupić. 

Przykład drugi: niektórzy, chcąc uzyskać przewagę i poczucie wła-
dzy, zarzucają nas pracą i dodatkowymi obowiązkami. I tak szef zleca 
nam dodatkowe zadania do wykonania na już lub odmawia urlopu 
tylko dlatego, że wie lub czuje, jak bardzo boimy się stracić pracę. 

Manipulant często też podnosi głos lub stosuje techniki zastrasza-
nia podczas dyskusji, aby uciszyć swoją ofiarę, przywołać do posłu-
szeństwa i uległości. 

Kolejna sztuczka to negatywny humor i sarkazm. Manipulatorzy 
żartują z ciebie i krytykują cię, byś poczuł/a się gorszy/a i niepewny/a 
siebie. Przykłady mogą być różne: od twojego wyglądu, poprzez star-
szy model telefonu, po braki w twoim wykształceniu. 

Manipulator ma nadzieję uzyskać psychologiczną władzę nad tobą. 
Obok sarkazmu najczęstszymi technikami manipulatorów są: osądza-
nie, marginalizowanie, ośmieszanie i poniżanie. Manipulator wkłada 
ci do głowy, że jesteś niewystarczająco dobry/a, że coś z tobą nie tak. 
Że nieważne jak się starasz i tak nic z tego nie wychodzi. Wskutek 
tego przestajesz w siebie wierzyć i uzależniasz się od manipulatora. 

Bardzo częstą manipulacją jest reagowanie ciszą. Gdy manipulator 
nie odpowiada na twoje pytania, telefony, teksty czy e-maile buduje 
w ten sposób przewagę, siejąc w twojej głowie wątpliwość i niepew-
ność. Manipulacją jest także udawanie ignorancji. Poprzez stwarza-
nie pozorów niewiedzy i braku zrozumienia manipulator przenosi 
swoją odpowiedzialność na innych. Tę taktykę często stosują dzieci, 
gdy nie chcą wykonywać swoich obowiązków i zadań. Bardzo silny 
wpływ na nasze uczucia i emocje ma manipulowanie poczuciem winy. 

Poprzez obwinianie ofiary i wykorzystywanie jej słabszych punk-
tów, manipulator zyskuje przewagę i zmusza do posłuszeństwa. Kla-
syczne jest przerzucanie odpowiedzialności na inną osobę. 

Równie skuteczne jest robienie z siebie ofiary. Manipulator wyol-
brzymia osobiste sprawy, często przerysowuje lub wymyśla choroby, 
cierpienia i poświęcenia. Gra słabą, bezsilną ofiarę, by wykorzystać 
twoją dobrą wolę, instynkty ochronne, poczucie moralności i obo-
wiązku. Te technikę stosuje się, by wywołać współczucie i zmusić 
do przysługi. Te i inne techniki manipulacji bardzo silnie i negatywnie 
wpływają na osoby będące w roli ofiary. 

Długotrwała toksyczna relacja skutkuje obniżeniem samooceny, ni-
skim poczuciem wartości, wpędza w poczucie winny. Zaczynamy wie-
rzyć w negatywne przekazy na nasz temat, którymi określa nas ma-
nipulator. Częsta manipulacja powoduje błędne koło naszych reakcji 
według schematu - przyjmujemy cios, usprawiedliwiamy go, szukamy 
winy w sobie, staramy się załagodzić sytuację, po czym dostajemy 
kolejny cios, co w konsekwencji powoduje ze tracimy orientację, o co 
w tym wszystkim chodzi. Ostatecznie manipulator triumfuje, a nasza 
kondycja psychiczna jest w opłakanym stanie. 

JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ MANIPULATORA?

Najważniejsze to odważyć się na bezpośrednią konfrontację. Na-
uczyć się mówić wprost, jakie konkretnie zachowania nas ranią. War-
to też stosować techniki konstruktywnej komunikacji, czyli rozmowy 
bez oskarżeń, złości, żalu i wrogości. 

Spokój, opanowanie i stanowczość to twoja siła i przewaga nad 
manipulatorem. Należy jasno wyznaczać granice. Podczas konfron-
tacji można zapytać: jakie masz korzyści z tego, że w ten sposób się 
do mnie zwracasz?

Granice zaznaczaj asertywnym sformułowaniem: nie będę tolero-
wać tego, w jakiś sposób się do mnie zwracasz, od dzisiaj wszystko 
się zmieni. 

Nie koncentruj się na tłumaczeniach i analizach. Formułuj krótkie 
i jasne przekazy. Pamiętaj, że techniki konstruktywnej rozmowy są 
tarczą obronną, którą każdy z nas powinien zawsze mieć przy sobie 
i nie bać się nią posługiwać. Jednak nie wystarczy tylko jej posia-
dać, trzeba także umieć jej używać i czasami konserwować. Konser-
wacja polega na nauce nowych technik obronnych oraz odnawianiu 
i przypominaniu tych, które już znamy. Zawsze warto walczyć o swo-
je bezpieczeństwo, szacunek i pewność siebie. Te cechy pozwalają 
nam umiejętnie unikać oraz wychodzić z toksycznych relacji, a także 
pozwalają tworzyć udane relacje oparte na szacunku, zaufaniu i bez-
pieczeństwie. 

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

www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin
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Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Mam 66 lat, poznam pana bez nałogów, zmotoryzowanego, chętnie 
z Berlina – Reinickendorf do spędzania wolnego czasu, chętnie związek 
stały, dzwonić po godz. 17,00. Tel; 0152/ 1510 2896

 WWW.BAECKER-WIEDEMANN.DE DER BERLIN-BÄCKER.

ZAROBKI DO 18€ / GODZ. –

PRACOWNIK 
PRODUKCJI 
POSZUKIWANY W PIEKARNI 
I CUKIERNI   

Poszukujemy asystentów produkcji, 
aby wzmocnić nasz zespół.

Z radością czekamy na 
Państwa zgłoszenia! 

18,00 €/godz. zarobki w godzi-
nach 0-4 – w tym dodatek nocny 
(częściowo nieopodatkowany)
12,00 €/godz. po godz. 4.00   
Praca stała w pełnym 
wymiarze godzin
5-dniowy tydzień pracy
pewną pracę w tradycyjnym 
przedsiębiorstwie - od ponad 125 
lat wypiekającym sztukę w Berlinie

przyjazną, rodzinną atmosferę pracy  
Dodatek wakacyjny i świąteczny  
Płatne nadgodziny z 25 % dopłatą   
Dopłata za niedzielę i święta 75 %  
Zniżka dla pracowników do 75 % 
możliwości promocji  

Pani Mews z przyjemnością 
oczekuje Państwa telefon:
030 / 723 9260

Oferujemy:

„Czarodziejska góra” 

Biuro towarzysko- matrymonialne.
Tel.  0157 82 140 140

Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem.

Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada
Korzystam z ubezpieczenia zdrowotnego familijnego mojego 
męża. Ponieważ przebywam często w Polsce i pobieram tam 
własną emeryturę, zawnioskowałam kartę zdrowia S1 Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Teraz zastanawiam się, 
jak będzie wyglądało samo rozliczanie, czy będę włączana w fi-
nansowe wyrównania, choćby nawet tymczasowe?

Przedstawione zapytanie sugeruje sytuację nietypową. Chodzi oczy-
wiście o stosunkowo krótki pobyt stały w Niemczech związany ze 
zmianą stanu cywilnego. W typowym toku spraw tzn. przy posiadaniu 
stałego miejsca pobytu w Niemczech rozliczanie finansowe za usługi 
w opiece medycznej pomiędzy NFA a kasą zdrowia odbywa się po-
między tymi dwiema instytucjami. Natomiast samo wydanie karty S1 
przez NFA odbywa się na podstawie decyzji ZUS o transferze renty 
czy też emerytury z Polski do Niemiec. Czy taka kolej rzeczy jest 
pytającej interesentce znana i czy jest zgodna z jej zamiarami - nie 
wynika z opisu rzeczy.

Mimo skierowania swego czasu zapytania do  jednego z działają-
cych przy DRV KSB (Knappschaft Bahn See) wolontariuszy (Ver-
sichertenälteste)z zapytaniem o prawidłowość zaszeregowania 
mojego stażu pracy w Polsce otrzymałam odpowiedź chyba 
zdawkową. Po uzyskaniu mianowicie matury pracowałam jako 
sekretarka w wydziale radiologii w wydziale zdrowia prezydium 
rady narodowej, który w późniejszym  czasie został  przeniesio-
ny w struktury ZOZ. W trakcie pracy przeszłam kurs maszyno-
pisania  oraz księgowości, jednak mimo tego jestem zaszere-
gowana do grupy niewykwalifikowanych. Uważam, że jest ono 
niesłusznie zaniżone? 

Na temat praktyki traktowania wykształcenia maturalnego pisaliśmy 
dość często. W tym konkretnym życiorysie mamy ponadto do czy-
nienia z dodatkowym wykształceniem jako maszynistka oraz księgo-
wa. Wg znanych typów kursów maszynopisania tego rodzaju odbyty 
i pozytywnie zaliczony kurs powinien mieć wpływ na zaliczenie pracy 
sekretarki  do grupy czwartej. Na ile kurs księgowości potrzebny był  
do wykonywanej pracy wymaga jeszcze ewentualnego wyjaśnienia.

Stwierdziłem niepełne, dokonane  w wysokości 5/6, zaliczenie 
w moim życiorysie ubezpieczeniowym w załączniku „Yeiten mit 
Tabellenwerten” decyzji uznaniowej. Na moje zapytanie w DRV 
wyjaśniono mi, że to efekt braku w początkowych latach pra-
cy książeczki ubezpieczeniowej. Kiedy następnie sprawdziłem 
książeczkę, stwierdziłem jednak, że pomimo póżniejszej daty jej 
wystawienia nie brakuje w niej  na następnych stronach potwier-
dzenia zatrudnienia od pierwszego dnia . Dlaczego więc brak 
pełnego  zaliczenia do dnia wystawienia książeczki?

Chodzi o często powtarzane pytanie, które w potocznym rozumie-
niu wydaje się być słuszne. Jednak na podstawie panującej wykładni 
tego problemu,  w rozumieniu rozpatrujących wyjaśnienie długości 
i wartości konta rentowego urzędników DRV, późniejsza data wysta-
wienia książeczki wskazuje na brak  w ciagu początkowego okresu 
zatrudnienia aktualnych, a zatem wiarygodnych różnych danych, 
jak okresów nieobecności, przerw w stosunku pracy itd. Jak z tego 
widać, takie istniejące w obiegu przekonanie, dotyczące logicznego 
wydawałoby się ciągu zdarzeń, nie jest trafne. Wspomniana wykład-
nia opiera się bowiem na takim rozumieniu stosunku pracy, według 
którego wszystkie należne pracownikowi dokumenty winny być mu 
wręczone najpóźniej w pierwszym dniu pracy.

Zostałam jako dziecko w czasie wojny wywieziona z matką na 
roboty do Niemiec. Słyszałam, że należy mi się jakiś dodatek do 
renty ? 

Pomijając sprawę istnienia możliwości udowodnienia samego faktu 
przy pomocy posiadanych dokumentów lub świadków, względnie też 
na podstawie danych istniejących w archiwach  Federalnego Urzę-
du Administracji w Kolonii (Bundesverwaltungsamt in Köln),  świad-
czenia w postaci dodatku do renty istnieją rzeczywiście. Należne 
są one w szczególności  cywilom deportowanym z terenów spoza 
Odry i Nysy.Poza tym istnieją dalsze wymogi,  które należy spełniać, 
jak zwolnienie z niewoli wojennej po 31.12.1946, pobieranie renty 
w oparciu o co najmniej 25 lat lat ubezpieczeniowych i inne warunki.

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

wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00
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ZDROWIEZDROWIE

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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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

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

• PHYSIOTHERAPIE • ERGOTHERAPIE • SCHWIMMSCHULE •
• PRÄVENTION/FITNESS • WELLNESS • WASSERGYMNASTIK •

oferujemy zabiegi w krótkim terminie
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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

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

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

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

ZDROWIEZDROWIE

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

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń

Paweł Połonecki
Najlepszy polski

bioenergoterapeuta
w Berline(przyjmuję raz w m-cu)

 

 Praxis für Naturheilkunde Thier-Rostaing
Sächsiche Str. 40, 10713 Berlin 

Tel.: 0152 269 062 35
Kontakt w języku polskim i niemieckim

www.polonecki.pl
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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

ROZBIÓRKI, DOMY W STANIE SUROWYM
Kompletna dokumentacja. Całkowita modernizacja 

mieszkań, wszelkie prace remontowe.

Tel.: 0176 8817 0528 oraz tel.: +48 789 226 685

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

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

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

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

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

Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne 
i relaksacyjne. Tel.: 01637882447  

Pralnia dywanów w kąpieli wodnej. Pranie tapicerki meblowej 
i wykładzin. Tel.: 0157 74539629, www.derputzbaer.de

Jesteś tu nowy i czujesz sie zgubiony? Zadzwoń lub napisz – 
pomogę. Wnioski, terminy, meldunek, ubezpieczenia, Gewerbe, 
Bewerbung, pomoc przy szukaniu pracy/mieszkania.  
Gosia, tel.: 0163 2378009 (po godz. 17) lub m.g.berlin-info@web.de

Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów . Rzetelna praca, krótkie 
terminy, bezpłatna wycena. Tel.: 0176 96383270

Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych , Job Center, 
Arbeitsamt, Kintergeld, Elterngeld, Wohngeld, pisma, odwołania, 
sprawy rentowe i mieszkaniowe etc. (oprócz prawnych ) GEWERBY –
kpl prowadzenie papierów, rachunki etc. Mobil: 0157 84894000

Hundefriseurin, Strzyżenie psów, usługi groomerskie, mycie, 
obcinanie paznokci, czyszczenie uszu. Pracuję na kosmetykach 
hipoalergicznych. Telefon Aleksandra Whatsapp 0163 4481156

 
Remonty; Tapetowanie, malowanie, podłogi, wykładziny, panele, 
parkiety, agres, rozbiórki Tel.: 0151 29452775 Daniel

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie Jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy. Kafle, laminaty, w tym 
specjalizujemy sie w klejeniu flizeliny na ścianach.  
Emil. Tel.: 0157 54919507 lub Whatsapp: 0152 12150966

Na sprzedaż papy: Knauf Katja, Bauder TOP TS 25, Membrana 
Ondulina – 1,00€/m – 0,80€/m. Odbior Berlin-Wilmersdorf,  
tel.: 0172 3010289

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

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, Jakość HD, 
wystarczy Smart TV i internet.    Pomoc przy komputerach i drukarkach 
oraz internecie. Tel.: 015211474611.

Pomoc w sprawach urzędowych: tłumaczenia, urzędy, 
ubezpieczenia,rejestracja działalności, przedszkola, zakładanie kont 
bankowych, Job Center, Kintergeld, WBS, oraz inne. Zadzwoń i zrób 
termin. Biuro otwarte 10-18 , poniedziałek, środa, piątek Berlin – 
Kreuzberg. Tel.: 0176 26075011 info@polskiebiuro-berlin.de

Wykonuję TERAPIE metodą ACCES BARS, polegającą na dotyku 
istotnych - kluczowych punktów BARS na głowie pacjenta. ACCES 
BARS jest zabiegiem uwalniającym od stresu, traum, depresji oraz 
negatywnych przekonań. Terapia Acces Bars działa głęboko oraz 
otwiera na nowe możliwości w życiu. Zapraszam, tel.: 0152 29987189
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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

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646
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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

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 sobotę, 16.10.2021 na peronie U6 – Alt Tegel 
o godz. 11:00. 

Dzielnica Reinickendorf, do której należy aż jedenaście okręgów 
min. Reinickendorf, Hermsdorf, Weidmannlust, Lübars, Wittenau 
czy Tegel zalicza się do jednych z najbardziej zielonych dzielnic 
Berlina. 

Jej historyczne korzenie sięgają pierwszej połowy XIII wieku, ale 
do Berlina została przyłączona dopiero w 1920 roku przy tworzeniu 
tzw. Wielkiego Berlina. Do dziś zachowało się tutaj wiele zabytków 
mówiących o historii tego miejsca. 

Podczas spaceru przejdziemy śladami braci Humboltów, którymi 
szczyci się ta dzielnica. Obaj bracia (Aleksander i Wilhelm) wy-
chowywali się w pałacu Tegel, w którym także spędzali czas wolny 
w dorosłym życiu. 

Wilhelm - naukowiec - nie tylko zreformował pruski system naucza-
nia, lecz także w 1809 roku przyczynił się do utworzenia uniwersy-
tetu, który w latach 1828-1945 działał pod nazwą Friedrich-Wilhelm-
-Uniwersytet, a od 1949 pod nazwą Humboldt Uniwersytet. 
Aleksander - podróżnik i współtwórca uniwersytetu - przyczynił się 
- wieloletnim doświadczeniem globtroterskim i zebranymi podczas 
eskapad eksponatom roślin - do utworzenia empirycznego wydziału 
geografii. 
Podczas spaceru wtopimy się także w zielone zaułki. Odkryjemy 
najstarsze drzewo Berlina ,,Dicke Marie”, której wiek szacuje się na 
około 800 lat. „Dicke Marie” pamięta czasy braci Humboltów, którzy 
nazwali je tak ku pamięci swojej korpulentnej gospodyni, która roz-
pieszczała ich sztuką kulinarną, wypiekami i łakociami.

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

Propozycja spaceru jest bezpłatna i nie dajemy grupowego ubez-
pieczenia.

PTTiK Berlin zaprasza w październiku na 
spacer Śladami braci Humboltów.

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN
Klub PTTK Berlin 

im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

1. Spacer po Potsdamie na zakończenie sezonu turystycznego 
2021 i powitanie jesieni. Spotkanie grupy na dworcu Potsdam 
Hauptbahnhof 09.10.2021o godz. 11.00 przy informacji.
Potsdam jest miastem starszym od Berlina o ponad dwieście 
lat. W Potsdamie i okolicach obecnego miasta wzdłuż rzeki 
Havelli osiedlały się plemiona słowiańskie od VI wieku naszej 
ery i dopiero po wojnach z nowymi osadnikami niemieckimi, 
popieranymi przez kościół katolicki, doszło do opanowania te-
renόw wzdłuż rzeki Haveli przez Niemcόw. Słowianie nie byli 
jedyną mniejszością narodową w tym regionie. W mieście 
mieszkali również potomkowie rzemieślników: holenderskich, 
francuskich, czeskich i szwajcarskich, których zapraszano do 
Brandenburgii od końca XVII wieku przez władcόw brandenbur-
skich. 
Potsdam był także po zakończeniu II Wojny Światowej miastem 
garnizonowym dla armii radzieckiej, ktόra pozostała w Potsda-
mie do połowy lat 90 dwudziestego wieku. Wyżej wymienieni 
pozostawili w Potsdamie po sobie dzieła swojego życia. Osie-
dla, budynki, parki, pozostałości językowe w gwarze miejskiej, 
regionalne potrawy oraz swoje zwyczaje. Jednym z najciekaw-
szych osiedli po rosjanach w Potsdamie jest osiedle Alexan-
drowka istniejące od lat dwudziestych XIX wieku.

2. Wycieczkę na grzyby z noclegiem w wojewόdztwie lubuskim 
w drugiej połowie miesiąca. W zawiązku z tym, że jeszcze cze-
kamy na dokładne informacje od zarządu naszego oddziału 
PTTK z Międzyrzecza, o ilości wolnych miejsc, terminie i kosz-
tach poinformujemy wkrótce. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.  

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

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik  
miejski w Berlinie i Potsdamie,  

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

niektóre składniki na domowy trunek wymagają 
specjalnej obróbki, np. przed zalaniem alkoho-
lem pewne rodzaje owoców trzeba oczyścić 
z pestek czy szypułek.

Jak zrobić nalewkę? Domowe nalewki naj-
lepiej przygotowywać z mieszanki spirytusu 
i czystej wódki. Najbardziej popularnym stęże-
niem wykorzystywanym w domowych wyrobach 
jest 60%. Spirytus można również wymieszać 
z przegotowaną wodą. Użycie zbyt mocnego 
alkoholu lub czystego spirytusu zabije delikatny 
smak owoców i dlatego ostatecznie może do-
prowadzić do rozczarowania domowników. 

Dlatego proszę o rozwagę w doborze skład-
ników i smaków.

CYTRYNÓWKA (PRZEPIS 
UWSPÓŁCZEŚNIONY)

Składniki:  1 szkl.cukru, 500 ml wody, 500 ml 
spirytusu, 6 szt dorodnych cytryn

Cytryny trzeba porządnie umyć, obrać cienko 
ze skórki i przekroić na połówki (będzie łatwiej 
wycisnąć sok). Tak przygotowane cytryny zale-
wamy spirytusem. Zostawiamy tak cytryny na 
48 godzin. Następnie przygotowujemy syrop: 
gotujemy wodę z cukrem. Cytryny wyjmujemy 
ze spirytusu i wyciskamy sok. Mieszamy spiry-
tus z sokiem. Do naczynia z ostudzonym syro-
pem wlewamy spirytus z cytrynowym sokiem 
i mieszamy, aby wszystko się dokładnie połą-
czyło. Chłodzimy i gotowe.

A oto oryginalny starodawny przepis: Gar-
niec spirytusu oczyszczonego Nr4 nalać 
w gąsior; obrać 10 cytryn cieniuteńko z żółtej 
skórki i włożyć w spirytus na 48 godzin. Na 
cztery funty cukru w kawałkach nalać dwie 
kwarty wody miękkiej i zagotować na syrop, 
szumując starannie. Gdy się parę razy za-
gotuje, wlać go w wazę i w ten gorący syrop 
zlać wszystek spirytus bez skórek, od razu go 
cedząc. Mieszać kilka minut, aby się dobrze 
spirytus z cukrem połączył, a potem zostawić 
w spokojności. Z tej propocji jest 6 kwart dosko-
nalej, mocnej wódki, trzeba jednak zachować 
następujący porządek: lać spirytus koniecznie 
do syropu, (gdyż inaczej wódka będzie męt-
na), a filtrować nawet nie potrzeba i tylko zlać 
w butelki. Po dwóch dniach będzie jak kryształ. 
Cytryny powinny być świeże, nie obeschnięte.                                                                         
Autorka - 1885r., Lucyna Ćwierczakiewicz

NALEWKA Z PIGWY

Nalewka z pigwy to królowa wśród domo-
wych trunków. Jej przygotowanie jest bardzo 
proste. Jedyny mankament tego napoju alko-

Tym szlakiem alkohol zawitał w domowej 
kuchni, a zaradne gospodynie zaczęły tworzyć 
nastawy i nalewki. Ogromne zasługi na tym polu 
mają zielarze i zakonnicy. To właśnie w klaszto-
rach powstały słynna Benedyktynka czy Amol.

Nalewki to jedne z najpopularniejszych na-
pojów alkoholowych w wielu polskich domach. 
Cieszą jeszcze bardziej, gdy od początku do 
końca są przygotowane przez domowników. 
Dla wielu osób przygotowywanie domowego 
trunku, jakim jest owocowa nalewka, często 
jawi się jako czarna magia. 

Jak rozpocząć swoją drogę z domowymi na-
lewkami? 

Sporządzanie domowej nalewki dzieli się na 
dwa główne etapy. Pierwszy z nich to macero-
wanie (trwa od kilku dni do kilkunastu miesięcy) 
i polega na długotrwałym moczeniu wybranego 
surowca w alkoholu wysokoprocentowym. Cały 
proces przebiega w środowisku ciepłym i ja-
snym, np. na parapecie w kuchni.  

Drugi: leżakowanie, zwane również matura-
cją (trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy) to 
faza, w której nalewka dojrzewa do spożycia. 
Ten etap wymaga już zgoła innych warunków, 
a mianowicie chłodnego i ciemnego miejsca.

Istnieje całe spektrum ciekawych smaków, 
po które można sięgnąć w celu przygotowania 
własnej nalewki. Z pewnością pierwszym popu-
larnym składnikiem, jaki przychodzi ci do głowy, 
są owoce. Jednak to nie jedyny wariant. Na-
lewki można również przygotowywać z bakalii, 
orzechów, a nawet zbóż. Należy pamiętać, że 

holowego to czas oczekiwania. Aby go sporzą-
dzić, potrzebujesz: owoców pigwy, cukru, 40% 
wódki i 95% spirytusu. Zaletą pigwówki jest 
dowolność w przygotowaniu. Alkohol można 
zrobić zarówno z owoców pigwy, jak i z owo-
ców pigwowca japońskiego. Dla osób, które 
lubią eksperymenty kulinarne - oba te składniki 
można wymieszać w dowolnej proporcji. Nie-
zależnie od owocu, który wybierzesz, pamiętaj 
o usunięciu gniazda nasiennego.

NALEWKA Z ARONII

Aroniówka, czyli nalewka z aronii, to domowy 
trunek, który jest nie tylko ceniony ze względu 
na swoje walory smakowe. Aronia to źródło 
wielu drogocennych dla zdrowia substancji - 
charakteryzuje ją wysoka zawartość witaminy 
C, a także kwasu foliowego i żelaza. Nalewka 
z aronii jest w szczególności lubiana przez oso-
by, które gustują w cierpko-gorzkich domowych 
przetworach. Pozwól sobie na mały ekspery-
ment kulinarny i wzbogać smak tradycyjnej aro-
niówki dodatkami takimi jak: cynamon, wanilia, 
miód, imbir, kardamon, pomarańcza i goździki. 
Nalewkę można śmiało przygotować z mrożo-
nych owoców.

NALEWKA Z CZARNEJ PORZECZKI

Szukasz słodkiego sposobu na rozgrzanie 
się? Nalewka z czarnej porzeczki to idealna 
i smaczna opcja. Można ją łatwo przygoto-
wać zarówno ze świeżych, jak i mrożonych 
owoców. Jeżeli wybierasz nalewkę ze świeżej 
czarnej porzeczki, pamiętaj o dokładnym umy-
ciu i oczyszczeniu owoców z szypułek. Natu-
ralnym procesem podczas okresu maceracji 
jest jaśnienie owoców oraz ich puchnięcie. Gdy 
nalewka jest gotowa, warto dodatkowo zasto-
sować zwykły jednorazowy filtr do kawy w celu 
odfiltrowania słodkiego alkoholowego syropu 
od resztek owoców. W rezultacie otrzymany 
alkohol będzie klarowny i pozbawiony wszel-
kich zanieczyszczeń.

NALEWKA Z DZIKIEJ RÓŻY

Jeżeli chcesz upiec dwie pieczenie na jed-
nym ogniu, czyli potraktować przepyszną na-
lewkę jak domowe lekarstwo, rozwiązaniem 
jest nalewka z dzikiej róży. To bardzo skuteczny 
sposób na podniesienie odporności - w szcze-
gólności w okresie jesiennym i zimowym, gdy 
większość osób przechodzi infekcje. Ten owo-
cowy alkohol charakteryzuje się wysokim stęże-
niem witaminy C. W owocach dzikiej róży znaj-
duje się jej do 40 razy więcej niż w kwaśnych 
cytrusach. Aby przygotować smaczną nalewkę, 
owoce róży należy zalać mieszanką 96% spiry-
tusu i 40% wódki. Miksturę warto również wzbo-
gacić o dodatek goździków, które zapewnią jej 
lekko korzenny posmak, oraz suszonej mięty 
i rumianku.

NALEWKA WIELOOWOCOWA, 
CZYLI SMACZNA RATAFIA

Nie ma jednej idealnej receptury na ratafię, 
czyli wieloowocową domową nalewkę. Rata-
fia to alkohol, który można dopieszczać przez 
cały okres letni, uzupełniając go o kolejne do-
stępne na rynku owoce. O jej smaku decyduje 
ilość poszczególnych owoców, których użyjesz 
do jej przygotowania. Ratafia to wyjątkowy do-
mowy trunek właśnie za sprawą tego, że ciężko 
jest odtworzyć dokładnie takie same proporcje 
owoców użyte w jego poprzedniej wersji. Innymi 
słowy: każdego roku nalewka może wyjść nieco 
inna. Owoce zastosowane w nalewce nadają jej 
także inny posmak w zależności od ich gatunku 
oraz od pogody, podczas której były zbierane. 

Jeśli gustujesz w wieloowocowych domo-
wych przetworach, ratafia to z pewnością wa-
riant dla ciebie - niezależnie od mieszanki i pro-
porcji owoców.

Bogusław Sypień

DOMOWE NALEWKI 
Alkohol towarzyszy ludziom od zawsze. W starożytności pito piwa 
i wina, aby wraz z rozwojem cywilizacji przejść do mocniejszych 
destylatów. Powstawały słynne okowity, wódki i pędzone domowym 
sposobem „księżycówki”. 
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ęzc ści
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-ęzran
dzie do
˙ aicęz
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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 PAŹDZIERNIK 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.



 

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


