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Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to Ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty…

…jak śpiewał Marek Grechuta z zespołem „Anawa”

Najpiękniejszy, piąty miesiąc roku to maj, liczący 31 dni,
z których każdy kolejny trwa coraz dłużej, aż osiągnie 16,5 go-
dziny od świtu do zmierzchu… Czasem zdarzyć się jeszcze mo-
gą przymrozki, ale słońce ogrzewać będzie coraz głębsze wars-
twy ziemi budząc ją do życia. Wszystko wokół rozkwita kolora-
mi bzu i forsycji, świat zaczyna pachnieć słońcem a pobudzone 
tym owady w poszukiwaniu nektaru, rozpoczynają kolejny cykl 
życia przyrody, zapylając kwiaty, krzewy i drzewa.

Nie bez powodu mówi się, że „w maju jak w raju”. Potwier-
dza to także jedna z legend, w której Bóg stworzył świat właśnie 
w maju. Inne ludowe wierzenia ostrzegają przed chłodną
i deszczową pierwszą połową maja, która należy do „zimnej 
Zośki” i „zimnych ogrodników”.

Maj to również miesiąc licznych świąt i powodów do ich 
celebrowania…

1 maja – Święto Pracy

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

9 maja – Dzień Europy – święto europejskich państw. W kra-
jach, które są członkami Rady Europy lecz nie wcho-
dzą w skład Unii Europejskiej, preferowane jest ob-
chodzenie Dnia Europy 5 maja, jednak dla państw 
UE oficjalną datą obchodów jest właśnie 9 maja

26 maja – Dzień Matki. Święto obchodzone corocznie jako wy-
raz szacunku dla wszystkich matek. To najpiękniejsze 
święto w roku. Matka – symbol miłości, dawczyni ży-
cia, źródło miłości, dobra oraz szczęścia rodzinnego, 
odgrywa najtrudniejszą rolę w życiu jako kobieta 
spełniając tą misję. Na jej barkach spoczywają nie-
bagatelne zadania. To ona głównie kształtuje oso-
bowość swych dzieci, ich postawę wobec świata i in-
nych ludzi. To od niej w dużej mierze zależy przyszłe 
życie dziecka i jego miejsce w świecie. Kocha i daje 
swojemu potomstwu przyjaźń, tą najpiękniejszą i naj-
trwalszą…

INFORMACJA

NT. WYBORÓW

BEZPOŚREDNICH DO 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W niedzielę, 25 maja 2014 r. odbędą się 8. bezpośrednie 
wybory do Parlamentu Europejskiego.

Głosowanie na polskich kandydatów możliwe będzie
w lokalach wyborczych utworzonych w Ambasadzie RP 
w Berlinie (Lassenstr. 19-21) oraz w Instytucie Polskim 
(Burgstr. 27), a także w Konsulatach Generalnych RP
w Hamburgu, Kolonii i Monachium.

Lokale będą czynne w godz. 7:00 – 21:00.

Wpisanie do spisu wyborców następuje na podstawie 
osobistego zgłoszenia wyborcy dokonanego najpóźniej 
w trzecim dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenia suge-
rujemy dokonywać przez Internet:

www.ewybory.msz.gov.pl

www.e-wybory.msz.gov.pl

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być 
zgłoszony najpóźniej do 12 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na 
stronach Ambasady RP w Berlinie:

www.berlin.msz.gov.pl

Nie pozwólmy
cierpieć innym

Drodzy lekarze, farmaceuci, 
 drodzy rodacy, 

Nareszcie nadchodzi maj, miesiąc zakochanych. A skoro mowa
o miłości, to pragnę przypomnieć słowa ks. Prof. Kirsznera: „Śpie-
szmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.

Nie bez powodu zacytowałem tę myśl. Otóż w miesiącu maju na 
terenie Berlina (i nie tylko) odbędzie się akcja charytatywna na rzecz 
pomocy ludziom mieszkającym na terenach należących w przeszłości 
do tak zwanych kresów wschodnich: Ukraina, Białoruś, Litwa.

Akcja „Nie pozwólmy cierpieć Innym” ma na celu zbiórkę da-
rów w postaci lekarstw, które będą uzupełnieniem działających na 
w/w. terenach, darmowych punktów aptecznych, i trwać będzie do 
końca maja 2014.

 
Dlatego też w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Rubież, z siedzibą

w Białymstoku, zwracam się do Państwa, do lekarzy, do osób prywat-
nych oraz instytucji społecznych z gorącą prośbą o wsparcie tejże  
inicjatywy.

Gama potrzeb w zakresie pomocy medycznej jest wielka, począw-
szy od środków antyseptycznych, poprzez witaminy, syropy o wydłu-
żonym terminie przydatności, lekarstw przeciwko alergii, a na lekarst-
wach dotyczących wszelkiego rodzaju innych schorzeń patologicz-
nych, skończywszy.

Mam nadzieję, że Hipokrates z Kos otworzy Wasze serca i przekona 
do udziału w tej (mam nadzieję) bardzo szlachetnej i pożytecznej 
akcji. Ofiarowane przez Was medykamenty z pewnością wspomogą 
ludzi cierpiących na wszelakie schorzenia i choroby, nie mogących ze 
względu na ciężką sytuację materialną nabyć ich własnym sumptem. 

Stowarzyszenie Pomocy Rubież, w przeszłości niejednokrotnie po-
przez swoich wolontariuszy, sponsorów i ludzi dobrego serca, wspo-
magało placówki medyczne, działające na wyżej wymienionych tere-
nach, o czym informujemy na naszych stronach internetowych, do 
odwiedzenia których serdecznie zapraszamy

Pragniemy poinformować, że rozdziałem przekazanych od Was 
medykamentów zajmą się lekarze ściśle z nami współpracujący, a na 
co dzień związani z Caritasem Polska. 

Caritas prowadzi punkty apteczne przy polskich instytucjach na na-
szych byłych kresach jak: kościoły, domy społeczne, czy polskie ośrod-
ki wspierające naszych rodaków.

Jak z tego wynika, każde lekarstwo wykorzystane będzie zgodnie
z jego przeznaczeniem i po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Więcej informacji dotyczących pomocy uzyskają państwo pod nume-
rem tel.: 039 417 452 95 oraz e-mail: r.brodowski@gmx.de

Z poważaniem:
Pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Rubież

na Polskę zachodnią i Niemcy 
Roman Zygmunt Brodowski

Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku
15-660 Białystok, ul. Witosa 38 lok. 2A

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000092389
NIP 542-26-73-617       REGON 050375126

Konto: PEKAO S.A. O/Białystok
51 1240 5211 1111 0000 4924 4733

: www.rubiez.iig.pl

Końcowym akcentem II wojny światowej w Europie 
była bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, która 
nastąpiła 8 maja 1945.

7 maja Niemcy w jednym ze szkolnych budynków - kwaterze głów-
nej Alianckich Sił Ekspedycyjnych generała Eisenhowera - w Reims we 
Francji skapitulowali na Froncie Zachodnim przed przedstawicielami 
armii USA i Wspólnoty Brytyjskiej. W imieniu aliantów pod aktem 
kapitulacji (później nazwanym „wstępnym protokołem kapitulacji”) 
podpisał się ze strony aliantów gen. Walter Bedell Smith, głównodo-
wodzący, oraz generał artylerii Iwan Susłoparow reprezentujący 
ZSRR. Kapitulującą armię niemiecką reprezentował tam Alfred Jodl, 
lotnictwo Wilhelm Oxenius, a marynarkę Hans-Georg von Friedeburg. 
Warto podkreślić, że nie wywieszono wówczas flagi francuskiej, a za-
proszony w ostatniej chwili francuski generał François Sevez – przed-
stawiciel gospodarzy był podczas tej ceremonii świadkiem, nie stroną. 
Na kategoryczne żądanie Stalina 8 maja (było to późnym wieczorem, 
według czasu moskiewskiego nastał już 9 maja) 1945 r. w kwaterze 
marszałka Żukowa, w gmachu szkoły saperów w dzielnicy Karlshorst 
w Berlinie powtórzono podpisanie bezwarunkowej kapitulacji, tym 
razem całych Niemiec przed przedstawicielami trzech mocarstw 
sojuszniczych – ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Obecni byli: generał Carl 
Spaatz (USA), brytyjski marszałek lotnictwa Arthur Tedder oraz 
marszałek Gieorgij Żukow. Na uroczystość do Berlina generał Charles 
de Gaulle wysłał generała Jean de Lattre de Tassigny’ego. Zagroził on 
samobójstwem, kiedy odmówiono mu prawa do podpisania dokumen-
tu i wywieszenia francuskiej flagi, a podpisujący akt kapitulacji w imie-
niu zwyciężonych Niemiec feldmarszałek Wilhelm Keitel skomentował 
obecność de Tassigny’ego w ten sposób, że powinien on złożyć podpis 
po obu stronach – składających i przyjmujących kapitulację. W końcu 
po protokolarnych przepychankach, miejsce na flagę i podpis (po stro-
nie przyjmujących kapitulację, ale też jako świadek) się znalazło. 
Oprócz Keitela, głównodowodzącego Wehrmachtu kapitulację podpi-
sali dowódca niemieckiej marynarki wojennej (Kriegsmarine) admirał 
Hans-Georg von Friedeburg i generał pułkownik lotnictwa (Luftwaffe) 
Hans-Jürgen Stumpff.

Przebieg procesu kapitulacji III Rzeszy wpłynął w zasadniczy 
sposób na światową politykę w następnych dziesięcioleciach. Francja 
uzyskała bowiem dzięki temu status czwartego mocarstwa, dostała 
swoją strefę okupacyjną, w ONZ – stałe miejsce w Radzie Bezpieczeń-
stwa, a w 2005 r. – wizerunek żołnierza (obok radzieckiego, 
amerykańskiego i brytyjskiego) na moskiewskim pomniku na 
P o k ł o n n e j  G ó r z e
z okazji 60. rocznicy końca wojny. Mniej natomiast ważnym skutkiem 
faktu, że ceremonia w Berlinie odbyła się – także ze względu na 
nieporozumienia wokół osoby de Tassigny’ego – dopiero późnym 
wieczorem 8 maja. Było to powodem tego, że przez następnych 
czterdzieści kilka lat świat zachodni obchodził rocznicę zakończenia 
wojny z hitlerowskimi Niemcami 8 maja, a ZSRR i państwa od niego 
zależne (w tym Polska) – 9 maja, ponieważ ceremonia odbyła się już 
po północy czasu moskiewskiego.

8 maja 1945 r.

Koniec II Wojny Światowej w Europie
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Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to Ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty…

…jak śpiewał Marek Grechuta z zespołem „Anawa”

Najpiękniejszy, piąty miesiąc roku to maj, liczący 31 dni,
z których każdy kolejny trwa coraz dłużej, aż osiągnie 16,5 go-
dziny od świtu do zmierzchu… Czasem zdarzyć się jeszcze mo-
gą przymrozki, ale słońce ogrzewać będzie coraz głębsze wars-
twy ziemi budząc ją do życia. Wszystko wokół rozkwita kolora-
mi bzu i forsycji, świat zaczyna pachnieć słońcem a pobudzone 
tym owady w poszukiwaniu nektaru, rozpoczynają kolejny cykl 
życia przyrody, zapylając kwiaty, krzewy i drzewa.

Nie bez powodu mówi się, że „w maju jak w raju”. Potwier-
dza to także jedna z legend, w której Bóg stworzył świat właśnie 
w maju. Inne ludowe wierzenia ostrzegają przed chłodną
i deszczową pierwszą połową maja, która należy do „zimnej 
Zośki” i „zimnych ogrodników”.

Maj to również miesiąc licznych świąt i powodów do ich 
celebrowania…

1 maja – Święto Pracy

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

9 maja – Dzień Europy – święto europejskich państw. W kra-
jach, które są członkami Rady Europy lecz nie wcho-
dzą w skład Unii Europejskiej, preferowane jest ob-
chodzenie Dnia Europy 5 maja, jednak dla państw 
UE oficjalną datą obchodów jest właśnie 9 maja

26 maja – Dzień Matki. Święto obchodzone corocznie jako wy-
raz szacunku dla wszystkich matek. To najpiękniejsze 
święto w roku. Matka – symbol miłości, dawczyni ży-
cia, źródło miłości, dobra oraz szczęścia rodzinnego, 
odgrywa najtrudniejszą rolę w życiu jako kobieta 
spełniając tą misję. Na jej barkach spoczywają nie-
bagatelne zadania. To ona głównie kształtuje oso-
bowość swych dzieci, ich postawę wobec świata i in-
nych ludzi. To od niej w dużej mierze zależy przyszłe 
życie dziecka i jego miejsce w świecie. Kocha i daje 
swojemu potomstwu przyjaźń, tą najpiękniejszą i naj-
trwalszą…

INFORMACJA

NT. WYBORÓW

BEZPOŚREDNICH DO 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W niedzielę, 25 maja 2014 r. odbędą się 8. bezpośrednie 
wybory do Parlamentu Europejskiego.

Głosowanie na polskich kandydatów możliwe będzie
w lokalach wyborczych utworzonych w Ambasadzie RP 
w Berlinie (Lassenstr. 19-21) oraz w Instytucie Polskim 
(Burgstr. 27), a także w Konsulatach Generalnych RP
w Hamburgu, Kolonii i Monachium.

Lokale będą czynne w godz. 7:00 – 21:00.

Wpisanie do spisu wyborców następuje na podstawie 
osobistego zgłoszenia wyborcy dokonanego najpóźniej 
w trzecim dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenia suge-
rujemy dokonywać przez Internet:

www.ewybory.msz.gov.pl

www.e-wybory.msz.gov.pl

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być 
zgłoszony najpóźniej do 12 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na 
stronach Ambasady RP w Berlinie:

www.berlin.msz.gov.pl

Nie pozwólmy
cierpieć innym

Drodzy lekarze, farmaceuci, 
 drodzy rodacy, 

Nareszcie nadchodzi maj, miesiąc zakochanych. A skoro mowa
o miłości, to pragnę przypomnieć słowa ks. Prof. Kirsznera: „Śpie-
szmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.

Nie bez powodu zacytowałem tę myśl. Otóż w miesiącu maju na 
terenie Berlina (i nie tylko) odbędzie się akcja charytatywna na rzecz 
pomocy ludziom mieszkającym na terenach należących w przeszłości 
do tak zwanych kresów wschodnich: Ukraina, Białoruś, Litwa.

Akcja „Nie pozwólmy cierpieć Innym” ma na celu zbiórkę da-
rów w postaci lekarstw, które będą uzupełnieniem działających na 
w/w. terenach, darmowych punktów aptecznych, i trwać będzie do 
końca maja 2014.

 
Dlatego też w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Rubież, z siedzibą

w Białymstoku, zwracam się do Państwa, do lekarzy, do osób prywat-
nych oraz instytucji społecznych z gorącą prośbą o wsparcie tejże  
inicjatywy.

Gama potrzeb w zakresie pomocy medycznej jest wielka, począw-
szy od środków antyseptycznych, poprzez witaminy, syropy o wydłu-
żonym terminie przydatności, lekarstw przeciwko alergii, a na lekarst-
wach dotyczących wszelkiego rodzaju innych schorzeń patologicz-
nych, skończywszy.

Mam nadzieję, że Hipokrates z Kos otworzy Wasze serca i przekona 
do udziału w tej (mam nadzieję) bardzo szlachetnej i pożytecznej 
akcji. Ofiarowane przez Was medykamenty z pewnością wspomogą 
ludzi cierpiących na wszelakie schorzenia i choroby, nie mogących ze 
względu na ciężką sytuację materialną nabyć ich własnym sumptem. 

Stowarzyszenie Pomocy Rubież, w przeszłości niejednokrotnie po-
przez swoich wolontariuszy, sponsorów i ludzi dobrego serca, wspo-
magało placówki medyczne, działające na wyżej wymienionych tere-
nach, o czym informujemy na naszych stronach internetowych, do 
odwiedzenia których serdecznie zapraszamy

Pragniemy poinformować, że rozdziałem przekazanych od Was 
medykamentów zajmą się lekarze ściśle z nami współpracujący, a na 
co dzień związani z Caritasem Polska. 

Caritas prowadzi punkty apteczne przy polskich instytucjach na na-
szych byłych kresach jak: kościoły, domy społeczne, czy polskie ośrod-
ki wspierające naszych rodaków.

Jak z tego wynika, każde lekarstwo wykorzystane będzie zgodnie
z jego przeznaczeniem i po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Więcej informacji dotyczących pomocy uzyskają państwo pod nume-
rem tel.: 039 417 452 95 oraz e-mail: r.brodowski@gmx.de

Z poważaniem:
Pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Rubież

na Polskę zachodnią i Niemcy 
Roman Zygmunt Brodowski
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Końcowym akcentem II wojny światowej w Europie 
była bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, która 
nastąpiła 8 maja 1945.

7 maja Niemcy w jednym ze szkolnych budynków - kwaterze głów-
nej Alianckich Sił Ekspedycyjnych generała Eisenhowera - w Reims we 
Francji skapitulowali na Froncie Zachodnim przed przedstawicielami 
armii USA i Wspólnoty Brytyjskiej. W imieniu aliantów pod aktem 
kapitulacji (później nazwanym „wstępnym protokołem kapitulacji”) 
podpisał się ze strony aliantów gen. Walter Bedell Smith, głównodo-
wodzący, oraz generał artylerii Iwan Susłoparow reprezentujący 
ZSRR. Kapitulującą armię niemiecką reprezentował tam Alfred Jodl, 
lotnictwo Wilhelm Oxenius, a marynarkę Hans-Georg von Friedeburg. 
Warto podkreślić, że nie wywieszono wówczas flagi francuskiej, a za-
proszony w ostatniej chwili francuski generał François Sevez – przed-
stawiciel gospodarzy był podczas tej ceremonii świadkiem, nie stroną. 
Na kategoryczne żądanie Stalina 8 maja (było to późnym wieczorem, 
według czasu moskiewskiego nastał już 9 maja) 1945 r. w kwaterze 
marszałka Żukowa, w gmachu szkoły saperów w dzielnicy Karlshorst 
w Berlinie powtórzono podpisanie bezwarunkowej kapitulacji, tym 
razem całych Niemiec przed przedstawicielami trzech mocarstw 
sojuszniczych – ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Obecni byli: generał Carl 
Spaatz (USA), brytyjski marszałek lotnictwa Arthur Tedder oraz 
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obecność de Tassigny’ego w ten sposób, że powinien on złożyć podpis 
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8 maja 1945 r.

Koniec II Wojny Światowej w Europie
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Ogłaszamy nabór kandydatek
do konkursu Wybórow

„MISS POLONIA
in Deutschland 2014"

Warunki uczestnictwa: w listopadzie 2014 ukończone 18
i nie przekroczone 25 lat, panna oraz stałe zameldowanie
w Niemczech. Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.

Kandydatka nie powinna mieć w widocznych miejscach tatuaży.
Podanie wraz z kilkoma zdjęciami

(portretowe, całej sylwetki oraz w stroju kąpielowym)
wysłać na adres: GS Agentur, Sperberstr. 56, D-33604 Bielefeld.

Na uczestniczki finałów czekają jak co roku cenne nagrody! 
Więcej informacji  na stronie internetowej:  

www.miss-polonia-deutschland.de

Foto: Frank Bauermann

.org
zaprasza do wspólnej zabawy

na urodzinach, weselach
i innych imprezach okolicznościowych.

W programie przeboje polskie
i międzynarodowe.

GRUPA
MUZYCZNA

Gra i bawi na weselach, balach i innych imprezach.
Poza tym: Party serwis, sala, 

i wypożyczalnia nagłośnienia
kręcenie video, DVD

tel.: 030/ 454 48 82 lub 0179/ 244 28 90

.org

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej
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Ulica Polska numer 1 - czy to nie brzmi sentymentalnie i symbolicznie? 
Każdy Polak na emigracji w głębi duszy cieszyłby się, gdyby mógł 
mieszkać właśnie na ulicy Polskiej. Wyobrażacie sobie, że mówicie: 
„Ich wohne in der Polnische Strasse”? Kiedy o tym myślimy automa-
tycznie pojawia się uśmiech na twarzy.

Muzeum Emigracji – jego i jej historia

Niektórzy maja szczęście, że mogą zamie-
szkać pod takim adresem, a właściwie są to 
wszyscy polscy emigranci świata, bo właśnie 
nowopowstające Muzeum Emigracji w Gdyni 
będzie miało taki adres. Z  Dworca Morskiego
w Gdyni zaczynała się historia polskiego ucho-
dźctwa. W kwietniu 1923 otworzono tu Tym-
czasowy Port Wojenny i Schronisko dla Ryba-
ków, a już w sierpniu tego samego roku pierw-
szy pełnomorski statek – francuski parowiec 
„Kentucky” zabrał nad Sekwanę i Loarę pierw-
szy transport emigrantów z Polski. Gdynia była 
przysłowiowym „oknem na świat Polaków”.
W czasie II Rzeczypospolitej powstał specjalny 
system obsługi ruchu emigracyjnego. W poło-
żonej obok Dworca Morskiego dzielnicy Grabó-
wek zorganizowano obóz emigracyjny, z które-
go linia kolejowa dowoziła emigrantów bezpoś-
rednio na statki. W miejscowości Babie Doły 
funkcjonował nawet szpital kwarantannowy do 
leczenia emigrantów.  

Historia emigracji to raczej smutne zjawisko, 
które z reguły szczęśliwie się kończyło. Od zaw-
sze emigracja jest czynnikiem osłabiającym 
naród. W przypadku Polski od czasów II Rze-
czypospolitej była ona koniecznością spowodo-
waną niedorozwojem gospodarczym kraju. Po I 
Wojnie Światowej poza granicami Polski żyło 
już ponad 4 miliony Polaków, w trakcie dwu-
dziestolecia wojennego wyemigrowało ponad 
milion, a od zakończenia II Wojny Światowej do 
roku 1980 kolejny milion rodaków wybrał życie 
poza granicami kraju. Przez wszystkie te lata 
kolejne polskie transatlantyki cumowały przy 
Nadbrzeżu Francuskim tuż obok Dworca Mor-
skiego w Gdyni. Ostatnim z nich był „Stefan 
Batory”, który swój pożegnalny rejs odbył
w 1988 roku. W następnych latach gmach przy 
ulicy Polskiej 1 wynajmowany był na biura
i sklepy, aż do czerwca 2010 roku, kiedy pre-

zydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisał ofi-
cjalny list intencyjny utworzenia Muzeum Emi-
gracji. Wtedy rozpoczął się intensywny remont 
budynku, który już dziś wygląda jakby nigdy nie 
uległ wojennym zniszczeniom.

W trakcie rozmowy z dyrektor Muzeum Emi-
gracji – Karoliną Grabowicz-Matyjas o skompli-
kowanej strukturze społecznej Polaków żyją-
cych współcześnie poza granicami kraju, zda-
łam sobie sprawę jak trudnego zadania podjęła 
się, jako osoba kierująca tak wielkim przedsię-
wzięciem. W każdym z krajów polska emigracja 
jest tak bardzo zróżnicowana – w jednych zarob-
kowa, w innych postsolidarnościowa, gdzie 
indziej popowstaniowa intelektualna. Do tego 
dochodzą młodzi urodzeni już za granicą jako 
druga generacja i rzesze młodych ludzi nadal 
wyjeżdżających z Polski za pracą najczęściej do 

Stacja – współczesna emigracja

Londynu i Irlandii. W ostatnich latach Polskę 
opuściło ponad dwa miliony młodzieży. Historia 
emigracji tworzy się dalej. Jestem przekonana, 
że dyrektor Muzeum Emigracji z jej młodym 
ambitnym teamem stworzy miejsce, w którym 
każdy emigrant poczuje się ważny i doceniony, 
poczuje się u siebie. Ale zanim to nastąpi mamy 
szansę włożyć swoją życiową cegiełkę w budo-
wę Muzeum Emigracji w Gdyni. Każdy z nas mo-
że współtworzyć to nasze muzeum zamieszcza-
jąc na jego stronach swoją historię albo historię 
swojej rodziny. 

Łukasz Kierznikiewicz zajmujący się działem 
archiwizacji Muzeum czeka na Państwa mate-
riały. Na internetowej stronie muzeum można 
bezpośrednio wpisać swoje emigracyjne wspo-
mnienia. Młody, aktywny team Muzeum Emi-
gracji, które jeszcze tylko przez jakiś czas pozo-
stanie w budowie, organizuje już teraz projekty 
związane z tematyką emigracyjną w całym Trój-
mieście. Muzeum Emigracji było w kwietniu te-
go roku wraz z Press Club Polska współorga-
nizatorem kolejnej edycji konkursu o nagrodę 
im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy pi-
szących na tematy polonijne. 

A teraz zaprasza wszystkich miesz-
kańców Gdyni i Trójmiasta do wspólnego 
świętowania 2 Maja jako Dnia Polonii
i Polaków za Granicą przygotowując cykl 
imprez łącznie z grą uliczną. Jak poinformowała 
mnie rzecznik prasowy Muzeum Emigracji - 
Joanna Wojdyło oficjalne otwarcie muzeum jest 
planowane na przełomie roku 2014/2015. 
Aktualnie w Dworcu Morskim trwają prace wy-
kończeniowe i już teraz gmach ten sprawia wra-
żenie miejsca naprawdę przyjaznego całej pols-
kiej emigracji. Czytelników Kontaktów będzie-
my na bieżąco informować o nowościach Muze-
um Emigracji. 

Z berlińskiego - emigracyjnego punktu wi-
dzenia, miło, że Dzień Polonii będzie również 
obchodzony w samej Polsce, w Gdyni.

Agata Lewandowski

Muzeum Emigracji w Gdyni (w organizacji)
Biuro:
al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia,
Tel.: +48 58 623 31 79; Fax: +48 58 623 31 79
biuro@muzeumemigracji.pl
Czynne w godzinach: pon.- pt.: 8:00-16:00
Docelowa siedziba: Gdynia, ul. Polska 1
www.muzeumemigracji.pl

Ulica Polska numer 1, Gdynia

Powitanie statku m.s. „Piłsudski” przy Dworcu Morskim, 1935 r.
fot. Ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

Wizualizacja kompleksu budynków powstającego Muzeum Emigracji w Gdyni 
fot. Ze zbiorów Muzeum Emigracji

a wystawa może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku w Berlinie. Od 20 majaTw  Martin Gropius Bau można będzie się zapoznać z życiem i twórczością Davida Bowiego – jednego z najoryginal-
niejszych i najbardziej wpływowych współczesnych artystów. Do Berlina wystawa trafia z Londynu, z Victoria and 
Albert Museum. Na wyspach pobiła rekordy popularności. Jeszcze przed jej otwarciem sprzedano 50 tysięcy biletów. 
Czy Berlin również oszaleje? To pytanie retoryczne. Nie może być inaczej. To właśnie nad Szprewą David Bowie 
spędził jedne z najbardziej kreatywnych lat w swojej karierze! To tu w latach 70-tych z szalonymi towarzyszami 
(między innymi z Iggym Popem) wpadał na genialne pomysły, to tu rzucał się w wir nocnego życia.

Wystawa to pierwsza retrospektywa po-
święcona niezwykłej karierze Davida Bowie-
go, piosenkarza, aktora, przybysza z innej 
planety, który jako Ziggy Stardust pokazywał, 
co to znaczy być gwiazdą rock'n'rolla! Artysta 
słynie z szalonych, futurystycznych pomysłów 
– wystawa jemu poświęcona nie może być 
zwyczajna i nudna. Obrosła legendą na długo 
przed ekspozycją. Tym, którzy nie widzieli jej 
w Londynie, pozostaje na razie próba wyobra-
żenia sobie najnowszych technologii, zapie-
rającego dech w piersiach połączenia dźwięku 
i obrazu. I pomyśleć, że chodzi o muzeum! 

Zobaczymy, w jaki sposób artysta inspiro-
wał się światem sztuki, filmu, teatru, mody, 
dizajnu, szeroko rozumianym światem kultu-
ry, ale także to, jak sam na niego wpłynął. 
Kuratorzy Victoria Broackes i Geoffrey Marsh, 
by podsumować 50-letnią karierę Bowiego, 
wybrali ponad 300 eksponatów z ponad 75 
tysiecy, które zgromadził sam artysta.

Są wśród nich m.in. odręcznie napisane 
teksty piosenek, fotografie, instrumenty mu-
zyczne, okładki albumów, ale też przedmioty 
bardziej osobiste jak rękopisy wierszy i rysun-
ki oraz fragmenty z wpisami do dziennika 
będące świadectwem ewolucji pomysłów 
artysty.

Materiały wideo stanowią sporą część 
pamiątek. Są wśród nich filmy z koncertów, 
wideoklipy i fragmenty filmów o muzyku,
a także tych, w których wystąpił on jako aktor 
(np. film „Labirynt”). Największe wrażenie 
zrobią jednak jego ekstrawaganckie kostiumy 
sceniczne, jak zaprojektowany przez Freddie-
go Burrettiego strój Ziggy'ego Stardusta - jed-
nego z artystycznych wcieleń Bowiego z 1972 
roku.

Nie zabraknie też ubrań z tournée 
"Aladdin Sane" z 1973 roku projektu 
Kansai Yamamoto, a także tych zapro-
jektowanych przez Thierry'ego 
Muglera z 1997 roku. Z bliska będzie 
można przyjrzeć się także płaszczowi 
z motywem brytyjskiej flagi, który roz-
sławił okładkę albumu "Earthling"
z 1997 roku, a który został stworzo-
ny we współpracy z Alexandrem 
McQueenem.  

Dla fanów - nawet nie wypada 
pisać, że to pozycja obowiązkowa. 
Dla osób nie znających albo znają-
cych słabo twórczość Davida Bowie-
go może to być niezwykła przygoda 
oraz wielka przyjemność poznać 
człowieka o stu twarzach i wyobraźni 
bez granic, bez którego historia 
świata nie byłaby taka sama. Miejmy 
nadzieję, że będzie można też po-
tańczyć! Let's Dance!

Marta Szymańska

Wystawa DAVID BOWIE w Berlinie!!!

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

od 20 maja do 10 sierpnia
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kiej emigracji. Czytelników Kontaktów będzie-
my na bieżąco informować o nowościach Muze-
um Emigracji. 

Z berlińskiego - emigracyjnego punktu wi-
dzenia, miło, że Dzień Polonii będzie również 
obchodzony w samej Polsce, w Gdyni.

Agata Lewandowski

Muzeum Emigracji w Gdyni (w organizacji)
Biuro:
al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia,
Tel.: +48 58 623 31 79; Fax: +48 58 623 31 79
biuro@muzeumemigracji.pl
Czynne w godzinach: pon.- pt.: 8:00-16:00
Docelowa siedziba: Gdynia, ul. Polska 1
www.muzeumemigracji.pl

Ulica Polska numer 1, Gdynia

Powitanie statku m.s. „Piłsudski” przy Dworcu Morskim, 1935 r.
fot. Ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

Wizualizacja kompleksu budynków powstającego Muzeum Emigracji w Gdyni 
fot. Ze zbiorów Muzeum Emigracji

a wystawa może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku w Berlinie. Od 20 majaTw  Martin Gropius Bau można będzie się zapoznać z życiem i twórczością Davida Bowiego – jednego z najoryginal-
niejszych i najbardziej wpływowych współczesnych artystów. Do Berlina wystawa trafia z Londynu, z Victoria and 
Albert Museum. Na wyspach pobiła rekordy popularności. Jeszcze przed jej otwarciem sprzedano 50 tysięcy biletów. 
Czy Berlin również oszaleje? To pytanie retoryczne. Nie może być inaczej. To właśnie nad Szprewą David Bowie 
spędził jedne z najbardziej kreatywnych lat w swojej karierze! To tu w latach 70-tych z szalonymi towarzyszami 
(między innymi z Iggym Popem) wpadał na genialne pomysły, to tu rzucał się w wir nocnego życia.

Wystawa to pierwsza retrospektywa po-
święcona niezwykłej karierze Davida Bowie-
go, piosenkarza, aktora, przybysza z innej 
planety, który jako Ziggy Stardust pokazywał, 
co to znaczy być gwiazdą rock'n'rolla! Artysta 
słynie z szalonych, futurystycznych pomysłów 
– wystawa jemu poświęcona nie może być 
zwyczajna i nudna. Obrosła legendą na długo 
przed ekspozycją. Tym, którzy nie widzieli jej 
w Londynie, pozostaje na razie próba wyobra-
żenia sobie najnowszych technologii, zapie-
rającego dech w piersiach połączenia dźwięku 
i obrazu. I pomyśleć, że chodzi o muzeum! 

Zobaczymy, w jaki sposób artysta inspiro-
wał się światem sztuki, filmu, teatru, mody, 
dizajnu, szeroko rozumianym światem kultu-
ry, ale także to, jak sam na niego wpłynął. 
Kuratorzy Victoria Broackes i Geoffrey Marsh, 
by podsumować 50-letnią karierę Bowiego, 
wybrali ponad 300 eksponatów z ponad 75 
tysiecy, które zgromadził sam artysta.

Są wśród nich m.in. odręcznie napisane 
teksty piosenek, fotografie, instrumenty mu-
zyczne, okładki albumów, ale też przedmioty 
bardziej osobiste jak rękopisy wierszy i rysun-
ki oraz fragmenty z wpisami do dziennika 
będące świadectwem ewolucji pomysłów 
artysty.

Materiały wideo stanowią sporą część 
pamiątek. Są wśród nich filmy z koncertów, 
wideoklipy i fragmenty filmów o muzyku,
a także tych, w których wystąpił on jako aktor 
(np. film „Labirynt”). Największe wrażenie 
zrobią jednak jego ekstrawaganckie kostiumy 
sceniczne, jak zaprojektowany przez Freddie-
go Burrettiego strój Ziggy'ego Stardusta - jed-
nego z artystycznych wcieleń Bowiego z 1972 
roku.

Nie zabraknie też ubrań z tournée 
"Aladdin Sane" z 1973 roku projektu 
Kansai Yamamoto, a także tych zapro-
jektowanych przez Thierry'ego 
Muglera z 1997 roku. Z bliska będzie 
można przyjrzeć się także płaszczowi 
z motywem brytyjskiej flagi, który roz-
sławił okładkę albumu "Earthling"
z 1997 roku, a który został stworzo-
ny we współpracy z Alexandrem 
McQueenem.  

Dla fanów - nawet nie wypada 
pisać, że to pozycja obowiązkowa. 
Dla osób nie znających albo znają-
cych słabo twórczość Davida Bowie-
go może to być niezwykła przygoda 
oraz wielka przyjemność poznać 
człowieka o stu twarzach i wyobraźni 
bez granic, bez którego historia 
świata nie byłaby taka sama. Miejmy 
nadzieję, że będzie można też po-
tańczyć! Let's Dance!

Marta Szymańska

Wystawa DAVID BOWIE w Berlinie!!!

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

od 20 maja do 10 sierpnia
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Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Langewitsch

Rechtsanwältin

* Pani mecenas mówi po polsku
* Porady dla osób fizycznych
* Prawo cywilne, rodzinne,
   pracy, administracyjne
* Prawo polskie i niemieckie
* Prawo gospodarcze
* Obsługa prawna podmiotów
  gospodarczych

Torstr. 178, 10115 Berlin-Mitte
(Ecke Kleine Hamburger Str.)

S-Bahn: Hackescher Markt
Oranienburger Str.

U-Bahn: Rosenthaler Platz
Tel.: 030/ 280 94 150
Fax: 030/ 280 94 744

E-mail: langewitsch@gmx.de
www.mecenas.de

Grażyna Jopek

Porady i obsługa prawna na gruncie prawa polskiego i niemieckiego
Reprezentacja przed sądami i urzędami w Polsce i Niemczech

Prawo cywilne
rodzinne (rozwody, alimenty),
spadkowe (testamenty, zachowek),
odszkodowania,
prawo karne.

Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin 
U-Bahn: Leopoldplatz

( 030/54737078
Mobil: 0179/1295896

gjopek@web.de

Rechtsanwältin   Radca prawny

R e c h t s a n w a l t s k a n z l e i

Kancelaria Adwokacka  Andreas Dembski  

Rechtsanwalt / Fachanwalt für Familienrecht  

specjalizacje: prawo rodzinne  / rozwody, alimenty,  
  

władza rodzicielska, kontakt z dziećmi    prawo karne / wszystkie delikty, areszt,  
  wykroczenia drogowe  

Friedrichstr. 61, 10117 Berlin, Tel.: (030) 2759 1517  
e-mail: kontakt@kanzlei-dembski.de 

  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 administracyjne

Hildburghauser Str. 18 , 12279 Berlin – Marienfelde
Tel.: (030) 692 09 778-0, Fax -9, info@kanzlei-dr-liczbanski.de

Maya Rosenkranz
adwokat

Specjalizacje: prawo cywilne i handlowe, prawo mieszkań
i nieruchomości, prawo ruchu drogowego 

Kaiserdamm 85 • 14057 Berlin 
Tel.: 030 - 36 41 98 - 0  • Fax: 030 - 36 41 98 - 29

 • kanzlei@ra-rosenkranz.de

CO? GDZIE? KIEDY?

Sweet fota z Kanclerz Merkel
w Niemiecko-Polskiej Szkole
Europejskiej w Berlinie
W ramach Dnia Projektów Europejskich w poniedziałek 31 marca 
kanclerz Angela Merkel odwiedziła Niemiecko-Polską Szkołę 
Europejską w Berlinie. Każdy z uczniów chciał osobiście przywitać 
się z „unsere Bundeskanzlerin” i koniecznie zrobić sobie wspólną 
sweet fotę własnym aparatem komórkowym. Ci, którym się to 
udało mają unikalną pamiątkę na całe życie.

Mało kto wie, że Robert Jungk Oberschule 
(RJO) w Berlinie jest szkolą, w której od 
dwóch lat można zdawać polsko-niemiecką 
maturę, gdzie tematy maturalne również
w języku polskim wyznacza bezpośrednio 
kuratorium Berlina. Uczy się w niej kilkaset 
uczniów, wśród których poza Polakami, są 
młodzi Turcy, Hiszpanie, Włosi i kilkanaście 
innych narodowości. Robert Jungk Ober-
schule na Sächsische Straße w dzielnicy 
Wilmersdorf prowadzi w ramach tzw. Europa-
schule dwie klasy polsko-niemieckie, w któ-
rych dzieci z rodzin mieszanych już od 6 klasy 
są bardzo mile widziane.

Kanclerz Angela Merkel co roku odwie-
dza szkoły organizujące projekty wymiany 
kulturalnej z innymi krajami europejskimi. 
Pierwszy tego rodzaju  EU-Projekttag  został 
zorganizowany w 2007 roku właśnie z inicja-
tywy Kanclerz Merkel. W tym roku Frau Merkel 
wykonała miły gest w stosunku do Polaków
w Niemczech, Berlinie a także w Polsce i od-
wiedziła jedyną szkołę europejska, w której 
wykładowym obok niemieckiego jest polski. 
Spotkanie odbywało się poza protokołem dy-
plomatycznym. Kanclerz Niemiec przez kilka-
naście minut witała się z uczniami RJO i robiła 
sobie zdjęcia komórkami z tymi, którzy odwa-
żyli się ją o to poprosić. Wysłuchała polskich
i niemieckich współczesnych szlagierów śpie-
wanych przez międzynarodowy zespół muzy-
czny z RJO, a następnie przez godzinę rozma-
wiała z młodzieżą na tematy, które ich nur-
tują. Uczniowie świetnie rozumieli się z Frau 
Merkel, którą nazywali z sympatią „unsere 
Bundeskanzlerin” – nasza Kanclerz. Zadawali 
dość trudne pytania związane z sytuacją na 
Krymie i w Ukrainie. Kanclerz Niemiec w przy-
stępny sposób wyjaśniała młodym słucha-
czom, skomplikowaną rolę Niemiec jako pań-
stwa posiadającego wiodącą pozycję, które
w przypadku konfliktów politycznych ocenia-
ne jest zawsze jako wypowiadające się „zbyt 
konkretnie albo za mało przekonywująco, ale 
nigdy akurat tak jak powinno”. Tłumaczyła, że 
w dobie aktualnego kryzysu związanego z sy-
tuacją na Ukrainie każde państwo należące do 
Unii Europejskiej ma prawo do własnej opinii 
politycznej. Podkreśliła, że wszystkie państwa 
są aktualnie od siebie uzależnione gospodar-
czo, tak jak w przypadku dostawy gazu z Rosji 
do Niemiec poprzez Ukrainę.

Pocieszyła abiturientów, że w przyszłości
w Niemczech będzie brakowało 6 milionów 

młodych pracowników, więc mają zapewnio-
ne miejsca pracy. Aktualną kryzysową sytua-
cję młodych Hiszpanów czy Włochów tłuma-
czyła złymi decyzjami podjętymi przez rzą-
dzących tymi krajami nie w ostatnim czasie, 
ale co najmniej 15 lat temu. Kanclerz Niemiec 
nawiązała natychmiast pozytywny emocjo-
nalny kontakt z młodzieżą, z którą potrafiła 
żartować mówiąc jednocześnie o bardzo po-
ważnych sprawach. Na samym początku spot-
kania opisując polsko-niemieckie stosunki 
podkreśliła z uznaniem, że Polacy są bardzo 
odważnym narodem. Podsumowując wizytę 
powiedziała, że uczniowie byli świetnie przy-
gotowani merytorycznie do rozmowy i zada-
wali interesujące pytania. Wizyta „najbardziej 
wpływowej kobiety świata” upłynęła w szcze-
rej, przyjaznej atmosferze. Uczniowie RJO 
przyznali, że byli mile zaskoczeni serdeczno-
ścią i bezpośredniością Pani Kanclerz, która na 
oficjalnych spotkaniach na szczycie musi być
o wiele bardziej poważna i zdystansowana.

(AL)

Robert-Jungk-Oberschule
(www.robert-jungk-oberschule.de)
Sächsische Straße 58, 10707 Berlin
tel.: 030 - 86 39 28 0
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Europejskiej w Berlinie
W ramach Dnia Projektów Europejskich w poniedziałek 31 marca 
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Europejską w Berlinie. Każdy z uczniów chciał osobiście przywitać 
się z „unsere Bundeskanzlerin” i koniecznie zrobić sobie wspólną 
sweet fotę własnym aparatem komórkowym. Ci, którym się to 
udało mają unikalną pamiątkę na całe życie.

Mało kto wie, że Robert Jungk Oberschule 
(RJO) w Berlinie jest szkolą, w której od 
dwóch lat można zdawać polsko-niemiecką 
maturę, gdzie tematy maturalne również
w języku polskim wyznacza bezpośrednio 
kuratorium Berlina. Uczy się w niej kilkaset 
uczniów, wśród których poza Polakami, są 
młodzi Turcy, Hiszpanie, Włosi i kilkanaście 
innych narodowości. Robert Jungk Ober-
schule na Sächsische Straße w dzielnicy 
Wilmersdorf prowadzi w ramach tzw. Europa-
schule dwie klasy polsko-niemieckie, w któ-
rych dzieci z rodzin mieszanych już od 6 klasy 
są bardzo mile widziane.

Kanclerz Angela Merkel co roku odwie-
dza szkoły organizujące projekty wymiany 
kulturalnej z innymi krajami europejskimi. 
Pierwszy tego rodzaju  EU-Projekttag  został 
zorganizowany w 2007 roku właśnie z inicja-
tywy Kanclerz Merkel. W tym roku Frau Merkel 
wykonała miły gest w stosunku do Polaków
w Niemczech, Berlinie a także w Polsce i od-
wiedziła jedyną szkołę europejska, w której 
wykładowym obok niemieckiego jest polski. 
Spotkanie odbywało się poza protokołem dy-
plomatycznym. Kanclerz Niemiec przez kilka-
naście minut witała się z uczniami RJO i robiła 
sobie zdjęcia komórkami z tymi, którzy odwa-
żyli się ją o to poprosić. Wysłuchała polskich
i niemieckich współczesnych szlagierów śpie-
wanych przez międzynarodowy zespół muzy-
czny z RJO, a następnie przez godzinę rozma-
wiała z młodzieżą na tematy, które ich nur-
tują. Uczniowie świetnie rozumieli się z Frau 
Merkel, którą nazywali z sympatią „unsere 
Bundeskanzlerin” – nasza Kanclerz. Zadawali 
dość trudne pytania związane z sytuacją na 
Krymie i w Ukrainie. Kanclerz Niemiec w przy-
stępny sposób wyjaśniała młodym słucha-
czom, skomplikowaną rolę Niemiec jako pań-
stwa posiadającego wiodącą pozycję, które
w przypadku konfliktów politycznych ocenia-
ne jest zawsze jako wypowiadające się „zbyt 
konkretnie albo za mało przekonywująco, ale 
nigdy akurat tak jak powinno”. Tłumaczyła, że 
w dobie aktualnego kryzysu związanego z sy-
tuacją na Ukrainie każde państwo należące do 
Unii Europejskiej ma prawo do własnej opinii 
politycznej. Podkreśliła, że wszystkie państwa 
są aktualnie od siebie uzależnione gospodar-
czo, tak jak w przypadku dostawy gazu z Rosji 
do Niemiec poprzez Ukrainę.

Pocieszyła abiturientów, że w przyszłości
w Niemczech będzie brakowało 6 milionów 

młodych pracowników, więc mają zapewnio-
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cję młodych Hiszpanów czy Włochów tłuma-
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ale co najmniej 15 lat temu. Kanclerz Niemiec 
nawiązała natychmiast pozytywny emocjo-
nalny kontakt z młodzieżą, z którą potrafiła 
żartować mówiąc jednocześnie o bardzo po-
ważnych sprawach. Na samym początku spot-
kania opisując polsko-niemieckie stosunki 
podkreśliła z uznaniem, że Polacy są bardzo 
odważnym narodem. Podsumowując wizytę 
powiedziała, że uczniowie byli świetnie przy-
gotowani merytorycznie do rozmowy i zada-
wali interesujące pytania. Wizyta „najbardziej 
wpływowej kobiety świata” upłynęła w szcze-
rej, przyjaznej atmosferze. Uczniowie RJO 
przyznali, że byli mile zaskoczeni serdeczno-
ścią i bezpośredniością Pani Kanclerz, która na 
oficjalnych spotkaniach na szczycie musi być
o wiele bardziej poważna i zdystansowana.
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Robert-Jungk-Oberschule
(www.robert-jungk-oberschule.de)
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KANCELARIA  ADWOKACKA  
LUIZA A. KIJOWSKA 
Adwokat

Kurfürstenstraße 23 

10785 Berlin

Tel.: 030 - 311 66 92 - 6 
Fax: 030 - 311 66 92 - 7 
Mobil: 0178 - 197 90 53                    

        info@ra-kijowska.de

                               
     www.ra-kijowska.de

Służę Państwu pomocą:  

- prawo karne i wykroczeń: 

Ogólne prawo karne, 

o charakterze seksualnym, 

narkotyków i nieletnich.
 
 

 

-  prawo rodzinne  

-  prawo ruchu drogowego 

Regulacja wypadków
w Polsce według prawa 
Unii Europejskiej. 

 

Mecenas Kijowska rozmawia po polsku i niemiecku.

Adres: Invalidenstraße 123
10115 Berlin
Tel.: 030 / 6113314 lub 030 / 6113342
Fax: 030 / 6111905

KONTAKTY
z adwokatem

Stefan Nowak - mecenas
- Specjalista prawa rodzinnego -

*
od 1987 roku

obsługa prawna również w innych
dziedzinach:

Prawo pracy, cywilne i prawo karne

Mówię po polsku

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

www.radcaprawny-anwalt.eu
Tangastr. 8A ▪ 13351 Berlin ▪  poradyprawne@gmx.net

rozliczenia roczne, księgowość, zakładanie, 
prowadzenie, likwidacja firm, Insolvenz, Kindergeld, 

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Boguslaw Gierak 
Radca prawny - Anwalt
 

Mobil: 0176 204 92 834 ▪ Tel./ Fax: 030 303 47 808 / 890

- prawo karne

- prawo podatkowe (Steuererklärung etc.)

- prawo cywilne (Vertragsrecht etc.)

- prawo socjalne (Hartz IV etc.)

- prawo drogowe (wypadki etc.)

- prawo gospodarcze (Gewerberecht etc.)

- prawo rodzinne (rozwody etc. )

Porady w języku 

niemieckim i polskim        

Reinhardtstraße 15,
10117 Berlin
Tel. Nr.: (030) 48 82 57 48

matuschewski@ra-matuschewski.de www.polski-adwokat-berlin.de

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:

• prawo karne i drogowe
• prawo rodzinne
• prawo pracy
• prawo gospodarcze

w języku polskim i niemieckim

www.kupisz.de                            www.adwokat-wiaczkis.pl

biuro: Kurfürstenstr. 79, 10787 Berlin
(5 minut od KaDeWe) 

tel.: 030/682 31 107 faks: 030/315 90 771
kom. 0163/ 53 494 53

KANCELARIA ADWOKACKA

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

Chcesz załatwić swoje sprawy w Polsce?
Potrzebujesz pomocy prawnej w Niemczech lub Polsce?

Od 2013 roku działa nowa niemiecko-polska Kancelaria Adwokacka
berlińskiego adwokata Petera Kupisza oraz polskiego adwokata

Przemysława Wiaczkisa. Mówimy po polsku, niemiecku, angielsku i rosyjsku.

Peter Kupisz

Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

 www.hw-anwaltskanzlei.de
kontakt@hw-anwaltskanzlei.de

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:

prawa karnego, drogowego, cywilnego: przede wszystkim
mieszkań i nieruchomości

Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - spółka 
przedsiębiorców (z ograniczoną odpowiedzialnością) - krócej określa-
na jako UG (haftungsbeschränkt) – potocznie nazywana również 
Mini-GmbH lub 1-Euro-GmbH – wprowadzona została w Niem-
czech w ramach reformy prawa, dotyczącej niemieckiej spółki z o.o. 

UG została przyjęta do niemieckiego systemu prawnego „Ustawą
o modernizacji prawa o spółce z o.o. i zwalczaniu nadużyć” (tzw. 
MoMiG), która weszła w życie w dniu 1 listopada 2008 roku. Powyższy 
akt prawny wprowadził, przyjazny dla założycieli, wariant spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Należy zauważyć, iż uregulowana w § 5 a ustawy o spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością (GmbHG) UG nie stanowi żadnej nowej 
formy prawnej. Co więcej, UG to spółka z o.o., do założenia której nie 
jest potrzebny kapitał zakładowy (Stammkapital) w wysokości 25.000 
Euro. 

UG to osoba prawna, co do zasady objęta obowiązkiem uiszczania 
podatku od osób prawnych (Körperschaftssteuer) oraz podatkiem od 
prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). 

Ponadto UG musi zgodnie z §§ 325, 326 niemieckiego kodeksu 
handlowego (HGB) upubliczniać swoje bilanse roczne. Całkowitym no-
vum jest fakt, iż UG może zostać założona z kapitałem zakładowym 
wynoszącym zaledwie 1 Euro. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż koszty związane z założeniem
i rejestracją spółki wynoszą przeciętnie około 1.000 Euro, co w przy-
padku kapitału zakładowego w wysokości 1 Euro prowadziłoby do 
niewypłacalności spółki. Z tego względu, pomimo faktu, iż kapitał 
zakładowy może wynosić jedynie 1 Euro, założyciele spółek UG często 
decydują się na wysokość kapitału zakładowego przewyższającą ko-
szty początkowe spółki.

Ponadto należy zauważyć, iż ta forma prawna, podobnie zresztą jak 
pozostałe spółki, może zostać założona w celu służącemu dobru 
publicznemu tzw. gemeinnützige Gesellschaft. W tym przypadku UG 
musiałaby oczywiście spełnić dodatkowe szczególne warunki dla tego 
typu spółek, określone w innych aktach prawnych, a nazwa takiej 
spółki brzmiałaby: gUG (haftungsbeschränkt)). 

Procedura założenia UG, nie licząc drobnych różnic, przebiega
w podobny sposób jak w przypadku klasycznej niemieckiej spółki
z o.o. Konieczne jest zawarcie umowy założycielskiej spółki (Gesell-
schaftsvertrag) oraz wniesienie wkładów na kapitał zakładowy. 

Nie można jednak pominąć faktu, iż w przypadku UG wykluczone 
są wkłady rzeczowe (tzw. Sacheinlagen), a wkłady pieniężne muszą 
zostać w całości wniesione w momencie zgłoszenia spółki do reje-
stracji. 

Wspólnicy UG (haftungsbeschränkt) są ustawowo zobowiązani do 
inwestowania jednej czwartej rocznego zysku w tworzenie rezerw 
kapitałowych. W momencie, gdy kapitał zakładowy osiągnie wartość 
25.000 Euro, spółka UG staje się typową spółką GmbH. 

W obrocie prawnym UG figuruje pod nazwą „Unternehmer-
gesellschaft” ze zwrotem obligatoryjnym „(haftungsbeschränkt)” lub 
w skrócie jako „UG (haftungsbeschränkt)”. Dodatkowe oznacze-
nie „haftungsbeschränkt” nie może być skracane.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschränkt) prosimy o kontakt z kance-
larią adwokacką Goldenstein & Partnerzy, www.ra-goldenstein.de.

Oskar Gostomski - Rechtsanwalt/niemiecki adwokat
w Kancelarii Goldenstein & Partner Berlin/Potsdam

Tel. 0151/51 107 845
lub mail: o.gostomski@ra-goldenstein.de

Spółka w Niemczech – Unternehmergesellschaft (UG) z kapitalem 1 Euro
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

KANCELARIA  ADWOKACKA  
LUIZA A. KIJOWSKA 
Adwokat

Kurfürstenstraße 23 

10785 Berlin

Tel.: 030 - 311 66 92 - 6 
Fax: 030 - 311 66 92 - 7 
Mobil: 0178 - 197 90 53                    

        info@ra-kijowska.de

                               
     www.ra-kijowska.de

Służę Państwu pomocą:  

- prawo karne i wykroczeń: 

Ogólne prawo karne, 

o charakterze seksualnym, 

narkotyków i nieletnich.
 
 

 

-  prawo rodzinne  

-  prawo ruchu drogowego 

Regulacja wypadków
w Polsce według prawa 
Unii Europejskiej. 

 

Mecenas Kijowska rozmawia po polsku i niemiecku.

Adres: Invalidenstraße 123
10115 Berlin
Tel.: 030 / 6113314 lub 030 / 6113342
Fax: 030 / 6111905

KONTAKTY
z adwokatem

Stefan Nowak - mecenas
- Specjalista prawa rodzinnego -

*
od 1987 roku

obsługa prawna również w innych
dziedzinach:

Prawo pracy, cywilne i prawo karne

Mówię po polsku

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

www.radcaprawny-anwalt.eu
Tangastr. 8A ▪ 13351 Berlin ▪  poradyprawne@gmx.net

rozliczenia roczne, księgowość, zakładanie, 
prowadzenie, likwidacja firm, Insolvenz, Kindergeld, 

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Boguslaw Gierak 
Radca prawny - Anwalt
 

Mobil: 0176 204 92 834 ▪ Tel./ Fax: 030 303 47 808 / 890

- prawo karne

- prawo podatkowe (Steuererklärung etc.)

- prawo cywilne (Vertragsrecht etc.)

- prawo socjalne (Hartz IV etc.)

- prawo drogowe (wypadki etc.)

- prawo gospodarcze (Gewerberecht etc.)

- prawo rodzinne (rozwody etc. )

Porady w języku 

niemieckim i polskim        

Reinhardtstraße 15,
10117 Berlin
Tel. Nr.: (030) 48 82 57 48

matuschewski@ra-matuschewski.de www.polski-adwokat-berlin.de

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:

• prawo karne i drogowe
• prawo rodzinne
• prawo pracy
• prawo gospodarcze

w języku polskim i niemieckim

www.kupisz.de                            www.adwokat-wiaczkis.pl

biuro: Kurfürstenstr. 79, 10787 Berlin
(5 minut od KaDeWe) 

tel.: 030/682 31 107 faks: 030/315 90 771
kom. 0163/ 53 494 53

KANCELARIA ADWOKACKA

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

Chcesz załatwić swoje sprawy w Polsce?
Potrzebujesz pomocy prawnej w Niemczech lub Polsce?

Od 2013 roku działa nowa niemiecko-polska Kancelaria Adwokacka
berlińskiego adwokata Petera Kupisza oraz polskiego adwokata

Przemysława Wiaczkisa. Mówimy po polsku, niemiecku, angielsku i rosyjsku.

Peter Kupisz

Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

 www.hw-anwaltskanzlei.de
kontakt@hw-anwaltskanzlei.de

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:

prawa karnego, drogowego, cywilnego: przede wszystkim
mieszkań i nieruchomości

Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - spółka 
przedsiębiorców (z ograniczoną odpowiedzialnością) - krócej określa-
na jako UG (haftungsbeschränkt) – potocznie nazywana również 
Mini-GmbH lub 1-Euro-GmbH – wprowadzona została w Niem-
czech w ramach reformy prawa, dotyczącej niemieckiej spółki z o.o. 

UG została przyjęta do niemieckiego systemu prawnego „Ustawą
o modernizacji prawa o spółce z o.o. i zwalczaniu nadużyć” (tzw. 
MoMiG), która weszła w życie w dniu 1 listopada 2008 roku. Powyższy 
akt prawny wprowadził, przyjazny dla założycieli, wariant spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Należy zauważyć, iż uregulowana w § 5 a ustawy o spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością (GmbHG) UG nie stanowi żadnej nowej 
formy prawnej. Co więcej, UG to spółka z o.o., do założenia której nie 
jest potrzebny kapitał zakładowy (Stammkapital) w wysokości 25.000 
Euro. 

UG to osoba prawna, co do zasady objęta obowiązkiem uiszczania 
podatku od osób prawnych (Körperschaftssteuer) oraz podatkiem od 
prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). 

Ponadto UG musi zgodnie z §§ 325, 326 niemieckiego kodeksu 
handlowego (HGB) upubliczniać swoje bilanse roczne. Całkowitym no-
vum jest fakt, iż UG może zostać założona z kapitałem zakładowym 
wynoszącym zaledwie 1 Euro. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż koszty związane z założeniem
i rejestracją spółki wynoszą przeciętnie około 1.000 Euro, co w przy-
padku kapitału zakładowego w wysokości 1 Euro prowadziłoby do 
niewypłacalności spółki. Z tego względu, pomimo faktu, iż kapitał 
zakładowy może wynosić jedynie 1 Euro, założyciele spółek UG często 
decydują się na wysokość kapitału zakładowego przewyższającą ko-
szty początkowe spółki.

Ponadto należy zauważyć, iż ta forma prawna, podobnie zresztą jak 
pozostałe spółki, może zostać założona w celu służącemu dobru 
publicznemu tzw. gemeinnützige Gesellschaft. W tym przypadku UG 
musiałaby oczywiście spełnić dodatkowe szczególne warunki dla tego 
typu spółek, określone w innych aktach prawnych, a nazwa takiej 
spółki brzmiałaby: gUG (haftungsbeschränkt)). 

Procedura założenia UG, nie licząc drobnych różnic, przebiega
w podobny sposób jak w przypadku klasycznej niemieckiej spółki
z o.o. Konieczne jest zawarcie umowy założycielskiej spółki (Gesell-
schaftsvertrag) oraz wniesienie wkładów na kapitał zakładowy. 

Nie można jednak pominąć faktu, iż w przypadku UG wykluczone 
są wkłady rzeczowe (tzw. Sacheinlagen), a wkłady pieniężne muszą 
zostać w całości wniesione w momencie zgłoszenia spółki do reje-
stracji. 

Wspólnicy UG (haftungsbeschränkt) są ustawowo zobowiązani do 
inwestowania jednej czwartej rocznego zysku w tworzenie rezerw 
kapitałowych. W momencie, gdy kapitał zakładowy osiągnie wartość 
25.000 Euro, spółka UG staje się typową spółką GmbH. 

W obrocie prawnym UG figuruje pod nazwą „Unternehmer-
gesellschaft” ze zwrotem obligatoryjnym „(haftungsbeschränkt)” lub 
w skrócie jako „UG (haftungsbeschränkt)”. Dodatkowe oznacze-
nie „haftungsbeschränkt” nie może być skracane.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschränkt) prosimy o kontakt z kance-
larią adwokacką Goldenstein & Partnerzy, www.ra-goldenstein.de.

Oskar Gostomski - Rechtsanwalt/niemiecki adwokat
w Kancelarii Goldenstein & Partner Berlin/Potsdam

Tel. 0151/51 107 845
lub mail: o.gostomski@ra-goldenstein.de

Spółka w Niemczech – Unternehmergesellschaft (UG) z kapitalem 1 Euro
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

„„NASZE  POLSKIE  BIURO“ NASZE  POLSKIE  BIURO“ rok zalozenia 2004rok założenia 2004  
GEWERBEVERWALTUNG  BÜROSERVICE

Serwis biurowy, adres do korespondencji, Serwis biurowy, adres do korespondencji, 
 Gewerby bez stałego meldunku w Niemczech,  Gewerby bez stałego meldunku w Niemczech, 
 formalności urzędowe,meldunkowe,JobCenter,  formalności urzędowe,meldunkowe,JobCenter, 
 Arbeitsamt, pisanie podań i odwołań, Arbeitsamt, pisanie podań i odwołań,
  współpraca z niezależnymi biurami księgowymi    współpraca z niezależnymi biurami księgowymi
  i adwokackimi, dostęp do wszelkich formularzy   i adwokackimi, dostęp do wszelkich formularzy 
  urzędowych,  przepisów unijnych, Kindergeld,  urzędowych,  przepisów unijnych, Kindergeld,
  pisanie i archiwizacja rachunków   pisanie i archiwizacja rachunków 
  dla „Gewerbowców”, ubezpieczenia.  dla „Gewerbowców“, ubezpieczenia.

Barfusstraße 11 13349 Berlin/Wedding  Barfusstraße 11 13349 Berlin/Wedding   Piotr Brzezinski    Bus 120  U-6  Rehberge Piotr Brzezinski    Bus 120  U-6  Rehberge

  Tel./Fax 030/77006344  .  0176/49127482  .  0177/3916580  . naszeplbiuro@onet.pl  Tel./Fax 030/77006344  .  0176/49127482  .  0177/3916580  . naszeplbiuro@onet.pl

Księgowość, 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 usługi w zakresie:

Robert Koszewski   Dipl. Betriebswirt
Scharnweberstr.100, 13405 Berlin,
e-meil: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91,  0171 570 52 44

Połączenie: U6- Scharnweberstr. lub Bus - 122, 221

  

·
 

REJESTRACJA FIRM JEDNOOSOBOWYCH
 

BEZ MELDUNKU W NIEMCZECH
 

· REJESTRACJA SPÓŁEK GBR I GMBH 
· PROWADZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ  
· ZASIŁKI RODZINNE (KINDERGELD) 

· TŁUMACZENIA POLSKI-NIEMIECKI ,  NIEMIECKI-POLSKI 

·
 

LEGALIZACJA PRACY I POBYTU W NIEMCZECH
 

·
 

UBEZPIECZENIA
 

CHOROBOWE W BKK
 

VBU
 

I INNE
 

·
 

PROWADZENIE RACHUNKÓW MAŁYCH FIRM
 

·
 

DORADZTWO PRAWNE I FINANSOWE
 

 
Büro: Liebenwalder Str. 40  mobil: 0173 82 22 393 

tel.: 030 / 288 73 299 
fax: 030 / 288 73 299

13347 Berlin – Wedding  
bueroservicemr@yahoo.de  
www.bueroservice-mr.de  

 

• Maurer und Betonbauer

• Hausbau als Neubau

• Hausbau als Aus-und

   Umbau

• Wärmedämmung

   von Gäbauden

• Klinkerarbeiten

• Trockenbau

• Renovierung

1A-OFFICE  

Biuro Rachunkowe  

  

    

           

               

              
                     

Między U-Bhf. Hermannplatz a U-Bhf. Boddinstr.(U7)

 kom. 0163/190 40 27
         Wissmannstr. 23

           12049 Berlin-NEUKÖLLN

 

Tel.: 030/810 12 173      

· Zakładanie firm 

· Księgowość   

· Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników

· Prowadzenie korespondencji urzędowej

· Inne usługi wg. zlecenia

· Wynajem adresów firmowych 

 

 
 

 · Ubezpieczenia
(przy współpracy z maklerem)

 

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

Oferujemy usługi prawne i podatkowe 
Prawo cywilne (najem, nieruchomości, umowy, 

windykacja i zadłużenia)
Prawo medyczne (doradztwo dla podmiotów z branży 

medycznej, w tym reprezentacja 
pacjentów w procesach o tzw.
„błąd lekarski”)

Prawo socjalne (prawo ubezpieczeń zdrowotnych,
prawo rent i emerytur, inwalidztwo)

Prawo pracy (zwolnienia, upomnienia, świadectwa pracy)
Prawo rodzinne (rozwód, alimenty, opieka rodzicielska)

Elżbieta Fischer LL.M.
Rechtsanwältin

Ponadto oferujemy pełną obsługę podatkową i księgową, doradztwo podatkowe
i reprezentację w sprawach podatkowych i karno-skarbowych.

Obsługa prawna w języku polskim i niemieckim

Adres kontaktowy:
SPS Steuern & Recht 
Bülowstr. 73
Tel.: 030/3198704-0
Fax: 030/3198704-40

e-mail: info@sps-steuerrecht.de  /  www.sps-steuerrecht.de

• PRAWO CYWILNE OGÓLNE - ALLGEMEINES ZIVILRECHT
• PRAWO PRACY - ARBEITSRECHT
• PRAWO CYWILNE I KARNE - DROGOWE -
  VEHRKEHRSZIVIL - UND VEHRKEHRSSTRAFRECHT
• PRAWO UBEZPIECZENIOWE - VERSICHERUNGSRECHT

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

www.advocat-slabik.de
Adwokat Slabik mówi po polsku!
MOTZENERSTR. 51, 12277 BERLIN
W pobliżu S-Bahn S-2
Stacja Schichauweg ca. 300 m

Tel.: 030 / 72 0192 88
Fax: 030 / 72 0192 89

Mobil: 0179 / 395 03 27
e-mail: Raslabik@t-online.de

Rechtsbeistand Helena Surmack, tel.: 02115 - 800 80 30
wt.-czw. 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00

Pobierałem od 12.7.10 zasiłek chorobowy, po czym przyzna-
no mi rentę z powodu częściowej niezdolności do zarobkowa-
nia od 1.12.10. Po wniesieniu sprzeciwu przydzielono mi już 
pełną rentę EM od 01.06.10. Chciałem skorzystać z własnego 
prawa dyspozycyjnego i przenieść początek renty na 01 maja 
2011 roku, aby umowa o pracę nie kończyła się wstecznie
z dniem 31.05.2010. Ponieważ nie wniosłem odwołania od 
tej nowej decyzji w terminie, kasa chorych nie chciała już 
zgodzić się na moją propozycję. Czy sprzeciw kasy chorych 
leży w jej uprawnieniu?   

Na skutek braku terminowego odwołania się od drugiej decyzji 
rentowej skorzystał Pan już ze swojego prawa dyspozycji, niestety 
przez fakt zaniechania. Następne prawo wyboru poprzez kolejny 
wniosek rentowy, a co za tym idzie, uzyskanie tą drogą uchylenia 
przyznanej stałej renty, jako renty na czas określony – jest niestety 
nieprzewidziane przepisami, a więc - niemożliwe.

Otrzymuję częściową rentę inwalidzką (Teilerwerbsminde-
rungsrente) i za trzy miesiące kończy mi się ALG 1. Czy wobec 
tego będzie mi przysługiwało świadczenie Hartz 4?

Jeśli nie można znaleźć pracy odpowiadającej własnym możliwoś-
ciom, w takim razie przysługuje takiej osobie roszczenie o pełną 
rentę inwalidzką z powodu sytuacji na rynku pracy. Konieczne jest 
jednakże złożenie wniosku o pełną rentę inwalidzką z powodu 
sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie można złożyć wniosek na 
ALG II, czyli zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli otrzymuje się pełną 
rentę inwalidzką, jest ona zaliczana na konto tego zasiłku. Możliwe 
jest oczywiście obok renty częściowej z powodu inwalidztwa 
podjęcie działalnośc gospodarczej. Obowiązują wtedy dodatko-
wo limity dorabiania, których należy przestrzegać. 

Renciści pytają, doradca odpowiada 

Wybieram się od 1 marca przyszłego roku na rentę w wieku 
65 lat. Będę pracować 2 miesiące dłużej, aby móc bez ogra-
niczenia dorobić. Czy zatem w pierwszym miesiącu renty 
mogę przekroczyć podwójnie dozwoloną wysokość dodatko-
wego zarobku?

Ponieważ dopuszczalna wysokość dodatkowego zarobku została 
w zeszłym roku podniesiona na 450,- euro, czyli może to być  
900,- euro w sensie dozwolonej podwójnej wysokości. Jeśli
w miesiącu przed podjęciem pracy obok renty starczej wysokość 
dodatkowego zarobku będzie dotrzymana, wtedy możliwy jest 
również zarobek do wysokości 900,- euro. 

Jako rocznik listopad 1951 otrzymam przypuszczalnie rentę 
inwalidzką w 2014 roku, z tym że proces sądowy na razie 
trwa. Wobec tego złożyłem wniosek na przedwczesną rentę 
starczą. Jak wysoki w takim przypadku będzie procent potrą-
cenia ?

Jeśli renta rozpocznie się przed 63 r.ż. należy liczyć się z obniżką 
0,3 % za jej każdy wcześniejszy miesiąc. Czyli przy przypusz-
czalnym początku renty od 01.01.2014 będzie to 3,3 % (11 mie-
sięcy). Takie potrącenie pozostanie też przy wcześniejszej rencie 
starczej.

We wrześniu 2011 wypowiedziałem umowę o pracę, wobec 
czego na tej podstawie przez trzy miesiące pozbawiony 
byłem świadczenia zasiłkowego z Agencji Pracy (Agentur für 
Arbeit). Wkrótce kończy się czas zasiłku, a roszczenia na ALG 
II nie mam. Jak jest zaliczany czas bezzasiłkowy, czy też 
możliwość zaliczenia odpada w związku z  trzymiesięcznym 
okresem wykluczenia zasiłku?

Czas wykluczenia uznaje się jako czas zachowawczo - pomostowy 
do uznania czasu bezrobocia po całkowitym wykorzystaniu zasiłku 
jako  czas zaliczenia (konkretnie jako tzw. Anrechnungszeit).
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

„„NASZE  POLSKIE  BIURO“ NASZE  POLSKIE  BIURO“ rok zalozenia 2004rok założenia 2004  
GEWERBEVERWALTUNG  BÜROSERVICE

Serwis biurowy, adres do korespondencji, Serwis biurowy, adres do korespondencji, 
 Gewerby bez stałego meldunku w Niemczech,  Gewerby bez stałego meldunku w Niemczech, 
 formalności urzędowe,meldunkowe,JobCenter,  formalności urzędowe,meldunkowe,JobCenter, 
 Arbeitsamt, pisanie podań i odwołań, Arbeitsamt, pisanie podań i odwołań,
  współpraca z niezależnymi biurami księgowymi    współpraca z niezależnymi biurami księgowymi
  i adwokackimi, dostęp do wszelkich formularzy   i adwokackimi, dostęp do wszelkich formularzy 
  urzędowych,  przepisów unijnych, Kindergeld,  urzędowych,  przepisów unijnych, Kindergeld,
  pisanie i archiwizacja rachunków   pisanie i archiwizacja rachunków 
  dla „Gewerbowców”, ubezpieczenia.  dla „Gewerbowców“, ubezpieczenia.

Barfusstraße 11 13349 Berlin/Wedding  Barfusstraße 11 13349 Berlin/Wedding   Piotr Brzezinski    Bus 120  U-6  Rehberge Piotr Brzezinski    Bus 120  U-6  Rehberge

  Tel./Fax 030/77006344  .  0176/49127482  .  0177/3916580  . naszeplbiuro@onet.pl  Tel./Fax 030/77006344  .  0176/49127482  .  0177/3916580  . naszeplbiuro@onet.pl

Księgowość, 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 usługi w zakresie:

Robert Koszewski   Dipl. Betriebswirt
Scharnweberstr.100, 13405 Berlin,
e-meil: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91,  0171 570 52 44

Połączenie: U6- Scharnweberstr. lub Bus - 122, 221

  

·
 

REJESTRACJA FIRM JEDNOOSOBOWYCH
 

BEZ MELDUNKU W NIEMCZECH
 

· REJESTRACJA SPÓŁEK GBR I GMBH 
· PROWADZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ  
· ZASIŁKI RODZINNE (KINDERGELD) 

· TŁUMACZENIA POLSKI-NIEMIECKI ,  NIEMIECKI-POLSKI 

·
 

LEGALIZACJA PRACY I POBYTU W NIEMCZECH
 

·
 

UBEZPIECZENIA
 

CHOROBOWE W BKK
 

VBU
 

I INNE
 

·
 

PROWADZENIE RACHUNKÓW MAŁYCH FIRM
 

·
 

DORADZTWO PRAWNE I FINANSOWE
 

 
Büro: Liebenwalder Str. 40  mobil: 0173 82 22 393 

tel.: 030 / 288 73 299 
fax: 030 / 288 73 299

13347 Berlin – Wedding  
bueroservicemr@yahoo.de  
www.bueroservice-mr.de  

 

• Maurer und Betonbauer

• Hausbau als Neubau

• Hausbau als Aus-und

   Umbau

• Wärmedämmung

   von Gäbauden

• Klinkerarbeiten

• Trockenbau

• Renovierung

1A-OFFICE  

Biuro Rachunkowe  

  

    

           

               

              
                     

Między U-Bhf. Hermannplatz a U-Bhf. Boddinstr.(U7)

 kom. 0163/190 40 27
         Wissmannstr. 23

           12049 Berlin-NEUKÖLLN

 

Tel.: 030/810 12 173      

· Zakładanie firm 

· Księgowość   

· Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników

· Prowadzenie korespondencji urzędowej

· Inne usługi wg. zlecenia

· Wynajem adresów firmowych 

 

 
 

 · Ubezpieczenia
(przy współpracy z maklerem)

 

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

Oferujemy usługi prawne i podatkowe 
Prawo cywilne (najem, nieruchomości, umowy, 

windykacja i zadłużenia)
Prawo medyczne (doradztwo dla podmiotów z branży 

medycznej, w tym reprezentacja 
pacjentów w procesach o tzw.
„błąd lekarski”)

Prawo socjalne (prawo ubezpieczeń zdrowotnych,
prawo rent i emerytur, inwalidztwo)

Prawo pracy (zwolnienia, upomnienia, świadectwa pracy)
Prawo rodzinne (rozwód, alimenty, opieka rodzicielska)

Elżbieta Fischer LL.M.
Rechtsanwältin

Ponadto oferujemy pełną obsługę podatkową i księgową, doradztwo podatkowe
i reprezentację w sprawach podatkowych i karno-skarbowych.

Obsługa prawna w języku polskim i niemieckim

Adres kontaktowy:
SPS Steuern & Recht 
Bülowstr. 73
Tel.: 030/3198704-0
Fax: 030/3198704-40

e-mail: info@sps-steuerrecht.de  /  www.sps-steuerrecht.de

• PRAWO CYWILNE OGÓLNE - ALLGEMEINES ZIVILRECHT
• PRAWO PRACY - ARBEITSRECHT
• PRAWO CYWILNE I KARNE - DROGOWE -
  VEHRKEHRSZIVIL - UND VEHRKEHRSSTRAFRECHT
• PRAWO UBEZPIECZENIOWE - VERSICHERUNGSRECHT

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

www.advocat-slabik.de
Adwokat Slabik mówi po polsku!
MOTZENERSTR. 51, 12277 BERLIN
W pobliżu S-Bahn S-2
Stacja Schichauweg ca. 300 m

Tel.: 030 / 72 0192 88
Fax: 030 / 72 0192 89

Mobil: 0179 / 395 03 27
e-mail: Raslabik@t-online.de

Rechtsbeistand Helena Surmack, tel.: 02115 - 800 80 30
wt.-czw. 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00

Pobierałem od 12.7.10 zasiłek chorobowy, po czym przyzna-
no mi rentę z powodu częściowej niezdolności do zarobkowa-
nia od 1.12.10. Po wniesieniu sprzeciwu przydzielono mi już 
pełną rentę EM od 01.06.10. Chciałem skorzystać z własnego 
prawa dyspozycyjnego i przenieść początek renty na 01 maja 
2011 roku, aby umowa o pracę nie kończyła się wstecznie
z dniem 31.05.2010. Ponieważ nie wniosłem odwołania od 
tej nowej decyzji w terminie, kasa chorych nie chciała już 
zgodzić się na moją propozycję. Czy sprzeciw kasy chorych 
leży w jej uprawnieniu?   

Na skutek braku terminowego odwołania się od drugiej decyzji 
rentowej skorzystał Pan już ze swojego prawa dyspozycji, niestety 
przez fakt zaniechania. Następne prawo wyboru poprzez kolejny 
wniosek rentowy, a co za tym idzie, uzyskanie tą drogą uchylenia 
przyznanej stałej renty, jako renty na czas określony – jest niestety 
nieprzewidziane przepisami, a więc - niemożliwe.

Otrzymuję częściową rentę inwalidzką (Teilerwerbsminde-
rungsrente) i za trzy miesiące kończy mi się ALG 1. Czy wobec 
tego będzie mi przysługiwało świadczenie Hartz 4?

Jeśli nie można znaleźć pracy odpowiadającej własnym możliwoś-
ciom, w takim razie przysługuje takiej osobie roszczenie o pełną 
rentę inwalidzką z powodu sytuacji na rynku pracy. Konieczne jest 
jednakże złożenie wniosku o pełną rentę inwalidzką z powodu 
sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie można złożyć wniosek na 
ALG II, czyli zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli otrzymuje się pełną 
rentę inwalidzką, jest ona zaliczana na konto tego zasiłku. Możliwe 
jest oczywiście obok renty częściowej z powodu inwalidztwa 
podjęcie działalnośc gospodarczej. Obowiązują wtedy dodatko-
wo limity dorabiania, których należy przestrzegać. 

Renciści pytają, doradca odpowiada 

Wybieram się od 1 marca przyszłego roku na rentę w wieku 
65 lat. Będę pracować 2 miesiące dłużej, aby móc bez ogra-
niczenia dorobić. Czy zatem w pierwszym miesiącu renty 
mogę przekroczyć podwójnie dozwoloną wysokość dodatko-
wego zarobku?

Ponieważ dopuszczalna wysokość dodatkowego zarobku została 
w zeszłym roku podniesiona na 450,- euro, czyli może to być  
900,- euro w sensie dozwolonej podwójnej wysokości. Jeśli
w miesiącu przed podjęciem pracy obok renty starczej wysokość 
dodatkowego zarobku będzie dotrzymana, wtedy możliwy jest 
również zarobek do wysokości 900,- euro. 

Jako rocznik listopad 1951 otrzymam przypuszczalnie rentę 
inwalidzką w 2014 roku, z tym że proces sądowy na razie 
trwa. Wobec tego złożyłem wniosek na przedwczesną rentę 
starczą. Jak wysoki w takim przypadku będzie procent potrą-
cenia ?

Jeśli renta rozpocznie się przed 63 r.ż. należy liczyć się z obniżką 
0,3 % za jej każdy wcześniejszy miesiąc. Czyli przy przypusz-
czalnym początku renty od 01.01.2014 będzie to 3,3 % (11 mie-
sięcy). Takie potrącenie pozostanie też przy wcześniejszej rencie 
starczej.

We wrześniu 2011 wypowiedziałem umowę o pracę, wobec 
czego na tej podstawie przez trzy miesiące pozbawiony 
byłem świadczenia zasiłkowego z Agencji Pracy (Agentur für 
Arbeit). Wkrótce kończy się czas zasiłku, a roszczenia na ALG 
II nie mam. Jak jest zaliczany czas bezzasiłkowy, czy też 
możliwość zaliczenia odpada w związku z  trzymiesięcznym 
okresem wykluczenia zasiłku?

Czas wykluczenia uznaje się jako czas zachowawczo - pomostowy 
do uznania czasu bezrobocia po całkowitym wykorzystaniu zasiłku 
jako  czas zaliczenia (konkretnie jako tzw. Anrechnungszeit).
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TŁUMACZE

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
KATARZYNA LEMANEK-OELRICH
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
KATARZYNA LEMANEK-OELRICH

kom: 0171 2692291 • e-mail: klemanek@yahoo.de  

tłumaczenia pisemne i ustne,
pomoc w urzędach, śluby itp.

tel.: 030 - 3444960  •  fax: 030 - 34560861

Korsörer Str. 18 · 10437 Berlin
(Schönhauser Allee U 2 / Ringbahn)

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: 260 739 44, mail@poldienst.de

MARIA GAST-CIECHOMSKA
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA - TŁUMACZENIA PISEMNE I  USTNE

Hessenring 16, 12101 Berlin, Nähe S-Bhf. Südkreuz
Tel./faks 45 32 758               0160 94 111 856

E-Mail: gast.freespace@gmx.de  
Teksty medyczne, dokumenty, umowy,  teksty techniczne

DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
POLSKI - NIEMIECKI - ROSYJSKI

KAROLINA BEREZA
Ostender Str. 21, 13353 Berlin-Mitte (Wedding)

kom. 0175 83 29 563    tel. 030 / 219 66 364
www.uebersetzung-fuer-sie.de  d.k.bereza@web.de

U9 Amrumer Str., U9 Leopoldplatz, U6 Seestraße
M13 Virchow-Klinikum, S-Bahn Westhafen

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

Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69
Mobil (0172) 30 78 355

Zygmunt@compuserve.com
14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

KONTAKTY | 16 | KONTAKTY

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      

Eingang Georgenstrasse 35

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;
Fax 405 86087; mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

info@maluski.de

Peter ADAM
tłumacz przysięgły 

10719 Berlin, Pariser Strasse 52 (Wilmersdorf) dojazd: U-Bahn Spichernstr. 

Tel. 886 829 20, Fax 886 829 21;
e-mail: adam.berlin@t-online.de 

Krótkie terminy!

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Beata Bar

Solinger Str. 8, 10555 Berlin - Tiergarten
tel.: 39 87 74 34, fax: 39 87 74 35

funk: 0175 - 175 4858; e-mail: Beata.Bar@gmx.de

U-Bhf. Hansaplatz (U9) / S-Bhf. Tiergarten / Bus 106

 

e-mail: ewagoerlich@web.de, Tel.: 541 31 08
Dresselstrasse 1, 14057 Berlin - Charlottenburg

dojazd: S-Bahn Ring stacja Messe Nord/ICC, U2 stacja Kaiserdamm

T³umacz przysiêg³y 
Ewa Görlich

DOROTA RZYMOWSKA • TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
polski, niemiecki, hiszpański

 
 

Privatstrasse 2, 16 13053 Berlin 
Alt-Hohenschönhausen / Lichtenberg 

Tram M4 do Hansastr./Malchower Weg 
Tram M5, M17 do Prerower Platz, S-Hohenschönhausen

 tel.: 030/96 065 166 • fax: 030/96 069 122 • 0172 177 81 64
polnisch.spanisch@gmx.de • www.uebersetzen24.com

TŁUMACZE

 
Tel.:  lub ; kajapopr@yahoo.de 

Muskauer Str. 25, 10997 Berlin-KREUZBERG
U1 Görlitzer Bhf, U8 Kottbusser Tor, M29 Heinrichplatz

+49 30 618 98 54 +49 163 819 02 64

Kaja Poprawska-Kunze 
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE     POMOC W URZĘDACH

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

NAUKA / PRACA

Przyjmę panią w charakterze sprzedawcy do piekarni. 
Wymagana znajomość j. niemieckiego.
Tel. kontaktowy: 0176 24526735

Praca dla kierowcy w serwisie, wymagane prawo jazdy
kat. C1E, CE, stały etat, od zaraz, trzcinski@tts-wc.de,
Tel.: 03322246732

Poszukuje kulturalnej i szczupłej pani (do lat 45!),
jako pomocy domowej w Berlinie. Możliwość zamieszkania
na miejscu. Ewentualne referencje mile widziane,
ale niekonieczne. Tel.: 0162 6014949

Uczciwa i pracowita polka bez znajomości języka 
niemieckiego szuka pracy w hotelarstwie, restauracji
oraz prywatnych domach (również opieka nad dziećmi
i osobami starszymi). Tel.: 0152 17416036

Szukam ludzi do sprzątania i na zmywak z działalnością 
gospodarczą. Tel.: 0157 39873345

Szukam pracy, sprzątanie mieszkań, domów, biur, Praxis.
7 letnie doświadczenie, referencje, Gewerba i rzetelność.
Tel.: 0152 10176294 po 13.00

Młoda, sumienna i odpowiedzialna kobieta oferuje sprzątanie 
mieszkań, domów i biur (również mycie okien i prasowanie),
na terenie Berlina. Tel.: 0176 85657281

Pilnie poszukuję pracy, jestem młody, mieszkam na stałe
w Berlinie. Praca najchętniej w gastronomii, szybko się uczę. 
Numer kontaktowy: 0152 19183829

Poszukuję kobiety/mężczyzny do sprzątania łodzi 
motorowych (Spandau). Praca tylko w soboty.
Tel.: 0177 9684038

Zatrudnię szkutnika lub stolarza, rzemieślnika
ze znajomością szkutnictwa. Tel.: 0170 3610215, 0900-1800

Zatrudnię do roznoszenia gazet i reklamy.
Tel.: 0178 9030753

Spedycja/Biuro w Spandau - szukamy pracownika
jako spedytor/dysponent również na przeszkolenie.
Znajomość języka niemieckiego konieczna.
Kontakt 0151 25804015

Servis Auto Ulli szuka wyuczonego KFZ-mechanika
do warsztatu w Berlinie Spandau. Dobra znajomość języka 
niemieckiego. Jeśli masz doświadczenie w diagnostyce
i naprawie samochodów osobowych to zgłoś sie do nas
w godz.: 8.00 - 18.00, tel.: 030/335 39 08

NIEMIECKA FIRMA FITPOL - MLM 

KONTAKT TEL.: 033397-684141, 01725631176
E-MAIL: FITPOL@AOL.COM          WWW.FITPOL.DE

NIEMIECKA FIRMA FITPOL - MLM 

• PRACA - PRZESZKOLENIA
• KARIERA - AUTO

• ZDROWIE - EMERYTURA
• NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA

Hotel w Berlinie szuka
pokojówek z Gewerbą

Proszę o kontakt pod nr tel.: 0172 999 7770,
albo: balan@hotel-zarenhof.de
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TŁUMACZE

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
KATARZYNA LEMANEK-OELRICH
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
KATARZYNA LEMANEK-OELRICH

kom: 0171 2692291 • e-mail: klemanek@yahoo.de  

tłumaczenia pisemne i ustne,
pomoc w urzędach, śluby itp.

tel.: 030 - 3444960  •  fax: 030 - 34560861

Korsörer Str. 18 · 10437 Berlin
(Schönhauser Allee U 2 / Ringbahn)

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: 260 739 44, mail@poldienst.de

MARIA GAST-CIECHOMSKA
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA - TŁUMACZENIA PISEMNE I  USTNE

Hessenring 16, 12101 Berlin, Nähe S-Bhf. Südkreuz
Tel./faks 45 32 758               0160 94 111 856

E-Mail: gast.freespace@gmx.de  
Teksty medyczne, dokumenty, umowy,  teksty techniczne

DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
POLSKI - NIEMIECKI - ROSYJSKI

KAROLINA BEREZA
Ostender Str. 21, 13353 Berlin-Mitte (Wedding)

kom. 0175 83 29 563    tel. 030 / 219 66 364
www.uebersetzung-fuer-sie.de  d.k.bereza@web.de

U9 Amrumer Str., U9 Leopoldplatz, U6 Seestraße
M13 Virchow-Klinikum, S-Bahn Westhafen

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

Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69
Mobil (0172) 30 78 355

Zygmunt@compuserve.com
14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A
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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      

Eingang Georgenstrasse 35

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;
Fax 405 86087; mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

info@maluski.de

Peter ADAM
tłumacz przysięgły 

10719 Berlin, Pariser Strasse 52 (Wilmersdorf) dojazd: U-Bahn Spichernstr. 

Tel. 886 829 20, Fax 886 829 21;
e-mail: adam.berlin@t-online.de 

Krótkie terminy!

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Beata Bar

Solinger Str. 8, 10555 Berlin - Tiergarten
tel.: 39 87 74 34, fax: 39 87 74 35

funk: 0175 - 175 4858; e-mail: Beata.Bar@gmx.de

U-Bhf. Hansaplatz (U9) / S-Bhf. Tiergarten / Bus 106

 

e-mail: ewagoerlich@web.de, Tel.: 541 31 08
Dresselstrasse 1, 14057 Berlin - Charlottenburg

dojazd: S-Bahn Ring stacja Messe Nord/ICC, U2 stacja Kaiserdamm

T³umacz przysiêg³y 
Ewa Görlich

DOROTA RZYMOWSKA • TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
polski, niemiecki, hiszpański

 
 

Privatstrasse 2, 16 13053 Berlin 
Alt-Hohenschönhausen / Lichtenberg 

Tram M4 do Hansastr./Malchower Weg 
Tram M5, M17 do Prerower Platz, S-Hohenschönhausen

 tel.: 030/96 065 166 • fax: 030/96 069 122 • 0172 177 81 64
polnisch.spanisch@gmx.de • www.uebersetzen24.com

TŁUMACZE

 
Tel.:  lub ; kajapopr@yahoo.de 

Muskauer Str. 25, 10997 Berlin-KREUZBERG
U1 Görlitzer Bhf, U8 Kottbusser Tor, M29 Heinrichplatz

+49 30 618 98 54 +49 163 819 02 64

Kaja Poprawska-Kunze 
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE     POMOC W URZĘDACH

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

NAUKA / PRACA

Przyjmę panią w charakterze sprzedawcy do piekarni. 
Wymagana znajomość j. niemieckiego.
Tel. kontaktowy: 0176 24526735

Praca dla kierowcy w serwisie, wymagane prawo jazdy
kat. C1E, CE, stały etat, od zaraz, trzcinski@tts-wc.de,
Tel.: 03322246732

Poszukuje kulturalnej i szczupłej pani (do lat 45!),
jako pomocy domowej w Berlinie. Możliwość zamieszkania
na miejscu. Ewentualne referencje mile widziane,
ale niekonieczne. Tel.: 0162 6014949

Uczciwa i pracowita polka bez znajomości języka 
niemieckiego szuka pracy w hotelarstwie, restauracji
oraz prywatnych domach (również opieka nad dziećmi
i osobami starszymi). Tel.: 0152 17416036

Szukam ludzi do sprzątania i na zmywak z działalnością 
gospodarczą. Tel.: 0157 39873345

Szukam pracy, sprzątanie mieszkań, domów, biur, Praxis.
7 letnie doświadczenie, referencje, Gewerba i rzetelność.
Tel.: 0152 10176294 po 13.00

Młoda, sumienna i odpowiedzialna kobieta oferuje sprzątanie 
mieszkań, domów i biur (również mycie okien i prasowanie),
na terenie Berlina. Tel.: 0176 85657281

Pilnie poszukuję pracy, jestem młody, mieszkam na stałe
w Berlinie. Praca najchętniej w gastronomii, szybko się uczę. 
Numer kontaktowy: 0152 19183829

Poszukuję kobiety/mężczyzny do sprzątania łodzi 
motorowych (Spandau). Praca tylko w soboty.
Tel.: 0177 9684038

Zatrudnię szkutnika lub stolarza, rzemieślnika
ze znajomością szkutnictwa. Tel.: 0170 3610215, 0900-1800

Zatrudnię do roznoszenia gazet i reklamy.
Tel.: 0178 9030753

Spedycja/Biuro w Spandau - szukamy pracownika
jako spedytor/dysponent również na przeszkolenie.
Znajomość języka niemieckiego konieczna.
Kontakt 0151 25804015

Servis Auto Ulli szuka wyuczonego KFZ-mechanika
do warsztatu w Berlinie Spandau. Dobra znajomość języka 
niemieckiego. Jeśli masz doświadczenie w diagnostyce
i naprawie samochodów osobowych to zgłoś sie do nas
w godz.: 8.00 - 18.00, tel.: 030/335 39 08

NIEMIECKA FIRMA FITPOL - MLM 

KONTAKT TEL.: 033397-684141, 01725631176
E-MAIL: FITPOL@AOL.COM          WWW.FITPOL.DE

NIEMIECKA FIRMA FITPOL - MLM 

• PRACA - PRZESZKOLENIA
• KARIERA - AUTO

• ZDROWIE - EMERYTURA
• NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA

Hotel w Berlinie szuka
pokojówek z Gewerbą

Proszę o kontakt pod nr tel.: 0172 999 7770,
albo: balan@hotel-zarenhof.de
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NAUKA / PRACA

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

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

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

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).

Na Państwa zgłoszenia czeka Pani Syrovatska mówiąca po polsku
pod numerem tel: 0177/2332961 lub 030 6003 1660

Największa firma usług hotelarskich w Niemczech
i bezpośredni pracodawca poszukuje 

Pokojówek/Pokojowych,
sprzątających oraz kierowników zespołu

na pełen etat albo Minijob do Hotelu położonego w centrum Berlina!
Wymagana jest tylko znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

w stopniu komunikacyjnym. Opłata za godzinę wynosi 9,31 €.
5 dni roboczych w tygodniu, weekendy na przemian. Rozmowy kwalifikacyjne

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00.
Kontakt:     3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
                     Blücherstraße 22, 10961 Berlin

                     Zatrudnimy pracowników do obsługi hotelowej

Nowoczesna firma „Inzeit”, mająca swoje siedziby
w Berlinie, Hamm, Düsseldorf  i Wuppertal,

poszukuje pracowników
do obsługi hotelowej na terenie Berlina.      

Praca będzie polegała na:
przygotowaniu pokoi hotelowych, zgodnie ze standardem
hotelu (sprzątanie pokoju, łazienki, zmiana pościeli,
opieka nad kwiatami)

kontrola prawidłowości działania urządzeń elektrycznych 
w pokoju

wykładanie informacji hotelowych
wykładanie prasy

Wymagania:
znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym
umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność
zamiłowanie do ładu i porządku
miła aparycja
schludny wygląd
doświadczenie w pracy hotelowej mile widziane

Kontakt :
Na Państwa zgłoszenia czeka Viktoria Penkuhn 
pod nr tel.: +4930850729115 lub www.inzeit.com

Niemiecki - kursy integracyjne

Bülowstr. 56/57, 10783 Berlin 
Tel.: 030 21753673 
Handy: 0179 6663938 
www.biss-bildungsinstitut.de

biss
für Deutsche Sprache

Privatinstitut

 Bildungsinstitut

biss

bezpłatne dla osób
otrzymujących ALG II (Jobcenter)
lub pomoc socjalną. Kursy 3 i 6 miesięczne.
Egzamin końcowy na poziomie A2/B1.
Dofinansowywane przez BAMF. 
pn.-pt. od 9:00 do 13:20 lub od 9:00 do 12:20. 
Dla osób prywatnych kursy popołudniowe,
3 razy w tygodniu od 14:30 do 17.00. Opłata miesięczna 200 €

Kontakt: 
Karin Großmann 
Anna Müller 

Personal_inform GmbH
Kursy języka niemieckiego 

dla początkujących i zaawansowanych dzienne i wieczorowe
KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (Zwolnienie z opłat)

Georgenstr. 35, 10117 Berlin, 2. Etage, Raum 206
Ansprechpartnerin: Irina Gertie / Tel.: 030 20 96 21 40

Matematyka po polsku, po niemiecku 
wszystkie szkoły 

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
przychodzę do domu. Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

Język niemiecki prywatnie
na wszystkich poziomach
- indywidualnie i grupowo

Dogodne terminy, z dojazdem
na życzenie, przystępne ceny.

Tel.: 0178 5631137
E-mail: prial44@yahoo.de

Dwujęzyczny nauczyciel
z wieloletnią praktyką

(m.in. Berlitz)  - efektywna
metoda komunikatywna!

UWAGA BEZPŁATNE KOREPETYCJE !

Polskie Towarzystwo Szkolne “Oświata”
prowadzi jeszcze zapisy na dodatkowe lekcje
języka niemieckiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. 
Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 12 - 16 lat, 
przybyłej do Berlina w roku 2010 i później. 

Formularz zgłoszenia do ściągnięcia na stronie
internetowej PTS “Oświata”: www.oswiataberlin.de 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Telefon: +(49) 030 / 67 06 85 90
Internet: www.spielsprachschule-berlin.de 

Auch Deutsch als Vorbereitung auf Kitas und Grundschulen

Spielsprachschule Berlin GmbH
Wexstraße 33 (direkt am Bundesplatz) • 10715 Berlin

Deutsch, für Kinder      Englisch, Spanisch und Französisch

 
Duża szansa zatrudnienia po wykształceniu. 

Kontakt w języku polskim - pani Sylwia: 0049 178 96 97 677

 
opieka nad osobami starszymi, z miesięcznym stypendium

800,- € z branżowym kursem j. niemieckiego

Jednorazowa szansa!!!
Oferujemy wykształcenie zawodowe w Berlinie, 

abw-Sprachschule
anerkanntes Prüfzentrum 

(telc, BAMF)
 

Bezpłatnie 
dla obcokrajowców i przesiedleńców 

dla ALG 2, intensywne kursy języka niemieckiego
 

· kursy dla początkujących i zaawansowanych

Kontakt w języku polskim - pani Aneta, tel. kom.: 01578-5975309

 
· przed południem i wieczorem

www.abw-berlin.de
E-mail: sprachschule@abw-berlin.de 

Sophie-Charlotten-Str. 30A, 14059 Berlin, tel. 030 3222033

Sprachschule am Dong Xuan Center;
Herzbergerstr. 33/34,
10365 Berlin

Provenzalische Patisserie verbunden mit einem Café

Cafe Lucré
sucht Mitarbeiter für folgende Stelle:

VERKÄUFER/IN
Ort: Berlin, Leipziger Platz 12Tätigkeit:

Sie sind unter anderem für die Bedienung der Kunden zuständig,
schaffen eine einzigartige Atmosphäre und bauen eine dauerhafte
Beziehung zu den Kunden auf
Voraussetzungen:
Mind. Mittlerer Schulabschluss
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
kommunikativ, organisiert und belastbar
gepflegtes Aussehen und höflicher Umgang mit den Kunden
Wir bieten Ihnen: Ein attraktives Gehalt und Zahlung von Boni
Einen interessanten Arbeitsplatz in einem jungen und dynamischen Team

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail 
(inkl. Anschreiben, Foto, Lebenslauf und ggf. relevanten Zeugnissen): office@cafelucre.de

Bezpłatne kursy opieki nad osobami starszymi
z nauką specjalistycznego języka niemieckiego

Ü

Kursy integracyjne języka niemieckiego
dofinansowywane przez Urząd Federalny (niem. BAMF)

Ü

informacje: 01631608139          www.uniwersum.info

Warsztaty Metody Dwupunktowej w Berlinie

29-30 maja 2014

Kursy języka niemieckiego 6-9 miesięczne
w INTEGRA Sprachschule

www. integra-sprachschule.com 

Kontakt w j. polskim: Pani Witta – Tel. 0172 45 14 769 
Pan Radtke – Tel. 0171 92 72 251

Możliwe zwolnienie z opłat!
Wedding – Müllerstr. 32, 13353 Berlin,

Altstadt Spandau – Breite Str. 24, 13597 Berlin

Pracownik socjalny udziela szybkiej pomocy 
w sprawach urzędowych, głównie Kasy Chorych

i świadczenia socjalne. Job Center.

Tel. 030-364 03 103 

Hotele „Zarenhof“ w centrum Berlina poszukują 
recepcjonistów/recepcjonistek z doświadczeniem zawodowym

i dobrą znajomością języka niemieckiego i angielskiego,
oraz praktykantów/praktykantek i uczniów w hotelarstwie

(do zawodu Hotelfachfrau/Hotelfachmann).

Tel. 030 80208812 oder 01729997770,
mahlin@hotel-zarenhof.de oder balan@hotel-zarenhof.de

Polski Tapicer - 25 lat w zawodzie (Berlin),
Beratung, Restaurator (10 lat Gwarancji)
poszukuje pracy. 

Tel.: 030 3926554 (AB)   Funk: 0177 7389181
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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).

Na Państwa zgłoszenia czeka Pani Syrovatska mówiąca po polsku
pod numerem tel: 0177/2332961 lub 030 6003 1660

Największa firma usług hotelarskich w Niemczech
i bezpośredni pracodawca poszukuje 

Pokojówek/Pokojowych,
sprzątających oraz kierowników zespołu

na pełen etat albo Minijob do Hotelu położonego w centrum Berlina!
Wymagana jest tylko znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

w stopniu komunikacyjnym. Opłata za godzinę wynosi 9,31 €.
5 dni roboczych w tygodniu, weekendy na przemian. Rozmowy kwalifikacyjne

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00.
Kontakt:     3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
                     Blücherstraße 22, 10961 Berlin

                     Zatrudnimy pracowników do obsługi hotelowej

Nowoczesna firma „Inzeit”, mająca swoje siedziby
w Berlinie, Hamm, Düsseldorf  i Wuppertal,

poszukuje pracowników
do obsługi hotelowej na terenie Berlina.      

Praca będzie polegała na:
przygotowaniu pokoi hotelowych, zgodnie ze standardem
hotelu (sprzątanie pokoju, łazienki, zmiana pościeli,
opieka nad kwiatami)

kontrola prawidłowości działania urządzeń elektrycznych 
w pokoju

wykładanie informacji hotelowych
wykładanie prasy

Wymagania:
znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym
umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność
zamiłowanie do ładu i porządku
miła aparycja
schludny wygląd
doświadczenie w pracy hotelowej mile widziane

Kontakt :
Na Państwa zgłoszenia czeka Viktoria Penkuhn 
pod nr tel.: +4930850729115 lub www.inzeit.com

Niemiecki - kursy integracyjne

Bülowstr. 56/57, 10783 Berlin 
Tel.: 030 21753673 
Handy: 0179 6663938 
www.biss-bildungsinstitut.de
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bezpłatne dla osób
otrzymujących ALG II (Jobcenter)
lub pomoc socjalną. Kursy 3 i 6 miesięczne.
Egzamin końcowy na poziomie A2/B1.
Dofinansowywane przez BAMF. 
pn.-pt. od 9:00 do 13:20 lub od 9:00 do 12:20. 
Dla osób prywatnych kursy popołudniowe,
3 razy w tygodniu od 14:30 do 17.00. Opłata miesięczna 200 €

Kontakt: 
Karin Großmann 
Anna Müller 

Personal_inform GmbH
Kursy języka niemieckiego 

dla początkujących i zaawansowanych dzienne i wieczorowe
KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (Zwolnienie z opłat)

Georgenstr. 35, 10117 Berlin, 2. Etage, Raum 206
Ansprechpartnerin: Irina Gertie / Tel.: 030 20 96 21 40

Matematyka po polsku, po niemiecku 
wszystkie szkoły 

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
przychodzę do domu. Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

Język niemiecki prywatnie
na wszystkich poziomach
- indywidualnie i grupowo

Dogodne terminy, z dojazdem
na życzenie, przystępne ceny.

Tel.: 0178 5631137
E-mail: prial44@yahoo.de

Dwujęzyczny nauczyciel
z wieloletnią praktyką

(m.in. Berlitz)  - efektywna
metoda komunikatywna!

UWAGA BEZPŁATNE KOREPETYCJE !

Polskie Towarzystwo Szkolne “Oświata”
prowadzi jeszcze zapisy na dodatkowe lekcje
języka niemieckiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. 
Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 12 - 16 lat, 
przybyłej do Berlina w roku 2010 i później. 

Formularz zgłoszenia do ściągnięcia na stronie
internetowej PTS “Oświata”: www.oswiataberlin.de 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Telefon: +(49) 030 / 67 06 85 90
Internet: www.spielsprachschule-berlin.de 

Auch Deutsch als Vorbereitung auf Kitas und Grundschulen

Spielsprachschule Berlin GmbH
Wexstraße 33 (direkt am Bundesplatz) • 10715 Berlin

Deutsch, für Kinder      Englisch, Spanisch und Französisch

 
Duża szansa zatrudnienia po wykształceniu. 

Kontakt w języku polskim - pani Sylwia: 0049 178 96 97 677
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Podróżować jest bosko...Podróżować jest bosko...

…śpiewa od 1992 roku w piosence Boskie Buenos Kora Jackowska. Od zarania 
dziejów wszyscy wiedzą, że podróże kształcą. Żyjemy w czasach pokoju i dob-
robytu, bo w Europie w porównaniu z innymi kontynentami większość ludzi 
ma zaspokojone pierwsze podstawowe potrzeby, więc może warto pomyśleć 
w nowym roku o… podróżach. Często po powrocie z nich  lepiej doceniamy to, 
co mamy w domu, to co nam się na co dzień wydaje takie oczywiste, a wręcz 
nudne. Ostatnio w ciągu dwóch tygodni zwiedziłam 4 światy i to nie były 
dalekie azjatyckie czy afrykańskie światy tylko nasze bardzo bliskie, a nawet 
graniczące ze sobą i bardzo na pierwszy rzut oka podobne do siebie, bo 
europejskie.

Tak jak my w Polsce uważamy, że wszyscy 
muzułmanie są podobni do siebie, tak reszta 
świata myśli, że wszyscy Słowianie świetnie 
rozumieją siebie i swoje języki. Nasze starsze 
generacje „polskich i zagranicznych Słowian”, 
które miały obowiązkowo rosyjski w szkołach, 
rzeczywiście nie mają problemu z porozumie-
niem się na terenie byłego Związku Radziec-
kiego. Tak się złożyło, że po zakończeniu nau-
ki rosyjskiego podczas studiów w Polsce, nie 
miałam okazji ani razu sprawdzić w krajach 
pochodzenia tego języka, poziomu jego znajo-
mości. Ostatnio zostałam zaproszona do Miń-
ska i to nie mazowieckiego tylko białoruskie-
go. Tam właśnie po raz pierwszy znalazłam się 
w kraju rosyjskojęzycznym. Biorąc pod uwa-
gę, że na ulicach Berlina spokojnie rozumia-
łam o czym mówią Rosjanie, wiedziałam, że 
jakoś się „dogadam”, ale miałam spore wąt-
pliwości czy będę w stanie coś przeczytać, to 
znaczy składać wyrazy napisane cyrylicą.

Biała... Ruś

 W Mińsku czułam się jak małe dziecko, 
które uczy się po raz pierwszy czytać z neo-
nów i napisów na reklamach. Złożenie każde-
go słowa z poszczególnych „bukw” (bukwa 
znaczy po rosyjsku litera), a potem przeczyta-
nie go sobie głośno sprawiało mi taką samą 
frajdę jak ta, którą przeżywałam w dzieciń-
stwie odgadując nazwy na warszawskich do-
mach towarowych. Przyznam, że w Mińsku 
czułam się wyjątkowo, bo turysta jest tam 
wyjątkową osobą. W ciągu trzech dni zoba-
czyłam chyba dziesięciu turystów, z czego 

siedmiu stanowiła nasza grupa. Aby udać się 
na Białoruś potrzebna jest wiza, która kosz-
tuje miedzy 25 a 60 dolarów, w zależności od  
narodowości osoby o nią aplikującej. Kiedy 
wypełniałam szczegółowy formularz wizowy 
doszłam do punktu - poprzednie pobyty na 
Białorusi, gdzie trzeba było podać dokładne 
daty wjazdu i wyjazdu. Wtedy przypominałam 
sobie, że byłam kiedyś podczas wakacji na 
weekend w Grodnie. Niestety nie mogłam 
sobie za nic przypomnieć, w którym to roku 
dokładnie było, a bałam się, że jeżeli podam 
fałszywą datę, nie otrzymam wizy.

Postanowiłam „zachodnim” zwyczajem 
omijając rubryki napisać prawdę czyli – „3 dni 
latem 2002 roku chyba?”. Kiedy wyszłam
z ambasady białoruskiej, pomyślałam, że mo-
ja szczerość może być potraktowana jako 
brak szacunku do władzy. Moja naiwność od 
lat na stałe związana z jasnym kolorem wło-
sów, została i tym razem doceniona, bo wizę 
otrzymałam i żeby było ciekawiej do Mińska 
jechałam przez Wilno. Już w Wilnie szybko 
sobie przypominałam, jak jeszcze niedawno 
między Polską  a Niemcami mieliśmy kontrole 
graniczne i celne. Dziś jako obywatel Unii 
Europejskiej byłam i sprawnie i szybko odpra-
wiona przez Litwinów już na dworcu w Wilnie, 
po czym wsiadłam do pociągu, którego czys-
tość i jakoś może tylko marzyć się wewnę-
trznym polskim liniom kolejowym. W pociągu 
na trasie Wilno – Mińsk było nowocześnie, 
czysto i ciepło, a do tego nawet kawa z auto-
matu była całkiem smaczna. Granicę litew-
sko-białoruską przekraczaliśmy w miejsco-
wości Smorgonie, która nie bez przyczyny ma 
niedźwiedzia w herbie.

Akademia Smorgońska

Otóż od XVI aż do początków XIX wieku 
działa tam słynna i jedna w całej Europie 
Akademia Smorgońska, którą ukończyło 
kilkudziesięciu wybitnych czterołapych tance-
rzy. Stanowiska profesorskie w tej akademii 
piastowali Cyganie, którzy łapali młode niedź-
wiadki w okolicznych lasach. Sala prób tane-
cznych była dużą izbą, której podłogą był piec 
kaflowy. Do słupa na środku przywiązywano 
niedźwiadka. Miś miał przednie łapy gołe,
a tylne obwiązane onucami. Nieświadome 
zwierzę wprowadzano na podłogę-piec, a Cy-
gan grał w tym czasie na czym umiał. 
Niedźwiedź stawał na obutych łapach i prze-
stępował z nogi na nogę, żeby nie sparzyć się 

do końca. Po kilku podobnych ćwiczeniach, 
działając na zasadzie odruchu Pawłowa „tań-
czył” nawet jak nie stał na piecu, tylko auto-
matycznie poruszał się, gdy usłyszał muzykę. 
Misie miały dobre warunki nauki i pracy
w Akademii, ponieważ wszystkie wracały do 
niej na zasłużony sen zimowy, gdzie miały 
przygotowane specjalne zadaszone i wysłane 
sianem pomieszczenia. Podobno jeszcze 
przed II wojną światową chodzili po Europie 
Cyganie – Niedźwiednicy ze swoimi tańczą-
cymi uczniami. Rok temu widziałam brunat-
nego misia na łańcuchu na wyciągnięcie ręki 
dwa razy dziennie na plaży w Durres w Alba-
nii. Jego dwóch właścicieli przechadzało się
z nim tam jako atrakcją, z którą turyści mogą 
sobie za opłatą zrobić zdjęcie.

Mińsk (nie mazowiecki)

Od pierwszych chwil kiedy wysiadałam na 
dworcu w Mińsku, byłam pozytywnie zasko-
czona. Obszerny, szklany, nowoczesny budy-
nek, wszędzie pełno świateł i ludzi, a dookoła 
spokój i porządek. Mało kto wie i interesuje 
się, że środkowo-wschodni sąsiad Polski ma 
powierzchnię około 200.000 km kwadrato-
wych czyli jest jak dwie trzecie Polski i mieszka 
w nim 9 i pól miliona obywateli. Mińsk – stolica 
Białorusi  ma prawie 2 miliony ludności czyli 
200 tysięcy więcej mieszkańców niż Warsza-
wa. Działa w nim sprawnie przestronne metro 
zbudowane po wojnie, do którego bilet kosz-
tuje całe 2 złote. Mińsk został w czasie wojny 
prawie całkowicie zburzony. W odróżnieniu od 
Warszawy ówcześni decydenci, postanowili  
nie odbudowywać dawnej struktury miasta, 
tylko zrównali całe miasto z ziemią i pobudo-
wali socrealistyczne centrum z blokowiskami 
naokoło, a do tego szerokie, często sześcio-
pasmowe arterie. Podobno Mińsk wygląda tro-
chę jak Moskwa w miniaturze. Poza typowymi 
pozostałościami socjalizmu, widziałam tutaj 
dwa zabytki w pełnym znaczeniu tego słowa – 
jedna cerkiew i tzw. czerwony kościół kato-
licki, w którym na mszach spotykają się mie-
szkający tu Polacy. Miasto sprawia przy tym 
wrażenie przestronnego i trudno się tu zgubić, 
bo większość ulic została z góry zaplanowana 

pod katem prostym, co sprawia wrażenie 
sztuczności. Ma się przy tym dziwne uczucie 
braku starej struktury miasta, która mówi
o jego historii. W sklepach jest praktycznie 
wszystko, co można dostać na Zachodzie, 
tylko jak mówią mieszkańcy Mińska są to ko-
lekcje z poprzedniego sezonu i te same rzeczy 
kupione za granicą są dużo tańsze. W telewizji 
białoruskiej widziałam reklamę aut z drzwiami 
otwieranymi do góry, o których istnieniu do tej 
pory w ogóle nie wiedziałam. Okazuje się, że 
można tu kupić tak luksusowe towary, na 
które klasę wyższą na zachodzie Europy jesz-
cze nie stać. Hotele są drogie i nastawione 
głównie na biznesowego turystę tak jak kie-
dyś w socjalistycznej Polsce. Mieszkaliśmy
w wynajętych apartamentach w typowych 
mińskich blokach. Na Białorusi nie ma licz-
ników na prąd i wodę, a kaloryfery są gustow-
nie obudowane, żeby nie szpecić wnętrza, co 
jednocześnie blokuje przepływ ciepła. Pomi-
mo tego, w mieszkaniach jest wręcz gorąco. 
Bloki na zewnętrz są zadbane, mieszkania 
wewnątrz gustownie urządzone ale klatki jako 
teren niczyi wyglądają tragicznie, bo nie ma 
tam jeszcze poczucia dobra wspólnoty zbio-
rowej. Przy tym ludzie są bardzo życzliwi i goś-
cinni. Kiedy przyjeżdżam do obcego kraju, 
lubię poruszać się publicznymi środkami tran-
sportu, żeby przyjrzeć się bliżej mieszka-
jącym tam ludziom. Tego, co spotkało mnie
w mińskim metrze nie zapomnę nigdy. Oczy-
wiście jako turyści wyróżnialiśmy się trochę
z tłumu, a ja miałam zwisający z mojej szyi  
duży aparat fotograficzny. Kiedy weszliśmy do 
wagonu metra, młoda 30 letnia kobieta, 
uśmiechnęła się i specjalnie wstała, żeby 
ustąpić mi miejsca. W tym momencie byłam 
jej równie wdzięczna, co załamana, ponieważ 
zastanawiałam się czy wyglądam na osobę
w ciąży czy w wieku podeszłym. Znajomi Bia-
łorusini na szczęście rozwiali moje wątpliwo-
ści i wytłumaczyli, że był to gest ich życzliwej 
gościnności okazywanej bez względu na wiek 
i stan odwiedzającego. W jednej z głównych 
stacji metra dwupiętrowe podziemne centrum  
handlowe z podłogą z białego granitu, która 
nawet w największą chlapę pozostaje nieska-
zitelnie biała. Do tej pory nie wiem w jaki 

sposób władze Mińska osiągają ten perfek-
cyjny efekt, chociaż muszę przyznać, że wi-
działam tam wiele osób sprzątających, stoją-
cych w pełnej gotowości ze szczotkami i szu-
felkami w ręku. Na wejściach do sklepów
i w metrze, porozwieszane są ogłoszenia
o wolnych miejscach pracy od razu z zazna-
czeniem proponowanej pensji. Na Białorusi 
nie ma bezrobocia. W jednej z mińskich ka-
wiarni zjadłam najlepszy prawdopodobnie na 
całym świecie tort Sachera, bo sami wiedeń-
czycy przyznają, że ten ich oryginalny jest za 
suchy i przereklamowany. Mińsk wygrał pier-
wsze miejsce w moim osobistym konkursie na 
najlepiej oświetloną stolicę Europy, a odwie-
dziłam tego roku już kilka metropolii euro-
pejskich. Pozornie czułam się w Mińsku bez-
pieczniej niż w Warszawie. Kiedy na granicy 
przy kontroli komputer nie mógł odczytać 
mojej powrotnej wizy, a współtowarzysze po-
dróży zaczęli żartować, że zostanę tam na ma-
łe 20 lat, zrobiło mi się, nie wiadomo dlacze-
go, bardzo zimno. System jednak działa tam 
perfekcyjnie i aby pociąg odjechał punktual-
nie nagle weszło na raz kilka pań w identycz-
nych mundurach, kolczykach i makijażu, które 
nas szybko  skontrolowały raz jeszcze. Same 
między sobą wyjaśniły problem wizy, a ja
z ulgą wróciłam do Unii Europejskiej, w której 
poczułam się po raz pierwszy wolnym obywa-
telem mającym prawo dochodzić swoich racji. 
Znowu przekraczaliśmy granicę w Smorgo-
niach. Na peronie w śniegu i zimnie czekali 
Białorusini na odprawę paszportową i celną. 
Jeszcze niedawno my tak czekaliśmy na polsko-
niemieckiej granicy. Nie radzę przy tym niko-
mu jechać na Białoruś samochodem, bo bez 
względu na to, czy jest to auto Białorusina czy 
obcokrajowca pojazd, który wjechał na teren 
Republiki Białoruskiej może ją opuścić dopie-
ro po 7 dniach. Podróże kształcą i pozwalają 
szybko docenić jak dobrze żyje nam się w na-
szych domach.
Warszafka, która jest dumna, że jej babka 
urodziła się jeszcze w XIX wieku, wtedy
w polskim Grodnie (teraz Białoruś)
Wiadomość  z ostatniej chwili...

Papież Franciszek napisał  list do 86 letniej 
Polki z Białorusi - Jadwigi Pasternak list z oso-
bistym błogosławieństwem, po tym jak ona 
wcześniej w kościele w Wilejce po polsku 
przywitała nuncjusza papieskiego. Po raz 
pierwszy na przestrzeni wieków obywatel 
Białorusi otrzymał list od Papieża!

Agata Lewandowski
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Tak jak my w Polsce uważamy, że wszyscy 
muzułmanie są podobni do siebie, tak reszta 
świata myśli, że wszyscy Słowianie świetnie 
rozumieją siebie i swoje języki. Nasze starsze 
generacje „polskich i zagranicznych Słowian”, 
które miały obowiązkowo rosyjski w szkołach, 
rzeczywiście nie mają problemu z porozumie-
niem się na terenie byłego Związku Radziec-
kiego. Tak się złożyło, że po zakończeniu nau-
ki rosyjskiego podczas studiów w Polsce, nie 
miałam okazji ani razu sprawdzić w krajach 
pochodzenia tego języka, poziomu jego znajo-
mości. Ostatnio zostałam zaproszona do Miń-
ska i to nie mazowieckiego tylko białoruskie-
go. Tam właśnie po raz pierwszy znalazłam się 
w kraju rosyjskojęzycznym. Biorąc pod uwa-
gę, że na ulicach Berlina spokojnie rozumia-
łam o czym mówią Rosjanie, wiedziałam, że 
jakoś się „dogadam”, ale miałam spore wąt-
pliwości czy będę w stanie coś przeczytać, to 
znaczy składać wyrazy napisane cyrylicą.

Biała... Ruś

 W Mińsku czułam się jak małe dziecko, 
które uczy się po raz pierwszy czytać z neo-
nów i napisów na reklamach. Złożenie każde-
go słowa z poszczególnych „bukw” (bukwa 
znaczy po rosyjsku litera), a potem przeczyta-
nie go sobie głośno sprawiało mi taką samą 
frajdę jak ta, którą przeżywałam w dzieciń-
stwie odgadując nazwy na warszawskich do-
mach towarowych. Przyznam, że w Mińsku 
czułam się wyjątkowo, bo turysta jest tam 
wyjątkową osobą. W ciągu trzech dni zoba-
czyłam chyba dziesięciu turystów, z czego 

siedmiu stanowiła nasza grupa. Aby udać się 
na Białoruś potrzebna jest wiza, która kosz-
tuje miedzy 25 a 60 dolarów, w zależności od  
narodowości osoby o nią aplikującej. Kiedy 
wypełniałam szczegółowy formularz wizowy 
doszłam do punktu - poprzednie pobyty na 
Białorusi, gdzie trzeba było podać dokładne 
daty wjazdu i wyjazdu. Wtedy przypominałam 
sobie, że byłam kiedyś podczas wakacji na 
weekend w Grodnie. Niestety nie mogłam 
sobie za nic przypomnieć, w którym to roku 
dokładnie było, a bałam się, że jeżeli podam 
fałszywą datę, nie otrzymam wizy.

Postanowiłam „zachodnim” zwyczajem 
omijając rubryki napisać prawdę czyli – „3 dni 
latem 2002 roku chyba?”. Kiedy wyszłam
z ambasady białoruskiej, pomyślałam, że mo-
ja szczerość może być potraktowana jako 
brak szacunku do władzy. Moja naiwność od 
lat na stałe związana z jasnym kolorem wło-
sów, została i tym razem doceniona, bo wizę 
otrzymałam i żeby było ciekawiej do Mińska 
jechałam przez Wilno. Już w Wilnie szybko 
sobie przypominałam, jak jeszcze niedawno 
między Polską  a Niemcami mieliśmy kontrole 
graniczne i celne. Dziś jako obywatel Unii 
Europejskiej byłam i sprawnie i szybko odpra-
wiona przez Litwinów już na dworcu w Wilnie, 
po czym wsiadłam do pociągu, którego czys-
tość i jakoś może tylko marzyć się wewnę-
trznym polskim liniom kolejowym. W pociągu 
na trasie Wilno – Mińsk było nowocześnie, 
czysto i ciepło, a do tego nawet kawa z auto-
matu była całkiem smaczna. Granicę litew-
sko-białoruską przekraczaliśmy w miejsco-
wości Smorgonie, która nie bez przyczyny ma 
niedźwiedzia w herbie.

Akademia Smorgońska

Otóż od XVI aż do początków XIX wieku 
działa tam słynna i jedna w całej Europie 
Akademia Smorgońska, którą ukończyło 
kilkudziesięciu wybitnych czterołapych tance-
rzy. Stanowiska profesorskie w tej akademii 
piastowali Cyganie, którzy łapali młode niedź-
wiadki w okolicznych lasach. Sala prób tane-
cznych była dużą izbą, której podłogą był piec 
kaflowy. Do słupa na środku przywiązywano 
niedźwiadka. Miś miał przednie łapy gołe,
a tylne obwiązane onucami. Nieświadome 
zwierzę wprowadzano na podłogę-piec, a Cy-
gan grał w tym czasie na czym umiał. 
Niedźwiedź stawał na obutych łapach i prze-
stępował z nogi na nogę, żeby nie sparzyć się 

do końca. Po kilku podobnych ćwiczeniach, 
działając na zasadzie odruchu Pawłowa „tań-
czył” nawet jak nie stał na piecu, tylko auto-
matycznie poruszał się, gdy usłyszał muzykę. 
Misie miały dobre warunki nauki i pracy
w Akademii, ponieważ wszystkie wracały do 
niej na zasłużony sen zimowy, gdzie miały 
przygotowane specjalne zadaszone i wysłane 
sianem pomieszczenia. Podobno jeszcze 
przed II wojną światową chodzili po Europie 
Cyganie – Niedźwiednicy ze swoimi tańczą-
cymi uczniami. Rok temu widziałam brunat-
nego misia na łańcuchu na wyciągnięcie ręki 
dwa razy dziennie na plaży w Durres w Alba-
nii. Jego dwóch właścicieli przechadzało się
z nim tam jako atrakcją, z którą turyści mogą 
sobie za opłatą zrobić zdjęcie.

Mińsk (nie mazowiecki)

Od pierwszych chwil kiedy wysiadałam na 
dworcu w Mińsku, byłam pozytywnie zasko-
czona. Obszerny, szklany, nowoczesny budy-
nek, wszędzie pełno świateł i ludzi, a dookoła 
spokój i porządek. Mało kto wie i interesuje 
się, że środkowo-wschodni sąsiad Polski ma 
powierzchnię około 200.000 km kwadrato-
wych czyli jest jak dwie trzecie Polski i mieszka 
w nim 9 i pól miliona obywateli. Mińsk – stolica 
Białorusi  ma prawie 2 miliony ludności czyli 
200 tysięcy więcej mieszkańców niż Warsza-
wa. Działa w nim sprawnie przestronne metro 
zbudowane po wojnie, do którego bilet kosz-
tuje całe 2 złote. Mińsk został w czasie wojny 
prawie całkowicie zburzony. W odróżnieniu od 
Warszawy ówcześni decydenci, postanowili  
nie odbudowywać dawnej struktury miasta, 
tylko zrównali całe miasto z ziemią i pobudo-
wali socrealistyczne centrum z blokowiskami 
naokoło, a do tego szerokie, często sześcio-
pasmowe arterie. Podobno Mińsk wygląda tro-
chę jak Moskwa w miniaturze. Poza typowymi 
pozostałościami socjalizmu, widziałam tutaj 
dwa zabytki w pełnym znaczeniu tego słowa – 
jedna cerkiew i tzw. czerwony kościół kato-
licki, w którym na mszach spotykają się mie-
szkający tu Polacy. Miasto sprawia przy tym 
wrażenie przestronnego i trudno się tu zgubić, 
bo większość ulic została z góry zaplanowana 

pod katem prostym, co sprawia wrażenie 
sztuczności. Ma się przy tym dziwne uczucie 
braku starej struktury miasta, która mówi
o jego historii. W sklepach jest praktycznie 
wszystko, co można dostać na Zachodzie, 
tylko jak mówią mieszkańcy Mińska są to ko-
lekcje z poprzedniego sezonu i te same rzeczy 
kupione za granicą są dużo tańsze. W telewizji 
białoruskiej widziałam reklamę aut z drzwiami 
otwieranymi do góry, o których istnieniu do tej 
pory w ogóle nie wiedziałam. Okazuje się, że 
można tu kupić tak luksusowe towary, na 
które klasę wyższą na zachodzie Europy jesz-
cze nie stać. Hotele są drogie i nastawione 
głównie na biznesowego turystę tak jak kie-
dyś w socjalistycznej Polsce. Mieszkaliśmy
w wynajętych apartamentach w typowych 
mińskich blokach. Na Białorusi nie ma licz-
ników na prąd i wodę, a kaloryfery są gustow-
nie obudowane, żeby nie szpecić wnętrza, co 
jednocześnie blokuje przepływ ciepła. Pomi-
mo tego, w mieszkaniach jest wręcz gorąco. 
Bloki na zewnętrz są zadbane, mieszkania 
wewnątrz gustownie urządzone ale klatki jako 
teren niczyi wyglądają tragicznie, bo nie ma 
tam jeszcze poczucia dobra wspólnoty zbio-
rowej. Przy tym ludzie są bardzo życzliwi i goś-
cinni. Kiedy przyjeżdżam do obcego kraju, 
lubię poruszać się publicznymi środkami tran-
sportu, żeby przyjrzeć się bliżej mieszka-
jącym tam ludziom. Tego, co spotkało mnie
w mińskim metrze nie zapomnę nigdy. Oczy-
wiście jako turyści wyróżnialiśmy się trochę
z tłumu, a ja miałam zwisający z mojej szyi  
duży aparat fotograficzny. Kiedy weszliśmy do 
wagonu metra, młoda 30 letnia kobieta, 
uśmiechnęła się i specjalnie wstała, żeby 
ustąpić mi miejsca. W tym momencie byłam 
jej równie wdzięczna, co załamana, ponieważ 
zastanawiałam się czy wyglądam na osobę
w ciąży czy w wieku podeszłym. Znajomi Bia-
łorusini na szczęście rozwiali moje wątpliwo-
ści i wytłumaczyli, że był to gest ich życzliwej 
gościnności okazywanej bez względu na wiek 
i stan odwiedzającego. W jednej z głównych 
stacji metra dwupiętrowe podziemne centrum  
handlowe z podłogą z białego granitu, która 
nawet w największą chlapę pozostaje nieska-
zitelnie biała. Do tej pory nie wiem w jaki 

sposób władze Mińska osiągają ten perfek-
cyjny efekt, chociaż muszę przyznać, że wi-
działam tam wiele osób sprzątających, stoją-
cych w pełnej gotowości ze szczotkami i szu-
felkami w ręku. Na wejściach do sklepów
i w metrze, porozwieszane są ogłoszenia
o wolnych miejscach pracy od razu z zazna-
czeniem proponowanej pensji. Na Białorusi 
nie ma bezrobocia. W jednej z mińskich ka-
wiarni zjadłam najlepszy prawdopodobnie na 
całym świecie tort Sachera, bo sami wiedeń-
czycy przyznają, że ten ich oryginalny jest za 
suchy i przereklamowany. Mińsk wygrał pier-
wsze miejsce w moim osobistym konkursie na 
najlepiej oświetloną stolicę Europy, a odwie-
dziłam tego roku już kilka metropolii euro-
pejskich. Pozornie czułam się w Mińsku bez-
pieczniej niż w Warszawie. Kiedy na granicy 
przy kontroli komputer nie mógł odczytać 
mojej powrotnej wizy, a współtowarzysze po-
dróży zaczęli żartować, że zostanę tam na ma-
łe 20 lat, zrobiło mi się, nie wiadomo dlacze-
go, bardzo zimno. System jednak działa tam 
perfekcyjnie i aby pociąg odjechał punktual-
nie nagle weszło na raz kilka pań w identycz-
nych mundurach, kolczykach i makijażu, które 
nas szybko  skontrolowały raz jeszcze. Same 
między sobą wyjaśniły problem wizy, a ja
z ulgą wróciłam do Unii Europejskiej, w której 
poczułam się po raz pierwszy wolnym obywa-
telem mającym prawo dochodzić swoich racji. 
Znowu przekraczaliśmy granicę w Smorgo-
niach. Na peronie w śniegu i zimnie czekali 
Białorusini na odprawę paszportową i celną. 
Jeszcze niedawno my tak czekaliśmy na polsko-
niemieckiej granicy. Nie radzę przy tym niko-
mu jechać na Białoruś samochodem, bo bez 
względu na to, czy jest to auto Białorusina czy 
obcokrajowca pojazd, który wjechał na teren 
Republiki Białoruskiej może ją opuścić dopie-
ro po 7 dniach. Podróże kształcą i pozwalają 
szybko docenić jak dobrze żyje nam się w na-
szych domach.
Warszafka, która jest dumna, że jej babka 
urodziła się jeszcze w XIX wieku, wtedy
w polskim Grodnie (teraz Białoruś)
Wiadomość  z ostatniej chwili...

Papież Franciszek napisał  list do 86 letniej 
Polki z Białorusi - Jadwigi Pasternak list z oso-
bistym błogosławieństwem, po tym jak ona 
wcześniej w kościele w Wilejce po polsku 
przywitała nuncjusza papieskiego. Po raz 
pierwszy na przestrzeni wieków obywatel 
Białorusi otrzymał list od Papieża!

Agata Lewandowski
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 Marek Prawda
– z Berlina do Brukseli.

Zanim przeniósł się do Brukseli, Marek Prawda był amba-
sadorem w Berlinie w latach 2005 – 2012. Za wkład w polsko-
niemieckie porozumienie otrzymał Wielki Krzyż zasługi RFN. 
Od września 2012 r. Marek Prawda jest stałym przedstawi-
cielem Polski przy Unii Europejskiej. W wywiadzie dla Pol-
skiego Magazynu Radiowego mówi o tym, jak w Brukseli pos-
trzegane są relacje polsko-niemieckie, czego Unia oczekuje 
od Polski i jaką lekcję Polska i inne kraje Unii powinny wycią-
gnąć z kryzysu na Ukrainie. 

Maciej Wiśniewski: Witam ponownie w Berlinie. Często ma 
Pan teraz okazję bywać w stolicy Niemiec?

Marek Prawda: Nie tak często jak bym chciał. Ale jak tylko mo-
gę, to przyjeżdżam.

Ma Pan sentyment ciągle do tego miasta?
Mam sentyment do bycia bilateralnym ambasadorem, bo w Bruk-
seli jest się raczej trybikiem w dużej maszynie i mniej jest swobody 
w zajmowaniu się tym wszystkim, czym człowiek się interesuje. 
Ale zaczynam też rozumieć, dlaczego wszyscy patrzą tak na 
Brukselę. Tam dzieją się rzeczy ważne. Jeżeli jest się w jakiejkol-
wiek ambasadzie bilateralnej to zawsze ma się taki kompleks 
Brukseli. Ja teraz mogę się z tego kompleksu wyleczyć.

A wcześniej miał Pan kompleksy? Był Pan ambasadorem
w chyba najważniejszym kraju Unii Europejskiej. Więc skąd 
ten kompleks Brukseli?

No tak. Ale wydawało się, że do nas wszystko przychodzi z Bruk-
seli. Nawet sprawy bilateralne zaczynają być w cieniu najważniej-
szych decyzji, które zapadają w Brukseli. Nasi politycy tam się 
częściej widzą, tam wszystko ustalają. My dowiadujemy się trochę 
z drugiej ręki. Teraz ciekawe jest zobaczyć to z drugiej strony.

A jak zmienia się ta optyka na sprawy polsko-niemieckie? 
Tutaj mówi się często, że Polska i Niemcy powinny starać się 
być nowym motorem Unii Europejskiej. Czy to w Brukseli też 
jest tak rozumiane?

To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ w Bruk-
seli zetknąłem się z takim oczekiwaniem, że Polska zrobi więcej 
użytku ze swojej dobrej reputacji. Z Brukseli widać jak w ostatnich 
latach Polsce udało się wykorzystać członkostwo w Unii. Widać jak 
Polska stała się partnerem, jest pytana o zdanie. Polski się słucha
i odczuwa się takie oczekiwanie, że Polska zrobi użytek ze swoich 
atutów. My się już odzwyczailiśmy mówić o tym, co nam się udało, 
jako o naszym atucie. Ale w Brukseli spotykam często takie ocze-
kiwanie, aby Polska uczestniczyła np. w batalii o odzyskanie zau-
fania do rynków. Polska to kraj, który w czasie kryzysu ma około
20 proc. wzrostu gospodarczego, podczas gdy przeciętna w Unii 
waha się koło zera. Więc taki kraj musi przejąć więcej odpowie-
dzialności za to, co się dzieje w Unii. Może być także bardziej 
przydatny w rozmowach o tym, jak Unię lepiej urządzić w przy-
szłości. 

W związku z oczekiwaniem wobec rynkowego zaangażowa-
nia często Pana pytają o to, kiedy Polska przystąpi do strefy 
euro? 

Tak. Wszyscy rozumieją, że Polska w obecnej chwili nie może
z dnia na dzień do strefy euro przystąpić. Nie będzie to także 
prawdopodobne w najbliższych kilku latach. Ważne jest, aby 
Polskę traktować jako kraj, który zdecydował się na tę drogę
i należy do grupy, która przygotowuje się do tego członkostwa. 
Myślę, że Polska z tej roli dobrze się wywiązuje i jest krajem, który 
dba o to, aby nie doszło do pęknięcia Unii na dwie części. Ponieważ 
obawiamy się, że podział będzie początkiem końca naszego wspól-

nego dorobku jakim jest wspólny rynek. Jeżeli powstaną dwie 
odrębne struktury decyzyjne w Unii, to jest bardzo duże ryzyko dla 
wszystkiego co osiągnęliśmy. Dlatego Polska jest członkiem, który 
jest obserwowany przez Instytucję Europejską. Nasze podejście 
jest zbieżne z tym, czego instytucje się obawiają i z tym czego chcą 
- aby Unia nie składała się z grup. Należy pamiętać o tym, że jest to 
stowarzyszenie 28 państw.

Na pewno duże oczekiwania do Polski są w kontekście poli-
tyki wschodnioeuropejskiej. To jest szczególnie ważne teraz 
w czasie kryzysu ukraińskiego. Tu Polska stara się i jest bar-
dzo aktywna. Jak to widać z Pana perspektywy?

Do niedawna w Brukseli można było wyczuć taki podział na kraje, 
które interesują się polityką wschodnią ponieważ mają urazy. 
Druga grupa krajów to te, które mają poglądy. Jeżeli te kraje, które 
mają złe doświadczenia z przeszłości z Rosją mówią o sprawach 
wschodnich, to znaczy że mają zrozumiałe problemy. Więc one 
były same w sobie problemem. To znaczy, że ci którzy byli spokojni 
uważali, że trzeba uspokoić tych, którzy się boją. 

Ale może ci spokojni mieli nie poglądy ale interesy?
Mieli poglądy dyktowane przez interesy. Ale myślę, że ten podział 
ustąpił. To jest oczywiście jeszcze bardzo daleka droga do tego, 
abyśmy mieli wspólne rozumienie spraw wschodnich. Ale na tej 
drodze zrobiliśmy ważny krok i Polska z całą pewnością do tego się 
przyczyniła. W tej chwili już nie jest tak, że są dwa obozy, które 
kierują się emocjami lub rozsądkiem. Dostrzegliśmy w Unii, że ma-
my wspólny problem. Taki, który teraz wspólnie przeżyliśmy i wo-
bec tego wspólnie powinniśmy znaleźć sposób reakcji wobec Rosji 
i wobec Ukrainy. Musimy umożliwić Ukrainie reformy, pomóc 
utrzymać stabilizację polityczną. Jednocześnie musimy znaleźć 
dobrą reakcję wobec Rosji, która może zapobiegnie dalszej 
eskalacji we Wschodniej Ukrainie. To jest temat dla Polski w os-
tatnich miesiącach bardzo ważny. Do tych dwóch zadań dodajemy 
zadanie trzecie: jaką lekcję wyciągnąć z tego, co teraz przeży-
wamy. Ta ewolucja w rozumieniu Wschodu prowadzi nas do 
myślenia w kategoriach strategicznych. Powstaje teraz polityka 
zagraniczna Unii i powstaje nowy sposób rozmowy o tych spra-
wach. To jest naszym nowym dorobkiem. Mówimy teraz więcej
o zmniejszaniu zależności energetycznej. Mówimy o Unii Ener-
getycznej, która byłaby praktyczną i konkretną lekcją z tego co się 
dzieje. Jeśli mamy instrumenty w Unii Europejskiej, które mają 
nam pomóc zmniejszyć zależność od jednego dostawcy a nie 
wykorzystujemy ich, to sami wpędzamy się w kłopoty. To nam 
bardzo utrudnia prowadzenie wspólnej polityki bezpieczeństwa. 
Myślę, że nasze ostatnie doświadczenia mogą pomóc nam wypra-
cować instrumenty prewencyjne. To jest tak jak z Unią Bankową. 
Kilka lat temu wybuchł wielki kryzys i okazało się, że umiemy gasić 
pożary ale nie mamy narzędzi aby zapobiec temu nieszczęściu
w przyszłości. W związku z tym jesteśmy w trakcie tworzenia Unii 
Bankowej, która ma być narzędziem zapobiegania problemom. To 
jest pewna analogia do Unii Energetycznej, która może pomóc 
nam robić w przyszłości coś więcej niż tylko gasić pożary. 

Maciej Wiśniewski: Dziękuje bardzo za rozmowę.

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 lub 0178 6990385

Międzyzdroje, 3 pokoje z kuchnią, łazienka i WC do wynajęcia 
od maja do września. Słoneczny balkon, SAT TV,
150 m do plaży, tel.: 030 7111920

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

od 13 € za dobę od osoby. Możliwość zameldowania.
Tel.: 0151-172-61-455 lub 372-43-74

www.Spandau-Zimmer.de

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

w Berlinie Oddział Gorzów

www.kontakty.org/PTTK

„PTTK Berlin” zaprasza do wspólnego zwiedzania wystaw i obiektów kultural-
nych Berlina. Podczas naszych spacerów, w miłej atmosferze przepojonej humo-
rem i dowcipem rozmawiamy o wydarzeniach historycznych i kulturalnych doty-
czących oglądanych Placów, obiektów architektonicznych, zabytków i wystaw.

Na maj 2014 zaplanowaliśmy:

24.05.2014 – Spacer po Pawiej Wyspie. Zbiórka na przystanku autobusowym 
218 (kierunek Pfaueninsel), przy S-Wannsee o godz. 11:00. Przeprawa 
na wyspę promem to koszt 2,5 EUR (zniżkowy 1,5 EUR).

Park na Pawiej Wyspie nad jeziorem Hawelskim powstał w XIX wieku w wyniku 
poszerzania Nowego Ogrodu. Jego twórcą był słynny niemiecki architekt 
krajobrazu Peter Joseph Lennè. Zgodnie z duchem tamtego czasu wyspa ta 
miała umożliwić człowiekowi życie w harmonii z przyrodą i ze zwierzętami. 
Wprawdzie dzisiaj spacerując po wyspie nie można już spotkać na drodze lwa, 
tygrysa czy słonia, natomiast bardzo często pawie, dumnie kroczące po trawni-
kach i ścieżkach tworząc niezwykły i bajkowy nastrój. W maju pawie zachwycają  
turystów pięknie rozłożonymi piórami. Godny podziwu na tej wyspie jest także 
pałac z białego marmuru, zbudowany finezyjnie i z niezwykłą lekkością, dla 
ukochanej Fryderyka Wilhelma II, hrabiny von Lichtenau.

Elżbieta.Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

Informacje tel.: 030 815 8914

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WSTĄP DO PTTK!

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego serdecznie zaprasza na spacer
po Neue Garten w Potsdamie i zwiedzenie Marmurowego Pałacu. Spotkanie 
grupy na dworcu S-Bahn Wansee o godz. 11:00, w sobotę 17.05.14.

Informacje: Piotr Swiderski tel./Fax: 0049/30/8572773
mobil: 0049 17688493547; e-mail: piotr_swider@gmx.de

www.wardecki-berlin.de    e-mail: janwardecki@web.de 
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Zwiedzanie Berlina

Międzyzdroje – Pensjonat – 700 m od morza 

Pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe od 57 PLN/os. ze śniadaniem! 
www.pnawigator.pl     + 48 91 4640639     +48 605 677 355 

Dom wczasowy 
Krystyna i Czesław Sobczakowie 

www.duet.ta.pl

Dom Wczasowy           położony jest w prze-
pięknej okolicy na mierzei oddzielającej Morze 
Bałtyckie i jezioro Jamno. Posiadamy pokoje 2, 3, 4 
- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT
i radio. Oferujemy domowe posiłki w naszej jadalni. 
Możliwość grillowania i wędkowania. Do jeziora 
Jamno 50 m, do plaży 300 m. 
Serdecznie zapraszamy przez cały rok.  
tel. / fax: +48 94 31 89 879 

 
kom.: +48 661 219 255, 605 451 988 

76-032 Mielno-Unieście, ul. Przyjaciół 16
Duet

“Duet”

Kontakt: Familia Kiska
tel./fax: 0036 52 270633
kom.: 0036 203414817
e-mail: keniko@t-online.hu

HAJDUSZOBOSZLO - WĘGRY
zaprasza do wspaniałych wód termalnych,
aqua parku, kompleksów basenowych.
www.hajduszoboszloturizmus.hu

Międzywodzie Villa Narcyz
apartamenty, pokoje, domki,

pole namiotowe, kamping
Blisko morza i centrum

www.narcyz-miedzywodzie.pl
tel.: +48 913814891

tel. kom.: +48 601560371

TURYSTYKATURYSTYKA
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Polub nas na Facebooku!
facebook.com/PolskieRadioWNiemczech

 Marek Prawda
– z Berlina do Brukseli.

Zanim przeniósł się do Brukseli, Marek Prawda był amba-
sadorem w Berlinie w latach 2005 – 2012. Za wkład w polsko-
niemieckie porozumienie otrzymał Wielki Krzyż zasługi RFN. 
Od września 2012 r. Marek Prawda jest stałym przedstawi-
cielem Polski przy Unii Europejskiej. W wywiadzie dla Pol-
skiego Magazynu Radiowego mówi o tym, jak w Brukseli pos-
trzegane są relacje polsko-niemieckie, czego Unia oczekuje 
od Polski i jaką lekcję Polska i inne kraje Unii powinny wycią-
gnąć z kryzysu na Ukrainie. 

Maciej Wiśniewski: Witam ponownie w Berlinie. Często ma 
Pan teraz okazję bywać w stolicy Niemiec?

Marek Prawda: Nie tak często jak bym chciał. Ale jak tylko mo-
gę, to przyjeżdżam.

Ma Pan sentyment ciągle do tego miasta?
Mam sentyment do bycia bilateralnym ambasadorem, bo w Bruk-
seli jest się raczej trybikiem w dużej maszynie i mniej jest swobody 
w zajmowaniu się tym wszystkim, czym człowiek się interesuje. 
Ale zaczynam też rozumieć, dlaczego wszyscy patrzą tak na 
Brukselę. Tam dzieją się rzeczy ważne. Jeżeli jest się w jakiejkol-
wiek ambasadzie bilateralnej to zawsze ma się taki kompleks 
Brukseli. Ja teraz mogę się z tego kompleksu wyleczyć.

A wcześniej miał Pan kompleksy? Był Pan ambasadorem
w chyba najważniejszym kraju Unii Europejskiej. Więc skąd 
ten kompleks Brukseli?

No tak. Ale wydawało się, że do nas wszystko przychodzi z Bruk-
seli. Nawet sprawy bilateralne zaczynają być w cieniu najważniej-
szych decyzji, które zapadają w Brukseli. Nasi politycy tam się 
częściej widzą, tam wszystko ustalają. My dowiadujemy się trochę 
z drugiej ręki. Teraz ciekawe jest zobaczyć to z drugiej strony.

A jak zmienia się ta optyka na sprawy polsko-niemieckie? 
Tutaj mówi się często, że Polska i Niemcy powinny starać się 
być nowym motorem Unii Europejskiej. Czy to w Brukseli też 
jest tak rozumiane?

To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ w Bruk-
seli zetknąłem się z takim oczekiwaniem, że Polska zrobi więcej 
użytku ze swojej dobrej reputacji. Z Brukseli widać jak w ostatnich 
latach Polsce udało się wykorzystać członkostwo w Unii. Widać jak 
Polska stała się partnerem, jest pytana o zdanie. Polski się słucha
i odczuwa się takie oczekiwanie, że Polska zrobi użytek ze swoich 
atutów. My się już odzwyczailiśmy mówić o tym, co nam się udało, 
jako o naszym atucie. Ale w Brukseli spotykam często takie ocze-
kiwanie, aby Polska uczestniczyła np. w batalii o odzyskanie zau-
fania do rynków. Polska to kraj, który w czasie kryzysu ma około
20 proc. wzrostu gospodarczego, podczas gdy przeciętna w Unii 
waha się koło zera. Więc taki kraj musi przejąć więcej odpowie-
dzialności za to, co się dzieje w Unii. Może być także bardziej 
przydatny w rozmowach o tym, jak Unię lepiej urządzić w przy-
szłości. 

W związku z oczekiwaniem wobec rynkowego zaangażowa-
nia często Pana pytają o to, kiedy Polska przystąpi do strefy 
euro? 

Tak. Wszyscy rozumieją, że Polska w obecnej chwili nie może
z dnia na dzień do strefy euro przystąpić. Nie będzie to także 
prawdopodobne w najbliższych kilku latach. Ważne jest, aby 
Polskę traktować jako kraj, który zdecydował się na tę drogę
i należy do grupy, która przygotowuje się do tego członkostwa. 
Myślę, że Polska z tej roli dobrze się wywiązuje i jest krajem, który 
dba o to, aby nie doszło do pęknięcia Unii na dwie części. Ponieważ 
obawiamy się, że podział będzie początkiem końca naszego wspól-

nego dorobku jakim jest wspólny rynek. Jeżeli powstaną dwie 
odrębne struktury decyzyjne w Unii, to jest bardzo duże ryzyko dla 
wszystkiego co osiągnęliśmy. Dlatego Polska jest członkiem, który 
jest obserwowany przez Instytucję Europejską. Nasze podejście 
jest zbieżne z tym, czego instytucje się obawiają i z tym czego chcą 
- aby Unia nie składała się z grup. Należy pamiętać o tym, że jest to 
stowarzyszenie 28 państw.

Na pewno duże oczekiwania do Polski są w kontekście poli-
tyki wschodnioeuropejskiej. To jest szczególnie ważne teraz 
w czasie kryzysu ukraińskiego. Tu Polska stara się i jest bar-
dzo aktywna. Jak to widać z Pana perspektywy?

Do niedawna w Brukseli można było wyczuć taki podział na kraje, 
które interesują się polityką wschodnią ponieważ mają urazy. 
Druga grupa krajów to te, które mają poglądy. Jeżeli te kraje, które 
mają złe doświadczenia z przeszłości z Rosją mówią o sprawach 
wschodnich, to znaczy że mają zrozumiałe problemy. Więc one 
były same w sobie problemem. To znaczy, że ci którzy byli spokojni 
uważali, że trzeba uspokoić tych, którzy się boją. 

Ale może ci spokojni mieli nie poglądy ale interesy?
Mieli poglądy dyktowane przez interesy. Ale myślę, że ten podział 
ustąpił. To jest oczywiście jeszcze bardzo daleka droga do tego, 
abyśmy mieli wspólne rozumienie spraw wschodnich. Ale na tej 
drodze zrobiliśmy ważny krok i Polska z całą pewnością do tego się 
przyczyniła. W tej chwili już nie jest tak, że są dwa obozy, które 
kierują się emocjami lub rozsądkiem. Dostrzegliśmy w Unii, że ma-
my wspólny problem. Taki, który teraz wspólnie przeżyliśmy i wo-
bec tego wspólnie powinniśmy znaleźć sposób reakcji wobec Rosji 
i wobec Ukrainy. Musimy umożliwić Ukrainie reformy, pomóc 
utrzymać stabilizację polityczną. Jednocześnie musimy znaleźć 
dobrą reakcję wobec Rosji, która może zapobiegnie dalszej 
eskalacji we Wschodniej Ukrainie. To jest temat dla Polski w os-
tatnich miesiącach bardzo ważny. Do tych dwóch zadań dodajemy 
zadanie trzecie: jaką lekcję wyciągnąć z tego, co teraz przeży-
wamy. Ta ewolucja w rozumieniu Wschodu prowadzi nas do 
myślenia w kategoriach strategicznych. Powstaje teraz polityka 
zagraniczna Unii i powstaje nowy sposób rozmowy o tych spra-
wach. To jest naszym nowym dorobkiem. Mówimy teraz więcej
o zmniejszaniu zależności energetycznej. Mówimy o Unii Ener-
getycznej, która byłaby praktyczną i konkretną lekcją z tego co się 
dzieje. Jeśli mamy instrumenty w Unii Europejskiej, które mają 
nam pomóc zmniejszyć zależność od jednego dostawcy a nie 
wykorzystujemy ich, to sami wpędzamy się w kłopoty. To nam 
bardzo utrudnia prowadzenie wspólnej polityki bezpieczeństwa. 
Myślę, że nasze ostatnie doświadczenia mogą pomóc nam wypra-
cować instrumenty prewencyjne. To jest tak jak z Unią Bankową. 
Kilka lat temu wybuchł wielki kryzys i okazało się, że umiemy gasić 
pożary ale nie mamy narzędzi aby zapobiec temu nieszczęściu
w przyszłości. W związku z tym jesteśmy w trakcie tworzenia Unii 
Bankowej, która ma być narzędziem zapobiegania problemom. To 
jest pewna analogia do Unii Energetycznej, która może pomóc 
nam robić w przyszłości coś więcej niż tylko gasić pożary. 

Maciej Wiśniewski: Dziękuje bardzo za rozmowę.

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 lub 0178 6990385

Międzyzdroje, 3 pokoje z kuchnią, łazienka i WC do wynajęcia 
od maja do września. Słoneczny balkon, SAT TV,
150 m do plaży, tel.: 030 7111920

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

od 13 € za dobę od osoby. Możliwość zameldowania.
Tel.: 0151-172-61-455 lub 372-43-74

www.Spandau-Zimmer.de

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

w Berlinie Oddział Gorzów

www.kontakty.org/PTTK

„PTTK Berlin” zaprasza do wspólnego zwiedzania wystaw i obiektów kultural-
nych Berlina. Podczas naszych spacerów, w miłej atmosferze przepojonej humo-
rem i dowcipem rozmawiamy o wydarzeniach historycznych i kulturalnych doty-
czących oglądanych Placów, obiektów architektonicznych, zabytków i wystaw.

Na maj 2014 zaplanowaliśmy:

24.05.2014 – Spacer po Pawiej Wyspie. Zbiórka na przystanku autobusowym 
218 (kierunek Pfaueninsel), przy S-Wannsee o godz. 11:00. Przeprawa 
na wyspę promem to koszt 2,5 EUR (zniżkowy 1,5 EUR).

Park na Pawiej Wyspie nad jeziorem Hawelskim powstał w XIX wieku w wyniku 
poszerzania Nowego Ogrodu. Jego twórcą był słynny niemiecki architekt 
krajobrazu Peter Joseph Lennè. Zgodnie z duchem tamtego czasu wyspa ta 
miała umożliwić człowiekowi życie w harmonii z przyrodą i ze zwierzętami. 
Wprawdzie dzisiaj spacerując po wyspie nie można już spotkać na drodze lwa, 
tygrysa czy słonia, natomiast bardzo często pawie, dumnie kroczące po trawni-
kach i ścieżkach tworząc niezwykły i bajkowy nastrój. W maju pawie zachwycają  
turystów pięknie rozłożonymi piórami. Godny podziwu na tej wyspie jest także 
pałac z białego marmuru, zbudowany finezyjnie i z niezwykłą lekkością, dla 
ukochanej Fryderyka Wilhelma II, hrabiny von Lichtenau.

Elżbieta.Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

Informacje tel.: 030 815 8914

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WSTĄP DO PTTK!

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego serdecznie zaprasza na spacer
po Neue Garten w Potsdamie i zwiedzenie Marmurowego Pałacu. Spotkanie 
grupy na dworcu S-Bahn Wansee o godz. 11:00, w sobotę 17.05.14.

Informacje: Piotr Swiderski tel./Fax: 0049/30/8572773
mobil: 0049 17688493547; e-mail: piotr_swider@gmx.de

www.wardecki-berlin.de    e-mail: janwardecki@web.de 
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Zwiedzanie Berlina

Międzyzdroje – Pensjonat – 700 m od morza 

Pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe od 57 PLN/os. ze śniadaniem! 
www.pnawigator.pl     + 48 91 4640639     +48 605 677 355 

Dom wczasowy 
Krystyna i Czesław Sobczakowie 

www.duet.ta.pl

Dom Wczasowy           położony jest w prze-
pięknej okolicy na mierzei oddzielającej Morze 
Bałtyckie i jezioro Jamno. Posiadamy pokoje 2, 3, 4 
- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT
i radio. Oferujemy domowe posiłki w naszej jadalni. 
Możliwość grillowania i wędkowania. Do jeziora 
Jamno 50 m, do plaży 300 m. 
Serdecznie zapraszamy przez cały rok.  
tel. / fax: +48 94 31 89 879 

 
kom.: +48 661 219 255, 605 451 988 

76-032 Mielno-Unieście, ul. Przyjaciół 16
Duet

“Duet”

Kontakt: Familia Kiska
tel./fax: 0036 52 270633
kom.: 0036 203414817
e-mail: keniko@t-online.hu

HAJDUSZOBOSZLO - WĘGRY
zaprasza do wspaniałych wód termalnych,
aqua parku, kompleksów basenowych.
www.hajduszoboszloturizmus.hu

Międzywodzie Villa Narcyz
apartamenty, pokoje, domki,

pole namiotowe, kamping
Blisko morza i centrum

www.narcyz-miedzywodzie.pl
tel.: +48 913814891

tel. kom.: +48 601560371

TURYSTYKATURYSTYKA
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Polub nas na Facebooku!
facebook.com/PolskieRadioWNiemczech

Urzędnik polskojęzyczny
potrzebny od zaraz

Niemcy nie od dziś potrzebują rąk do pracy. Polskich fa-
chowców kusiły już m.in niemieckie szpitale i niemiecka 
policja. Teraz urzędników posługujących się świetnie polsz-
czyzną chcą pozyskać niemieckie urzędy skarbowe.

Polskojęzycznych pracowników urzędów skarbowych szuka Minis-
terstwo Finansów Brandenburgii. Aby ich zwerbować, graniczący
z Polską Land zaprasza młodych Polaków na studia, gwarantując sty-
pendium i miejsce pracy. Powód? Rosnąca liczba polskich firm w Niem-
czech. O szczegóły Tomasz Kycia zapytał Katarzynę Hoog z urzędu 
skarbowego w Königs-Wusterhausen koło Berlina

Tomasz Kycia: Czy zauważyła Pani zapotrzebowanie na pols-
kich urzędników?

Katarzyna Hoog: Jak najbardziej. Rozpoczęłam pracę w urzę-
dzie w roku 2006. Na początku sporadycznie pojawiali się Polacy, 
którzy nie radzili sobie z językiem niemieckim. W ostatnim czasie 
przybyło Polaków mieszkających na terenie Brandenburgii, bo to 
teren przygraniczny. Mamy dużo polskich firm i dlatego potrzebni 
są urzędnicy znający język polski. 

Brandenburgia jest odpowiedzialna za rozpatrywanie dekla-
racji podatkowych wszystkich polskich firm działających na 
terenie Niemiec. Ma Pani kontakt z tego typu deklaracjami
z całego terytorium Niemiec? 

W Brandenburgii są dwa Urzędy Finansowe zajmujące się przed-
siębiorstwami budowlanymi. Znajdują się w Cottbus i Oranien-
burgu. Poza tym jest wiele przedsiębiorstw zatrudniających pols-
kich pracowników. W mojej codziennej pracy mam kontakt głów-
nie z nimi. 

Czujesz się ambasadorką Niemiec na Eurowizji?
Reprezentujemy Niemcy, ale też trochę Polskę i Ukrainę. 

Jak przygotowujesz się do występu w Kopenhadze 10 maja?
Będziemy tam już tydzień przed konkursem. Będziemy miały dużo 
prób, ale musimy też wybrać stroje, w których wystąpimy. A to nie 
jest łatwe, bo każda z dziewczyn będzie pewnie miała jakieś swoje 
pomysły. Na scenie będziemy tylko w trójkę, oczywiście z naszymi 
instrumentami. 

Wśród reprezentantów Niemiec na Eurowizji byli tacy jak Lena 
czy Roger Cicero, którzy później również odnieśli sukces. Ale
o większości nikt już nie pamięta. Udział w konkursie przynosi 
rozgłos, ale później artysta może się zagubić. Czy macie jakiś 
plan, co będzie po Eurowizji?

Eurowizja jest, oczywiście, wielką szansą. Ale po niej planujemy 
bardzo dużo koncertów. Może zagramy także w Polsce, kto wie? Dla 
nas jest bardzo ważne, żeby ludzie nie znali nas tylko z jednego 
występu w telewizji. Chcemy, żeby poznali nas na żywo, chcemy 
dzielić się z nimi naszą muzyką. 

Ale na koniec chciałabym Cię zapytać o sytuację na Ukrainie. 
Śledzisz to, co tam się dzieje?

Tak i bardzo się tym martwię. Przecież tam się urodziłam i znam tam 
dużo ludzi. Boję się, że Ukraina może rozpaść się na dwie części,
z których jedna będzie bliżej Rosji, a druga – bliżej Europy. To byłoby 
straszne. I to wszystko dzieje się tak blisko nas.

Czy masz jeszcze jakieś związki z Ukrainą?
Wiele rodziny już tam nie mam, ale mieszka tam moja ciocia, z którą 
jestem blisko związana. Mam koleżanki, z którymi utrzymuję kon-
takt. Tym bardziej martwię się sytuacją na Ukrainie.

Monika Sędzierska: Dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję. Trzymajcie za nas kciuki!
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Funkhaus Europa
Polski Magazyn Radiowy
Tu się mówi po polsku!
Od poniedziałku do piątku od 22.00 do 23.00

w Berlinie na fali 96,3 MHz
Nadrenia Północna - Westfalia - 103, 3 MHz, 
Brema i Dolna Saksonia - 96,7 MHz.
RBB Funkhaus Europa tel.: 030 - 97 993 - 35 610
Polnische Redaktion www.funkhauseuropa.de
14046 Berlin polnisch@rbb-online.de

Polski Magazyn Radiowy - jedyne w swoim rodzaju spotkanie z polską 
tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska muzyka, spot-
kania z artystami, ekspertami, publicystami, 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, któ-
re Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie czy-
tać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą w Berlinie
i w innych regionach Niemiec.
Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Audycje prowadzą w studiu w Haus des Rundfunks w Berlinie:
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia, Maciej Wiśniewski 
i Jacek Tyblewski.
Elementy naszych audycji do odsłuchania na stronie:
http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/polski_magazyn_radiowy/

Gramy dla Niemiec, Polski i Ukrainy
Rozmowa z Elą Steinmetz – liderką zespołu Elaiza,

reprezentującego Niemcy na tegorocznym Konkursie 
Eurowizji w Kopenhadze

Całe Niemcy poznały Elę Steinmetz w ciągu jednego wie-
czoru. W połowie marca jej zespół Elaiza wygrał eliminacje 
do konkursu Eurowizji pozostawiając w pokonanym polu 
wielu faworytów. Jego piosenka „Is It Right” będzie repre-
zentować Niemcy na konkursie w Kopenhadze. Pierwszego 
wywiadu po polsku Ela Steinmetz udzieliła polskiej redakcji 
radia Funkhaus Europa. Wokalistka i pianistka opowiada
w nim o swoich polsko-ukraińskich korzeniach, o przygoto-
waniach do Eurowizji i o tym, jak zmienia się życie kogoś, kto 
w jeden dzień staje się gwiazdą.

Monika Sędzierska: Jak to jest stać się z dnia na dzień osobą 
sławną, a przynajmniej rozpoznawalną na ulicy?

Ela Steinmetz: To niesamowite. Koleżanki dzwonią do mnie i mó-
wią, że widziały mnie w telewizji. Od wujka dostałam SMS-a „Ela, 
twoja piosenka leci w Polsce w radiu”. Jeszcze parę tygodni temu nikt 
nas nie znał. Teraz ludzie chcą o nas wszystko wiedzieć, słuchają 
muzyki, kupują naszą płytę. To fantastyczne.

Czyli wasz świat przewrócił się do góry nogami?
Trochę. To nie znaczy, że się zmieniłyśmy, ale teraz mamy fanów. 
Ludzie piszą do nas listy, rysują nasze portrety. Jeszcze raz powiem – 
to jest niesamowite.

Marzyłaś o takiej karierze?
Żadna z nas nie oczekiwała takiego sukcesu. Miałyśmy szczęście, bo 
w konkursie startowało dużo bardziej znanych grup. Kiedy wygrały-
śmy, znalazłyśmy się na scenie koło tych wszystkich gwiazd, jak 
Unheilig czy Santiano. Ich zna cała Europa, nas wcześniej nie znał 
nikt. Tym bardziej dziękujemy za głosy.

W Kopenhadze zespół Elaiza będzie reprezentował Niemcy, ale 
Ty masz polskie korzenie. A dokładnie polsko-ukraińskie. Uro-
dziłaś się na Ukrainie, ale Twoja mama jest Polską.

Moja mama pochodzi z Wrocławia. Tam do dziś mieszka cała moja 
rodzina. Mama śpiewała w Polsce, studiowała jazz i operę. Potem poz-
nała mojego ojca, który był Ukraińcem, i dlatego ja urodziłam się na 
Ukrainie. Tato zmarł, kiedy miałam 7 lat. Wtedy wróciłyśmy do Polski,
a mama poznała mojego ojczyma, który z kolei jest Niemcem. Tak trafi-
liśmy do Niemiec, do Kraju Saary. 

A jak długo mieszkałaś w Polsce?
Tylko kilka miesięcy. Ale z Polską zawsze miałam kontakt, jeździłam 
na wakacje nad polskie morze. Odwiedzałam rodzinę. Rodzina też 
strasznie się cieszy z naszego sukcesu.

Trudno było Ci przenieść się z Ukrainy i Polski do Niemiec? 
Potrzebowałam pół roku, żeby jako tako opanować język. Bardzo 
dużo uczyłam się niemieckiego, bo chciałam pójść do gimnazjum 
muzycznego. Zrobiłam maturę z muzyki, udało się.

A potem zaczęła się Twoja bardziej profesjonalna przygoda
z berlińskim studiem Valicon.

Kiedy miałam 16 lat zaczęłam z nim współpracować jako autorka 
piosenek. Z czasem poznałam Yvonne (Grünwald, akordeonistka – 
przyp. red.). Nie znam nikogo, kto tak kocha akordeon jak ona. 
Zaczęłyśmy razem tworzyć muzykę. Nie było łatwo, bo w tamtym 
czasie jednocześnie robiłam maturę. Moja mama dopingowała mnie: 
„wiem, że chcesz robić muzykę, ale najpierw masz zdać maturę”. 
Wiadomo, mama ma zawsze rację, więc zdałam maturę i postano-
wiłam skoncentrować się na muzyce. Fajnie nam się pracowało
z Yvonne, ale czułyśmy, że potrzebujemy kogoś jeszcze. Kogoś, kto 
gra na kontrabasie, a najlepiej – dziewczynę, która gra na kontraba-
sie. Yvonne miała znajomego, który zaprosił ją na imprezę. Tam 
zobaczyła zdjęcie dziewczyny grającej na basie. Tak poznałyśmy 
Natalie (Plöger, kontrabasistka – przyp. red.) i miałyśmy szczęście, 
bo jej strasznie podobała się nasza muzyka. Spróbowałyśmy ra-
zem zagrać i wszystko pasowało idealnie. Jesteśmy razem nieco 
ponad rok.

Masz w sobie polskie i ukraińskie korzenie, żyjesz w Niem-
czech, i to wszystko słychać w Twojej muzyce.

No tak. Jest w nas jakaś słowiańska melancholia, ale przecież ta 
tradycja to też trzydniowe wesela, podczas których ludzie tańczą na 
stołach. To też u nas słychać. Ale łączy nas muzyka pop, bo wszystkie 
słuchamy popu. Chociaż Natalie, która studiowała grę na kontraba-
sie, grała też trochę jazzu, a Yvonne – muzykę klasyczną. Ja wnoszę 
element polski i ukraiński i z tego wszystkiego tworzymy naszą mu-
zykę. To jest muzyka Elaizy. 

Niektórzy dziennikarze określają ją mianem neo-folku.
To prawda. Kiedy słucha się naszego albumu, wiele piosenek można 
tak nazwać. Ale nie wszystkie. Są piosenki bardziej rockowe albo 
takie, które mają coś z jazzu. Dlatego nazwaliśmy naszą płytę 
„Gallery”, bo jej słuchanie jest jak wizyta w galerii i oglądanie kolo-
rowych fotografii. Nasza muzyka jest bardzo kolorowa, więc pomy-
ślałyśmy, że tytuł „Gallery” będzie pasować. 

Na czym polega Pani praca w urzędzie skarbowym? Siedze-
nie cały dzień przy biurku z kalkulatorem, tabelkami i segre-
gatorami wydaje się być dość nudnym zajęciem.

Praca nie jest tak nudna, jak mogłoby się to wydawać w pierw-
szym momencie. Kalkulatory też są potrzebne, ale głównie 
pracujemy przy komputerach. Niemiecki system podatkowy różni 
trochę się od polskiego. W Niemczech nie oddaje się PITów, ale 
wszyscy muszą złożyć deklarację podatkową. Moim zadaniem jest 
sprawdzenie takiej deklaracji, ustalenie wysokości podatku i wy-
danie decyzji. Są działy, które zajmują się tylko poborem podatku, 
egzekucją. W Niemczech nie ma czegoś takiego jak izby skarbo-
we, a ich zadania wykonują urzędy skarbowe. Dlatego mamy 
kontrolerów, którzy jeżdżą do firm i sprawdzają podatek VAT oraz 
podatek od wynagrodzenia. Jest też dział, który rozpatruje odwo-
łania od decyzji urzędu. To jest naprawde ciekawa praca, tylko 
trzeba lubić siedzenie przy biurku (śmiech). Do tego ma się kon-
takt z podatnikami, którym trzeba wytłumaczyć, dlaczego dana 
decyzja została podjęta i co mogą z nią zrobić. Przez dłuższy czas 
zajmowałam się szkoleniem uczniów, tak więc praca w urzędzie 
skarbowym jest urozmaicona.

Ministerstwo Finansów Brandenburgii oferuje 1067 euro wy-
nagrodzenia w czasie studiów za wyuczenie się zawodu pra-
cownika urzędu skarbowego. Pani też przeszła taką ścieżkę. 
Jak ona wygląda?

Najpierw ukończyłam dwuletnią szkołę, do której nie trzeba mieć 
matury. Przez 8 miesięcy odbywa się kształcenie teoretyczne
w Krajowej Szkole Finansów w Königs Wusterhausen. Pozostałe 
miesiące spędza się na praktykach w urzędach skarbowych. 
Trzyletnie studia w Wyższej Szkole Zawodowej Finansów, w której 
rozpoczełam naukę od października, składają się z 21 miesięcy 
nauki teorii i 15 miesięcy praktyki. 

Posiada Pani teraz status urzędnika?
Tak. Status urzędnika otrzymuje się w momencie zatrudnienia. 

Niezależnie od tego jaki paszport ma się w kieszeni?
Wystarczy być obywatelem jednego z krajów UE, czyli Polacy nie 
mają z tym problemów. 

Jakie inne warunki należy spełnić, by podjąć naukę w szkole 
finansów?

Nieukończony 32 rok życia. Aby otrzymać pracę w urzędzie skar-
bowym nie wystarczy podobne wykształcenie uzyskane w Polsce. 
Należy ukończyć dwuletnią szkołę Landesfinanzschule Branden-
burg w Königs Wusterhausen lub trzyletnie studia w Fachhoschule 
für Finanzen w Königs Wusterhausen. Rekrutacja do szkół trwa od 
sierpnia do listopada, podanie o przyjęcie można złożyć przez 
internet. Następnie dostaje się zaproszenie na egzaminy. Obejmu-
ją one testy z wiedzy ogólnej. Na podstawie wyników testów
i świadectw wybierani są kandydaci na rozmowy kwalifikacyjne. 
Po tym zapada decyzja, kto może studiować, a kto nie. 

Obszernych informacji udziela:
Landesfinanzschule Brandenburg, Schillerstraße 6,
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 03375 672-0  / email: afz-kw@fhf.brandenburg.de
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Polub nas na Facebooku!
facebook.com/PolskieRadioWNiemczech

Urzędnik polskojęzyczny
potrzebny od zaraz

Niemcy nie od dziś potrzebują rąk do pracy. Polskich fa-
chowców kusiły już m.in niemieckie szpitale i niemiecka 
policja. Teraz urzędników posługujących się świetnie polsz-
czyzną chcą pozyskać niemieckie urzędy skarbowe.

Polskojęzycznych pracowników urzędów skarbowych szuka Minis-
terstwo Finansów Brandenburgii. Aby ich zwerbować, graniczący
z Polską Land zaprasza młodych Polaków na studia, gwarantując sty-
pendium i miejsce pracy. Powód? Rosnąca liczba polskich firm w Niem-
czech. O szczegóły Tomasz Kycia zapytał Katarzynę Hoog z urzędu 
skarbowego w Königs-Wusterhausen koło Berlina

Tomasz Kycia: Czy zauważyła Pani zapotrzebowanie na pols-
kich urzędników?

Katarzyna Hoog: Jak najbardziej. Rozpoczęłam pracę w urzę-
dzie w roku 2006. Na początku sporadycznie pojawiali się Polacy, 
którzy nie radzili sobie z językiem niemieckim. W ostatnim czasie 
przybyło Polaków mieszkających na terenie Brandenburgii, bo to 
teren przygraniczny. Mamy dużo polskich firm i dlatego potrzebni 
są urzędnicy znający język polski. 

Brandenburgia jest odpowiedzialna za rozpatrywanie dekla-
racji podatkowych wszystkich polskich firm działających na 
terenie Niemiec. Ma Pani kontakt z tego typu deklaracjami
z całego terytorium Niemiec? 

W Brandenburgii są dwa Urzędy Finansowe zajmujące się przed-
siębiorstwami budowlanymi. Znajdują się w Cottbus i Oranien-
burgu. Poza tym jest wiele przedsiębiorstw zatrudniających pols-
kich pracowników. W mojej codziennej pracy mam kontakt głów-
nie z nimi. 

Czujesz się ambasadorką Niemiec na Eurowizji?
Reprezentujemy Niemcy, ale też trochę Polskę i Ukrainę. 

Jak przygotowujesz się do występu w Kopenhadze 10 maja?
Będziemy tam już tydzień przed konkursem. Będziemy miały dużo 
prób, ale musimy też wybrać stroje, w których wystąpimy. A to nie 
jest łatwe, bo każda z dziewczyn będzie pewnie miała jakieś swoje 
pomysły. Na scenie będziemy tylko w trójkę, oczywiście z naszymi 
instrumentami. 

Wśród reprezentantów Niemiec na Eurowizji byli tacy jak Lena 
czy Roger Cicero, którzy później również odnieśli sukces. Ale
o większości nikt już nie pamięta. Udział w konkursie przynosi 
rozgłos, ale później artysta może się zagubić. Czy macie jakiś 
plan, co będzie po Eurowizji?

Eurowizja jest, oczywiście, wielką szansą. Ale po niej planujemy 
bardzo dużo koncertów. Może zagramy także w Polsce, kto wie? Dla 
nas jest bardzo ważne, żeby ludzie nie znali nas tylko z jednego 
występu w telewizji. Chcemy, żeby poznali nas na żywo, chcemy 
dzielić się z nimi naszą muzyką. 

Ale na koniec chciałabym Cię zapytać o sytuację na Ukrainie. 
Śledzisz to, co tam się dzieje?

Tak i bardzo się tym martwię. Przecież tam się urodziłam i znam tam 
dużo ludzi. Boję się, że Ukraina może rozpaść się na dwie części,
z których jedna będzie bliżej Rosji, a druga – bliżej Europy. To byłoby 
straszne. I to wszystko dzieje się tak blisko nas.

Czy masz jeszcze jakieś związki z Ukrainą?
Wiele rodziny już tam nie mam, ale mieszka tam moja ciocia, z którą 
jestem blisko związana. Mam koleżanki, z którymi utrzymuję kon-
takt. Tym bardziej martwię się sytuacją na Ukrainie.

Monika Sędzierska: Dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję. Trzymajcie za nas kciuki!
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Funkhaus Europa
Polski Magazyn Radiowy
Tu się mówi po polsku!
Od poniedziałku do piątku od 22.00 do 23.00

w Berlinie na fali 96,3 MHz
Nadrenia Północna - Westfalia - 103, 3 MHz, 
Brema i Dolna Saksonia - 96,7 MHz.
RBB Funkhaus Europa tel.: 030 - 97 993 - 35 610
Polnische Redaktion www.funkhauseuropa.de
14046 Berlin polnisch@rbb-online.de

Polski Magazyn Radiowy - jedyne w swoim rodzaju spotkanie z polską 
tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska muzyka, spot-
kania z artystami, ekspertami, publicystami, 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, któ-
re Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie czy-
tać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą w Berlinie
i w innych regionach Niemiec.
Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Audycje prowadzą w studiu w Haus des Rundfunks w Berlinie:
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia, Maciej Wiśniewski 
i Jacek Tyblewski.
Elementy naszych audycji do odsłuchania na stronie:
http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/polski_magazyn_radiowy/

Gramy dla Niemiec, Polski i Ukrainy
Rozmowa z Elą Steinmetz – liderką zespołu Elaiza,

reprezentującego Niemcy na tegorocznym Konkursie 
Eurowizji w Kopenhadze

Całe Niemcy poznały Elę Steinmetz w ciągu jednego wie-
czoru. W połowie marca jej zespół Elaiza wygrał eliminacje 
do konkursu Eurowizji pozostawiając w pokonanym polu 
wielu faworytów. Jego piosenka „Is It Right” będzie repre-
zentować Niemcy na konkursie w Kopenhadze. Pierwszego 
wywiadu po polsku Ela Steinmetz udzieliła polskiej redakcji 
radia Funkhaus Europa. Wokalistka i pianistka opowiada
w nim o swoich polsko-ukraińskich korzeniach, o przygoto-
waniach do Eurowizji i o tym, jak zmienia się życie kogoś, kto 
w jeden dzień staje się gwiazdą.

Monika Sędzierska: Jak to jest stać się z dnia na dzień osobą 
sławną, a przynajmniej rozpoznawalną na ulicy?

Ela Steinmetz: To niesamowite. Koleżanki dzwonią do mnie i mó-
wią, że widziały mnie w telewizji. Od wujka dostałam SMS-a „Ela, 
twoja piosenka leci w Polsce w radiu”. Jeszcze parę tygodni temu nikt 
nas nie znał. Teraz ludzie chcą o nas wszystko wiedzieć, słuchają 
muzyki, kupują naszą płytę. To fantastyczne.

Czyli wasz świat przewrócił się do góry nogami?
Trochę. To nie znaczy, że się zmieniłyśmy, ale teraz mamy fanów. 
Ludzie piszą do nas listy, rysują nasze portrety. Jeszcze raz powiem – 
to jest niesamowite.

Marzyłaś o takiej karierze?
Żadna z nas nie oczekiwała takiego sukcesu. Miałyśmy szczęście, bo 
w konkursie startowało dużo bardziej znanych grup. Kiedy wygrały-
śmy, znalazłyśmy się na scenie koło tych wszystkich gwiazd, jak 
Unheilig czy Santiano. Ich zna cała Europa, nas wcześniej nie znał 
nikt. Tym bardziej dziękujemy za głosy.

W Kopenhadze zespół Elaiza będzie reprezentował Niemcy, ale 
Ty masz polskie korzenie. A dokładnie polsko-ukraińskie. Uro-
dziłaś się na Ukrainie, ale Twoja mama jest Polską.

Moja mama pochodzi z Wrocławia. Tam do dziś mieszka cała moja 
rodzina. Mama śpiewała w Polsce, studiowała jazz i operę. Potem poz-
nała mojego ojca, który był Ukraińcem, i dlatego ja urodziłam się na 
Ukrainie. Tato zmarł, kiedy miałam 7 lat. Wtedy wróciłyśmy do Polski,
a mama poznała mojego ojczyma, który z kolei jest Niemcem. Tak trafi-
liśmy do Niemiec, do Kraju Saary. 

A jak długo mieszkałaś w Polsce?
Tylko kilka miesięcy. Ale z Polską zawsze miałam kontakt, jeździłam 
na wakacje nad polskie morze. Odwiedzałam rodzinę. Rodzina też 
strasznie się cieszy z naszego sukcesu.

Trudno było Ci przenieść się z Ukrainy i Polski do Niemiec? 
Potrzebowałam pół roku, żeby jako tako opanować język. Bardzo 
dużo uczyłam się niemieckiego, bo chciałam pójść do gimnazjum 
muzycznego. Zrobiłam maturę z muzyki, udało się.

A potem zaczęła się Twoja bardziej profesjonalna przygoda
z berlińskim studiem Valicon.

Kiedy miałam 16 lat zaczęłam z nim współpracować jako autorka 
piosenek. Z czasem poznałam Yvonne (Grünwald, akordeonistka – 
przyp. red.). Nie znam nikogo, kto tak kocha akordeon jak ona. 
Zaczęłyśmy razem tworzyć muzykę. Nie było łatwo, bo w tamtym 
czasie jednocześnie robiłam maturę. Moja mama dopingowała mnie: 
„wiem, że chcesz robić muzykę, ale najpierw masz zdać maturę”. 
Wiadomo, mama ma zawsze rację, więc zdałam maturę i postano-
wiłam skoncentrować się na muzyce. Fajnie nam się pracowało
z Yvonne, ale czułyśmy, że potrzebujemy kogoś jeszcze. Kogoś, kto 
gra na kontrabasie, a najlepiej – dziewczynę, która gra na kontraba-
sie. Yvonne miała znajomego, który zaprosił ją na imprezę. Tam 
zobaczyła zdjęcie dziewczyny grającej na basie. Tak poznałyśmy 
Natalie (Plöger, kontrabasistka – przyp. red.) i miałyśmy szczęście, 
bo jej strasznie podobała się nasza muzyka. Spróbowałyśmy ra-
zem zagrać i wszystko pasowało idealnie. Jesteśmy razem nieco 
ponad rok.

Masz w sobie polskie i ukraińskie korzenie, żyjesz w Niem-
czech, i to wszystko słychać w Twojej muzyce.

No tak. Jest w nas jakaś słowiańska melancholia, ale przecież ta 
tradycja to też trzydniowe wesela, podczas których ludzie tańczą na 
stołach. To też u nas słychać. Ale łączy nas muzyka pop, bo wszystkie 
słuchamy popu. Chociaż Natalie, która studiowała grę na kontraba-
sie, grała też trochę jazzu, a Yvonne – muzykę klasyczną. Ja wnoszę 
element polski i ukraiński i z tego wszystkiego tworzymy naszą mu-
zykę. To jest muzyka Elaizy. 

Niektórzy dziennikarze określają ją mianem neo-folku.
To prawda. Kiedy słucha się naszego albumu, wiele piosenek można 
tak nazwać. Ale nie wszystkie. Są piosenki bardziej rockowe albo 
takie, które mają coś z jazzu. Dlatego nazwaliśmy naszą płytę 
„Gallery”, bo jej słuchanie jest jak wizyta w galerii i oglądanie kolo-
rowych fotografii. Nasza muzyka jest bardzo kolorowa, więc pomy-
ślałyśmy, że tytuł „Gallery” będzie pasować. 

Na czym polega Pani praca w urzędzie skarbowym? Siedze-
nie cały dzień przy biurku z kalkulatorem, tabelkami i segre-
gatorami wydaje się być dość nudnym zajęciem.

Praca nie jest tak nudna, jak mogłoby się to wydawać w pierw-
szym momencie. Kalkulatory też są potrzebne, ale głównie 
pracujemy przy komputerach. Niemiecki system podatkowy różni 
trochę się od polskiego. W Niemczech nie oddaje się PITów, ale 
wszyscy muszą złożyć deklarację podatkową. Moim zadaniem jest 
sprawdzenie takiej deklaracji, ustalenie wysokości podatku i wy-
danie decyzji. Są działy, które zajmują się tylko poborem podatku, 
egzekucją. W Niemczech nie ma czegoś takiego jak izby skarbo-
we, a ich zadania wykonują urzędy skarbowe. Dlatego mamy 
kontrolerów, którzy jeżdżą do firm i sprawdzają podatek VAT oraz 
podatek od wynagrodzenia. Jest też dział, który rozpatruje odwo-
łania od decyzji urzędu. To jest naprawde ciekawa praca, tylko 
trzeba lubić siedzenie przy biurku (śmiech). Do tego ma się kon-
takt z podatnikami, którym trzeba wytłumaczyć, dlaczego dana 
decyzja została podjęta i co mogą z nią zrobić. Przez dłuższy czas 
zajmowałam się szkoleniem uczniów, tak więc praca w urzędzie 
skarbowym jest urozmaicona.

Ministerstwo Finansów Brandenburgii oferuje 1067 euro wy-
nagrodzenia w czasie studiów za wyuczenie się zawodu pra-
cownika urzędu skarbowego. Pani też przeszła taką ścieżkę. 
Jak ona wygląda?

Najpierw ukończyłam dwuletnią szkołę, do której nie trzeba mieć 
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Posiada Pani teraz status urzędnika?
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Po tym zapada decyzja, kto może studiować, a kto nie. 

Obszernych informacji udziela:
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Telefon: 03375 672-0  / email: afz-kw@fhf.brandenburg.de
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 Joachim-Friedrich-Str. 29, 10711 Berlin-Halensee 
U-Bahn: Adenauer Platz, S-Bahn: Charlottenburg

NAUKA JAZDY 
w języku polskim

Tel.: 323 20 18 Handy: 0162 3050393 

Mobil: 0173 6206292; Biuro po godz. 18:00 - 030 65940164
E-Mail: kompletthaus@online.de / Fax: 030 65940163

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Vattenfall - Zählermontage / Zähleranträge / Szafy licznikowe
Baustrom / Odbiory, „E-Check”

* Kompletne zestawy materiałów do samodzielnej
   instalacji elektrycznej (mieszkanie, dom)
   wraz z odbiorem i montażem licznika
* Porady fachowe
* Blower Door Test - kontrola szczelnościMeisterbetrieb

Prenzlauer Berg
Stargarderstr. 35
10437 Berlin
www.bartek-pl.de

Prenzlauer Berg
Stargarderstr. 35
10437 Berlin
www.bartek-pl.de

Godziny otwarcia:
Pn.-Czw. 10:00- 21:00
Pt.-Sob.   10:00- 24:00

Godziny otwarcia:
Pn.-Czw. 10:00- 21:00
Pt.-Sob.   10:00- 24:00

Hurtownia farb, lakierów, klejów, tapet
i materiałów budowlanych.

Sophie-Charlotten-Straße 1
14059 Berlin
Tel.: 030 - 321 49 59
Fax: 030 - 321 49 55
Webmaster@Oeta.de
www.Oeta.de
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Daniel Krause - Boca-Raton-Str. 2, 13587 Berlin HWK 6681Berlińska Izba RzemiosłaTV-SAT Meister

 SAT-HD.SATInstalacja SAT

364 36 859Tel.

Naprawy TV

      Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych.

 

Robimy to po prostu dobrze.

tel. 0175 1200 662       www.fk-sat24.de

Śmiechowski, tel.: 8119168 i 0174-3906906 

TVP- POLSAT-TVN-SPORT-INFO
INSTALACJA SAT-HD I TELEWIZJI NA KARTĘ HD 

SPRZEDAŻ I NAPRAWY SPRZĘTU RTV i SAT! Zgłoś się do nas, sprawdzimy je,
poprawimy oraz obniżymy nawet 

W mieszkaniach, domach i firmach.
Szybko i fachowo.

Pamiętajcie, że zimy
są bardzo długie i zimne.

A nikomu niepotrzebne są dopłaty.

do 20 %

Arkadiusz Skorupka
Zertifizierter Energiekostenberater 
Köpenickerstr.325 B
Kontakt: 01637886965
Fax: 03065762153

.
arkadiusz.skorupka@gmx.de

Płacisz za wysokie rachunki za prąd i gaz?

- strzyżenie, kąpiel, trymowanie,
- odfilcowywanie, pielęgnacja uszu i pazurków 

Wegenerstr.14,
10713 Berlin-Wilmersdorf,

Tel. 0170/1840916

www.hundesalon-hugo.de

 REMONTY MIESZKAŃ
Tapetowanie-
Regipsy, Cyklinowanie, Panele, Wykładziny
podłogowe, Wymiana drzwi i okien.

Malowanie Gładzie,

Wszelkie prace remontowe

Tel.: 030/ 99251055
Mobil: 0178/7296119
E-Mail: Miroan@web.de

Polskie Delikatesy „Häusler”
SERY, WĘDLINY, 

 SZPARAGI, NAPOJE, OWOCE I WARZYWA Z POLSKI
ŚWIEŻE RYBY, NABIAŁ,

Westfälische Str. 32, 10709 Berlin-Wilmersdorf,

Albrechtstr./ - Ecke Heesestr. 1, 12169 Berlin-Steglitz,

Residenzstr. 34, 13409 Berlin-Reinickendorf,

tel.: 030 89408842

tel.: 030 79016131

tel.: 030 49871505

Tel.: 030/216-34-32   

kom. 0176-56313455

STOLARSKIE Docinanie płyt kuchennych.

Montaż szafek, regały na wymiar.

Laminat, parkiet.

Całościowe remonty mieszkań.

Punktualnie, czysto i solidnie.
Sklep komputerowy & TV-SAT 

Manteuffelstraße 54
      Berlin-Tempelhof
   

- Komputery PC, Notebooki - Sprzedaż i naprawa
- Monitory 
- Akcesoria, podzespoły komputerowe
- Drukarki i materiały eksploatacyjne
- Multimedia
- Oprogramowanie - Sprzedaż, instalacja
- Odzyskiwanie i archiwizacja danych
- Internet DSL, VDSL, Mobil 
- Sieci LAN - konfiguracja, doradztwo
- TV-SAT - Sprzedaż, instalacja

Tel: 030 / 70072564
Mobil: 01775032992

SKLEP Z MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI
Tel.: 030 / 616 711 67

Czynny: pon.-pt. 7:00-18:00, sobota 8:00-16:00 

Okna PVC
i drewniane

Zabudowy,
meble

MIESZALNIK FARB FIRMY

ZAPRASZAMY!
W każdą środę organizujemy śniadania dla malarzy!

20 kg
10 €*

750 ml
4,90 €*

* ceny netto

NOWY ADRES: Naumannstraße 79 Haus 29, 10829 Berlin-Schöneberg

Kontakt:

„Gertzen - Consulting"Ewa Gertzen

formalności urzędowych 

wypełniania dokumentów 

prowadzenia korespondencji

formalności urzędowych 

wypełniania dokumentów 

prowadzenia korespondencji

Pomagam w załatwieniu: Pomagam w załatwieniu: 

0163/ 46 24 160 (od 8:00 do 18:00)
030/ 39939054 (od 12:00 do 18:00) 
Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln

Niemożliwe umożliwiam!
Od Gewerby po Jobcenter!!! 
Niemożliwe umożliwiam!
Od Gewerby po Jobcenter!!! 

POLSKI SKLEP

Pestalozzistr. 71, 10627 Berlin (”U7" Wilmersdorfer Str.)

tel.: 030 - 324 16 32, 030 - 343 90 574

Czynne:  pn.-pt. 9:30-19:00   sob. 9:00-15:00
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Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, farbowanie, 
strzyżenie, trwała, styling, przedłużanie włosów, henna, tipsy. 
Agnieszka 0157 30430185

Stany surowe murowane, garaże, wiaty, ogrodzenia, 
elewacje. Uprawnienia. Tanio, szybko, solidnie.
Tel.: +49 15166428575, +49 151 45622887

Kamieniarstwo - nagrobki, montaż na terenie całych Niemiec. 
Parapety, schody, blaty kuchenne z granitu. 
www.tempuspolska.com, Tel.: +48 504089860

Kosmetyczka dyplomowana wykonuje: henna, manicure, 
pedicure, depilacja, oczyszczanie twarzy oraz zabiegi na twarz. 
Tel.: 0151 45749547

Uzdrowicielka K. Rogge zaprasza na medytacje uzdrawiające 
15 maja o godz. 17:00 oraz na seminarium
„Problemy z nadwagą” 17 maja o godz. 10:30. Zgłoszenia:
e-mail: krystyna.wozniak@gmx.de, www.krystyna-rogge.de,
tel.: 0176 24439855, możliwe osobiste terapie.

Doświadczona księgowa wykonuje usługi w zakresie: 
księgowość, zakładanie firm, korespondencja, Kindergeld, 
rozliczenia z JobCenter. Tel.: 030 92219604,
Mobil: 0172 9229223.

Prace wykończeniowe w zakresie regips, szpachlowanie, 
malowanie, płytki, panele. Tanio, szybko, solidnie.
Tel.: +49 151 66428575, +49 15145622887

Remonty mieszkań, biur, sklepów, płytki, łazienki, parkiet, 
fasady, docieplenia, referencje – hydraulika – c.o.
Tel.: 0157 75589749

Portret ukochanej osoby? Kopia ulubionego dzieła?
Obrazy olejne lub akrylowe, malowidła ścienne
na zamówienie w dowolnym stylu i formacie. 
Tel. 030 46456492, www.krystian.myszor.com,
e-mail: krystian@myszor.com 
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N   A   G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

Tel./Fax: 030/27497001    Mobil 0171 9074101
GRANIT+MARMUR+PIASKOWIEC+WAZONY+LAMPIONY+NAPISY+ZŁOCENIA
KOMINKI+PŁYTY  KUCHENNNE+ŁAZIENKI+SCHODY+OGRODZENIA+itd.

Roedernallee 7 - 13407 Berlin

Przedłużanie rzęs secret lashes metodą 1:1 (rzęsy jedwabne), 
2:1 i 3:1, 100% rzęsy naturalne z norki syberyjskiej, kępki rzęs. 
Berlin-Charlottenburg, tel.: 0152 18052592 Joanna.

Naprawy tapicerskie: (Kärcher), czyszczenie tapicerki 
meblowej: czyszczenie, renowacja skóry. Tel.: 0151 29013351. 
Materiały, skaje, skóry.

Ogrodzenia, płoty, bramy, murowane, stalowe, automatyka, 
dobre terminy, tanio, solidnie. Tel.: +49 151 66428575,
+49 151 45622887

Innenausbau. Wir machen die unglaublichsten Sachen
von Hand. Zakres wykonywanych prac wraz ze zdjęciami
przed i po metamorfozie, znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej: www.hmsberlin.de, 0157 76553664

Usługi remontowo-budowlane, sprzedaż materiałów 
budowlanych, okna, płoty, szafy, zabudowy, stopnie metalowe, 
kraty pomostowe, wszystko pod wymiar, www.tora-cal.de,
tel.: 0170 8263120  oraz 0151 16576478

Casting otwarty na modelkę. Zapraszamy wszystkie chętne 
dziewczyny do wzięcia udziału w castingu. 17 maja 2014
– sobota, w godz. 10:00 do 18:00, Knesebeckstr. 33,
10623 Berlin. Poszukujemy szczupłych dziewcząt od 170 cm, 
od 17 do 26 lat. Uczestniczki przynoszą na casting stroje 
kąpielowe, szpilki, portfolio, jeśli jest. Czekamy na was,
Royal Models, info@royal-models.eu, www.royal-models.eu

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 

wysłuchać         zrozumieć         towarzyszyć

SANS SOUCI
Berlin Wedding

niedrogo         godnie         stylowo

Komputery – Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, 
Internetu / WLAN, usuwanie  wirusów, ratowanie danych,
także u Klienta. Tel.: 030 30201944, Funk: 0162 1786980

Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwanymi. 
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, 0157 84334623, www.festti.de

Chcesz mieć ponad 40 polskich kanałów TV w domu?
Bez anteny satelitarnej i dodatkowych kabli? Możliwość odbioru
TV Trwam i Radio Maryja. Już od 16,95 Euro/mies.
Skontaktuj się z nami. Tel.: 0152 11474611

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań: szpachlowanie, 
regipsy, tapety, malowanie, kafle, podłogi, elektrykę, hydraulikę, 
dekarskie, murarskie, stolarkę, ciesielkę, sprzedaż
i montaż ogrodzeń, bram, balustrad.
Tel.: 0162 1044173 lub 030 85745005

Kosmetyczka Ewitta: profesjonalne - paznokcie akrylowe, 
żelowe, manicure hybrydowy, pedicure (odciski, wrastające 
paznokcie), rzęsy 1:1, henna rzęs, brwi + regulacja, make-up.
Promocje patrz Facebook: Kosmetyczka Ewitta.
Tel.: 0152 17696426

Oferuję pomoc we wszystkich urzędowych związanych
z pobytem w Niemczech: Urząd pracy, Job Center, Kindergeld, 
Elterngeld, Wohngeld, Urząd Skarbowy, rozliczenia, 
tłumaczenia, podania etc.
Mobil: 0151 17890903 lub 030 76210516

Masaż tkanek głębokich, drenaż limfatyczny po mastektomii, 
obrzękach limfatycznych. Leczenie ostrogi piętowej, pomoc
w bólach pleców, migrenie, rwie kulszowej. Rehabilitacja
po udarach, usprawnianie po artroskopii, uśmierzanie 
bolesności związanych z halluksami. Więcej informacji:
tel.: 0157 76992503 lub damian333ko@interia.pl

Medizinischer Hypnosecoach Beata Dürnberg-Manzke 
proponuje hipnozę na redukcję wagi, uwolnienie od nałogu 
tytoniowego, reinkarnację, wzmocnienie pamięci i koncentracji
oraz polepszenie wyników sportowych i szkolnych w j. polskim
i niemieckim. Tel.: 0163 9281432, 03379204747

AGD. Tanie naprawy sprzętu (pralki, zmywarki, suszarki
do prania itp.). Udzielam gwarancji na wykonane naprawy. 
Dojazd do klienta gratis. Telefon: 0174 4973921

Fryzjerka wykonuje usługi typu: baleyage, koloryzacja, 
pasemka, nowoczesne techniki strzyżeń, również stylizacje 
oraz keratynowe prostowanie włosów.
Tel.: 030 95606447, kom.: 0176 76538107
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Podstrzykiwanie zmarszczek, powiększanie ust. 40 lat pracy 
w tym 15 lat doświadczenia w podstrzykiwaniu. Każdy region 
(czoło, oczy, partia ust, wolumen skóry) efekt uzależniony
od oryginalnego materiału, ilości i stężenia. Poinformuj się.
Informacje - tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278

Dyplomowany Ezoteryk, zdejmowanie klątw i uroków, pomoc
w sprawach partnerskich i finansowych, karty, czytanie z dłoni,
analiza z fotografii. Codziennie z wyjątkiem świąt.
W poniedziałki i w środy terminy tylko dla stałych klientów.
Tel.: 030 36411988

Computer Service Krzysztof Sokolowski – masz problem
z komputerem, drukarką, siecią lub oprogramowaniem – 
Zadzwoń!!! Rozwiążę Twój problem szybko, tanio i solidnie!!! 
Dzwoń: 0157 78910550

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

Profesjonalne przedłużanie rzęs metodą 1:1 (rzęsy jedwabne 
Secret Lashes - 40 €) oraz 2:1 (rzęsy 100% naturalne z norki 
syberyjskiej-70 €). Oferuję również manicure hybrydowy 
Shellac. Magda, tel.: 0177 4367005

Fryzjerka wykonuje takie usługi jak: baleyage, pasemka, 
farbowanie, strzyżenie, modelowanie, NOWOŚĆ: trwałe 
prostowanie. Pracuje tylko na produktach firmy WELLA.
Ola, tel.: 0178 3476775

Znana profesjonalna wróżka stawia karty klasyczne + tarota. 
Skuteczne łączenie i rozdzielanie par. Horoskopy, czytanie ze 
zdjęć. Oczyszczanie ze złych wpływów. J. polski i niemiecki.
Tel.: 030 33001569

Telewizja polska przez internet, ponad 40 polskich kanałów.
Już od 16,95 Euro/mies. Nie musisz mieć komputera. 
Możliwość odbioru TV Trwam i Radio Maryja.
Skontaktuj się z nami. Tel.: 0152 11474611
lub wyślij nam SMS, a my oddzwonimy. 

Bioenergoterapeuta - Wellness - Masażysta dyplomowany, 
Ayurveda, Akupresura, Lomi-Lomi, Tybetańskie, Medyczne 
masaże. Uzdrawianie cielesne i duchowe - pomoc
w problemach duszy - Woliński.
Tel.: 030 6622587, kom.: 0179 8477532

Porady w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem, 
Familienkasse, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gewerbeamtem
i Finanzamtem. "Socjal" dla Gewerbowiczów. Załatwianie spraw 
związanych z długami. Tel.: 030 66307663, 0177 5642472

AGD. Naprawa pralek automatycznych, suszarek do bielizny, 
zmywarek do naczyń, lodówek. Na wykonaną usługę udzielam 
gwarancji. Dojazd do klienta gratis.
Tel.: 0163 4755659, 0157 38021228

Biuro ogłoszeń
KONTAKTÓW 

030 3241632
fax:

030 37591850
e-mail:

webmaster@kontakty.org



Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, farbowanie, 
strzyżenie, trwała, styling, przedłużanie włosów, henna, tipsy. 
Agnieszka 0157 30430185

Stany surowe murowane, garaże, wiaty, ogrodzenia, 
elewacje. Uprawnienia. Tanio, szybko, solidnie.
Tel.: +49 15166428575, +49 151 45622887

Kamieniarstwo - nagrobki, montaż na terenie całych Niemiec. 
Parapety, schody, blaty kuchenne z granitu. 
www.tempuspolska.com, Tel.: +48 504089860

Kosmetyczka dyplomowana wykonuje: henna, manicure, 
pedicure, depilacja, oczyszczanie twarzy oraz zabiegi na twarz. 
Tel.: 0151 45749547

Uzdrowicielka K. Rogge zaprasza na medytacje uzdrawiające 
15 maja o godz. 17:00 oraz na seminarium
„Problemy z nadwagą” 17 maja o godz. 10:30. Zgłoszenia:
e-mail: krystyna.wozniak@gmx.de, www.krystyna-rogge.de,
tel.: 0176 24439855, możliwe osobiste terapie.

Doświadczona księgowa wykonuje usługi w zakresie: 
księgowość, zakładanie firm, korespondencja, Kindergeld, 
rozliczenia z JobCenter. Tel.: 030 92219604,
Mobil: 0172 9229223.

Prace wykończeniowe w zakresie regips, szpachlowanie, 
malowanie, płytki, panele. Tanio, szybko, solidnie.
Tel.: +49 151 66428575, +49 15145622887

Remonty mieszkań, biur, sklepów, płytki, łazienki, parkiet, 
fasady, docieplenia, referencje – hydraulika – c.o.
Tel.: 0157 75589749

Portret ukochanej osoby? Kopia ulubionego dzieła?
Obrazy olejne lub akrylowe, malowidła ścienne
na zamówienie w dowolnym stylu i formacie. 
Tel. 030 46456492, www.krystian.myszor.com,
e-mail: krystian@myszor.com 
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N   A   G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

Tel./Fax: 030/27497001    Mobil 0171 9074101
GRANIT+MARMUR+PIASKOWIEC+WAZONY+LAMPIONY+NAPISY+ZŁOCENIA
KOMINKI+PŁYTY  KUCHENNNE+ŁAZIENKI+SCHODY+OGRODZENIA+itd.

Roedernallee 7 - 13407 Berlin

Przedłużanie rzęs secret lashes metodą 1:1 (rzęsy jedwabne), 
2:1 i 3:1, 100% rzęsy naturalne z norki syberyjskiej, kępki rzęs. 
Berlin-Charlottenburg, tel.: 0152 18052592 Joanna.

Naprawy tapicerskie: (Kärcher), czyszczenie tapicerki 
meblowej: czyszczenie, renowacja skóry. Tel.: 0151 29013351. 
Materiały, skaje, skóry.

Ogrodzenia, płoty, bramy, murowane, stalowe, automatyka, 
dobre terminy, tanio, solidnie. Tel.: +49 151 66428575,
+49 151 45622887

Innenausbau. Wir machen die unglaublichsten Sachen
von Hand. Zakres wykonywanych prac wraz ze zdjęciami
przed i po metamorfozie, znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej: www.hmsberlin.de, 0157 76553664

Usługi remontowo-budowlane, sprzedaż materiałów 
budowlanych, okna, płoty, szafy, zabudowy, stopnie metalowe, 
kraty pomostowe, wszystko pod wymiar, www.tora-cal.de,
tel.: 0170 8263120  oraz 0151 16576478

Casting otwarty na modelkę. Zapraszamy wszystkie chętne 
dziewczyny do wzięcia udziału w castingu. 17 maja 2014
– sobota, w godz. 10:00 do 18:00, Knesebeckstr. 33,
10623 Berlin. Poszukujemy szczupłych dziewcząt od 170 cm, 
od 17 do 26 lat. Uczestniczki przynoszą na casting stroje 
kąpielowe, szpilki, portfolio, jeśli jest. Czekamy na was,
Royal Models, info@royal-models.eu, www.royal-models.eu

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 

wysłuchać         zrozumieć         towarzyszyć

SANS SOUCI
Berlin Wedding

niedrogo         godnie         stylowo

Komputery – Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, 
Internetu / WLAN, usuwanie  wirusów, ratowanie danych,
także u Klienta. Tel.: 030 30201944, Funk: 0162 1786980

Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwanymi. 
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, 0157 84334623, www.festti.de

Chcesz mieć ponad 40 polskich kanałów TV w domu?
Bez anteny satelitarnej i dodatkowych kabli? Możliwość odbioru
TV Trwam i Radio Maryja. Już od 16,95 Euro/mies.
Skontaktuj się z nami. Tel.: 0152 11474611

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań: szpachlowanie, 
regipsy, tapety, malowanie, kafle, podłogi, elektrykę, hydraulikę, 
dekarskie, murarskie, stolarkę, ciesielkę, sprzedaż
i montaż ogrodzeń, bram, balustrad.
Tel.: 0162 1044173 lub 030 85745005

Kosmetyczka Ewitta: profesjonalne - paznokcie akrylowe, 
żelowe, manicure hybrydowy, pedicure (odciski, wrastające 
paznokcie), rzęsy 1:1, henna rzęs, brwi + regulacja, make-up.
Promocje patrz Facebook: Kosmetyczka Ewitta.
Tel.: 0152 17696426

Oferuję pomoc we wszystkich urzędowych związanych
z pobytem w Niemczech: Urząd pracy, Job Center, Kindergeld, 
Elterngeld, Wohngeld, Urząd Skarbowy, rozliczenia, 
tłumaczenia, podania etc.
Mobil: 0151 17890903 lub 030 76210516

Masaż tkanek głębokich, drenaż limfatyczny po mastektomii, 
obrzękach limfatycznych. Leczenie ostrogi piętowej, pomoc
w bólach pleców, migrenie, rwie kulszowej. Rehabilitacja
po udarach, usprawnianie po artroskopii, uśmierzanie 
bolesności związanych z halluksami. Więcej informacji:
tel.: 0157 76992503 lub damian333ko@interia.pl

Medizinischer Hypnosecoach Beata Dürnberg-Manzke 
proponuje hipnozę na redukcję wagi, uwolnienie od nałogu 
tytoniowego, reinkarnację, wzmocnienie pamięci i koncentracji
oraz polepszenie wyników sportowych i szkolnych w j. polskim
i niemieckim. Tel.: 0163 9281432, 03379204747

AGD. Tanie naprawy sprzętu (pralki, zmywarki, suszarki
do prania itp.). Udzielam gwarancji na wykonane naprawy. 
Dojazd do klienta gratis. Telefon: 0174 4973921

Fryzjerka wykonuje usługi typu: baleyage, koloryzacja, 
pasemka, nowoczesne techniki strzyżeń, również stylizacje 
oraz keratynowe prostowanie włosów.
Tel.: 030 95606447, kom.: 0176 76538107
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Podstrzykiwanie zmarszczek, powiększanie ust. 40 lat pracy 
w tym 15 lat doświadczenia w podstrzykiwaniu. Każdy region 
(czoło, oczy, partia ust, wolumen skóry) efekt uzależniony
od oryginalnego materiału, ilości i stężenia. Poinformuj się.
Informacje - tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278

Dyplomowany Ezoteryk, zdejmowanie klątw i uroków, pomoc
w sprawach partnerskich i finansowych, karty, czytanie z dłoni,
analiza z fotografii. Codziennie z wyjątkiem świąt.
W poniedziałki i w środy terminy tylko dla stałych klientów.
Tel.: 030 36411988

Computer Service Krzysztof Sokolowski – masz problem
z komputerem, drukarką, siecią lub oprogramowaniem – 
Zadzwoń!!! Rozwiążę Twój problem szybko, tanio i solidnie!!! 
Dzwoń: 0157 78910550

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

Profesjonalne przedłużanie rzęs metodą 1:1 (rzęsy jedwabne 
Secret Lashes - 40 €) oraz 2:1 (rzęsy 100% naturalne z norki 
syberyjskiej-70 €). Oferuję również manicure hybrydowy 
Shellac. Magda, tel.: 0177 4367005

Fryzjerka wykonuje takie usługi jak: baleyage, pasemka, 
farbowanie, strzyżenie, modelowanie, NOWOŚĆ: trwałe 
prostowanie. Pracuje tylko na produktach firmy WELLA.
Ola, tel.: 0178 3476775

Znana profesjonalna wróżka stawia karty klasyczne + tarota. 
Skuteczne łączenie i rozdzielanie par. Horoskopy, czytanie ze 
zdjęć. Oczyszczanie ze złych wpływów. J. polski i niemiecki.
Tel.: 030 33001569

Telewizja polska przez internet, ponad 40 polskich kanałów.
Już od 16,95 Euro/mies. Nie musisz mieć komputera. 
Możliwość odbioru TV Trwam i Radio Maryja.
Skontaktuj się z nami. Tel.: 0152 11474611
lub wyślij nam SMS, a my oddzwonimy. 

Bioenergoterapeuta - Wellness - Masażysta dyplomowany, 
Ayurveda, Akupresura, Lomi-Lomi, Tybetańskie, Medyczne 
masaże. Uzdrawianie cielesne i duchowe - pomoc
w problemach duszy - Woliński.
Tel.: 030 6622587, kom.: 0179 8477532

Porady w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem, 
Familienkasse, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gewerbeamtem
i Finanzamtem. "Socjal" dla Gewerbowiczów. Załatwianie spraw 
związanych z długami. Tel.: 030 66307663, 0177 5642472

AGD. Naprawa pralek automatycznych, suszarek do bielizny, 
zmywarek do naczyń, lodówek. Na wykonaną usługę udzielam 
gwarancji. Dojazd do klienta gratis.
Tel.: 0163 4755659, 0157 38021228

Biuro ogłoszeń
KONTAKTÓW 

030 3241632
fax:

030 37591850
e-mail:

webmaster@kontakty.org
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Oferuję 4 metody przedłużania i zagęszczania rzęs: 1:1, 2D,
3D i Quick Lash Effect. Zapraszam na www.wimpernfan.de; 
Tel.: 0160 5500679; E-Mail: longlashes@t-online.de

Kosmetikstudio „Donna“ zaprasza na zabiegi makijażu 
permanentnego, mezoterapii, mikrodermabrazji diamentowej, 
liposukcji ultradźwiękowej, RF, pedicure, manicure, masaż stóp 
i inne. Leibnitzstr. 70, 10625 Berlin. Terminy: 0151 47217617

Parkiety, dyle, cyklinowanie, szpachlowanie, malowanie, flizy. 
Ogólne remonty mieszkań, itd. Tel.: 0152 16692379

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

Komputery – Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, 
Internetu / WLAN, usuwanie  wirusów, ratowanie danych,
także u Klienta. Tel.: 030 30201944, Funk: 0162 1786980

Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
z dojazdem do klienta. Mikrodermabrazja, oczyszczanie, 
mezoterapia igłowa, wypełnianie zmarszczek, powiększanie 
ust, makijaże okolicznościowe, paznokcie i inne.
Wysoka jakość, promocyjne ceny. Tel.: 0151 66427526

Oferta wiosenna! Cosmeticstudio Anna Fajt zaprasza
między innymi na kosmetykę twarzy, masaż klasyczny,
masaż bańkami chińskimi, mikrodermabrazję, peeling 
kawitacyjny, różnego rodzaju kwasy, pedicure medyczny.
Nürnberger Str. 31, 10789 Berlin

Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

 

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 :

Tel.: 4933090 • Badstraße 11 13357 Berlin-Wedding
www.ortho-praxis-gesundbrunnen.de

 • 

Ortopeda i traumatolog
Dr. med. Marek Rutkowski

zahnarztpraxis  szalski  und  kollegen
wilmersdorfer s t r. 62   10627 ber l in   te l . 030 881 46 49

www.szalski.de     www.zentrum-fuer-keramikimplantate.de

prothet ik   imp lan ta tp ro the t i k   implanto log ie

endodon t i e    äs the t i sche    zahnhe i l kunde

akupunktur     parodonto log ie    parodonta lchi rurg ie

kinderzahnmedizin   kinderprophy laxe   narkose

digitales   röntgen   prophylaxe   professionelles   bleaching

z e n t r u m   f ü r   k e r a m i k i m p l a n t a t e

SPECJALISTA CHIRURGII PLASTYCZNEJ

Dr. med. Jaroslaw Tribull-Potapczuk

Niemiecka jakość - ceny jak w Polsce!

Konsultacje w dni powszednie 15:00-19:00
Koszty porad (i niektórych operacji) pokrywa Krankenkasse

Operacje plastyczne twarzy, powiek, nosa, 
piersi, brzucha i innych części ciała

Kurfürstendamm 69 (Adenauerplatz), 10707 Berlin
Tel.: 030-32708228 lub -36705737lub 0171-7076462 (tu też po polsku)

E-mail: info@dr-tribull.de, Website: www.dr-tribull.de

Uniwersytetu w Lübeck

doktor nauk medycznych Uniwersytetu w Köln

ZDROWIEZDROWIE

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  

KUPNO / SPRZEDAŻ

Kupię większe ilości mleka w proszku dla dzieci typu:
MILUPA APTAMIL PRE 1,2,3 lub HIPP BIO COMBIOTIK 1,2,3, 
tel.: +48 601861504
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Oferuję 4 metody przedłużania i zagęszczania rzęs: 1:1, 2D,
3D i Quick Lash Effect. Zapraszam na www.wimpernfan.de; 
Tel.: 0160 5500679; E-Mail: longlashes@t-online.de

Kosmetikstudio „Donna“ zaprasza na zabiegi makijażu 
permanentnego, mezoterapii, mikrodermabrazji diamentowej, 
liposukcji ultradźwiękowej, RF, pedicure, manicure, masaż stóp 
i inne. Leibnitzstr. 70, 10625 Berlin. Terminy: 0151 47217617

Parkiety, dyle, cyklinowanie, szpachlowanie, malowanie, flizy. 
Ogólne remonty mieszkań, itd. Tel.: 0152 16692379

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

Komputery – Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, 
Internetu / WLAN, usuwanie  wirusów, ratowanie danych,
także u Klienta. Tel.: 030 30201944, Funk: 0162 1786980

Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
z dojazdem do klienta. Mikrodermabrazja, oczyszczanie, 
mezoterapia igłowa, wypełnianie zmarszczek, powiększanie 
ust, makijaże okolicznościowe, paznokcie i inne.
Wysoka jakość, promocyjne ceny. Tel.: 0151 66427526

Oferta wiosenna! Cosmeticstudio Anna Fajt zaprasza
między innymi na kosmetykę twarzy, masaż klasyczny,
masaż bańkami chińskimi, mikrodermabrazję, peeling 
kawitacyjny, różnego rodzaju kwasy, pedicure medyczny.
Nürnberger Str. 31, 10789 Berlin

Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz
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Operacje plastyczne twarzy, powiek, nosa, 
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STOMATOLOG W CHARLOTTENBURG
Hans - Peter Fenske

Mówimy po polsku!
(Pani Martyna)

Kaiserin - Augusta - Allee 87
10589 Berlin
Tel.: 3445040; Fax: 34502666
U-Bhn. Mierendorffplatz
linia nr 7

godz. przyjęć:

pn.

9-12

14-18

wt.

9-12

14-18

śr.

13-19

czw.

9-12

14-18

pt.

9-12

www.nowak-zahnarztpraxis.de

RTHIKA

Ortodoncja   66651535

Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych

ZÄ Katharina Guenther, Malteserstr. 118, 12249 Berlin
e-mail: info@orthika.de

BUS X83 - Haltestelle Marchandstrasse.
bezproblemowe parkowanie tuż przed wejściem do praktyki

 

 
 
Friedrich-Wilhelm-Str. 59 
(Ecke Manteuffelstraße) 
12103 Berlin-Tempelhof 
( 030-751 40 94

Zahnarztpraxis 
Dr. H. G. Unrath

PRAXIS - SCHWERPUNKTE 
Ästhetische Zahnheilkunde 
Prothetik + Eigenlabor 
Parodontose - Behandlung 
Individuelle Prophylaxe 
Mundgeruchs - Sprechstunde

Mówimy po polsku
(Pani Linda)

Sprechzeiten: 
Mo., Di., Do. 9-12 Uhr 
und 14-18 Uhr 
Mi., Fr. 9-13 Uhr

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)

Margarete Baier
Zahnärztin

Di

9-15

Mo

10-19

Mi

10-19

Do

10-18

Fr

9-14

Waldstr. 27, 10551 Berlin (Tiergarten) • Fax/Tel.: (030) 395 92 55
E-Mail: zahnaerztin-baier@t-online.de

Dni przyjęć: poniedziałek i czwartek 18.00 - 19.30,
wtorek, środa, piątek 14.00 - 15.30

ALKOHOLIZM
- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin

tel. (0048) 605 665 819
lub (0048) 91 311 38 41

lek. med. Marek Kubicki
specjalista intensywnej terapii

www.marekkubicki.com

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

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

„Górski Dom Seniora”
oferuje dla Seniorów pobyty 
stałe oraz krótkoterminowe.

Zapewniamy fachową opiekę, wyżywienie, zajęcia
rehabilitacyjne a także organizację czasu wolnego.

Lokalizacja:
Polska, Brenna, woj. śląskie, niedaleko Wisły i Ustronia

43-438 Brenna, ul. Hołcyna 24
Tel: +48 33 488 07 36; Mobil: +48 664 450 944

www.gorskidomseniora.pl

ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING
Beratungsstelle

Poniedziałek 18.00, Środa 19.00, Sobota 17.00
Gierkezeile 39, 10585 Berlin, U–7 Richard-Wagner-Platz

Czwartek godz. 19.00 - 21.00 
Hugo-Cassirer-Str. 2, 13587 Berlin 

Niedziela godz. 17.00 - 19.00 
Lipschitzallee 74, 12353 Berlin
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Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

Praxis:
Sander Str. 1, 12047 Berlin
(Neukölln; U-Bhf Schönleinstr.)
Telefon: (030) 691 43 03
Handy: 0171 1437301

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

9:00-13:00 und 15:00-18:00

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

GABINET PSYCHOTERAPII GESTALT

Katarzyna Kolczyńska
Brunnenstr. 29, 10119 Berlin

Tel.: 0160 7440781; www.kolczynska.eu
, dojazd U-8 Bernauer Straße

ZDROWIEZDROWIE

KONTAKTY | 34 | KONTAKTY

MAGDALENA RADZIEWICZ 

Tel:   (030) 805 853 83

Mobil:  (0160) 931 70 967

E-Mail:  magdalena.radziewicz@onet.eu

Terapia prowadzona jest w języku polskim

LOGOPEDA

 Telefon:
030 / 84 31 60 90              

Neue Steinmetzstr. 4, 
U7 – Kleistpark
S2 – Yorckstrasse
Schöneberg

10827 Berlin

TERMINY PO UZGODNIENIU

LECZENIE WAD (WY)MOWY - GŁOSU 
ORAZ PO URAZACH NEUROLOGICZNYCH

U DZIECI ORAZ DOROSŁYCH

Anna Kolesinski
staatl. gepr. Logopädin

WSZYSTKIE KASY CHORYCH I PRYWATNIE MÓWIMY PO POLSKU

PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Kompleksowa opieka w czasie ciąży
i po porodzie. Homeopatia, akupunktura,
gimnastyka poporodowa, wizyty domowe.
Koszty ponosi kasa chorych.

POŁOŻNA     Teresa Waryniak

Tel.: 0176 / 72107576   e-mail: waryniak@gmail.com

Wioletta Bystrowska 

Lohmeyerstr. 4,

10587 Berlin-Charlottenburg 

U-Bahn Richard-Wagner-Platz 

Tel.: 030 39888299 lub 0175 1153244

• Krankengymnastik, massage, kosmetykę itd. 

Przyjmujemy pacjentów prywatnych

oraz wszystkie kasy chorych. 
Czynne od Pon. - Pt. od 9:00 do 18:00

Robimy wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne
Fizjoterapia Polska

Wynajmę miejsce dla kosmetyczki

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA

KURFÜRSTENDAMM 123 • 10711 BERLIN
Tel.: 030 89044887

mail: info@aesthetic-hair.de;  www.aesthetic-hair.de

Friseursalon & Nagelstudio
tel.: 0152 14063915

- niemieckie produkty, polskie ceny -

bez ingerencji skalpela
ZACHOWAJ NATURALNE PIĘKNO

Podstrzykiwanie kwasem hialuronowym
(Matrix CE, FDA Certyfikat)
- zmarszczki, volumen ust i policzków
- MEZOTERAPIA - ujędrnianie twarzy, szyi, dekoltu...

B. Jankowska – Endermologin, Dipl. Kosmetyczka

RF – ABSOLUTNY HIT!
- fale radiowe i liposukcja ultradźwiękowa, znakomite efekty
   liftingujące, poprawiające gęstość skóry, redukujące tkankę
   tłuszczową i Cellulit
- owal, policzki, szyja, dekolt, ręce...
- zwiotczała skóra – ramiona, brzuch, uda, podnoszenie pośladków
- rozbijanie i uwalnianie tłuszczu (Lipolisa)

Diamentowa mikrodermabrazja - nowoczesny peeling

Zabiegi kosmetyczne

Usuwanie , piegów metodą Cosmelanplam

Adres:
Wilmersdorferstr.69,
10629 Berlin
Tel.: 

Kosmetikstudio Anna Nussbaum zaprasza na:

www.kosmetikstudio-annanussbaum-berlin.de030 99257735

• Diamentową Mikrodermabrazję
• Stymulacja mięśni twarzy - NOWOŚĆ!
• Mezoterapia bezigłowa
• Zabiegi kwasami
• Pielęgnacja dłoni i stóp
• Depilacja woskiem

Podstrzykiwanie zmarszczek,
wypełnianie ust i policzków,
długoletnie doświadczenie.

Tel.: 030 / 33 60 74 95Wiosenna oferta! 

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

Friseursalon & Kosmetikstudio
Schöneberg

 

 

• Pedicure medyczny
• Manicure hybrydowy (Shellac)
• Paznokcie żelowe
• depilacja woskiem
• henna brwi, rzęs + regulacja

www.nagelstudio-mr.de

 

             

                 

Maria Rutkiewicz
Handy: 0163/ 782 71 58

                              
Di – Fr: 9:30 – 18:00 Uhr     Sa: 9:00 – 14:00 Uhr

      Steinmetzstr. 64,  10783 Berlin, U-Bhf. Bülowstrasse

                            
                                      

Hanna Lubowicz

Tel: 030/ 215 14 21   

Mistrz Fryzjerski  

TERAZ „NOWE I CIEKAWE”
Kosmetyka Profesjonalna

ODMIEŃ SIĘ NA WIOSNĘ!

Nowość!
• Keratynowe prostowanie włosów
• Keratynowa odbudowa włosów                               

• / Baleyage / Pasemka
• Strzyżenie
• Fryzury okolicznościowe
• Przedłużanie
  i zagęszczanie włosów

Farbowanie 

 
 

Inmis Studio  Markelstr. 15, 12163 Steglitz 

Tel.: 017661353230  /  e-mail: info@wimpernart.de  /  www.wimpernart.de

WIOSENNA PROMOCJA!!! 
PERNAMENTNE PRZEDŁUŻANIE RZĘS 1:1

Rzęsy jedwabne i z norek trwałość do 8 tygodni!
80 €

Pawel Polonecki
Polski

bioenergoterapeuta Nr. 1 

Teraz w Praxis für Naturheilkunde
Thier-Rostaing

Sächsiche Str. 40, 10713 Berlin 
www.pawelpolonecki.com 

Tel..: 0176 295 377 07

www.lipsil.de 
info@lipsil.de 

BEZPŁATNE KONSULTACJE!

MEDYCYNA ESTETYCZNA I CHIRURGIA TWARZY 

Dr. med. Aleksandra Janicka
specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej

kwas hialuronowy, botox, mezoterapia, 
trwałe powiększanie ust, nici 

niemiecka jakość polskie ceny 

Berlin-Dahlem, Podbielskiallee 77 
tel. 0049 162 678 0000
lub 0048 50997 4646 

ERNEST KAWA - stylista fryzjerski. Od 15 lat prowadzi szkolenia i pokazy fryzjerskie. 

Jest właścicielem Klubu fryzjersko-kosmetycznego YES. Szkolił się w prestiżowych 
akademiach fryzjerskich w Nowym Jorku, Londynie, Stuttgardzie. Współpraca
z czołowymi designerami mody, praca podczas festiwali filmowych, muzycznych
oraz wyborach miss Polonia. Stylizacje do czasopism modowych, współpraca z teatrami
oraz telewizją. Kreowanie wizerunku polskich i światowych gwiazd: SEPTEMBER, SOPHIE 
ELISS BEXTOR, ALEXANDRA BERG, SAFRI DUO, AMEERAH, SABRINA WASHINGTON. 
Droysenstrasse 8  /  Tel. (DE): 0152 37167848  /  Tel. (PL): +48 502161625
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„Mojemu rodzinnemu miastu Warszawie” 
– napisał Tyrmand na stronie tytułowej. I rze-
czywiście, bohaterowie powieści funkcjonują 
w oddanej z detalami przestrzeni powojennej 
stolicy. Dlatego narracja wystawy poprowa-
dzona jest dwubiegunowo – ścieżką powieści
i ścieżką historyczną, które niejednokrotnie 
splatają się ze sobą.

- „Świat ZŁEGO i rzeczywistość War-
szawy z 1954 ukazujemy w kontekście 
swoistego dramatu rozwarstwienia – 
między radością kiełkującego na rui-
nach życia, chciwością i ciemnymi inte-
resami przestępczego półświatka oraz 
realnym okrucieństwem systemu stali-
nowskiego” – powiedziała otwierając wys-
tawę jej kuratorka, Joanna Pogorzelska.

Powieść Tyrmanda „nałożono” na mapę 
powojennej Warszawy posługując się foto-
grafiami archiwalnymi (ze zbiorów m.in. NAC, 
Fundacji KARTA, Muzeum Historycznego Mia-
sta Stołecznego Warszawy), filmowymi mate-
riałami archiwalnymi (Filmoteka Narodowa), 
materiałami dokumentalnymi z Archiwum 
IPN, zdjęciami reportażowymi (dotąd niepu-
blikowanymi autorstwa Krzysztofa Miszuło-
wicza). Na wystawie można poczuć przez 
chwilę klimat powojennej Warszawy. 
Zaaranżowany plastycznie autobus Geńka 
Śmigły „wiezie” widzów w głąb miasta z 1954 
roku, gdzie można obejrzeć plakaty propa-
gandowe z lat 50., przejrzeć artykuły ze 
„Stolicy”, „Życia Warszawy” i pojawiającego 
się w powieści Tyrmanda „Expressu Wieczor-
nego”, wstąpić do kina „Atlantic”, posiedzieć 
kulturalnie w kawiarni „Lajkonik” i – mniej 
kulturalnie – w barze „Słodycz”, zobaczyć jak 
naprawdę wyglądało życie na ruinach wciąż 
obecnych w miejskiej przestrzeni.

Za arcyciekawy projekt towarzyszący wys-
tawie zgodnie uznaliśmy: „Leopold ma zasz-
czyt zaprosić: PROJEKT TYRMAND”. W wyni-

ku swoistej współpracy pomiędzy Muzeum Lite-
ratury a firmą odzieżową „Risk. Made in War-
saw” w przestrzeni wystawienniczej powstała 
kawiarnia. Odtworzono miejsce, gdzie najczę-
ściej można było spotkać autora „Złego”. 
Tutaj sam artysta sam mówi o swoim wize-
runku i próbuje odpowiedzieć na pytania, na 
czym polegał fenomen jego postaci. Skąd do 
dziś zacięte spory o treść „Dziennika 1954”,
o kolorowe skarpetki, brylantynę na włosach 
czy przykrótkie spodnie oraz dlaczego w la-
tach 50. każdy mężczyzna chciał być nim,
a kobieta – z nim.

Sylwia Chutnik, pisarka: - „W latach 50. 
to było miasto, które powstawało na oczach 
ludzi i w „Złym” jest uchwycony ten czas przed 
odwilżą, kiedy ludzie czuli, że coś się może 
zmienić i premiera „Złego” była tego przykła-
dem. Śledząc losy bohaterów można dokła-
dnie odtworzyć miejsca, w których rozgrywa 
się akcja.

Joanna Pogorzelska: - „Wykorzystaliś-
my stare fotografie, filmy dokumentalne, ma-
teriały z IPN i komendy Głównej Policji. Twór-
com wystawy zależało, żeby zwiedzający po-
czuli klimat Warszawy lat 50. a także mogli się 
przyjrzeć książkowym postaciom, które przed-
stawione są tutaj jako bohaterowie komiksu”.

Zuzanna Rosińska-Waś, kuratorka wys-
tawy - „Wzorowałam się na gwiazdach filmo-
wych z lat 50.- zagranicznych i polskich. Tak 
więc można tu zobaczyć i Marylin Monroe,
i Tadeusza Janczara…”

Wystawa Ulice ZŁEGO. Kwiecień 2014 – 
marzec 2015. Muzeum Literatury, Rynek 
Starego Miasta 20. Autorki wystawy: Joanna 
Pogorzelska, Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, 
Zuzanna Rosińska-Waś. Projekt plastyczny
i aranżacja: Anna Nowak. Druki towarzyszące 
wystawie: Konrad Świtała.

Wystawa „Ulice Złego” - da się lubić.

Ulice ZŁEGO biegną przez zdruzgotane, 
okaleczone miasto, wśród zrujnowanych, 
straszących swymi szkieletami kamienic, po 
błocie, śniegu, wśród rozbrzmiewających ha-
łasem licznych placów budowy, dźwiękiem 
dzwonków przepełnionych tramwajów, nawo-
ływaniem bazarowych handlarek, gwarem ka-
wiarnianych rozmów.

- „Widzę tu osoby z pokolenia, które 
pamiętają tamtą Warszawę 1954 r., ale - 
co mnie bardzo cieszy – również bardzo 
wiele młodych osób. Ja jestem z roczni-
ka, który tamtego miasta nie pamięta, ale 
jako dziewczynka znałam doskonale tę 
bramę, opisaną przez Tyrmanda i ten 
budynek, już dziś nieistniejący - powie-
działa podczas czwartkowego otwarcia wysta-
wy prezydent miasta stołecznego Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Warszawa „Złego” 
jest dla mnie bardzo miłym wspomnie-
niem dzieciństwa” - dodała. 

samym zaproszenia widzów do wnętrza po-
wieści – czyli do Warszawy 1954 roku.

Na wystawie w Muzeum Literatury przy-
glądaliśmy się warszawskim ulicom i mogli-
śmy dostrzec, jak prezentowały się w połowie 
lat 50., m.in. Marszałkowska, Krochmalna, 
Piękna i pozostałe miejsca w których roz-
grywa się akcja powieści. Tytułowy „Zły” to 
tajemniczy bohater walczący z kryminalnym 
półświatkiem stolicy, występujący w obronie 
słabszych, początkowo samotnie. Akcja utwo-
ru rozgrywa się w charakterystycznych dla 
Warszawy tego okresu miejscach – ruinach
i ocalałych starych kamienicach, na bazarze 
Różyckiego, w podejrzanych knajpkach
i w nowych kawiarniach. Tyrmand, prowadząc 
swych bohaterów przez odbudowującą się 
Warszawę, zadbał o realia. W powieści można 
odnaleźć nie tylko odwzorowanie topografii 
miasta tamtych czasów, ale przede wszystkim 
jego specyficzny powojenny klimat.

Tadeusz Konwicki pisał o nim:

Sam o sobie mówił sepleniąc trochę:

 „Tyrmand antyko-
munista, Tyrmand katolik, Tyrmand teoretyk 
jazzu, Tyrmand sprawozdawca sportowy, Tyrmand 
globtroter, Tyrmand playboy, Tyrmand reakcjonis-
ta, Tyrmand bikiniarz, Tyrmand filozof, Tyrmand 
prekursor mód, Tyrmand autor bestsellerów, 
Tyrmand pielgrzym, Tyrmand owiana legendą 
tajemnica”.  
„ja jestem pijak, bokseł i dziwkarz”. „Złego” 
czytali wszyscy: warszawskie lolity i cinkciarze, 
zacne damy i playboye - bo każdy odnalazł tam 
jakiś obraz siebie. Ale ta książka to także obraz 
miasta - powojennej Warszawy”. 

Leopold Tyrmand napisał „Złego” na zamó-
wienie licząc na porządne honorarium i trochę 
towarzyskiego zamieszania. Napisany przez 
niego kryminał stał się przebojem tamtych 
czasów i jest z wielkim powodzeniem czytany 
kilkadziesiąt lat po premierze. Szybko stał się 
bestsellerem, a jej autor - rozpoznawalną 
postacią. „Złego”, który w wielu miejscach 
przemycał krytykę powojennych porządków, 
traktowano jako jeden ze zwiastunów odwilży 
w polskiej literaturze. Niemniej krytyka przy-
jęła książkę chłodno, a wraz z zaostrzaniem 
polityki wewnętrznej przez rządy Władysława 
Gomułki represje dotknęły też Tyrmanda. 
Cenzura zatrzymywała mu kolejne powieści, 
jak „Siedem dalekich rejsów”, odmawiano też 
wznowień. I wtedy właśnie „Zły” stał się „bia-
łym krukiem”.

Wydana w roku 1955 powieść Tyrmanda 
opisuje życie stolicy i jej mieszkańców w po-
wojennej rzeczywistości. Do dziś cieszy się 
wielką popularnością, jest regularnie wzna-
wiana, a festiwale poświęcone Tyrmandowi
i Warszawie jego czasów przyciągają tłumy. 

„Ulice Złego” - to najnowsza wystawa
w warszawskim Muzeum Literatury inspiro-
wana tą bestsellerową powieścią. Pozwala 
poczuć klimat powojennej Warszawy i zoba-
czyć jak wyglądało prawdziwe życie w ruinach 
miasta. Wystawa zasadza się na pomyśle sce-
nograficznego odtworzenia obrazu Warszawy 
nakreślonego przez Leopolda Tyrmanda i tym 

Edek Wójciak & Monika Witkowska
„…da się lubić” (13)

„Zły” w Muzeum
Literatury

Tablica pamiątkowa na frontowej ścianie gmachu YMCA
przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie, w którym
w latach 1946–1955 mieszkał Leopold Tyrmand
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„Mojemu rodzinnemu miastu Warszawie” 
– napisał Tyrmand na stronie tytułowej. I rze-
czywiście, bohaterowie powieści funkcjonują 
w oddanej z detalami przestrzeni powojennej 
stolicy. Dlatego narracja wystawy poprowa-
dzona jest dwubiegunowo – ścieżką powieści
i ścieżką historyczną, które niejednokrotnie 
splatają się ze sobą.

- „Świat ZŁEGO i rzeczywistość War-
szawy z 1954 ukazujemy w kontekście 
swoistego dramatu rozwarstwienia – 
między radością kiełkującego na rui-
nach życia, chciwością i ciemnymi inte-
resami przestępczego półświatka oraz 
realnym okrucieństwem systemu stali-
nowskiego” – powiedziała otwierając wys-
tawę jej kuratorka, Joanna Pogorzelska.

Powieść Tyrmanda „nałożono” na mapę 
powojennej Warszawy posługując się foto-
grafiami archiwalnymi (ze zbiorów m.in. NAC, 
Fundacji KARTA, Muzeum Historycznego Mia-
sta Stołecznego Warszawy), filmowymi mate-
riałami archiwalnymi (Filmoteka Narodowa), 
materiałami dokumentalnymi z Archiwum 
IPN, zdjęciami reportażowymi (dotąd niepu-
blikowanymi autorstwa Krzysztofa Miszuło-
wicza). Na wystawie można poczuć przez 
chwilę klimat powojennej Warszawy. 
Zaaranżowany plastycznie autobus Geńka 
Śmigły „wiezie” widzów w głąb miasta z 1954 
roku, gdzie można obejrzeć plakaty propa-
gandowe z lat 50., przejrzeć artykuły ze 
„Stolicy”, „Życia Warszawy” i pojawiającego 
się w powieści Tyrmanda „Expressu Wieczor-
nego”, wstąpić do kina „Atlantic”, posiedzieć 
kulturalnie w kawiarni „Lajkonik” i – mniej 
kulturalnie – w barze „Słodycz”, zobaczyć jak 
naprawdę wyglądało życie na ruinach wciąż 
obecnych w miejskiej przestrzeni.

Za arcyciekawy projekt towarzyszący wys-
tawie zgodnie uznaliśmy: „Leopold ma zasz-
czyt zaprosić: PROJEKT TYRMAND”. W wyni-

ku swoistej współpracy pomiędzy Muzeum Lite-
ratury a firmą odzieżową „Risk. Made in War-
saw” w przestrzeni wystawienniczej powstała 
kawiarnia. Odtworzono miejsce, gdzie najczę-
ściej można było spotkać autora „Złego”. 
Tutaj sam artysta sam mówi o swoim wize-
runku i próbuje odpowiedzieć na pytania, na 
czym polegał fenomen jego postaci. Skąd do 
dziś zacięte spory o treść „Dziennika 1954”,
o kolorowe skarpetki, brylantynę na włosach 
czy przykrótkie spodnie oraz dlaczego w la-
tach 50. każdy mężczyzna chciał być nim,
a kobieta – z nim.

Sylwia Chutnik, pisarka: - „W latach 50. 
to było miasto, które powstawało na oczach 
ludzi i w „Złym” jest uchwycony ten czas przed 
odwilżą, kiedy ludzie czuli, że coś się może 
zmienić i premiera „Złego” była tego przykła-
dem. Śledząc losy bohaterów można dokła-
dnie odtworzyć miejsca, w których rozgrywa 
się akcja.

Joanna Pogorzelska: - „Wykorzystaliś-
my stare fotografie, filmy dokumentalne, ma-
teriały z IPN i komendy Głównej Policji. Twór-
com wystawy zależało, żeby zwiedzający po-
czuli klimat Warszawy lat 50. a także mogli się 
przyjrzeć książkowym postaciom, które przed-
stawione są tutaj jako bohaterowie komiksu”.

Zuzanna Rosińska-Waś, kuratorka wys-
tawy - „Wzorowałam się na gwiazdach filmo-
wych z lat 50.- zagranicznych i polskich. Tak 
więc można tu zobaczyć i Marylin Monroe,
i Tadeusza Janczara…”

Wystawa Ulice ZŁEGO. Kwiecień 2014 – 
marzec 2015. Muzeum Literatury, Rynek 
Starego Miasta 20. Autorki wystawy: Joanna 
Pogorzelska, Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, 
Zuzanna Rosińska-Waś. Projekt plastyczny
i aranżacja: Anna Nowak. Druki towarzyszące 
wystawie: Konrad Świtała.

Wystawa „Ulice Złego” - da się lubić.

Ulice ZŁEGO biegną przez zdruzgotane, 
okaleczone miasto, wśród zrujnowanych, 
straszących swymi szkieletami kamienic, po 
błocie, śniegu, wśród rozbrzmiewających ha-
łasem licznych placów budowy, dźwiękiem 
dzwonków przepełnionych tramwajów, nawo-
ływaniem bazarowych handlarek, gwarem ka-
wiarnianych rozmów.

- „Widzę tu osoby z pokolenia, które 
pamiętają tamtą Warszawę 1954 r., ale - 
co mnie bardzo cieszy – również bardzo 
wiele młodych osób. Ja jestem z roczni-
ka, który tamtego miasta nie pamięta, ale 
jako dziewczynka znałam doskonale tę 
bramę, opisaną przez Tyrmanda i ten 
budynek, już dziś nieistniejący - powie-
działa podczas czwartkowego otwarcia wysta-
wy prezydent miasta stołecznego Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Warszawa „Złego” 
jest dla mnie bardzo miłym wspomnie-
niem dzieciństwa” - dodała. 

samym zaproszenia widzów do wnętrza po-
wieści – czyli do Warszawy 1954 roku.

Na wystawie w Muzeum Literatury przy-
glądaliśmy się warszawskim ulicom i mogli-
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swych bohaterów przez odbudowującą się 
Warszawę, zadbał o realia. W powieści można 
odnaleźć nie tylko odwzorowanie topografii 
miasta tamtych czasów, ale przede wszystkim 
jego specyficzny powojenny klimat.
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 „Tyrmand antyko-
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globtroter, Tyrmand playboy, Tyrmand reakcjonis-
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prekursor mód, Tyrmand autor bestsellerów, 
Tyrmand pielgrzym, Tyrmand owiana legendą 
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„ja jestem pijak, bokseł i dziwkarz”. „Złego” 
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zacne damy i playboye - bo każdy odnalazł tam 
jakiś obraz siebie. Ale ta książka to także obraz 
miasta - powojennej Warszawy”. 
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niego kryminał stał się przebojem tamtych 
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bestsellerem, a jej autor - rozpoznawalną 
postacią. „Złego”, który w wielu miejscach 
przemycał krytykę powojennych porządków, 
traktowano jako jeden ze zwiastunów odwilży 
w polskiej literaturze. Niemniej krytyka przy-
jęła książkę chłodno, a wraz z zaostrzaniem 
polityki wewnętrznej przez rządy Władysława 
Gomułki represje dotknęły też Tyrmanda. 
Cenzura zatrzymywała mu kolejne powieści, 
jak „Siedem dalekich rejsów”, odmawiano też 
wznowień. I wtedy właśnie „Zły” stał się „bia-
łym krukiem”.

Wydana w roku 1955 powieść Tyrmanda 
opisuje życie stolicy i jej mieszkańców w po-
wojennej rzeczywistości. Do dziś cieszy się 
wielką popularnością, jest regularnie wzna-
wiana, a festiwale poświęcone Tyrmandowi
i Warszawie jego czasów przyciągają tłumy. 
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- bezpośrednie rozliczenia dla Arbeitsamt 

PRZEPROWADZKI DORNIAK

- Wynajem auta + kierowca

Tel.: 0173 6666583, po godz. 20.00 - 030 68324924

Szybko- Tanio - Solidnie

dariuszdorniak@googlemail.com

IDIOTENTEST - MPU

Co należy przygotować? Dzwoń zaraz!

Współpraca z dipl. psych. / Moderator Dolny

 
Chcą Gutachten - zabrali prawo jazdy? 

 
Wykorzystaj aktywnie czas utraty! 

 
Tel.: 030 6691210, 22343860 i 0176 24346798

Przewóz osób z adresu na adres:
Bolesławiec-Świeradów Zdrój-Szklarska Poręba-Jelenia
Góra-Karpacz-Legnica-Strzegom-Wałbrzych-Świdnica. 

Tel.: 0048 75 75 212 33, 0048 506 105 413
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Przewóz mebli / Opróżnianie mieszkań i piwnic
Przewóz materiałów budowlanych i narzędzi / Wywóz złomu

TRANSPORT - PRZEPROWADZKI
„Piotrek”

DOBRE CENY!

•   przewóz mebli 
pakowanie w kartony
dla Arbeitsamt i Sozialamt bezpośrednie rozliczenia
możliwość wynajęcia auta z kierowcą

•   
•   
•   

Berlin – Niemcy – Polska – Europa       Solidnie i tanio !!!

Tel. 01777 97 57 49     -     030 / 864 56 379

TRANSPORT - PRZEPROWADZKI

NIERUCHOMOŚCINIERUCHOMOŚCI

POKOJE DO WYNAJĘCIA 
dla osób z działalnością (Gewerbe)

3 minuty od U-Bahn Franz-Neumann-Platz. 

Adres do korespondencji - skrzynki pocztowe. Kontakt w godzinach
od 10.00 do 14.00 (od poniedziałku do soboty), tel.: 0151/ 53235608

Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, 

okolice Trzciela, wyjazd z autostrady, 198 km od Berlina.

Cena od 4 €/m². Niektóre działki z własnym lasem i domem,

na innych na życzenie wybuduję dom. Tel.: +48 602134360

Sprzedam działkę rekreacyjną w Borkowie k. Kartuz.

Jest plan zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt: tel.: 030 36401656 lub autom. sekr.

Wynajmę apartament w Międzyzdrojach, centrum, 74 m²,

III piętro, 200 m od morza. 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, 

balkon. Tel.: 0048 739218826, 0152 10814436

Sprzedam sklep polski na Spandau. Tel.: 0176 85085299

Dom 148 m² z 2005 roku do sprzedania w Ladzinie (10 km do 

morza), działka 1280 m² oraz działka z uprawą borówki 

amerykańskiej 2000 m², 550 tys. zł., tel.: 030 7111920

Wynajmę pokój, centrum Spandau, blisko S-Bahn Rathaus 

Spandau, tel.: 0177 356 1606

Wynajmę pokój dla osoby bez nałogów, bez meldunku,

w Neukölln, U-Bahn Lipschitzallee, 10 min piechota. Dzwonić 

proszę po 19:00.  Tel.: 0176 48129164

Steglitz – mieszkanie 2,5 pokojowe, blisko U-Bahn i S-Bahn, 

wynajmę na okres około 2 lat. Możliwość zameldowania.

Tel.: 0179 3290854

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 55 m², Berlin – Steglitz

z umeblowaną kuchnią (balkon, piwnica), 580€ Warm.

Bardzo dobra lokalizacja. Od 01.06.2014 bez meldunku.

Tel.: 0157 73873531
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(Wrocław, Świdnica, Legnica, Bolesławiec,

  Żagań, Żary, Jelenia Góra, Opole)

od 30 €

Sympatyczny Pan lat 50 (od ponad 30 lat w Berlinie),
lubiący podróże, taniec, pełny humor, oczywiście pracujący, 
pozna miłą Panią. Tel.: 0151 66911253, 0151 63928651

Humorvoller Mann: 49/1,80 m, mit vielseitigen Hobbies 
möchte polnische Frau bis 45 Jahre mit Deutschkenntnissen 
für eine feste Beziehung kennenlernen. Bei Interesse bitte 
unter Tel.: 0176 51341350 melden

Kawaler 40 lat, 175 cm, 80 kg. Niekarany, nie pijący,
bez zobowiązań, katolik, spokojny, pozna Panie do stałego 
związku do 52 lat. Proszę o przesłanie foto całej sylwetki. 
Adres: Pochmara Bogusław, ul. Goworowska 16/19,
07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, Polen.

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Nadmorska skocznia
w sercu lasu

spółcześnie skoki narciarskie utożsamia się z malo-
wniczym górskim krajobrazem i odległościami przy-W

wodzącymi na myśl sen o lataniu jak z mitu o Dedalu
i Ikarze. Nie zawsze tak było. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu skoki były o wiele krótsze, a skocznie budowano 
niekiedy w zaskakujących miejscach. Przedwojenne mia-
sta Gdańsk i Sopot także miały swoje skocznie, na których 
odbywały się konkursy. Przynajmniej jeden z nich okazał 
się szczególnie tragiczny i trwale zapisał w historii Doliny 
Radości. 

Miał na imię Ernst i najprawdopodobniej był skoczkiem niemiec-
kiego pochodzenia. Kiedy odbijał się od progu na 35 metrowej skoczni 
pewnego zimowego dnia 1940 roku nie przypuszczał, że będzie to 
jego ostatni skok. Zmarł w wyniku upadku na zjazd skoczni. Nie zacho-
wały się informacje czy poniósł śmierć na miejscu, czy może próbo-
wano udzielić mu pomocy. Odludne położenie obiektu nakazuje 
jednak myśleć, że dotarcie do szpitala na czas graniczyło z cudem. 
Życie i śmierć bohatera tej historii zostałyby już zapewne dawno za-
pomniane, gdyby nie kamienny pomnik, wyglądający bardziej jak 
nagrobek, stojący na wzniesieniu, na które Ernst musiał spoglądać tuż 
przed felernym skokiem. W pob-
liżu na drzewie ktoś umieścił nie-
wyraźną dziś informację zawiera-
jącą jego imię i dwie daty, być mo-
że wskazujące cezurę czasu jego 
życia. Niestety, cyfry uległy zatar-
ciu, więc personalia sportowca 
wciąż pozostają zagadką. 

Aby znaleźć skocznię w Dolinie 
Radości trzeba zostawić samo-
chód w Oliwie i przejść się na 
spacer po lesie. W zasadzie do dziś 
z kształtu dawnej skoczni narciar-
skiej pozostał tylko zeskok. Wieża 
została zniszczona prawdopodo-
bnie w latach siedemdziesiątych. 
Wiadomo, że konkursy odbywały 
się na niej jeszcze po wojnie, w la-
tach pięćdziesiątych. Jest to naj-
starszy z trzech istniejących przed 
laty tego typu obiektów. Zbudo-
wana w 1932 roku w wąwozie, 
między wzgórzami osiągającymi 
ponad 100 metrów n.p.m. Choć 
punkt konstrukcyjny wydaje się współczesnym fanom skoków bardzo 
niski, w tamtych czasach stanowił nie lada wyzwanie. Rekordzista 
skoczni, zakopiański skoczek nazwiskiem Kołtuń, osiągnął odległość 39 
metrów i biorąc pod uwagę sprzęt jakim dysponowali, był to imponujący 
wynik.

Ludzie odwiedzający ten nieco zapomniany zakątek zastanawiają 
się często kim był Ernst Becker-Lee i dlaczego przestano korzystać 
ze skoczni. Niektórzy twierdzą, powołując się na swoich dużo 
starszych krewnych, że granitowa płyta wznosząca się wśród drzew 
tego zalesionego terenu to jednocześnie nagrobek a pechowy skoczek 
w okresie okupacji znalazł tam swój grób. Z pewnością jednak ani 
wypadek, ani ewentualny pochówek nie zakończyły kariery skoczni. 
Zawinił tu czynnik ludzki i dokonywanie zniszczenia bez powodu. 
Skocznia przeżywa jednak w pewnym sensie swój renesans będąc 
wykorzystywana przez amatorów ekstremalnych sportów rowero-
wych. Kilka lat temu narodziła się w Gdańsku idea odbudowy starej 
skoczni i uczynienia z niej atrakcji turystycznej. Projekt ten nie został 
zrealizowany z uwagi na obiekcje nadleśnictwa obawiającego się 
zniszczenia unikatowej flory i fauny tego malowniczego zakątka Lasów 
Oliwskich. Natalia Klimczak



MOTORYZACJA / TRANSPORT

MPU Vorbereitung („Idiotentest“) 

Dipl.-Psych. Małgorzata Voelkel

STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?

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

„TOMEK”

0152 13874296
tanio - szybko - solidnie

transporte@gmx.de
- opróżnianie mieszkań
- przewóz mebli IKEA, eBAY, BAUMARKT

PRZEPROWADZKI - TRANSPORT 24 h

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7
Tel.: 030 / 701 - 32 - 494

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
  na miejscu tablice rejestracyjne!

Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg

- Przeprowadzki 24h - opróżnianie piwnic 
- bezpośrednie rozliczenia dla Arbeitsamt 

PRZEPROWADZKI DORNIAK

- Wynajem auta + kierowca

Tel.: 0173 6666583, po godz. 20.00 - 030 68324924

Szybko- Tanio - Solidnie

dariuszdorniak@googlemail.com

IDIOTENTEST - MPU

Co należy przygotować? Dzwoń zaraz!

Współpraca z dipl. psych. / Moderator Dolny

 
Chcą Gutachten - zabrali prawo jazdy? 

 
Wykorzystaj aktywnie czas utraty! 

 
Tel.: 030 6691210, 22343860 i 0176 24346798

Przewóz osób z adresu na adres:
Bolesławiec-Świeradów Zdrój-Szklarska Poręba-Jelenia
Góra-Karpacz-Legnica-Strzegom-Wałbrzych-Świdnica. 

Tel.: 0048 75 75 212 33, 0048 506 105 413
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Przewóz mebli / Opróżnianie mieszkań i piwnic
Przewóz materiałów budowlanych i narzędzi / Wywóz złomu

TRANSPORT - PRZEPROWADZKI
„Piotrek”

DOBRE CENY!

•   przewóz mebli 
pakowanie w kartony
dla Arbeitsamt i Sozialamt bezpośrednie rozliczenia
możliwość wynajęcia auta z kierowcą

•   
•   
•   

Berlin – Niemcy – Polska – Europa       Solidnie i tanio !!!

Tel. 01777 97 57 49     -     030 / 864 56 379

TRANSPORT - PRZEPROWADZKI

NIERUCHOMOŚCINIERUCHOMOŚCI

POKOJE DO WYNAJĘCIA 
dla osób z działalnością (Gewerbe)

3 minuty od U-Bahn Franz-Neumann-Platz. 

Adres do korespondencji - skrzynki pocztowe. Kontakt w godzinach
od 10.00 do 14.00 (od poniedziałku do soboty), tel.: 0151/ 53235608

Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, 

okolice Trzciela, wyjazd z autostrady, 198 km od Berlina.

Cena od 4 €/m². Niektóre działki z własnym lasem i domem,

na innych na życzenie wybuduję dom. Tel.: +48 602134360

Sprzedam działkę rekreacyjną w Borkowie k. Kartuz.

Jest plan zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt: tel.: 030 36401656 lub autom. sekr.

Wynajmę apartament w Międzyzdrojach, centrum, 74 m²,

III piętro, 200 m od morza. 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, 

balkon. Tel.: 0048 739218826, 0152 10814436

Sprzedam sklep polski na Spandau. Tel.: 0176 85085299

Dom 148 m² z 2005 roku do sprzedania w Ladzinie (10 km do 

morza), działka 1280 m² oraz działka z uprawą borówki 

amerykańskiej 2000 m², 550 tys. zł., tel.: 030 7111920

Wynajmę pokój, centrum Spandau, blisko S-Bahn Rathaus 

Spandau, tel.: 0177 356 1606

Wynajmę pokój dla osoby bez nałogów, bez meldunku,

w Neukölln, U-Bahn Lipschitzallee, 10 min piechota. Dzwonić 

proszę po 19:00.  Tel.: 0176 48129164

Steglitz – mieszkanie 2,5 pokojowe, blisko U-Bahn i S-Bahn, 

wynajmę na okres około 2 lat. Możliwość zameldowania.

Tel.: 0179 3290854

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 55 m², Berlin – Steglitz

z umeblowaną kuchnią (balkon, piwnica), 580€ Warm.

Bardzo dobra lokalizacja. Od 01.06.2014 bez meldunku.

Tel.: 0157 73873531
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(Wrocław, Świdnica, Legnica, Bolesławiec,

  Żagań, Żary, Jelenia Góra, Opole)

od 30 €

Sympatyczny Pan lat 50 (od ponad 30 lat w Berlinie),
lubiący podróże, taniec, pełny humor, oczywiście pracujący, 
pozna miłą Panią. Tel.: 0151 66911253, 0151 63928651

Humorvoller Mann: 49/1,80 m, mit vielseitigen Hobbies 
möchte polnische Frau bis 45 Jahre mit Deutschkenntnissen 
für eine feste Beziehung kennenlernen. Bei Interesse bitte 
unter Tel.: 0176 51341350 melden

Kawaler 40 lat, 175 cm, 80 kg. Niekarany, nie pijący,
bez zobowiązań, katolik, spokojny, pozna Panie do stałego 
związku do 52 lat. Proszę o przesłanie foto całej sylwetki. 
Adres: Pochmara Bogusław, ul. Goworowska 16/19,
07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, Polen.

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Nadmorska skocznia
w sercu lasu

spółcześnie skoki narciarskie utożsamia się z malo-
wniczym górskim krajobrazem i odległościami przy-W

wodzącymi na myśl sen o lataniu jak z mitu o Dedalu
i Ikarze. Nie zawsze tak było. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu skoki były o wiele krótsze, a skocznie budowano 
niekiedy w zaskakujących miejscach. Przedwojenne mia-
sta Gdańsk i Sopot także miały swoje skocznie, na których 
odbywały się konkursy. Przynajmniej jeden z nich okazał 
się szczególnie tragiczny i trwale zapisał w historii Doliny 
Radości. 

Miał na imię Ernst i najprawdopodobniej był skoczkiem niemiec-
kiego pochodzenia. Kiedy odbijał się od progu na 35 metrowej skoczni 
pewnego zimowego dnia 1940 roku nie przypuszczał, że będzie to 
jego ostatni skok. Zmarł w wyniku upadku na zjazd skoczni. Nie zacho-
wały się informacje czy poniósł śmierć na miejscu, czy może próbo-
wano udzielić mu pomocy. Odludne położenie obiektu nakazuje 
jednak myśleć, że dotarcie do szpitala na czas graniczyło z cudem. 
Życie i śmierć bohatera tej historii zostałyby już zapewne dawno za-
pomniane, gdyby nie kamienny pomnik, wyglądający bardziej jak 
nagrobek, stojący na wzniesieniu, na które Ernst musiał spoglądać tuż 
przed felernym skokiem. W pob-
liżu na drzewie ktoś umieścił nie-
wyraźną dziś informację zawiera-
jącą jego imię i dwie daty, być mo-
że wskazujące cezurę czasu jego 
życia. Niestety, cyfry uległy zatar-
ciu, więc personalia sportowca 
wciąż pozostają zagadką. 

Aby znaleźć skocznię w Dolinie 
Radości trzeba zostawić samo-
chód w Oliwie i przejść się na 
spacer po lesie. W zasadzie do dziś 
z kształtu dawnej skoczni narciar-
skiej pozostał tylko zeskok. Wieża 
została zniszczona prawdopodo-
bnie w latach siedemdziesiątych. 
Wiadomo, że konkursy odbywały 
się na niej jeszcze po wojnie, w la-
tach pięćdziesiątych. Jest to naj-
starszy z trzech istniejących przed 
laty tego typu obiektów. Zbudo-
wana w 1932 roku w wąwozie, 
między wzgórzami osiągającymi 
ponad 100 metrów n.p.m. Choć 
punkt konstrukcyjny wydaje się współczesnym fanom skoków bardzo 
niski, w tamtych czasach stanowił nie lada wyzwanie. Rekordzista 
skoczni, zakopiański skoczek nazwiskiem Kołtuń, osiągnął odległość 39 
metrów i biorąc pod uwagę sprzęt jakim dysponowali, był to imponujący 
wynik.

Ludzie odwiedzający ten nieco zapomniany zakątek zastanawiają 
się często kim był Ernst Becker-Lee i dlaczego przestano korzystać 
ze skoczni. Niektórzy twierdzą, powołując się na swoich dużo 
starszych krewnych, że granitowa płyta wznosząca się wśród drzew 
tego zalesionego terenu to jednocześnie nagrobek a pechowy skoczek 
w okresie okupacji znalazł tam swój grób. Z pewnością jednak ani 
wypadek, ani ewentualny pochówek nie zakończyły kariery skoczni. 
Zawinił tu czynnik ludzki i dokonywanie zniszczenia bez powodu. 
Skocznia przeżywa jednak w pewnym sensie swój renesans będąc 
wykorzystywana przez amatorów ekstremalnych sportów rowero-
wych. Kilka lat temu narodziła się w Gdańsku idea odbudowy starej 
skoczni i uczynienia z niej atrakcji turystycznej. Projekt ten nie został 
zrealizowany z uwagi na obiekcje nadleśnictwa obawiającego się 
zniszczenia unikatowej flory i fauny tego malowniczego zakątka Lasów 
Oliwskich. Natalia Klimczak



AUTOGLAS DRYJAS

Wiesław Dryja

- naprawa pękniętych szyb samochodowych -
- reperacja pęknięć i usuwanie odprysków -

Warsztat przy stacji benzynowej Shell
Mariendorfer Damm 170, 12107 Berlin
Mobil: 0157 37 55 33 59
Tel.: 030 / 740 014 88
Fax: 030 / 740 014 89

Mówimy po polsku!

Ob Steinschlag oder Riss wir reparieren dies !!!

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 8:00-19:00
Sob. 9:00-13:00

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

Berlin – Bydgoszcz – Toruń – Berlin (okolice).
Przewozy osób i paczek z domu pod dom.
Tel.: 0048 503030826, 0048 523420202.
Klimatyzacja! Komfortowo! Tanio! Zapraszamy!

Polska wypożyczalnia przyczep w Berlinie –
przyczepy – lawety – holowanie aut. Tel.: 0157 83733478,
Zerpenschleuser Ring, 13439 Berlin

Transport i przeprowadzki - bezpośrednie rozliczanie
dla Arbeitsamt i Sozialamt. Opróżnianie mieszkań, piwnic
i strychów. Darmowa wycena. Berlin, Niemcy i do Polski.
Tanio, szybko i solidnie. Tel.: 0176 96538820 oraz 030 3321672

„Joli” Reisen: Berlin – Opole – Krapkowice – Kędzierzyn Koźle 
– Racibórz – Wodzisław Śląski – Berlin.
Informacje dotyczące wyjazdów pod numerami telefonów:
030 74308810 lub 0157 86910856, PL +48 511751783

Berlin – Poznań – Bydgoszcz – Toruń – Grudziądz
i okolice z domu pod dom, wyjazdy sobota, paczki.
Dzwoń: 0048 523216079, 0048 600391992

Berlin – Górny Śląsk  – Berlin, z domu pod dom,
wyjazd każdy piątek, powrót niedziela, +49 17630639003,
+48 518264527

Czytam – kasuję błędy w aucie – 20 €. Zmieniam rozrządy, 
sprzęgła oraz zawieszenia. Kleję pęknięte, uszkodzone 
plastikowe zderzaki. Tel.: 0157 78453544 lub 0163 9404295. 
Proszę dzwonić po 17.00

Autolaweta - samochody osobowe do 1,7 T. Po Berlinie stała 
stawka od 30 euro. Transport do Polski - cena do uzgodnienia. 
Tel.: 015732749292, tfot@wp.pl

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

MOTORYZACJA / TRANSPORT

KFZ - MEISTERBETRIEB
- WSZYSTKIE POJAZDY -

KFZ - MEISTERBETRIEB
- WSZYSTKIE POJAZDY -

Tel.: 030/383 04 941 Fax: 030/345 03 063

Mobil: 0176/86 73 25 67

Inh.: Dariusz Plonka Sickingenstr. 41 / 10553 Berlin

KFZ - Naprawy • Blacharstwo i lakiernictwo
Serwis opon • KFZ - Diagnostyka • HU/AU - codziennie • Wymiana szyb

Wymiana oleju • Pomoc drogowa • Kupno/Sprzedaż pojazdów

 • Serwis klimatyzacji

MOTORYZACJA / TRANSPORT

KONTAKTY | 41 | KONTAKTYKONTAKTY | 40 | KONTAKTY

Dipl. -Ing. Henryk Dzikowski

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

Tel.: (030) 91705498  Fax: (030) 89379415  
Kom.: 01794503652  kfz.sv.dzikowski@online.de

- wycena szkód powypadkowych - Gutachten
- wycena wartości pojazdu
- rzeczoznawca certyfikowany przez PersCert TÜV
- oględziny u klienta, 

przy ustalonej winie strony przeciwnej, za wycenę  
szkody z reguły płaci ubezpieczalnia sprawcy.      

bezpłatne porady telefoniczne
- 

możliwe bezpłatne wykonanie wyceny

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 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.dewww.michael-zurek.de

w Berlinie

od

lat
18

Zielona Góra - Berlin
Przewozy osób 7 dni

w tygodniu już od 100 zł/os.

Tel.: +48 512 291772
Przy rozmowie telefonicznej proszę powołać się na miesięcznik KONTAKTY

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 

MD TOP UMZÜGEMD TOP UMZÜGE  składanie mebli, transport IKEA, przeprowadzki,

opróżnianie piwnic, rozliczenie dla Arbeitsamt. Posiadam 2 busy kontenerowe

i upezpieczenie na przeprowadzki. Tel.: 0177 1330880, 030 81473037,

E-mail: marekopuchowicz@aol.de MD TOP UMZÜGEMD TOP UMZÜGE



AUTOGLAS DRYJAS

Wiesław Dryja

- naprawa pękniętych szyb samochodowych -
- reperacja pęknięć i usuwanie odprysków -

Warsztat przy stacji benzynowej Shell
Mariendorfer Damm 170, 12107 Berlin
Mobil: 0157 37 55 33 59
Tel.: 030 / 740 014 88
Fax: 030 / 740 014 89

Mówimy po polsku!

Ob Steinschlag oder Riss wir reparieren dies !!!

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 8:00-19:00
Sob. 9:00-13:00

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

Berlin – Bydgoszcz – Toruń – Berlin (okolice).
Przewozy osób i paczek z domu pod dom.
Tel.: 0048 503030826, 0048 523420202.
Klimatyzacja! Komfortowo! Tanio! Zapraszamy!

Polska wypożyczalnia przyczep w Berlinie –
przyczepy – lawety – holowanie aut. Tel.: 0157 83733478,
Zerpenschleuser Ring, 13439 Berlin

Transport i przeprowadzki - bezpośrednie rozliczanie
dla Arbeitsamt i Sozialamt. Opróżnianie mieszkań, piwnic
i strychów. Darmowa wycena. Berlin, Niemcy i do Polski.
Tanio, szybko i solidnie. Tel.: 0176 96538820 oraz 030 3321672

„Joli” Reisen: Berlin – Opole – Krapkowice – Kędzierzyn Koźle 
– Racibórz – Wodzisław Śląski – Berlin.
Informacje dotyczące wyjazdów pod numerami telefonów:
030 74308810 lub 0157 86910856, PL +48 511751783

Berlin – Poznań – Bydgoszcz – Toruń – Grudziądz
i okolice z domu pod dom, wyjazdy sobota, paczki.
Dzwoń: 0048 523216079, 0048 600391992

Berlin – Górny Śląsk  – Berlin, z domu pod dom,
wyjazd każdy piątek, powrót niedziela, +49 17630639003,
+48 518264527

Czytam – kasuję błędy w aucie – 20 €. Zmieniam rozrządy, 
sprzęgła oraz zawieszenia. Kleję pęknięte, uszkodzone 
plastikowe zderzaki. Tel.: 0157 78453544 lub 0163 9404295. 
Proszę dzwonić po 17.00

Autolaweta - samochody osobowe do 1,7 T. Po Berlinie stała 
stawka od 30 euro. Transport do Polski - cena do uzgodnienia. 
Tel.: 015732749292, tfot@wp.pl

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

MOTORYZACJA / TRANSPORT
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Przygotował i opracował: Jarosław Subsar / e-mail: live-cook@gmx.de

Szparagi są dobre
na wszystko,

sezon rozpoczęty !!!

Zupa szparagowa 

Niemcy są od 2006 roku Mistrzami 
Europy w uprawie i konsumpcji szpa-
ragów. W ubiegłym roku zebrali i skon-
sumowali ponad 90 tysięcy ton tej 
szlachetnej byliny. Szparagi cieszą 
oko rolnika, smakosza i kucharza. 

Wiosną do połowy kwietnia rozpoczyna się sezon na szparagi, na 
niemieckich stołach niepodzielnie w tym czasie królują najczęściej 
szparagi. Według statystyk każdy Niemiec zjada rocznie 1,5 kg tych 
warzyw, nie pamiętając często o tym, że od lat podporą szparagowej 
branży są tysiące Polaków, którzy sezonowo pracują przy zbiorach. 
Kilka słów na temat szparagów, wyróżniamy trzy rodzaje szparagów 
jadalnych: białe, zielone i fioletowe. Istnieją jeszcze szparagi ozdobne 
ale tymi zajmować się nie będziemy. Szparagi białe są bardziej łykowate 
od zielonych dlatego dobrze jest je obrać przed gotowaniem, zielone są 
najdelikatniejsze, za to fioletowe (najrzadsze bo trudne w uprawie) mają 
więcej asparaginy co nadaje im bardziej intensywny smak i zapach, są też 
bardziej słodkie.

Niemcy najchętniej jedzą szparagi białe, ugotowane i okraszone masłem 
z bułką tartą albo kremowym sosem hollandaise, podane ze sznyclem 
wieprzowym. Najlepiej smakują, gdy są świeże. Sezon na szparagi 
kończy się oficjalnie 24 czerwca.

Jak kupować szparagi?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby szparagi były 
świeże, o jasnych zamkniętych główkach i połyskujących pędach, aby 
sprawdzić świeżość szparagów należy złamać łodygę. Gdy jest sprężysta 
i po przełamaniu tryska z niej sok oznacza to, że z powodzeniem można 
ich użyć do przyrządzenia potrawy. Innym sposobem sprawdzenia 
świeżości jest delikatne potarcie szparagów o siebie. Świeże będą 
wydawały charakterystyczny, „skrzypiący” dźwięk, nie warto kupować 
szparagów zwiędłych ani zdrewniałych, ani takich, które były 

Sposób wykonania:

Szparagi umyj, cieniutko obierz i pokrój na kawałki. 20 główek 
szparagów odłóż, zblanszuj i smaż około 5 minut na łyżce masła. 
Następnie wyjmij i odstaw w ciepłe miejsce. Resztę szparagów zalej 
wrzącym bulionem, gotuj przez 25 minut. Wyjmij i zmiksuj z 200 ml 
bulionu. Z mąki, masła i reszty bulionu przyrządź beszamel. Dopraw go 
wedle smaku solą i pieprzem, a następnie połącz ze szparagowym puree. 
Całość podgrzewaj prze kilka minut na niewielkim ogniu, starając się nie 
dopuścić do wrzenia. Dodaj śmietanę i wymieszaj. Przed podaniem 
ozdób podsmażonymi główkami szparagów. Smacznego

Niezwykłe przepisy Mistrza JarkaNiezwykłe przepisy Mistrza Jarka

Mistrz kuchni - Jarosław SubsarMistrz kuchni - Jarosław Subsar

Składniki :
• ok. 30 szparagów
• 1,2 litra bulionu (warzywnego lub z kury)
• 3 łyżki masła
• 2 łyżki mąki
• mały kubek śmietany (150 ml)
• sól i pieprz dla smaku

teczniejszych afrodyzjaków. Na naszym rynku dostępne są szparagi 
białe oraz szparagi zielone, o nieco bardziej zdecydowanym smaku i co 
najważniejsze nie wymagające obierania. Szparagi białe obiera się od 
góry tuż pod główką, odcinając zdrewniałe końce. Odpadków nie należy 
wyrzucać, ale ugotować ze szparagami lub osobno. Najkorzystniej jest 
gotować szparagi w całości. Związuje się je w pęczki po 8-10 szparagów 
i ustawia pionowo w naczyniu. Zalewa osolonym (ewentualnie z dodat-
kiem cukru) wrzątkiem, do którego dla zachowania aromatu dodaje się 
niewielki kawałek masła oraz sok z cytryny. Soku z cytryny nie dodaje się 
podczas gotowania zielonych szparagów, ponieważ zabarwia je na 
szaro. Szparagi białe gotuje się do miękkości, a zielone krócej (al. dente). 
Czas gotowania wynosi ok. 15-20 minut w zależności od grubości i świe-
żości szparagów. Szparagi wyjmuje się, gdy czubki są miękkie, końce mo-
gą być twardawe.

Szparagi można podawać oczywiście na wiele sposobów, po ugotowaniu 
można je po prostu polać masłem lub zasmażką z masła i bułki. Można
z nich zrobić krem, zupę, podać z jajkiem, pod beszamelem, można je 
również zapiec z innymi warzywami lub szynką. Moim dzisiejszym prze-
pisem będzie zupa-krem ze szparagów. Zupa szparagowa jest wykwin-
tna, pyszna, ale jednocześnie bardzo lekka. Szparagowa zupa - krem to 
idealne pierwsze danie dla każdej dziewczyny, która dba o zdrowie i ład-
ną sylwetkę. Choć przygotowanie tego posiłku zajmuje około 45 minut, 
warto poświęcić czas, aby móc delektować się wyjątkowym smakiem.

wystawiane na słońce lub długo trzymane bez wody. Białe szparagi 
powinny być średniej grubości. Będzie je trzeba obrać ze skórki, więc jeśli 
wybierzemy za cienkie, to może się tak zdarzyć, że niewiele zostanie nam 
do zjedzenia. Za grube też nie są najlepsze.

Szparagi są skarbnicą witamin i składników mineralnych. Zapobiegają 
powstawaniu nowotworów, odpowiadają za prawidłowy rozwój pło-
du, wspomagają kobiety karmiące piersią i odchudzają, ponieważ w 100 
gramach zawierają tylko 18 kcal. Ponadto szparagi są jednym z najsku-

W Niemczech wypada witać się po kiczo-
watemu. Czemu wypada? Odpowiedź jest 
prosta. Niemcy przecież, to ojczyzna kiczu. 
Ponieważ nie udało się do tej pory odpowie-
dzieć na pytanie, czy kicz istnieje od początku 
świata i czy jest też w kosmosie, należy się 
skupić na tym, co wiadomo na pewno: termin 
ten pojawił się w latach siedemdziesiątych 
dziewiętnastego wieku w żargonie 
malarzy i handlarzy obrazami w Mo-
nachium i oznaczał przedmiot 
(obraz) niewielkiej wartości. Chcąc 
poznać korzenie słowa KICZ, natra-
fiamy na niemieckie „verkitschen”
co oznacza po prostu „przyrządzić
i sprzedać tanio”. Ludwig Giesz 
natomiast, znany badacz fenomenu, 
sądzi, że wyraz ten ma swe korzenie 
w niemieckim słowie „kitschen”, 
które oznacza „den Strassenschlam 
zusammenscharen”, czyli zbieranie 
śmieci z ulicy.

Co kojarzy się z kiczem? Oczywi-
ście krasnal ogrodowy. Gdzie powstał 
pierwszy krasnal ogrodowy? Oczywi-
ście w Niemczech (celowo unikam
tu pytania o największego krasnala 
ogrodowego na świecie – ten – celo-
wo nie unikam udzielenia odpowiedzi 
na to pytanie: znajduje się w Polsce – 
pytanie za sto punktów: gdzie???) 

W 1972 roku pewien czeladnik garncarski 
w Turyngii poczuł moc i stworzył figurkę
z brodą i spiczastą czapką. Niedługo po tym 
wydarzeniu, w miejscowości Grafenroda pow-
stała cała manufaktura produkująca krasnale 
na skalę masową. Kamila Tomasiewicz w arty-
kule wchodzącym w skład publikacji „Kiczo-
sfery współczesności” pisze, że krasnale „dla 

zmieniały się na przestrzeni lat. Czy mają 
Państwo ogródek działkowy? Kiedyś ktoś 
podesłał mi taką oto historyjkę:

„Moi rodzice kupili dwa lata temu 
zagospodarowany ogródek działkowy. 
Tuż przy wejściu właścicielka urządziła 
coś na kształt ogródka skalnego. Pomię-

dzy listowiem roślin różnorakich umieś-
ciła plastikowe zwierzaki. Sąsiadowały 
ze sobą jelenie i koty, kaczka i żyrafa, 
cuda nad cudami. Brzydkie okrutnie. 
Myślałam sobie, że to może dla dziecka 
uczyniono. Otóż nie, okazało się, że na-
rzeczony właścicielki zwoził te plastiko-
we twory w prezencie dla niej. W pierw-
szym odruchu chciałam plastikowe zoo 
zlikwidować. Jednakże rzecz jest na 
tyle oryginalna, że namówiłam rodzi-

ców na zachowanie tego Muzeum 
Szczęścia:). I już drugi rok z rzę-
du ustawiamy kiczowate dinoza-
ury, jaszczurki i tygrysy na skal-
niaku:))))”. 

Czy Państwo mają podobne doś-
wiadczenia? A może podczas wiosen-
nych spacerów odkryli Państwo jakieś 
inne kłębowisko kiczu? Redaktorka 
„Kontaktów” czeka na zdjęcia ogró-
dków działkowych bogatych w różo-
we plastikowe flamingi, krasnale og-
rodowe, żółwie i żaby z kamienia oraz 
inne piękności (fotki proszę przesyłać 
na adres : kiczkok.kiczkok@wp.pl)!

Najciekawsze prace opublikujemy 
w najbliższym wydaniu „Kontaktów”! 
Kto wie, może nawet przeprowadzimy 
wywiad z właścicielem?

A może ktoś ma krasnala, którego 
(nie daj Boże!) chce wyrzucić, bo za 
bardzo zbladł? Przynieście go do 
redakcji „Kontaktów”. Autorka tego 
artykułu chętnie go zaadoptuje a tak-
że odmaluje i sprawi, że zacznie no-
we, lepsze życie! 

Tschüssi!!!

Eure Kitsch Bekennerin
(Wasza wyznawczyni kiczu)

– Marta Szymańska

PS. Pamiętajmy o jednym, jak to kiedyś 
powiedzial klasyk (Abraham Moles): „Kicz jest 
jak szczęście, jest dla dnia codziennego.”

Kicz jest jak szczęście, jest dla dnia codziennego

Wiosna w pełni, sezon na krasnale ogrodowe czas zacząć! A że krasnale 
to symbol kiczu, pozwolą Państwo, że przywitam się z Państwem 
wspaniałym kiczowatym słowem: „Hejka!” 

nazistów były niegodne narodu niemieckiego
i nie dość aryjskie”. Doczekały się jednak 
lepszych czasów. Pamięć o nich nie umiera, 
wciąż są produkowane, wciąż są inspiracją, 
nawet się o nich pisze – dowodem na to jest 
zakupiony przeze mnie ostatnio
w Berlinie „Leksykon kras-
nali ogrodowych”, pokazują-

cy jak te przemiłe figurki 

fot.: Marta Szymańska

fot.: Zuza Kacprzak

fot.: Marta Szymańska
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oko rolnika, smakosza i kucharza. 

Wiosną do połowy kwietnia rozpoczyna się sezon na szparagi, na 
niemieckich stołach niepodzielnie w tym czasie królują najczęściej 
szparagi. Według statystyk każdy Niemiec zjada rocznie 1,5 kg tych 
warzyw, nie pamiętając często o tym, że od lat podporą szparagowej 
branży są tysiące Polaków, którzy sezonowo pracują przy zbiorach. 
Kilka słów na temat szparagów, wyróżniamy trzy rodzaje szparagów 
jadalnych: białe, zielone i fioletowe. Istnieją jeszcze szparagi ozdobne 
ale tymi zajmować się nie będziemy. Szparagi białe są bardziej łykowate 
od zielonych dlatego dobrze jest je obrać przed gotowaniem, zielone są 
najdelikatniejsze, za to fioletowe (najrzadsze bo trudne w uprawie) mają 
więcej asparaginy co nadaje im bardziej intensywny smak i zapach, są też 
bardziej słodkie.

Niemcy najchętniej jedzą szparagi białe, ugotowane i okraszone masłem 
z bułką tartą albo kremowym sosem hollandaise, podane ze sznyclem 
wieprzowym. Najlepiej smakują, gdy są świeże. Sezon na szparagi 
kończy się oficjalnie 24 czerwca.

Jak kupować szparagi?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby szparagi były 
świeże, o jasnych zamkniętych główkach i połyskujących pędach, aby 
sprawdzić świeżość szparagów należy złamać łodygę. Gdy jest sprężysta 
i po przełamaniu tryska z niej sok oznacza to, że z powodzeniem można 
ich użyć do przyrządzenia potrawy. Innym sposobem sprawdzenia 
świeżości jest delikatne potarcie szparagów o siebie. Świeże będą 
wydawały charakterystyczny, „skrzypiący” dźwięk, nie warto kupować 
szparagów zwiędłych ani zdrewniałych, ani takich, które były 

Sposób wykonania:

Szparagi umyj, cieniutko obierz i pokrój na kawałki. 20 główek 
szparagów odłóż, zblanszuj i smaż około 5 minut na łyżce masła. 
Następnie wyjmij i odstaw w ciepłe miejsce. Resztę szparagów zalej 
wrzącym bulionem, gotuj przez 25 minut. Wyjmij i zmiksuj z 200 ml 
bulionu. Z mąki, masła i reszty bulionu przyrządź beszamel. Dopraw go 
wedle smaku solą i pieprzem, a następnie połącz ze szparagowym puree. 
Całość podgrzewaj prze kilka minut na niewielkim ogniu, starając się nie 
dopuścić do wrzenia. Dodaj śmietanę i wymieszaj. Przed podaniem 
ozdób podsmażonymi główkami szparagów. Smacznego

Niezwykłe przepisy Mistrza JarkaNiezwykłe przepisy Mistrza Jarka

Mistrz kuchni - Jarosław SubsarMistrz kuchni - Jarosław Subsar

Składniki :
• ok. 30 szparagów
• 1,2 litra bulionu (warzywnego lub z kury)
• 3 łyżki masła
• 2 łyżki mąki
• mały kubek śmietany (150 ml)
• sól i pieprz dla smaku

teczniejszych afrodyzjaków. Na naszym rynku dostępne są szparagi 
białe oraz szparagi zielone, o nieco bardziej zdecydowanym smaku i co 
najważniejsze nie wymagające obierania. Szparagi białe obiera się od 
góry tuż pod główką, odcinając zdrewniałe końce. Odpadków nie należy 
wyrzucać, ale ugotować ze szparagami lub osobno. Najkorzystniej jest 
gotować szparagi w całości. Związuje się je w pęczki po 8-10 szparagów 
i ustawia pionowo w naczyniu. Zalewa osolonym (ewentualnie z dodat-
kiem cukru) wrzątkiem, do którego dla zachowania aromatu dodaje się 
niewielki kawałek masła oraz sok z cytryny. Soku z cytryny nie dodaje się 
podczas gotowania zielonych szparagów, ponieważ zabarwia je na 
szaro. Szparagi białe gotuje się do miękkości, a zielone krócej (al. dente). 
Czas gotowania wynosi ok. 15-20 minut w zależności od grubości i świe-
żości szparagów. Szparagi wyjmuje się, gdy czubki są miękkie, końce mo-
gą być twardawe.

Szparagi można podawać oczywiście na wiele sposobów, po ugotowaniu 
można je po prostu polać masłem lub zasmażką z masła i bułki. Można
z nich zrobić krem, zupę, podać z jajkiem, pod beszamelem, można je 
również zapiec z innymi warzywami lub szynką. Moim dzisiejszym prze-
pisem będzie zupa-krem ze szparagów. Zupa szparagowa jest wykwin-
tna, pyszna, ale jednocześnie bardzo lekka. Szparagowa zupa - krem to 
idealne pierwsze danie dla każdej dziewczyny, która dba o zdrowie i ład-
ną sylwetkę. Choć przygotowanie tego posiłku zajmuje około 45 minut, 
warto poświęcić czas, aby móc delektować się wyjątkowym smakiem.

wystawiane na słońce lub długo trzymane bez wody. Białe szparagi 
powinny być średniej grubości. Będzie je trzeba obrać ze skórki, więc jeśli 
wybierzemy za cienkie, to może się tak zdarzyć, że niewiele zostanie nam 
do zjedzenia. Za grube też nie są najlepsze.

Szparagi są skarbnicą witamin i składników mineralnych. Zapobiegają 
powstawaniu nowotworów, odpowiadają za prawidłowy rozwój pło-
du, wspomagają kobiety karmiące piersią i odchudzają, ponieważ w 100 
gramach zawierają tylko 18 kcal. Ponadto szparagi są jednym z najsku-

W Niemczech wypada witać się po kiczo-
watemu. Czemu wypada? Odpowiedź jest 
prosta. Niemcy przecież, to ojczyzna kiczu. 
Ponieważ nie udało się do tej pory odpowie-
dzieć na pytanie, czy kicz istnieje od początku 
świata i czy jest też w kosmosie, należy się 
skupić na tym, co wiadomo na pewno: termin 
ten pojawił się w latach siedemdziesiątych 
dziewiętnastego wieku w żargonie 
malarzy i handlarzy obrazami w Mo-
nachium i oznaczał przedmiot 
(obraz) niewielkiej wartości. Chcąc 
poznać korzenie słowa KICZ, natra-
fiamy na niemieckie „verkitschen”
co oznacza po prostu „przyrządzić
i sprzedać tanio”. Ludwig Giesz 
natomiast, znany badacz fenomenu, 
sądzi, że wyraz ten ma swe korzenie 
w niemieckim słowie „kitschen”, 
które oznacza „den Strassenschlam 
zusammenscharen”, czyli zbieranie 
śmieci z ulicy.

Co kojarzy się z kiczem? Oczywi-
ście krasnal ogrodowy. Gdzie powstał 
pierwszy krasnal ogrodowy? Oczywi-
ście w Niemczech (celowo unikam
tu pytania o największego krasnala 
ogrodowego na świecie – ten – celo-
wo nie unikam udzielenia odpowiedzi 
na to pytanie: znajduje się w Polsce – 
pytanie za sto punktów: gdzie???) 

W 1972 roku pewien czeladnik garncarski 
w Turyngii poczuł moc i stworzył figurkę
z brodą i spiczastą czapką. Niedługo po tym 
wydarzeniu, w miejscowości Grafenroda pow-
stała cała manufaktura produkująca krasnale 
na skalę masową. Kamila Tomasiewicz w arty-
kule wchodzącym w skład publikacji „Kiczo-
sfery współczesności” pisze, że krasnale „dla 

zmieniały się na przestrzeni lat. Czy mają 
Państwo ogródek działkowy? Kiedyś ktoś 
podesłał mi taką oto historyjkę:

„Moi rodzice kupili dwa lata temu 
zagospodarowany ogródek działkowy. 
Tuż przy wejściu właścicielka urządziła 
coś na kształt ogródka skalnego. Pomię-

dzy listowiem roślin różnorakich umieś-
ciła plastikowe zwierzaki. Sąsiadowały 
ze sobą jelenie i koty, kaczka i żyrafa, 
cuda nad cudami. Brzydkie okrutnie. 
Myślałam sobie, że to może dla dziecka 
uczyniono. Otóż nie, okazało się, że na-
rzeczony właścicielki zwoził te plastiko-
we twory w prezencie dla niej. W pierw-
szym odruchu chciałam plastikowe zoo 
zlikwidować. Jednakże rzecz jest na 
tyle oryginalna, że namówiłam rodzi-

ców na zachowanie tego Muzeum 
Szczęścia:). I już drugi rok z rzę-
du ustawiamy kiczowate dinoza-
ury, jaszczurki i tygrysy na skal-
niaku:))))”. 

Czy Państwo mają podobne doś-
wiadczenia? A może podczas wiosen-
nych spacerów odkryli Państwo jakieś 
inne kłębowisko kiczu? Redaktorka 
„Kontaktów” czeka na zdjęcia ogró-
dków działkowych bogatych w różo-
we plastikowe flamingi, krasnale og-
rodowe, żółwie i żaby z kamienia oraz 
inne piękności (fotki proszę przesyłać 
na adres : kiczkok.kiczkok@wp.pl)!

Najciekawsze prace opublikujemy 
w najbliższym wydaniu „Kontaktów”! 
Kto wie, może nawet przeprowadzimy 
wywiad z właścicielem?

A może ktoś ma krasnala, którego 
(nie daj Boże!) chce wyrzucić, bo za 
bardzo zbladł? Przynieście go do 
redakcji „Kontaktów”. Autorka tego 
artykułu chętnie go zaadoptuje a tak-
że odmaluje i sprawi, że zacznie no-
we, lepsze życie! 

Tschüssi!!!

Eure Kitsch Bekennerin
(Wasza wyznawczyni kiczu)

– Marta Szymańska

PS. Pamiętajmy o jednym, jak to kiedyś 
powiedzial klasyk (Abraham Moles): „Kicz jest 
jak szczęście, jest dla dnia codziennego.”

Kicz jest jak szczęście, jest dla dnia codziennego

Wiosna w pełni, sezon na krasnale ogrodowe czas zacząć! A że krasnale 
to symbol kiczu, pozwolą Państwo, że przywitam się z Państwem 
wspaniałym kiczowatym słowem: „Hejka!” 

nazistów były niegodne narodu niemieckiego
i nie dość aryjskie”. Doczekały się jednak 
lepszych czasów. Pamięć o nich nie umiera, 
wciąż są produkowane, wciąż są inspiracją, 
nawet się o nich pisze – dowodem na to jest 
zakupiony przeze mnie ostatnio
w Berlinie „Leksykon kras-
nali ogrodowych”, pokazują-

cy jak te przemiłe figurki 

fot.: Marta Szymańska

fot.: Zuza Kacprzak

fot.: Marta Szymańska
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Na przykład, pewne małżeństwo potwo-
rnie się pokłóciło – co nie jest przypadkiem 
odosobnionym – a później, jedno na drugie 
próbowało zrzucić winę za awanturę – co 
też nie jest przypadkiem odosobnionym. 
Mąż, oczywiście rzekł do żony, ze złośliwym 
uśmiechem:

- Bo to ty pierwsza zaczęłaś…
- Bo ty pierwszy skończyłeś – odpowie-

działa żona, już całkiem spokojna.

Niektórzy ludzie posiadają tzw. „przysło-
wie własne”, czyli ni w pięć, ni w siedem, 
wtrącają w wypowiadanych zdaniach jakieś 
słowo. Stale to samo. Na przykład: „praw-
da”, lub „nie?”, czy też „bynajmniej”. To os-
tatnie Wojciech Młynarski cudnie zegzem-
plifikował w jednej ze swych niepowtarzal-
nych piosenek, noszącej właśnie taki tytuł: 
„Bynajmniej”. Zdarza się też, że ktoś zaczy-
na zdanie od takiego stałego zwrotu, na 
przykład: „Szczerze mówiąc” a kończy sta-
łym zwrotem, typu: „Mówi wam to coś?”, 
albo: „i koniec”. Wszystko to ma charakter 
natręctw. Bywa czasem zabawne, śmiesz-
ne a czasem irytujące zaś prowadzić może 
do licznych nieporozumień. Oto przykład.

Pewna kobieta przyszła do lekarza i od-
była z nim rozmowę, którą już kiedyś chyba 
cytowałem, ale przypomnę raz jeszcze, bo 
jest znamienna.

- Dzień dobry panie doktorze, i koniec…
- Dzień dobry. Co pani dolega?
- Nic mi nie dolega, i koniec…
- To co panią do mnie sprowadza?
- A bo mąż jest chory, i koniec…
- To dlaczego mąż sam nie przyszedł?
- A bo nie mógł, i koniec…
- A co mężowi dolega?
- A wątroba go boli, i koniec…

Geloterapia, czyli śmiecholeczenie z pew-
nością znalazłaby sposób na wyleczenie 
męża baby, co chodziła do lekarza, bowiem, 
jak już kiedyś stwierdziłem, wątroba maso-
wana poruszającą się podczas śmiechu prze-
poną, nie bolałaby na pewno. Choć później 
mąż przyszedł osobiście do lekarza z tą swoją 
dolegliwością - czyli bólem wątroby, żeby by-
ło jasne.

Lekarz, podczas stawiania diagnozy, za-
pytał: - A pije pan dużo alkoholu?

- Piję, panie doktorze, piję. Dużo piję. 
Ale to wcale, nic a nic nie pomaga…

Tylko, czy geloterapia pomogłaby babie
z tym jej końcem? Tego nie jestem pewien. 
Zapewne pomogłaby jej psychoanaliza, któ-

Co by powiedział Freud?

ra zapewne znalazłaby satysfakcjonujące 
odpowiedzi, na pytania” dlaczego koniec 
stał się dla baby takim natręctwem i jak 
mogłaby się go pozbyć? Tzn. tego natręc-
twa. Zresztą ojciec psychoanalizy, Sigmund 
Freud dowcipowi poświęcił jedną ze swych 
obszernych, prekursorskich prac. Nosi ona 
tytuł: „Dowcip i jego stosunek do nieświa-
domości”. A propos stosunek i problemy 
psychologiczne w naszych depresyjnych 
czasach, czy Państwo zastanawiali się co to 
jest apatia? Otóż apatia, to stosunek do 
stosunku, po stosunku…

Jeśli Państwo zechcą się nieco głębiej 
zastanowić nad tym, co zostało do tej pory 
powiedziane, to zauważą, że z tego pozor-
nego chaosu wyłania się jednak pewien 
porządek a pomiędzy poszczególnymi za-
gadnieniami istnieją silne związki. Szcze-
gólnie jak idzie o pojęcia: „dowcip” i „ko-
niec”, nie potrzeba aż freudowskiej psycho-
analizy, by dostrzec  silne związki pomiędzy 
nimi.

A, jako że każdy wie, iż we freudowskiej 
psychoanalizie prędzej, czy później wszyst-
ko sprowadzi się do związków seksualnych 
to i w naszych wywodach nie może być 
inaczej. We wspomnianej książce Sigmund 
Freud zauważył, że […]”dowcip musi wydo-
być na ludzki widok to, co normalnie jest 
niewidoczne lub skrywane”[…]

Zegzemplifikujmy tę tezę przykładem. 
Spróbujmy dostrzec, co skrywanego zos-
tanie dostrzeżone.

Pewna panienka siedziała na ławeczce
w parku w cudowny, słoneczny, ciepły 
wiosenny dzień. Ubrana była w niezwykle 
kusą spódniczkę, którą jeszcze nieco unio-
sła i rozsunęła nogi, żeby opalić uda w pro-
mieniach słońca. Aż nadto w związku z tym 
widoczne były jej półprzezroczyste, maleń-
kie majteczki. Alejką przechodził spacer-
kiem pewien starszy pan. Rozglądał się we 
wszystkie strony, podziwiając bujną przy-
rodę. Jego wzrok spoczął w pewnym mo-
mencie na owej panience. Jego twarz ściąg-
nęła się w grymasie potępienia i ostrym 
głosem rzekł z przyganą:

- Paniusiu, tego się nie wietrzy! To trzeba 
myć!

A na to dziewczę, zupełnie nie zbite
z pantałyku, odrzekło z uśmiechem:

- Drogi papciu, to jest dokładnie umyte, 
a teraz się suszy…

Reakcja równa się akcji, krótkie stwier-
dzenie, krótka riposta, bo „zwięzłość jest 
duszą dowcipu, wręcz jest ona samym dow-

owoli kończymy rozważania o leczniczych właściwościach śmiechu, Pale nie kończymy zajęć na naszych Warsztatach Dobrego Humoru. 
Ponieważ dowcipy są na każdy temat, to oczywiście o końcu też.

cipem” – stwierdził Jean Paul, wybitny 
teoretyk dowcipu i praktyk w tej materii. 
Ale spróbujmy przeanalizować tę sytuację. 
Przecież nic nadzwyczajnego się nie zda-
rzyło: ktoś siedział, ktoś przechodził, zwyk-
ła wymiana zdań o zwykłych sprawach i co 
w tym zabawnego? Wybitny filozof niemie-
cki Theodor Lipps w swej fundamentalnej 
pracy „Komik und Humor. Beitrage zur 
Eestethik” skonstatował, że: […] ”To co
w danej chwili uważamy za sensowne,
w innej wydaje nam się oczywistym non-
sensem.”[…] wypowiedź nabiera waloru 
dowcipu, gdy w wyniku procesu psycholo-
gicznego przypisujemy jej jakieś znaczenie, 
ale prawie równocześnie pozbawiamy jej 
tego znaczenia.”[…]

Innymi słowy: […]”Przypisujemy wypo-
wiedzi jakiś sens, wiedząc, że logicznie rzecz 
biorąc, sensu tego ona nie posiada.”[…] 
Może wydaje się to Wam, Drodzy Czytelnicy, 
nadto skomplikowane, ale zastanówcie się 
przez chwilę nad sensem i jednocześnie 
bezsensem dotychczasowych przykładów, 
albo jeszcze lepiej, takiego oto:

Nietoperze wisiały pod stropem swej 
jaskini, jak to nietoperze, jeden obok dru-
giego do góry nogami. Nagle jeden opadł 
na spąg i stanął na nóżkach. I stoi. Jego 
najbliższy sąsiad uchylił nieco powiek, 
szturchnął drugiego sąsiada i powiada:

- Ty patrz! Zwariował!!!
- Nie, nie zwariował – odparł sąsiad – on 

ćwiczy jogę.

Oczywiście, w tym dowcipie wszystko 
jest postawione „na głowie”, czyli jest bez 
sensu, ale trzeba wiedzieć, jak ma być, 
żeby było „na nogach”, czyli z sensem, żeby 
odczuć komizm tego dowcipu. I znowu 
zacytuję Lippsa: […]”Dowcip mówi, co 
mówi w niewielu słowach, których zawsze 
jest za mało dla logicznego wyjaśnienia 
wszystkiego. Zatem dowcip mówi to, co 
chce powiedzieć wtedy, gdy tego wprost 
nie mówi.”[…]

Dokończenie na str. 46

Żyj Mamo wiele lat,
Bo bez Ciebie
smutny świat.

Bądź szczęśliwa
i radosna,

Niechaj w Twoim sercu
Zawsze gości wiosna…

Kocham Cię
Mamo

26
maja (PL)

11
maja (DE)

26
maja (PL)

11
maja (DE)
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Na przykład, pewne małżeństwo potwo-
rnie się pokłóciło – co nie jest przypadkiem 
odosobnionym – a później, jedno na drugie 
próbowało zrzucić winę za awanturę – co 
też nie jest przypadkiem odosobnionym. 
Mąż, oczywiście rzekł do żony, ze złośliwym 
uśmiechem:

- Bo to ty pierwsza zaczęłaś…
- Bo ty pierwszy skończyłeś – odpowie-

działa żona, już całkiem spokojna.

Niektórzy ludzie posiadają tzw. „przysło-
wie własne”, czyli ni w pięć, ni w siedem, 
wtrącają w wypowiadanych zdaniach jakieś 
słowo. Stale to samo. Na przykład: „praw-
da”, lub „nie?”, czy też „bynajmniej”. To os-
tatnie Wojciech Młynarski cudnie zegzem-
plifikował w jednej ze swych niepowtarzal-
nych piosenek, noszącej właśnie taki tytuł: 
„Bynajmniej”. Zdarza się też, że ktoś zaczy-
na zdanie od takiego stałego zwrotu, na 
przykład: „Szczerze mówiąc” a kończy sta-
łym zwrotem, typu: „Mówi wam to coś?”, 
albo: „i koniec”. Wszystko to ma charakter 
natręctw. Bywa czasem zabawne, śmiesz-
ne a czasem irytujące zaś prowadzić może 
do licznych nieporozumień. Oto przykład.

Pewna kobieta przyszła do lekarza i od-
była z nim rozmowę, którą już kiedyś chyba 
cytowałem, ale przypomnę raz jeszcze, bo 
jest znamienna.

- Dzień dobry panie doktorze, i koniec…
- Dzień dobry. Co pani dolega?
- Nic mi nie dolega, i koniec…
- To co panią do mnie sprowadza?
- A bo mąż jest chory, i koniec…
- To dlaczego mąż sam nie przyszedł?
- A bo nie mógł, i koniec…
- A co mężowi dolega?
- A wątroba go boli, i koniec…

Geloterapia, czyli śmiecholeczenie z pew-
nością znalazłaby sposób na wyleczenie 
męża baby, co chodziła do lekarza, bowiem, 
jak już kiedyś stwierdziłem, wątroba maso-
wana poruszającą się podczas śmiechu prze-
poną, nie bolałaby na pewno. Choć później 
mąż przyszedł osobiście do lekarza z tą swoją 
dolegliwością - czyli bólem wątroby, żeby by-
ło jasne.

Lekarz, podczas stawiania diagnozy, za-
pytał: - A pije pan dużo alkoholu?

- Piję, panie doktorze, piję. Dużo piję. 
Ale to wcale, nic a nic nie pomaga…

Tylko, czy geloterapia pomogłaby babie
z tym jej końcem? Tego nie jestem pewien. 
Zapewne pomogłaby jej psychoanaliza, któ-

Co by powiedział Freud?

ra zapewne znalazłaby satysfakcjonujące 
odpowiedzi, na pytania” dlaczego koniec 
stał się dla baby takim natręctwem i jak 
mogłaby się go pozbyć? Tzn. tego natręc-
twa. Zresztą ojciec psychoanalizy, Sigmund 
Freud dowcipowi poświęcił jedną ze swych 
obszernych, prekursorskich prac. Nosi ona 
tytuł: „Dowcip i jego stosunek do nieświa-
domości”. A propos stosunek i problemy 
psychologiczne w naszych depresyjnych 
czasach, czy Państwo zastanawiali się co to 
jest apatia? Otóż apatia, to stosunek do 
stosunku, po stosunku…

Jeśli Państwo zechcą się nieco głębiej 
zastanowić nad tym, co zostało do tej pory 
powiedziane, to zauważą, że z tego pozor-
nego chaosu wyłania się jednak pewien 
porządek a pomiędzy poszczególnymi za-
gadnieniami istnieją silne związki. Szcze-
gólnie jak idzie o pojęcia: „dowcip” i „ko-
niec”, nie potrzeba aż freudowskiej psycho-
analizy, by dostrzec  silne związki pomiędzy 
nimi.

A, jako że każdy wie, iż we freudowskiej 
psychoanalizie prędzej, czy później wszyst-
ko sprowadzi się do związków seksualnych 
to i w naszych wywodach nie może być 
inaczej. We wspomnianej książce Sigmund 
Freud zauważył, że […]”dowcip musi wydo-
być na ludzki widok to, co normalnie jest 
niewidoczne lub skrywane”[…]

Zegzemplifikujmy tę tezę przykładem. 
Spróbujmy dostrzec, co skrywanego zos-
tanie dostrzeżone.

Pewna panienka siedziała na ławeczce
w parku w cudowny, słoneczny, ciepły 
wiosenny dzień. Ubrana była w niezwykle 
kusą spódniczkę, którą jeszcze nieco unio-
sła i rozsunęła nogi, żeby opalić uda w pro-
mieniach słońca. Aż nadto w związku z tym 
widoczne były jej półprzezroczyste, maleń-
kie majteczki. Alejką przechodził spacer-
kiem pewien starszy pan. Rozglądał się we 
wszystkie strony, podziwiając bujną przy-
rodę. Jego wzrok spoczął w pewnym mo-
mencie na owej panience. Jego twarz ściąg-
nęła się w grymasie potępienia i ostrym 
głosem rzekł z przyganą:

- Paniusiu, tego się nie wietrzy! To trzeba 
myć!

A na to dziewczę, zupełnie nie zbite
z pantałyku, odrzekło z uśmiechem:

- Drogi papciu, to jest dokładnie umyte, 
a teraz się suszy…

Reakcja równa się akcji, krótkie stwier-
dzenie, krótka riposta, bo „zwięzłość jest 
duszą dowcipu, wręcz jest ona samym dow-

owoli kończymy rozważania o leczniczych właściwościach śmiechu, Pale nie kończymy zajęć na naszych Warsztatach Dobrego Humoru. 
Ponieważ dowcipy są na każdy temat, to oczywiście o końcu też.

cipem” – stwierdził Jean Paul, wybitny 
teoretyk dowcipu i praktyk w tej materii. 
Ale spróbujmy przeanalizować tę sytuację. 
Przecież nic nadzwyczajnego się nie zda-
rzyło: ktoś siedział, ktoś przechodził, zwyk-
ła wymiana zdań o zwykłych sprawach i co 
w tym zabawnego? Wybitny filozof niemie-
cki Theodor Lipps w swej fundamentalnej 
pracy „Komik und Humor. Beitrage zur 
Eestethik” skonstatował, że: […] ”To co
w danej chwili uważamy za sensowne,
w innej wydaje nam się oczywistym non-
sensem.”[…] wypowiedź nabiera waloru 
dowcipu, gdy w wyniku procesu psycholo-
gicznego przypisujemy jej jakieś znaczenie, 
ale prawie równocześnie pozbawiamy jej 
tego znaczenia.”[…]

Innymi słowy: […]”Przypisujemy wypo-
wiedzi jakiś sens, wiedząc, że logicznie rzecz 
biorąc, sensu tego ona nie posiada.”[…] 
Może wydaje się to Wam, Drodzy Czytelnicy, 
nadto skomplikowane, ale zastanówcie się 
przez chwilę nad sensem i jednocześnie 
bezsensem dotychczasowych przykładów, 
albo jeszcze lepiej, takiego oto:

Nietoperze wisiały pod stropem swej 
jaskini, jak to nietoperze, jeden obok dru-
giego do góry nogami. Nagle jeden opadł 
na spąg i stanął na nóżkach. I stoi. Jego 
najbliższy sąsiad uchylił nieco powiek, 
szturchnął drugiego sąsiada i powiada:

- Ty patrz! Zwariował!!!
- Nie, nie zwariował – odparł sąsiad – on 

ćwiczy jogę.

Oczywiście, w tym dowcipie wszystko 
jest postawione „na głowie”, czyli jest bez 
sensu, ale trzeba wiedzieć, jak ma być, 
żeby było „na nogach”, czyli z sensem, żeby 
odczuć komizm tego dowcipu. I znowu 
zacytuję Lippsa: […]”Dowcip mówi, co 
mówi w niewielu słowach, których zawsze 
jest za mało dla logicznego wyjaśnienia 
wszystkiego. Zatem dowcip mówi to, co 
chce powiedzieć wtedy, gdy tego wprost 
nie mówi.”[…]
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Żyj Mamo wiele lat,
Bo bez Ciebie
smutny świat.

Bądź szczęśliwa
i radosna,

Niechaj w Twoim sercu
Zawsze gości wiosna…

Kocham Cię
Mamo
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Jak to wiosną

Wiosenne powiewy…

Wiosenne powiewy 2…

Wiosna

Ups!

MIĘDZY NAMI, BLONDYNKAMI…

Refleks

Przed Politechniką siedzi dwóch studentów, nagle jeden mówi:
- Idę na piwo…
- Ty to umiesz przekonać – odparł drugi.

 

Na ławeczce w parku siedzi sobie dwóch staruszków i wodzą 
oczyma za dziewczynami w lekkich sukienkach, które co chwilę 
podwiewa figlarny wiatr. Staruszkowie wpatrują się w nie a oczy 
zaczynają im błyszczeć. Czują się coraz młodsi. Trwa to już
z godzinę. Wreszcie jeden z nich, otrząsnąwszy się nieco
z mocnych wrażeń, mówi:
- To co Zenuś? Podrywamy dupcie?
- Eeee, nie Józiu; zostańmy jeszcze trochę…

 

Podczas cudownego, ciepłego, wiosennego przedpołudnia dwaj 
starzy, emerytowani górnicy odpoczywali przy promenadzie. 
Odłożyli gazety i zaczęli się przyglądać studentkom przechodzącym 
tam i z powrotem, bo w pobliżu była wyższa uczelnia. Dziewczyny 
przechodziły w jedną i drugą stronę w związku z czym głowy 
emerytów poruszały się, jak podczas meczu tenisowego.
Nagle jeden z nich zapragnął podzielić się swymi wrażeniami
i rzekł do drugiego:
- Wiysz Erwin; jak jo ci tak patrza na te dziołchy… Na te gryfne 
zadki w tych krótkich kieckach, na te piykne, dugie nogi, na te 
cycuszki… To padóm Ci… Mie sie aże krew w żyłach warzi!!!
- Lyjo… A jo Ci padóm, żeś Ty je blank gupi! Bo to Ci sie niy krew 
warzi, ino wopno lasuje!!!

 

Pewne małżeństwo w średnim wieku siedziało sobie na ławeczce
w parku... Zza krzaków dochodziły ich odgłosy intymnej rozmowy 
jakiejś pary... Nagle kobieta zdała sobie sprawę, że za zaroślami
są młodzi ludzie i chłopak ma właśnie zamiar się oświadczyć.
Nie chcąc uczestniczyć w tak intymnym momencie nachyliła się
do męża i szepnęła: - Weź, zagwiżdż, żeby Ci młodzi wiedzieli,
że ktoś może ich usłyszeć...
- Gwizdać? – Zdziwił się mąż - dlaczego mam gwizdać?
Do mnie przed laty nikt nie zagwizdał, żeby mnie ostrzec...

 

Rozmowa podczas nocy poślubnej:
- Kochanie, czy jestem pierwszym, który z tobą śpi?
- Jeśli zaśniesz, to tak; będziesz pierwszym…

 

Do doświadczonej ekipy pokładowej pewnego samolotu dołączyła 
nowa, początkująca stewardessa - blondynka, oczywiście.
Po zakończeniu lotu, kapitan samolotu, szef załogi, jak zawsze
w takich wypadkach, poinformował żółtodzioba, w którym hotelu 
załoga ma nocleg i że o 10.00 rano jest zbiórka w hallu,
skąd wszyscy wspólnie odjeżdżają na lotnisko na kolejny rejs.
Rano, na zbiórce stawił się komplet, oprócz nowej. Kapitan połączył 
się z recepcji z jej pokojem i poprosił, by natychmiast schodziła,
bo wszyscy czekają. Na to stewardessa z płaczem:
- Ale ja nie mogę wyjść z pokoju…
- Jak to, nie może pani wyjść?!
- Bo w pokoju jest tylko troje drzwi; jedne do łazienki,
drugie od szafy, a na trzecich na klamce wisi zawieszka z napisem: 
„NIE PRZESZKADZAĆ!"

 

- Kto zbił mojego brata?! –Wrzasnął zajączek, który z podwiniętymi 
rękawami wpadł do baru.
- Ja, abo co? – Odparł niedźwiedź, podnosząc się od stolika.
- Ach nic takiego – rzekł zajączek, opuszczając rękawy - chciałem 
tylko podziękować…

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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W naszej ofercie ponad 200 modeli samochodów wielu renomowanych marek!!!

Tel.: 769923-31

Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing
samochodów nowych i używanych!

www.renault-kaufmann.de

Dojazd: S+U 9 Bahn / stacja Rathaus Steglitz, przesiadka na Bus 186, kierunek Lichterfelde-Süd, przystanek docelowy: G rtnerstr.ä

p. Andrzej Pabis

Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech

Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

l l l l l l l  l l l lRenault Audi BMW Volkswagen Nissan Mini Opel Toyota Dacia Mercedes 

MÓWIMY PO POLSKU!

Tel.: 030 / 7699 23-31
Fax: 030 / 7699 23-29

Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de

Mazda CX-7 2.2TD Exclusive-Line
Metallic, Allradantrieb, Leichtmetallfelgen, Zentral-
verriegelung, Elektr. Fensterheber, Elektr. Wegfahr-
sperre, Servolenkung, ABS, ESP, Navigations-
system, Scheckheftgepflegt, Tempomat, Xenon-
scheinwerfer, Einparkhilfe, Sitzheizung, Partikelfilter, 
Garantie, Regensensor, Elektr. Seitenspiegel, 
Bordcomputer, CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, 
Tuner/Radio, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, 
Traktionskontrolle, Nichtraucher-Fahrzeug.

Cena: 17.940 €
RATY od

129 € / mies.

Ford S-MAX 2.0 Trend
Metallic, Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, 
Scheckheftgepflegt, Sportsitze, Elektr. Seiten-
spiegel, Bordcomputer, CD-Spieler, Tuner/Radio, 
Nebelscheinwerfer, Traktionskontrolle. 

Cena: 12.780 €

RATY od
99 € / mies.

Renault Master 2,3 dci L4H3 Maxi 
Zentralverriegelung, Servolenkung, ABS, 
Scheckheftgepflegt, Tempomat. 

Cena: 13.480 €

RATY od
129 € / mies.

Citroën C8 HDi 135 FAP Confort 
Metallic, Leichtmetallfelgen, Zentralverriegelung, 
Elektr. Fensterheber, Elektr. Wegfahrsperre, 
Servolenkung, ABS, ESP, Scheckheftgepflegt, 
Partikelfilter, Elektr. Seitenspiegel, Bordcomputer, 
CD-Spieler, Tuner/Radio, Nebelscheinwerfer, 
Traktionskontrolle. 

Cena: 7.980 €RATY od
79 € / mies.

BMW X5 3.0d
Metallic, Allradantrieb, Schiebedach, Leichtmetall-
felgen, Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, 
Navigationssystem, Scheckheftgepflegt, Tempo-
mat, Xenonscheinwerfer, Einparkhilfe, Sitzheizung, 
Partikelfilter, Regensensor, Panorama-Dach, 
Sportsitze, Elektr. Seitenspiegel, Bordcomputer, 
CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, Tuner/Radio, 
Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, Traktionskontrolle, 
Nichtraucher-Fahrzeug. 

Cena: 17.480 €

RATY od
130 € / mies.

Audi A8 4.2 FSI Tiptronic Quattro 
Metallic, Allradantrieb, Schiebedach, Leichtmetall-
felgen, Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, 
Navigationssystem, Tempomat, Standheizung, 
Xenonscheinwerfer, Einparkhilfe, Sitzheizung, 
Regensensor, Elektr. Seitenspiegel, Bordcompu-
ter, CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, Multifunk-
tionslenkrad, Skisack, Tuner/Radio, Lichtsensor, 
Nebelscheinwerfer, Traktionskontrolle. 

Cena: 7.890 €
RATY od

79 € / mies.

Propozycje pana Andrzeja Pabisa na maj 2014!!!

Renault Megane Authentique 1.6
16V 100
Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Servolenkung, ABS, ESP, Elektr. Seitenspiegel, 
Bordcomputer, CD-Spieler, Tuner/Radio, 
Traktionskontrolle. 

Cena: 7.990 €

RATY od
70 € / mies.

Renault Twingo Authentique 1.2
LEV 16V 75 eco2
Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Servolenkung, ABS, Scheckheftgepflegt,
CD-Spieler.

Cena: 5.450 €

RATY od
69 € / mies.

Mercedes-Benz Vito 111 CDI Lang 
Anhängerkupplung, Zentralverriegelung, 
Servolenkung, ABS, ESP. 

Cena: 10.400 €

RATY od
99 € / mies.

Mercedes-Benz E 320 ELEGANCE 
Allradantrieb, Schiebedach, Leichtmetallfelgen, 
Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, Elektr. 
Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, Naviga-
tionssystem, Tempomat, Einparkhilfe, Sitzheizung, 
Regensensor, Elektr. Seitenspiegel, Sportfahrwerk, 
Bordcomputer, CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, 
Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, 
Tuner/Radio, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, 
Tagfahrlicht, Traktionskontrolle.

Cena: 8.900 €
RATY od

79 € / mies.

HUMOR MASZTALSKICHHUMOR MASZTALSKICH
Szczególne zastosowanie ma ten mechanizm w dowcipie polity-

cznym. Przypomnijmy, jak to w latach 70' XX wieku rozgrywał się 
konflikt pomiędzy Chińską Republiką Ludowo Demokratyczną
a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Któregoś dnia radziecka agencja prasowa TASS wysłała w świat 
następujący komunikat:

„Wczoraj, nad rzeką Usuri, kilkusetosobowy oddział hunwejbi-
nów wdarł się w głąb radzieckiego terytorium i ostrzelał z broni 
maszynowej oraz rusznic przeciwpancernych spokojnie pracujący 
na kołchozowym polu radziecki traktor. Traktor odpowiedział 
ogniem rakietowym i odleciał do bazy w Irkucku.” 

Tylko czy dziś takie żarty jeszcze kogokolwiek śmieszą? 
Żywotność dowcipu to osobny temat na kolejne rozważania. Teraz 
powróćmy do Sigmunda Freuda. Dowcip, komizm i humor widzi on 
jako sposób na osiąganie przyjemności a nawet rozkoszy z naszej 
intelektualnej, psychicznej aktywności. Rozkosz tę tracimy doras-
tając, ale odzyskujemy ją, ciesząc się żartami, co przywołuje 
atmosferę beztroskiego dzieciństwa. Sytuacja ta powinna nas 
przyprawiać o nastrój wręcz euforyczny. Człowiek może żyć 
szczęśliwie tylko wtedy, gdy często taki stan osiąga. W naszym 
życiu te powroty do dzieciństwa mogą się też odbywać tak:

Dwóch bardzo leciwych dziadków siedzi sobie w ciepłych 
promieniach wiosennego słońca na ławeczce przed domem 
spokojnej starości. Nagle, rozpoczyna się między nimi taka oto 
wymiana zdań:

- A wiesz Józiu, ja to się czuję jak nowo narodzony!
- Nie możliwe Władziu! Dlaczego?
- Bo popatrz tylko, nie mam włosów, ani zębów. Sex mnie 

kompletnie nie interesuje. Alkohol także nie. Karmią mnie jakimiś 
papkami. Wożą w wózku. Zakładają pampersa. I kiedy tylko chcę, 
robię pod siebie. O, właśnie…

Jurek Ciurlok "Ecik"

Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.

„KONTAKTY" - ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Kontakt z redakcją: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00

4. Ogłoszenia ekspresowe w internecie (do 25 słów) - 10 Euro za miesiąc ekspozycji

IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07 BIC (SWIFT): PBNKDEFF

POSTBANK BERLIN
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Jak to wiosną

Wiosenne powiewy…

Wiosenne powiewy 2…

Wiosna

Ups!

MIĘDZY NAMI, BLONDYNKAMI…

Refleks

Przed Politechniką siedzi dwóch studentów, nagle jeden mówi:
- Idę na piwo…
- Ty to umiesz przekonać – odparł drugi.

 

Na ławeczce w parku siedzi sobie dwóch staruszków i wodzą 
oczyma za dziewczynami w lekkich sukienkach, które co chwilę 
podwiewa figlarny wiatr. Staruszkowie wpatrują się w nie a oczy 
zaczynają im błyszczeć. Czują się coraz młodsi. Trwa to już
z godzinę. Wreszcie jeden z nich, otrząsnąwszy się nieco
z mocnych wrażeń, mówi:
- To co Zenuś? Podrywamy dupcie?
- Eeee, nie Józiu; zostańmy jeszcze trochę…

 

Podczas cudownego, ciepłego, wiosennego przedpołudnia dwaj 
starzy, emerytowani górnicy odpoczywali przy promenadzie. 
Odłożyli gazety i zaczęli się przyglądać studentkom przechodzącym 
tam i z powrotem, bo w pobliżu była wyższa uczelnia. Dziewczyny 
przechodziły w jedną i drugą stronę w związku z czym głowy 
emerytów poruszały się, jak podczas meczu tenisowego.
Nagle jeden z nich zapragnął podzielić się swymi wrażeniami
i rzekł do drugiego:
- Wiysz Erwin; jak jo ci tak patrza na te dziołchy… Na te gryfne 
zadki w tych krótkich kieckach, na te piykne, dugie nogi, na te 
cycuszki… To padóm Ci… Mie sie aże krew w żyłach warzi!!!
- Lyjo… A jo Ci padóm, żeś Ty je blank gupi! Bo to Ci sie niy krew 
warzi, ino wopno lasuje!!!

 

Pewne małżeństwo w średnim wieku siedziało sobie na ławeczce
w parku... Zza krzaków dochodziły ich odgłosy intymnej rozmowy 
jakiejś pary... Nagle kobieta zdała sobie sprawę, że za zaroślami
są młodzi ludzie i chłopak ma właśnie zamiar się oświadczyć.
Nie chcąc uczestniczyć w tak intymnym momencie nachyliła się
do męża i szepnęła: - Weź, zagwiżdż, żeby Ci młodzi wiedzieli,
że ktoś może ich usłyszeć...
- Gwizdać? – Zdziwił się mąż - dlaczego mam gwizdać?
Do mnie przed laty nikt nie zagwizdał, żeby mnie ostrzec...

 

Rozmowa podczas nocy poślubnej:
- Kochanie, czy jestem pierwszym, który z tobą śpi?
- Jeśli zaśniesz, to tak; będziesz pierwszym…

 

Do doświadczonej ekipy pokładowej pewnego samolotu dołączyła 
nowa, początkująca stewardessa - blondynka, oczywiście.
Po zakończeniu lotu, kapitan samolotu, szef załogi, jak zawsze
w takich wypadkach, poinformował żółtodzioba, w którym hotelu 
załoga ma nocleg i że o 10.00 rano jest zbiórka w hallu,
skąd wszyscy wspólnie odjeżdżają na lotnisko na kolejny rejs.
Rano, na zbiórce stawił się komplet, oprócz nowej. Kapitan połączył 
się z recepcji z jej pokojem i poprosił, by natychmiast schodziła,
bo wszyscy czekają. Na to stewardessa z płaczem:
- Ale ja nie mogę wyjść z pokoju…
- Jak to, nie może pani wyjść?!
- Bo w pokoju jest tylko troje drzwi; jedne do łazienki,
drugie od szafy, a na trzecich na klamce wisi zawieszka z napisem: 
„NIE PRZESZKADZAĆ!"

 

- Kto zbił mojego brata?! –Wrzasnął zajączek, który z podwiniętymi 
rękawami wpadł do baru.
- Ja, abo co? – Odparł niedźwiedź, podnosząc się od stolika.
- Ach nic takiego – rzekł zajączek, opuszczając rękawy - chciałem 
tylko podziękować…

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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W naszej ofercie ponad 200 modeli samochodów wielu renomowanych marek!!!

Tel.: 769923-31

Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing
samochodów nowych i używanych!

www.renault-kaufmann.de

Dojazd: S+U 9 Bahn / stacja Rathaus Steglitz, przesiadka na Bus 186, kierunek Lichterfelde-Süd, przystanek docelowy: G rtnerstr.ä

p. Andrzej Pabis

Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech

Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

l l l l l l l  l l l lRenault Audi BMW Volkswagen Nissan Mini Opel Toyota Dacia Mercedes 

MÓWIMY PO POLSKU!

Tel.: 030 / 7699 23-31
Fax: 030 / 7699 23-29

Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de

Mazda CX-7 2.2TD Exclusive-Line
Metallic, Allradantrieb, Leichtmetallfelgen, Zentral-
verriegelung, Elektr. Fensterheber, Elektr. Wegfahr-
sperre, Servolenkung, ABS, ESP, Navigations-
system, Scheckheftgepflegt, Tempomat, Xenon-
scheinwerfer, Einparkhilfe, Sitzheizung, Partikelfilter, 
Garantie, Regensensor, Elektr. Seitenspiegel, 
Bordcomputer, CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, 
Tuner/Radio, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, 
Traktionskontrolle, Nichtraucher-Fahrzeug.

Cena: 17.940 €
RATY od

129 € / mies.

Ford S-MAX 2.0 Trend
Metallic, Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, 
Scheckheftgepflegt, Sportsitze, Elektr. Seiten-
spiegel, Bordcomputer, CD-Spieler, Tuner/Radio, 
Nebelscheinwerfer, Traktionskontrolle. 

Cena: 12.780 €

RATY od
99 € / mies.

Renault Master 2,3 dci L4H3 Maxi 
Zentralverriegelung, Servolenkung, ABS, 
Scheckheftgepflegt, Tempomat. 

Cena: 13.480 €

RATY od
129 € / mies.

Citroën C8 HDi 135 FAP Confort 
Metallic, Leichtmetallfelgen, Zentralverriegelung, 
Elektr. Fensterheber, Elektr. Wegfahrsperre, 
Servolenkung, ABS, ESP, Scheckheftgepflegt, 
Partikelfilter, Elektr. Seitenspiegel, Bordcomputer, 
CD-Spieler, Tuner/Radio, Nebelscheinwerfer, 
Traktionskontrolle. 

Cena: 7.980 €RATY od
79 € / mies.

BMW X5 3.0d
Metallic, Allradantrieb, Schiebedach, Leichtmetall-
felgen, Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, 
Navigationssystem, Scheckheftgepflegt, Tempo-
mat, Xenonscheinwerfer, Einparkhilfe, Sitzheizung, 
Partikelfilter, Regensensor, Panorama-Dach, 
Sportsitze, Elektr. Seitenspiegel, Bordcomputer, 
CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, Tuner/Radio, 
Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, Traktionskontrolle, 
Nichtraucher-Fahrzeug. 

Cena: 17.480 €

RATY od
130 € / mies.

Audi A8 4.2 FSI Tiptronic Quattro 
Metallic, Allradantrieb, Schiebedach, Leichtmetall-
felgen, Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, 
Navigationssystem, Tempomat, Standheizung, 
Xenonscheinwerfer, Einparkhilfe, Sitzheizung, 
Regensensor, Elektr. Seitenspiegel, Bordcompu-
ter, CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, Multifunk-
tionslenkrad, Skisack, Tuner/Radio, Lichtsensor, 
Nebelscheinwerfer, Traktionskontrolle. 

Cena: 7.890 €
RATY od

79 € / mies.

Propozycje pana Andrzeja Pabisa na maj 2014!!!

Renault Megane Authentique 1.6
16V 100
Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Servolenkung, ABS, ESP, Elektr. Seitenspiegel, 
Bordcomputer, CD-Spieler, Tuner/Radio, 
Traktionskontrolle. 

Cena: 7.990 €

RATY od
70 € / mies.

Renault Twingo Authentique 1.2
LEV 16V 75 eco2
Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, 
Servolenkung, ABS, Scheckheftgepflegt,
CD-Spieler.

Cena: 5.450 €

RATY od
69 € / mies.

Mercedes-Benz Vito 111 CDI Lang 
Anhängerkupplung, Zentralverriegelung, 
Servolenkung, ABS, ESP. 

Cena: 10.400 €

RATY od
99 € / mies.

Mercedes-Benz E 320 ELEGANCE 
Allradantrieb, Schiebedach, Leichtmetallfelgen, 
Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, Elektr. 
Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, Naviga-
tionssystem, Tempomat, Einparkhilfe, Sitzheizung, 
Regensensor, Elektr. Seitenspiegel, Sportfahrwerk, 
Bordcomputer, CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, 
Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, 
Tuner/Radio, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, 
Tagfahrlicht, Traktionskontrolle.

Cena: 8.900 €
RATY od

79 € / mies.

HUMOR MASZTALSKICHHUMOR MASZTALSKICH
Szczególne zastosowanie ma ten mechanizm w dowcipie polity-

cznym. Przypomnijmy, jak to w latach 70' XX wieku rozgrywał się 
konflikt pomiędzy Chińską Republiką Ludowo Demokratyczną
a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Któregoś dnia radziecka agencja prasowa TASS wysłała w świat 
następujący komunikat:

„Wczoraj, nad rzeką Usuri, kilkusetosobowy oddział hunwejbi-
nów wdarł się w głąb radzieckiego terytorium i ostrzelał z broni 
maszynowej oraz rusznic przeciwpancernych spokojnie pracujący 
na kołchozowym polu radziecki traktor. Traktor odpowiedział 
ogniem rakietowym i odleciał do bazy w Irkucku.” 

Tylko czy dziś takie żarty jeszcze kogokolwiek śmieszą? 
Żywotność dowcipu to osobny temat na kolejne rozważania. Teraz 
powróćmy do Sigmunda Freuda. Dowcip, komizm i humor widzi on 
jako sposób na osiąganie przyjemności a nawet rozkoszy z naszej 
intelektualnej, psychicznej aktywności. Rozkosz tę tracimy doras-
tając, ale odzyskujemy ją, ciesząc się żartami, co przywołuje 
atmosferę beztroskiego dzieciństwa. Sytuacja ta powinna nas 
przyprawiać o nastrój wręcz euforyczny. Człowiek może żyć 
szczęśliwie tylko wtedy, gdy często taki stan osiąga. W naszym 
życiu te powroty do dzieciństwa mogą się też odbywać tak:

Dwóch bardzo leciwych dziadków siedzi sobie w ciepłych 
promieniach wiosennego słońca na ławeczce przed domem 
spokojnej starości. Nagle, rozpoczyna się między nimi taka oto 
wymiana zdań:

- A wiesz Józiu, ja to się czuję jak nowo narodzony!
- Nie możliwe Władziu! Dlaczego?
- Bo popatrz tylko, nie mam włosów, ani zębów. Sex mnie 

kompletnie nie interesuje. Alkohol także nie. Karmią mnie jakimiś 
papkami. Wożą w wózku. Zakładają pampersa. I kiedy tylko chcę, 
robię pod siebie. O, właśnie…

Jurek Ciurlok "Ecik"

Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.

„KONTAKTY" - ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Kontakt z redakcją: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00

4. Ogłoszenia ekspresowe w internecie (do 25 słów) - 10 Euro za miesiąc ekspozycji

IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07 BIC (SWIFT): PBNKDEFF

POSTBANK BERLIN
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PILNUJ POLSKI i czytaj  www.POLONIA.WPOLITYCE.eu

Maciej Schiperski

PRAWO PRACY  -  PRAWO KARNE

PRAWO GOSPODARCZE  -  PRAWO RUCHU DROGOWEGO

ADWOKAT

 Kurfürstenstraße 114, 10787 Berlin 
Tel.: 030 88667499   Fax: 030 88667498   mobil: 0160 7140105

info@ra-schiperski.de   www.ra-schiperski.de

(U-Bhf.Wittenbergplatz)
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Torty
Komunijne
od 11,50 €/kg

zapraszamy w godz.: pn.-sob. 9-20; niedz. 11-15
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§ Kancelaria Adwokacka § 

Semir Al-Lami 
Rechtsanwalt  

Togostraße 1  
13351 Berlin  

Tel: 030 70081985  

Fax: 030  50360778  

eMail: rechtsanwaltallami@t-online.de 

www.rechtsanwaltallami.de

Usługi we wszystkich 

dziedzinach prawnych 

w języku niemieckim, 

polskim oraz angielskim 

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW

 030 324 16 32
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