
TEL.: 030 / 324-16-32, FAX 030 / 375-91-850
e-mail: webmaster@kontakty.org

www.kontakty.org
NR 270 | SIERPIEŃ| 2017 1995-2017



| | KONTAKTY KONTAKTY2

PRAWO / ADWOKACI str. 5

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia str. 8

TŁUMACZE str. 12

NAUKA / PRACA str. 13

NIERUCHOMOŚCI str. 17

ZDROWIE str. 23

USŁUGI / INNE str. 29

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA str. 32

MOTORYZACJA / TRANSPORT str. 33

TURYSTYKA str. 35

Spis treści
Drodzy Czytelnicy KONTAKTÓW

Za nami pierwsza połowa roku, nie wiedzieć 
kiedy i kto te kartki z kalendarza tak szybko 
zrywa, dopiero co witaliśmy Nowy Rok, a już 
mamy środek lata. Lato wprawdzie bardzo nas 
zaskakuje, tropikalne upały, deszcze, burze i nie-
pokojące wieści o kolejnych powodziach, grado-
biciach i ludzkich nieszczęściach. Życie jednak 
toczy się dalej, wakacje trwają i nic nie jest w sta-
nie zepsuć nam błogiego wakacyjnego nastroju. 
Oddajmy się w jego władanie, by nabrać energii 
do walki ze stresem dnia codziennego. Słońce 
bowiem pełni nieocenioną rolę w życiu człowie-
ka. Pobudza organizm do produkcji witaminy  
D i serotoniny – hormonu poprawiającego sa-
mopoczucie. Korzystajcie Drodzy Czytelnicy 
z uroków lata i słońca. A my ze swojej strony 
życzymy dużo, dużo słońca i bezpiecznego po-
wrotu z wakacji.

Sierpień to także miesiąc ważnych dat z historii 
naszej ojczyzny. Pamiętajmy o nich! Sierpień 
80, Powstanie Warszawskie, Bitwa Warszaw-
ska 1920 r. ( Cud nad Wisłą), rocznica wybuchu 
II wojny światowej. Historia naszej Ojczyzny 
to cząstka nas samych.

KONTAKTY
Drodzy Czytelnicy i Ogłoszeniodawcy!

Informujemy, że od 1 września 2017 
nasze biuro znajdować się będzie w nowym miejscu. 

Nasz nowy adres: 
Ollenhauerstr.45, 13403 Berlin. 

Telefon kontaktowy 
i adres mailowy nie uległ zmianie. 

Tel.: 030 3241632, 
webmaster@kontakt.org.

Za chwilowe utrudnienia przepraszamy 
i zapraszamy do naszego biura w miesiącu wrześniu. 

Życzymy pięknych wakacji, wypoczynku 
i szczęśliwego powrotu do Berlina.

Marianna i Andrzej Klon

UWAGA
ZMIANA ADRESU 
NASZEGO BIURA
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Lernstatt e.V.
Darmowe kursy języka niemieckiego

(Kurs integracyjny)

Potrzebują Państwo: dowód osobisty i ewentualnie zaświadczenie
o zasiłku socjalnym (ALG II, Hartz 4, Wohngeld, Kindergeldzuschlag)

Kursy języka niemieckiego
Pn.– Pt.; Kursy ranne, popołudniowe i wieczorne

www.lernstatt-ev.de   info@lernstatt-ev.de/po polsku
Gottschedstr.4 ; 13357 Berlin Wedding  

U-Bahn Nauener Platz  U 9;  Telefon  455 30 11

GRUPA MUZYCZNA

Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.

Poza tym: Party serwis, sala,
kręcenie video, DVD

i wypożyczalnia nagłośnienia

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

Turmstr. 13, 10559 Berlin, tel. 030 96517299

Serdecznie zapraszamy!

Breite Str. 63, 13597 Berlin-Spandau, 
tel. 030 30345367

UWAGA!!!
Smakosze wędlin firmy "Mikołaj"
dostępnych przez 22 lata w polskim 

sklepie "Klon"informujemy, 
że od lipca 2017 możesz je kupić 

w sklepach "u Zosi" na:

Praca dla spawacza, ślusarza, montera instalacji 
przeciwpożarowych, grzewczych, wentylacyjnych itp 

Firma KOCK GmbH,  Tel: 030 882 73 37
www.kock-berlin.de/pl/  

Oferujemy :
- długoterminowe zatrudnienie
- niemiecka umowa o pracę
- mówiący po polsku koordynator
- 24 do 30 dniowy płatny urlop 
- ponadtaryfowa stawka godzinowa + dieta

Zainteresowanych proszę o składanie aplikacji na adres:    
info@kock-berlin.de-
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Kolekcja w Berlinie powstała w 2009 roku 
ze zbiorów prywatnych i składa się między 
innymi z z rysunków, litografii, drzeworytów, 
ilustracji książkowych, przedmiotów zapro-
jektowanych przez artystę oraz rzeźb. To jed-
na z głównych atrakcji dla przyjeżdząjących 
licznie do stolicy Niemiec turystów. Mimo 
tego, że nie ma tu w ogóle obrazów olejnych 
mistrza. Placówka jest kierowana prywatnie 
i w całości poświęcona Dalemu.

Artysta miał wiele zainteresowań. W Berli-
nie widzimy owoce jego inspiracji literaturą. 
Możemy podziwiać jego pierwsze koloro-
we litografie do „Don Kichota“ Cervantesa 
z 1956 r., rozpoczęte w 1963 r. drzeworyty do 

sztuka i że to dzięki wolnym umysłom usta-
la się trendy i to dzięki nim tworzy się tzw. 
evergreeny.
O swoich początkach powiązań z modą ar-
tysta kiedyś powiedział: „To było w Madry-
cie, kiedy studiowałem sztuki piękne. Wte-
dy wyrobiłem sobie gust modowy. Nosiłem 
najbardziej eleganckie garnitury, naszyjniki 
z pereł, bransoletki i jedwabne koszule, które 
projektowałem. Miały one bufoniaste rękawy 
i dodawały mi kobiecego wyglądu. Era dan-
dyzmu się zaczęła. I dla mnie nigdy nie do-
biegła końca.”
Wstęp na wystawę tymczasową z biletem na 
wystawę stałą. Polecam internetowy zakup 
biletów poprzez stronę www.daliberlin.de. 
Uniknie się stania w długich kolejkach.

Marta Szymańska

DALI BERLIN:
Leipziger Platz 7
10117 Berlin
 
Bilety:
12,50 Euro / 9,50 Euro
19,50 Euro / 14 Euro z przewodnikiem
 
Godziny otwarcia:
codziennie od 12:00 do 20:00. 
W lipcu i sierpniu od 10:00.

WYSTAWA DLA MIŁOŚNIKÓW 
SZTUKI I MODY!

SURREALIZM DLA WSZYSTKICH! - to motto wyjątkowej wystawy w samym sercu 
Berlina, na której można zobaczyć ponad 400 prac jedynego w swoim rodzaju ar-
tysty, nieporównywalnego z nikim innym – Salvadora Dali. Oprócz wystawy stałej 
muzeum po raz pierwszy pokazuje modowe projekty artysty dla firmy Scarab.

„Boskiej komedii“ Dantego i 21 rycin suchą 
igłą do „Tristana i Izoldy“ powstałych w 1970 
r. Duże wrażenie robią książki ilustrowane 
oraz instalacje Hiszpana, który był aktywny 
we wszystkich dziedzinach sztuki. Dzięki do-
kumentom, historycznym fotografiom oraz 
kadrom z filmów mamy wgląd w jego życie 
oraz środowisko.
 
W roku 1971 Salvador Dali został zatrudnio-
ny przez firmę produkującą męskie ubrania 
Scabal, aby zaprojektować pierwszą edycję 
magazynu Scarab i przedstawić  swoją wizję 
mody męskiej w XXI wieku. Dali namalował 
12 akwareli, które stały się inspiracją do za-
projektowania unikatowych tkanin. Szalona 
współpraca z krawcami przyczyniła się do 
powstania surrealistycznej rzeźby z bronzu 
zwanej „ Mannequin Zootropique”, która ba-
zowała właśnie na manekinie. Te prace po 
raz pierwszy prezentowane są w Berlinie!
 
Dwanaście prac istnieje nie tylko jako akwa-
rele, ale stało się bazą serii litografii, która 
nigdy nie trafiła na rynek. Wystawa pokazuje 
śmiałe pomysły Dalego, jego wizję futury-
stycznych garniturów i akcesoriów. Prace ar-
tysty przez 45 lat znajdowały się w siedzibie 
firmy Scabal zamknięte w sejfie.
Limitowana edycja magazynu Scarab, która 
ukazała się w 1971 roku i która wyprzedała 
się błyskawicznie, jest dostępna dla odwie-
dzających w wersji interaktywnej instalacji. 
Dzięki nowoczesnym technologiom może-
my zobaczyć karty magazynu w dużej skali 
i wszystko sobie dokładnie obejrzeć. To duża 
przygoda zanurzyć się w świat osobliwego 
dandysa, którym z całą pewnością był ma-
larz i zobaczyć, jak wiele rzeczy go intere-
sowało.
Salvador Dalí i firma Scabal dzielili zamiło-
wanie do ekskluzywnych i ekstrawaganckich 
garniturów szytych ręcznie z materiałów 
najlepszej jakości. Byli zdania, że moda to 

daliberlin.de

daliberlin.de

daliberlin.de

daliberlin.de
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PRAWO / ADWOKACI

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

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

biuro: Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)

tel.: 030/682 31 107,  fax: 030/68231108
kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de

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• prawo karne i drogowe
• prawo rodzinne
• prawo pracy
• prawo gospodarcze
• rozliczenia podatkowe 
  i księgowość

• 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

KONTAKTY
z adwokatem

Stefan Nowak - mecenas
Specjalista prawa rodzinnego

- uznany przez izbę adwokacką 
  specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie 
  w problemach z jugendamten
- rozwody, alimenty, władza 
  rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.

Invalidenstraße 123, 10115 Berlin
Telefon: 030/611 33 14 
Telefax: 030/611 19 05
stefan.nowak@t-online.de
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PRAWO / ADWOKACI

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

Natalia M. Pospieszna 
Rechtsanwältin

Natalia M. Pospieszna 
Rechtsanwältin

Christian Feierabend
Rechtsanwält

Joanna Dyczkowska-
Bartkowiak
Rechtsanwältin

Am Treptower Park 30  ·  12435 Berlin  
Tel.  +49 (0) 30 /680 783 75  ·  Fax. +49 (0) 30 /680 783 76 
E-Mail. pospieszna@fp-law.net · www.fp-law.net

· SPRAWY CYWILNE, PRAWO GOSPODARCZE
· PRAWO UMÓW, ODSZKODOWANIA
· NAJEM I NIERUCHOMOŚCI 
· WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
· ZASTĘPSTWO PROCESOWE
· PRAWO INTERNETOWE, PRAWO PRACY
· PRAWO RODZINNE, SPADKI, ROZWODY Rechtsanwaltskanzlei Karimi

Uhlandstraße 28 • 10719 Berlin
Mówimy po polsku!

Specjalizacja: PRAWO BUDOWLANE + PRAWO PRACY
Zakres naszych usług obejmuje m.in. dziedziny:

PRAWO BUDOWLANE 
PRAWO NIERUCHOMOŚCI 
PRAWO GOSPODARCZE 
PRAWO SPÓŁEK 

PRAWO PRACY
PRAWO INTERNETOWE
PRAWO KONSUMENTA
PRAWO UMÓW

Adwokat
Justyna Krus-Kandzia
office@rkarimi.de
www.rkarimi.de 

T.:    + 49 030 832 19 474 
F.:    + 49 030 832 19 475 
M.:  + 49 0176 2050 4330
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PRAWO / ADWOKACI

  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

  Rechtsanwalt
  Dr. Tomasz J. Liczbański
  Porady w języku polskim i niemieckim

  Zakres zainteresowań m. in.:

   • prawo rodzinne
   • prawo związków partnerskich
     (Lebenspartnerschaften)
   • prawo cywilne
   • prawo administracyjne

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Prinz-Handjery-Str. 22, 14167 Berlin

Tel.: (030) 692 09 778-0, Fax -9, info@kanzlei-dr-liczbanski.de

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

 www.hantschel-wollny.de
kontakt@hantschel-wollny.de

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:
prawa karnego, drogowego, cywilnego: przede wszystkim

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

 

Mommsenstr. 19, 10629 Berlin, tel.: 030/31167096, 0170/8433970
kanzleidelekta@gmail.com, www.rechtsanwaltskanzlei-delekta.de 

Kancelaria adwokacka
Jarosław Delekta

Specjalizacja: sprawy handlowe i gospodarcze, opieka 
nad spółkami i firmami transportowymi, budowlanymi, 

windykacja roszczeń, wypadki drogowe, 
rozwody, prawo karne.

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

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

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

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Boguslaw Gierak 
Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt
 

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

Złożyłam przed rokiem odwołanie do protokołu bezpośrednio 
w filii DRV. Potem dzwoniłam do właściwego zakładu rentowego  
raz czy dwa razy, nie uzyskując interesującej mnie odpowiedzi.

Żaden pracownik, również ten, któremu przydzielono konkretną spra-
wę rentową do opracowania, nie jest w stanie po przywołaniu jej nume-
ru  znać ją w takim stopniu, aby bezpośrednio trafnie i wyczerpująco 
informować. Konto rentowe porządkuje kompleksowe stany faktyczne 
o dużym stopniu szczegółowości, które podlegają odpowiedniej oce-
nie co do zaliczenia w orzeczeniu rentowym. Sam zainteresowany zna 
swój życiorys. Nie można jednak wymagać tego od urzędnika DRV. 
Ażeby pracownik ubezpieczalni udzielił odpowiedzi w konkretnej spra-
wie musi  sięgnąć do akt dokładnie je przestudiować w danym kontek-
ście. Poza tym osoba udzielająca telefonicznie informacji niekoniecz-
nie musi być akurat pracownikiem, który opracowuje daną sprawę. Na 
ogół są to pracownicy, którzy rejestrują pytania, i przekazują je właści-
wemu referentowi. Celowe jest więc raczej pisemne zwrócenie się do  

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada

organu rentowego. Naleganie na szybsze załatwienie własnej sprawy 
lub ponaglanie nie zawsze odnosi  pożądany skutek.

Pracowałem kilka lat w NRD i chciałbym wiedzieć, jak wyglądało 
tam ubezpieczenie rentowe, aby sprawdzić moje zaliczenie tam-
tych lat?
 
Obowiązkowe ubezpieczenie rentowe w NRD obejmowało do 
30.06.1990 zarobki pracownicze do wysokości 600 marek. Od 
01.03.1971 do 31.12.1976 natomiast istniała możliwość dobrowolne-
go ubezpieczenia dalszych zarobionych  600 marek. Kolejna zmiana 
wprowadziła dobrowolne ubezpieczenia całej wysokości zarobków, 
z wyjątkiem szczególnych kręgów osób, które zalicza się do wolnych 
zawodów oraz tych, które prowadziły działalność gospodarczą. Aby 
opłacać wyższe składki należało przystąpić do FZR (Dobrowolne 
Ubezpieczenie Rentowe), przy czym zarobki musiały przekraczać 
kwotę 1200,- marek. Proszę porównać więc dochody i przy ewentual-
nym posiadaniu dobrowolnego ubezpieczenia sprawdzić, czy  kwoty 
wprowadzone do załącznika Versicherungsverlauf (przebieg ubezpie-
czenia) są zgodne z potwierdzonymi przez pracodawcę.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Tanie Gewerby i Biuro!

Gewerbe-Service, Dipl.-Ing. Peter Hoffmann 
Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

Tel.: Lyca: 0152-18214530,  Lebara: 0151-66156997
E-mail:  GewerbeService@onet.eu

• Gewerby bez konieczności meldunku
• Profesjonalna obsługa budowlańców 
• Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• Szybko, tanio, solidnie 

• Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom
 • Załatwiamy Kindergeld (192€/mies. na dziecko)

Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki i środy 

Büroservice & Unternehmensberatung
Michalak

Berlin - Spandau

• Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm
• Gewerba - adres korespondencji
• Korespondencja urzędowa
• Kindergeld, JobCenter

Falkenseer Chaussee 36
13583 Berlin - Spandau
e-mail: magda77@t-online.de

Tel.: 030 20878872
Fax: 030 20878874

Mobil: 0157 74845475

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 16.00- 20.00

BÜRO-SERVICE DANIEL NEUKÖLLN
Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm
(również dla osób bez meldunku)
* Korespondencja urzędowa
* Wypełnianie formularzy
* Kindergeld
* Ubezpieczenia

Tel.       030 / 600 594 34
Fax:      030 / 657 099 45
Mobil: 0157 789 493 57
E-Mail: biuro@biuro-daniel.de 

Godziny otwarcia:
pn. - pt. 10°° - 20°°
sob. - niedz. na termin

Hertzbergstr. 20, 12055 Berlin - Neukölln
(Przystanek: Hertzbergplatz M41)

www.biuro-daniel.de

SZYBKO, KOMPLEKSOWO, PRZYSTĘPNA CENA

„Gertzen - Consulting"Ewa Gertzen
formalności urzędowych, Pomagam w załatwieniu: 

Kontakt: 0163 / 46 24 160

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

Poniedziałek, wtorek, czwartek - godz. 10.00-18.00
 Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln

 E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de, www.gertzen-consulting.net   

 
wypełniania dokumentów, prowadzenia korespondencji
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Büroservice

info@schloss50-bueroservice.de
www.schloss50-bueroservice.deJuż od 25 €

Schloßstraße 50, 12165 Berlin
U9 Rathaus Steglitz

Mobil: 0152 06565253
Tel.: 030/ 797 89 699; Fax: 797 89 722

Tel.: 030/77006344 • Fax: 030/23916283 • 0176/49127482 • 0177/3916580 
naszeplbiuro@onet.pl

192

Waldemar Badziag
Hardenbergplatz 2 (5 piętro), 10623 Berlin-Charlottenburg

(biuro w wieżowcu Bikini Berlin naprzeciwko dworca ZOO Garten)
Tel.: (030) 38303414, Fax: (030) 38303415, Mobil: (0177) 6161122

E-mail: waldemar.badziag@t-online.de 
Internet: www.waldemar-badziag.de

Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy

•   Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Specjalizacja w rejestracji firmy jednoosobowej
Specjalizacja w rejestracji spółek: GbR, UG i GmbH
Prowadzenie pełnej księgowości, rozliczenia podatkowe
Zmiany klas podatkowych, redukcja podatków
Wszystkie ubezpieczenia prywatne oraz firmowe
Prywatne oraz państwowe kasy chorych
Konta bankowe prywatne i firmowe

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
Załatwianie wszelkich spraw urzędowych, wypełnianie wniosków:
Gewerbeamt, Finanzamt, Agentur für Arbeit, Job Center, Elterngeld,
Kindergeld, Kitagutschein, Bürgeramt, IHK, Handwerkskammer…

Ksiegowość, zbudowanie egzystencji, kursy...
       Wsparcie finansowe przez Arbeitsamt:

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

       Zakładania i zarządzania firm w BRD i PL
                          - załatwiania wszelkich spraw urzędowych
                          - Consulting, frenching, licencji, patentu...
          Księgowości,problemów podatkowych
                           - też przy współpracy ze Steuerberaterem ...
   Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

Robert Koszewski   Dipl. Betriebswirt
Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,
e-mail: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91,  0171 570 52 44
Połączenie:       S8- Eichborndamm,
 U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221
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PKW, LKW, eVB numer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski
specjalna klasyfikacja dla młodych 
i nowych kierowców 75%/60% 

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków 

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne 
i na życie

Ubezpieczenia Firmowe
Ubezpieczenia od ochrony prawnej
Prywatne i Państwowe kasy chorych

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Versicherungsfachmann (IHK)
Tel.:   030/ 5165229-0

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5, 10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

BARNBROOK GMBH

Dipl. Kffr. Cornelia Barnbrook
Doradca podatkowy
Specjalista d/s międzynarodowego
prawa podatkowego 
i zakładania spółek GmbH

Dipl. Kffr. Grażyna Gronowska
Asystentka doradcy podatkowego

Tel.: 030 484 926 70
MÓWIMY PO POLSKU

www.barnbrook.tax
e-mail: info@barnbrook.tax

K S I Ę G O W O Ś Ć
ROZLICZENIA  PODATKOWE

wypełnianie formularzy, zakładanie firm
Tel.: 030-2516958, kom.:0173-86 96 925

Renata Podbiol-Gassal

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

Tel.: 030/ 762 10 516
Mobil: 0151/ 17890903

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

Steuernummer, księgowość miesięczna i roczna, meldunek firm
bez stałego zameldowania w Berlinie, Kindergeld, handel w e-bay,

pisma, EKS, rozliczenie z skarbówką, zwrot Vat,
Businessplan dla Jobcenter, płace pracowników.

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Tel.: 0176 98550855

RYJAK BÜROSERVICE &
UNTERNEHMENSBERATUNG
• Gewerba - adres do korespondencji
• Księgowość / kpl. obsługa małych firm
• Pisanie pism, rachunków, odwołań
• Korespondencja z urzędami i wizyty w Jobcenter,
   Arbeitsamt, Kindergeld, Konta bankowe etc. 
Mobil: 015787724418 - 015784894000
Tel./Fax: 030 40914444 - 030 95616235
Schönwalder str. 10, 13347 Berlin-Wedding

E-Mail: mryjak@yahoo.comE-mail: biuro-dr@web.de

Rabenstr. 35, 13505 Berlin 
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 40532718

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla �rm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992
www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de • Tel.: 030 462 22 07
Fax: 030 462 22 49 • Mobil: 0177 80 99 014
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WARTO WIEDZIEĆ 

Co to jest Riester Rente?

Riester Rente to prywatna, dodatko-
wa forma oszczędzania do naszej przy-
szłej emerytury. Forma prywatna, jednak 
wspierana przez państwo. Innymi słowy, 
dofinansowywana, dająca możliwość od-
pisów podatkowych i mająca zagwaranto-
wać nam - konsumentom - godziwą eme-
ryturę.

Czy tak jest w rzeczywistości ? 
Pokusiliśmy się o drobną analizę.

Geneza: Riester Rente została stworzona 
przez niemieckiego ministra pracy i spraw 
socjalnych Waltera Riestera (1998-2002) 
i miała być formą pomocy rządu dla oby-
wateli, dodatkowym filarem wspierającym 
i podnoszącym wysokość otrzymywanych 
świadczeń z tytułu wykonywanej pracy.

Zasadniczo jest tak, iż żaden ustrój po-
lityczny, choćby najbardziej przyjazny 
i prospołeczny, nie wymyślił formy pomo-
cy dla obywateli, która zagwarantowałaby 
wszystkim zainteresowanym godziwą wy-
sokość wypłacanych świadczeń. W syste-
mie socjalnym panuje zasada: wszystkim 
ma być dane, ale tak aby wszystkim star-
czyło…niezbędne minimum.

Czy jednak starcza?

Wchodząc na niemiecki rynek pracy, tuż 
po szkole lub po studiach, trzeba by od 
samego początku zarabiać ok. 3.200 € 
przez 40 lat, aby otrzymać emeryturę 
w wysokości ok. 1.000 €. Nie oszukuj-
my się, mało komu w dzisiejszych cza-
sach udaje się utrzymać 40 lat ciągłości 
pracy. Nie musi to być praca w jednym, 
wybranym przez nas zawodzie. Chodzi 
o ciągłość lat składkowych. Jeżeli jed-
nak zmieniamy prace w danym okresie 
na mniej korzystną lub z przyczyn od nas 
niezależnych korzystamy z pomocy insty-
tucji pomocowych tj. Job Center lub Agen-
tur für Arbeit lub jesteśmy kobietą, która 
nie jest na urlopie macierzyńskim i jesz-
cze nie pracowała, płacone za nas składki 
są mniejsze lub nie ma ich wcale. Wpły-
wa to na wysokość przyszłej emerytury, 
gdzie jak wspomniałem, liczy się ciągłość 
i to najlepiej na tym samym poziomie fi-
nansowym. Między innymi w tym celu zo-
stał wprowadzony produkt Riester Rente. 
Produkt mający na celu wspomóc obywa-
tela i uchronić go przed socjalną, niską 
emeryturą, dający możliwość jej podwyż-
szenia poprzez zawiązanie dodatkowego, 
prywatnego funduszu, wspieranego przez 
państwo. Naiwnym jest ten, kto myśli, iż 
państwo robi coś za darmo dla obywatela. 
Owszem, składki na Riester Rente można 
uwzględniać w zeznaniu podatkowym. Co 
więcej, można liczyć na dofinansowanie 

Center. Innymi słowy, państwo chce dzię-
ki współpracy obywatela w tym kierunku, 
mniej mu dopłacać do jego egzystencji. 
To właśnie rodzi pytanie o sensowność 
tego projektu i stawia go pod znakiem za-
pytania jako połowiczny.

Dla kogo jest Riester Rente?

Riester Rente można polecić wąskiemu 
gronu odbiorców - osobom posiadają-
cym dużo dzieci lub dobrze zarabiającym 
singlom. Polisy tego typu trzeba indywi-
dualnie dopasować. Filar ten nie nadaje 
się dla każdego. Nie da się zaprzeczyć, 
że jest to lepsze rozwiązanie niż żadne, 
jednak nie przy proponowanych przez 
ubezpieczalnie (sic!) składkach rzędu 20-
30 €, czy nawet 50 €…chyba że osoba 
ubezpieczona nie przekroczyła 5-go roku 
życia. Gdyby tak faktycznie było, iż osoba 
30-sto czy 40-stoletnia dzięki niewygóro-
wanej składce może zgromadzić pokaź-
ny kapitał, dodatkowo jest jej dopłacane 
184 € (na dzieci urodzone przed 2008) 
lub 300 € (na dzieci urodzone po 2008) to 
taki produkt sam by się sprzedawał, ko-
lokwialnie mówiąc, nie trzeba by nikogo 
doń namawiać, każdy z nas posiadałby 
kilka takich polis, a w efekcie bylibyśmy 
milionerami na emeryturze.

Gdzie leży problem?

Riester Rente trzeba opodatkować, to po 
pierwsze. Po drugie, dodatki państwowe 
(staatliche Zulagen) otrzymujemy, jeśli 
nasz niepracujący partner ma również 
Riester polisę. Na dzieci z kolei są przy-
znawane na czas otrzymywania Kinder-
geld (Kinderzulage), jednak nie w formie 
fizycznej, tylko punktów emerytalnych do-
pisywanych do fikcyjnego konta. Zulagen, 
czyli wyżej wymienione dodatki, trzeba 
w większości umów co roku aktualizować 
i odnawiać, inaczej w danym roku przepa-
dają. Dodatki te są wyrażone w bieżącej 
walucie Euro i są w ujęciu rocznym. Nie 
dostajemy 184 € dodatkowo miesięcznie 
do tego, co sami wpłacamy. Musimy kwo-
tę należnego nam dodatku podzielić na 
12 miesięcy. W tym przypadku będzie to 
ok. 15 € miesięcznie, jednak nie gotówki, 
a wspomnianych już punktów emerytal-
nych. 

Wnioski.

Te najlepiej wyciągać indywidualnie. Każ-
dy ma prawo pod innym kątem spojrzeć 
na produkt i dostrzegać w nim zalety lub 
wady. Dlatego trudno jest definitywnie 
stwierdzić, że Riester Rente jest złym pro-
duktem. Na pewno, jak w wielu przypad-
kach, są lepsze. Jednak zawsze WARTO 
WIEDZIEĆ i warto porównywać.

                                         
Bartosz Drajling Doradca IHK 

Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin
Tel.: 0152 579 54 514 
Fax.: 030 922 83087 

Mail: drajling.finanz@web.de 

RIESTER RENTE, czyli emerytury pry-
watne dofinansowane przez państwo. 
Pytania, mity, odpowiedzi.
Jeżeli nie słyszeliście Państwo jeszcze 
o Riester Rente, to jest to dobry czas, 
aby posłuchać.

od państwa, zawiązując taką formę ubez-
pieczenia.

Czy aby na pewno?

Do końca roku 2016 liczba zawartych 
umów tego tytułu wyniosła 16,5 miliona. 
Biorąc pod uwagę różnorodność form 
ubezpieczeń tego rodzaju, to więcej niż 
średnio. Jak wspomniałem, Riester Ren-
te jest ubezpieczeniem forowanym przez 
państwo i daje możliwość odpisania w ze-
znaniu podatkowym. Jednak aby zacho-
wać równowagę w przyrodzie, uzyskaną 
w ten sposób emeryturę trzeba w efekcie 
końcowym opodatkować, czyli pomniej-
szyć o podatek kalkulowaną prognozę. 
Prognozę, albowiem polisy te opierają się 
na przybliżonych wyliczeniach i są zbudo-
wane często (aczkolwiek nie zawsze) na 
jednym funduszu notowanym na giełdzie, 
a to niesie za sobą ryzyko niepowodze-
nia inwestycji. Funduszy tych powinno 
być kilka, aby owo ryzyko zminimalizo-
wać, a ich rentowność powinna być rzędu 
7-12% w skali roku. Efektywność, czyli 
przynoszenie realnego zysku, zaczyna 
się nierzadko dopiero po 30-35 latach, 
kiedy po takim okresie powinniśmy mieć 
już zbudowany dosyć pokaźny kapitał. 
Miałem jakiś czas temu na biurku umowę 
klientki, której rentowność w okresie ko-
lejnych 30 lat wynosiła 0,14% (!), podczas 
gdy miesięczna inflacja obecnie jest pię-
ciokrotnie wyższa.

Czy to problem?

Jak najbardziej. Niska rentowność powo-
duje znikomy przyrost kapitału. Logiczne. 
Nie jesteśmy w stanie skutecznie szybko 
zebrać wystarczającej ilości środków, aby 
mieć później na ich podstawie wypłaca-
ną przyzwoitą emeryturę. Co więcej, jeśli 
w umowie brak odpowiedniego zapisu 
o dziedziczeniu przez małżonka, prze-
pada cały zebrany kapitał. Dla niektórych 
osób pocieszeniem może być fakt, iż ze-
brany kapitał jest wolny od zajęć komor-
niczych oraz nie podlega odliczeniu przy 
formułowaniu wysokości świadczeń po-
mocowych Hartz IV.

Jaką rolę odgrywa państwo?

Tajemnicą poliszynela jest to, że Riester 
Rente nie miało i nie ma na celu zapew-
nić jej posiadaczom tak zwanej godziwej 
emerytury, którą każdy z nas kojarzy  
z w miarę przeciętnym, ale nie niskim 
uposażeniem w jesieni swojego życia. 
Polisa ta ma zmniejszyć przepaść między 
naszym wypracowanym dochodem eme-
rytalnym (państwowym i tym prywatnym 
w sumie) a granicą minimum socjalnego, 
wypłacanego na przeżycie obywatelom 
przez wspomnianą wyżej instytucję Job 
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TŁUMACZE

Tłumacz przysięgły – mgr Karolina Kosior

Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

Sigmaringer Str. 1 (4. piętro) 
10713 Berlin–Wilmersdorf

tel. 030/536 455 59 lub 0176/844 663 88
karolina.kosior@t-online.de; www.polnisch-uebersetzer.com

Blissestr. (U7) 100 m, Berliner Str. (U9) 800 m

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

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

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   

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

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

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

Wszystkie tłumaczenia / w tym też z dziedziny podatkowej 
(np. niemieckie zeznania podatkowe) i księgowości firm / Pomoc 
w urzędach, innych sprawach, również w USC – przystępne ceny 

i krótkie terminy wg. uzgodnienia
13057 Berlin – Hohenschönhausen,  Warnitzer Str. 19 

tel./fax: (030) 9285418, mobil: 0175-4577113,  e-mail: info@marionfalk.de

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

                    

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy                
0152 226 79 474      info@maluski.de

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

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

    
Kaja Poprawska-Kunze - TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE   

Tel.: +49 163 819 02 64, kaja.poprawska@yahoo.de

TEL.: 2170679 LUB 0163738314; artur.kolasinski@yahoo.de
PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-

150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE
WILMERSDORF

ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI   
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TŁUMACZE

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

Tłumaczenia ważne także w Polsce !
Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69

Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

Mgr Ewa Lüders
Hettnerweg 26, 13581 Berlin - SPANDAU
Tel.: 3 31 67 31 lub 0 173 2 05 70 92

TŁUMACZENIA PISEMNE • POMOC W URZĘDACH  
 

Wojciech Bukowski – tłumacz przysięgły  
 

tel. 030 86209709   tel. kom. 0177 3086578 
faks 030 85743858   wojciech.bukowski@t-online.de 

Gossowstr. 5, 10777 Berlin – Schöneberg (U Nollendorfplatz)  
 

Szybko i niezawodnie! 

NAUKA / PRACA

Największa firma do 
usług hotelarskich 
w Niemczech 
i bezpośredni pracodawca
poszukuje od zaraz

pokojówek/pokojowych
do Hotelu położonego 

w Berlin Mitte!

pani Syrovatska: 
49 177/2332961 / +49 30.6003166-12

Kontakt: 3B Berlin Premium 
Hotelservice GmbH

Blücherstraße 22, 10961 Berlin, 
Hof V U-Bhf Gneisenaustraße 

(Mittenwalder Str.)

Wymagana jest tylko znajomość języka 
niemeckiego lub angielskiego w stopniu 

komunikatywnym. Opłata za godzinę wynosi 
10,00 euro. Premia za jakość, dopłata w święta.

5 dni roboczych w tygodniu, weekendy na 
przemian. W celu umówienia terminu na rozmowę 

kwalifikacyjną prosimy o kontakt telefoniczny: 

Poszukiwani Kurierzy – 1300 Euro Netto

stałe zatrudnienie/umowa bezterminowa
stała stawka godzinowa 10,39 Euro (Brutto) na godzinę
możliwość pracy na pół oraz na cały etat
zapewnione szkolenie przez doświadczonych pracowników
wymagana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

Telefon: 033203 / 8898-0

Florida-Eis sucht
Produktionsmitarbeiter m/w in Vollzeit

Bewerbungen an: E-mail: bewerbung@�oridaeis.de
oder Florida-Eis Manufaktur GmbH, Am Zeppelinpark 53, 13591 Berlin RENOMOWANA FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBĄ 

W BERLINIE ZATRUDNI KIEROWCÓW BETONIARKI  
Oferujemy:

umowę o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie inne dodatki 
socialne, wynagrodzenie 13,00 € brutto na godzinę, dodatkowo 0,50,-€ za1 kubik

Wymagania:
prawo jazdy kat.C z wpisem 95 (pomoc w uzyskaniu wpisu i uprawnień 95),

znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
email: consulting@lucre.de lub kontakt telefoniczny 

pod nr 0049 151 587 54 338

Firma ISP GmbH jest dynamicznie rozwijającą się 
�rmą świadczącą usługi w zakresie logistyki 

magazynowej dla niemieckich �rm logistycznych 
i międzynarodowych koncernów.

Aktualnie poszukujemy:
Personaldisponent – Praca biurowa (ze znajomością j. niem)

Teamleiter/Kierownik zespołu 
Operator wózka widłowego

Komisjoner (kompletowanie zamowień)
Pomocnik magazyniera (pakowanie, sortowanie)

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana
Oferujemy:

Pierwszą umowę na rok czasu (z możliwością przedłużenia),
Stałe i pewne zarobki,

Konkurencyjne wynagrodzenie,
Niemiecką umowę o prace i ubezpieczenie zdrowotne,

Opiekę polskojęzycznego koordynatora,
Zakwaterowanie w pokojach dwu-do trzyosobowych.

Dane kontaktowe: tel.: 004933158171387
e-mail - rekrutacja@isp-id.de



| | KONTAKTY KONTAKTY14

NAUKA / PRACA

Kurs prawa jazdy kat. B (samochód osobowy) 299 Euro

Oferujemy również kursy prawa jazdy kat. A, C oraz D
Informacja w języku polskim: 030 755699811, 030 755699812
Informacja w języku niemieckim: 030 755699870 lub 0176 10419111

Cena obejmuje: 14 godzin zajęć teoretycznych, 12 godzin zajęć praktycznych
(jazdy drogami pozamiejskimi, jazdy autostradą, jazdy po zmierzchu),
opłatę za jazdę egzaminacyjną, materiały szkoleniowe (również w języku polskim).
Uwaga! Cena nie obejmuje jazd po mieście.
Koszt jazd po mieście: 29,50 Euro (45 minut)

abw-Sprachschule
anerkanntes Prüfzentrum 

(telc, BAMF)
 

Bezpłatnie 
dla obcokrajowców i przesiedleńców 

dla ALG 2, intensywne kursy języka niemieckiego
 

· kursy dla początkujących i zaawansowanych 
· 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

Bezpłatne kursy języka niemieckiego dla osób pobierających 
ALG 2 wraz ze szkoleniem dla opiekunów medycznych 
osób starszych §53c SGB XI.
Dla osób pobierających ALG 2 nauka j. niemieckiego 
w specjalizacji opiekun/ka seniora wraz z możliwością 
dalszego krztałcenia się w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki.





Informacja w języku polskim: 030 755699811, 030 755699812 
Informacja w języku niemieckim: 030 755699800 

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

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

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

PROFESJONALNA NAUKA GRY NA SKRZYPCACH!
Więcej informacji na www.mariaossowska.com
Zapraszam na bezpłatną lekcje próbną!
Dipl.Mus. Maria Magdalena Ossowska
Tel.: 0151 28 007 007, info@mariaossowska.com

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:
- POKOJÓWKA/POKOJOWY

  -  KIEROWNIK ZESPOŁU  (ze znajomością j. niem.)

Oferujemy pełen etat, pół etatu lub MiniJob, opłata za godzinę wynosi
10 € (brutto), w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 75%
wynagrodzenia podstawowego. Współpracownikom dojeżdżającym

z Polski częściowo zwracamy koszt dojazdu.

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

   

POSZUKUJEMY  PRACOWNIKÓW

Praca na umowę, 25 godzin tygodniowo, średnia płaca
10 € na godzinę, a także w niedziele i święta z dodatkami.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany prosimy o kontakt:
pisemny na e-mail: info@rkg-berlin.de, 

katarzyna.krakowiak@rkg-berlin.de

Solidna Firma w Berlinie poszukuje miłych i chętnych
do pracy w hotelach zarządzanych przez naszą firmę

POKOJÓWEK/POKOJOWYCH
z podstawową znajomością języka niemieckiego



| | KONTAKTY KONTAKTY15

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).
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Przyjmę uczciwe osoby z doświadczeniem do  pracy przy  
sprzątaniu. Praca z Gewerbą lub na umowę. Tel: 0157 86609700  
lub e-mail: kontakt@helga.website

Freundliche deutschsprachige Physiotherapeutin für ein junges 
Team in Steglitz gesucht. Tel.: 0176 84890088   

Przyjmę do pracy mechanika oraz elektromechanika. Dobre warunki 
pracy, możliwość zakwaterowania. Berlin Britz, tel.: 0157 36244322

Poszukuje pani do pomocy w produkcji (branża warzywnicza), na pełen 
etat. Legalne zatrudnienie, Berlin - Moabit, od zaraz, mówimy po polsku. 
Niewymagana znajomość języka niemieckiego. Tel:0048 660793315

Zatrudnię blacharza samochodowego. Dobre warunki pracy oraz 
możliwości zakwaterowania. Berlin, tel.: 01573 6244322

Potrzebuję dziewczyn do pracy w salonie masażu.  Możliwość zakwate-
rowania. Bardzo dobre zarobki. Tel.: 0176 62876758, 030 60902160. 
Proszę prosić Dianę.

Zatrudnię lakiernika samochodowego w Berlinie. Dobre wynagro-
dzenie i zakwaterowanie. Tel.: 01573 6244322

Małżeństwo poszukuje osobę do sprzątania na Charlottenburg (około 9 
godz. tygodniowo, możliwe również w Weekend). Wymagana podstawo-
wa znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego. Mile widziane Referen-
cje. Wymagane posiadanie własnej Firmy (Rachunek) lub Minijob.  
Tel.: 030 30112208, So/ Niedz. 10-12 godz lub e-mail: kontakty@arco-online.de

Zatrudnie kierowcę z kat C+E, B+C do transportu samochodów na 
terenie Niemiec. Praca od pon. do sob. Tel.: 0157 36244322

Zatrudnię od zaraz fizjoterapeutkę na 20 - 30 godz./ tyg. Z uprawnie-
niami drenażu limfatycznego. Wymagana znajomość  
języka niemieckiego. Tel.: 030 7053738 lub kom.: 0151 62870539

Firma transportowa szuka pracowników z Gewerbą do pracy przy 
przeprowadzkach Tel.: 0151 24242432

Mechaniker für Stapler Gesucht. Wir suchen einen Mechaniker der 
sich mit Gabelstaplern auskennt. Unser Unternehmen handelt mit   
Lagerfördertechnik und Reinigungsmaschinen, einfach melden.  
E-mail: salebysaleh@gmx.de oder tel.: +49 170 9461307.

Zatrudnię osobę do sklepu spożywczego tel.: 0157 713 365 77

Jak nauczyć się języka 
niemieckiego na emigracji?
Wiele osób przyjeżdża do Berlina bez 
znajomości języka i znajduje pracę, która nie 
wymaga komunikowania się tym językiem 
z otoczeniem. Jednak w momencie, gdy 
pada decyzja pozostania w Berlinie na stałe 
pojawiają się problemy.

Trzeba bowiem iść do urzędu się zameldować, pojawia się konieczność rozmowy z szefem na temat 
urlopu czy podwyżki, trzeba znaleźć przedszkole dla dziecka, złożyć wniosek o Kita-Gutschein, 
wypełnić jakieś dokumenty, znaleźć mieszkanie i wiele innych. Wiele osób szuka wtedy możliwości 
szybkiej nauki języka. Pojawia się możliwość zapisu na kurs integracyjny, pytanie tylko czy pracując 
8 czy 10 godzin dziennie lub w trybie zmianowym ma się możliwość uczęszczania na kurs codziennie 
po 5h? Druga sprawa to czy ucząc się gramatyki w dwudziestoosobowej grupie nauczymy się 
rzeczywiście mówić? 

Pojawiła się jednak w Berlinie alternatywa. Są to kursy języka niemieckiego w szkole językowej 
Mobile Lingua na Spandau i Hohenschönhausen. Już na pierwszy rzut oka szkoła wydaje się być inna. 
Nie ma w niej ławek a kursanci nie mają książek. Hitem jest metoda nauczania. Na początku zajęć 
jest zawsze powtórka. Kursanci powtarzają za pomocą animacji językowych. Są to przeróżne zabawy 
ruchowe, gry planszowe lub inne zadania, które wymagają od nich zaangażowania i kreatywności. 
Następnie wprowadzany jest nowy materiał za pomocą konwersacji. Reszta zajęć to rozmowa 
między lektorem a kursantami na przeróżne tematy. Ta mieszanka powoduje, że atmosfera na 
zajęciach jest luźna i przyjemna, nie ma typowego wkuwania gramatyki, a materiał przyswajany 
jest dużo szybciej. Oprócz tego godziny zajęć dopasowane są do pracy zmianowej, są kursy późnym 
wieczorem jak i rano. Szkoła jest na tyle elastyczna, że organizuje opiekę dla dzieci, by mamy, 
których dzieci nie chodzą jeszcze do przedszkola, mogły się mimo to uczyć. W Mobile Lingua grupy 
są małe ok. 10-osobowe, a poziomy od A1 do B2.  Można się również przygotować do certy�katu 
Telc i zdać go na miejscu. 

Oprócz języka niemieckiego nauczyć się można angielskiego i polskiego. 
W Mobile Lingua organizujemy również kursy dla dzieci. 

Więcej na stronie internetowej www.mobilelingua.com.pl. 
Zapisy w języku polskim pod numerem telefonu 015175415194.

Lekcje Języka Polskiego
Doświadczona nauczycielka języka polskiego, absolwentka 
polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
(specjalność nauczycielska) udziela lekcji języka polskiego.

• kursy indywidualne i grupowe
• konwersacje
• wszystkie poziomy (początkujący, 
  średniozaawansowani, zaawansowani)
• praca z dziećmi (też ze środowisk 
  dwujęzycznych)
• kursy na Skype

Zapewniam materiały do nauki. 
Mówię biegle po niemiecku. 
Wyjaśniam gramatykę również 
po niemiecku, angielsku.
Marta Szymańska
Adres: marjantaik@op.pl, 
20Euro/45Min.



| | KONTAKTY KONTAKTY17

Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, okolice 
Trzciela, wyjazd z autostrady, 198 km od Berlina. Cena od 3,5 € /m².  
Niektóre działki z własnym lasem i domem, na innych – na życzenie 
wybuduje dom. Tel.: +48 602 134360
 
Chorzów Batory: sprzedam mieszkanie 50 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, w budynku 2 piętrowym z cegły po termomodernizacji 
z domofonem. Wysoki standard okien, podłóg i zabudowy kuchennej. 
Ogrzewanie etażowe (piec kompensacyjny Viessmann). Wokół budynku 
zieleń, spokój!, minisiłownia na skwerku. Autostrada A4 – 5 min.  
Parking strzeżony – 5 min, niski czynsz – 290 zł. Cena: 60.000 €. 
Tel.: +49 176 23826003 lub  +49 176 24775620

Wynajmę pokój na Steglitz dla 1-2 osób, chętnie studentom. 
Tel.: 0157 53689862 lub 030 21232903

1-Pokój, umeblowany, w 2-pokojowym mieszkaniu, okolica pałacu  
w Charlottenburgu,S-Bahn Westend (Ring), U-Bahn Sophie-Charlotten-
-Platz,autostrada(A100) 2 min, łącze internetowe, tv, pralka, kuchnia, 
łazienka. Dla osób bez nałogów,ceniących i utrzymujących czystość.  
1 osoba 400€, 2 osoby 500 € miesięcznie + 1-miesięczna kaucja,
ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT!!! BEZ MELDUNKU!!!
E-Mail: wb1@freenet.de kom.+49 179 794 54 42

POKOJE DO WYNAJĘCIA 
dla osób z działalnością (Gewerbe) lub zatrudnieniem

Franz-Neumann-Platz oraz Neukölln. 
Adres do korespondencji - skrzynki pocztowe. Kontakt w godzinach
od 10.00 do 14.00 (od poniedziałku do soboty), tel.: 0152 06565253

NIERUCHOMOŚCI

Czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo?
Okres wakacji to nie tylko czas beztroski, ale 
i moment, by nadrobić zaległości nie tylko 
w obrębie kariery, ale i rodziny – spędzić czas 
z najbliższymi i poświęcić im więcej uwagi, 
a przy okazji – zastanowić się, czy nasze dzie-
ci, wnuki, siostrzeńcy prawidłowo rozwijają 
swoje umiejętności komunikacyjne. O tym, 
jak to zrobić, mówi logopeda Magdalena Ra-
dziewicz.

Każdy rodzic czeka na pierwsze słowo 
swojego dziecka. Z niecierpliwością cze-
kamy, aż maluch powie mama, tata. Zanim 
dziecko wypowie pierwsze słowa, zacznie 
się werbalnie komunikować, muszą wy-
stąpić inne istotne etapy w rozwoju mowy 
dziecka. Musi dojść do odpowiedniej sty-
mulacji i wspierania całościowego rozwoju 
młodego człowieka już od pierwszych chwil 
jego poczęcia. Już w łonie matki, kiedy to 
narządy potrzebne do artykulacji zaczy-
nają się rozwijać, a dziecko wsłuchuje się 
w dźwięki docierające do niego z organizmu 
matki i z otoczenia, rozpoczyna się proces 
kształtowania mowy. Zaraz po urodzeniu 
dziecko komunikuje się za pomocą krzyku 
i płaczu, którymi oznajmia swoje potrzeby. 
Ok. 2-3 miesiąca pojawia się etap głuże-
nia, które około 6 miesiąca przekształca się 
w gaworzenie. Jest ono, w przeciwieństwie 
do głużenia, odruchem warunkowym, po-
legającym na powtarzaniu, naśladowaniu 
dźwięków z otoczenia. Dziecko wymawia 
już prawie wszystkie samogłoski i niektó-
re spółgłoski. Łączy je ze sobą w sylaby 
ma-ma, ba-ba ta-ta, które tak na prawdę 
jeszcze nie mają żadnego konkretnego 
znaczenia. Około 10. miesiąca pojawiają 
się echolalie, tzn. dzieci charakterystycznie 
powtarzają własne oraz zasłyszane wyrazy. 
Pod koniec pierwszego roku życia dziec-
ko zaczyna rozumieć mowę i samodzielnie 
powtarzać pierwsze proste słowa. Łatwo za-
uważyć analogie rozwoju mowy z rozwojem 
fizycznym dziecka. I tak: głużenie pojawia 
się wraz z unoszeniem głowy przez dziec-
ko, gaworzenie z siadaniem, a pierwsze 

słowa z przyjęciem pionowej pozycji ciała.

Drugi i trzeci rok życia to okres zdania. 
Dziecko zaczyna budować najpierw zdania 
złożone z 2-3 wyrazów, stopniowo przecho-
dząc do wypowiedzi dłuższych, złożonych 
z większej liczby wyrazów. Mowa dzieci 
w tym wieku jest bardzo „miękka“, przyjem-
na dla ucha. Często dorośli, by przypodo-
bać się dzieciom, mówią do niego „spiesz-
czoną“ mową, co niestety może prowadzić 
do utrwalenia nieprawidłowych wzorców 
wymowy. W tym okresie daje się zauważyć, 
czy u dziecka prawidłowo przebiega roz-
wój słuchu fonematycznego. Na tym etapie 
dzieci lubią poprawiać dorosłych używają-
cych „spieszczeń językowych“ - świadczy 
to o prawidłowym słuchu fonematycznym. 
Jego prawidłowy rozwój jest niezbędny do 
nauki języków. Jest to umiejętność różni-
cowania słuchem dźwięków mowy, wyma-
gająca wcześniejszego ich utrwalenia po-
przez ośrodek słuchowy w mózgu. Słuch 
fonematyczny kształtuje się pod wpływem 
mowy ludzi, którzy przebywają z dzieckiem. 
Dziecko uczy się tej mowy i zaczyna róż-
nicować dźwięki. Dodam w tym miejscu, iż 
bardzo częstą przyczyną zaburzeń mowy 
u dzieci wielojęzycznych jest nieprawidło-
wo czy też niedostatecznie rozwinięty słuch 
fonematyczny. Prowadzi to do problemów 
z nauką języków.

Dziecko czteroletnie rozumie już i wyko-
nuje nasze polecenia, rozumie stosunki 
przestrzenne: na, pod, za, w, do, obok. Roz-
poznaje kolory. Czterolatek zadaje bardzo 

dużo pytań. Tworzy własne słowa na pod-
stawie mu znanych. np. mówi zamiast fon-
tanna - tryskawka, bo tryska z niej woda itp. 
Używa w swoim języku wielu neologizmów. 
Wymowa czterolatka jest już bardzo wyraź-
na. Może jeszcze głoski trudniejsze zastę-
pować ich łatwiejszym odpowiednikiem, np. 
mówić zamiast szafa-safa. Niedopuszczal-
ne w tym wieku jest już mówienie z języ-
kiem między zębami. W tym wieku powinien 
on już być schowany za zębami. U niektó-
rych dzieci pojawia się już nawet głoska „r”. 
Wypowiedzi pięciolatka są już wielozdanio-
we, a w opowiadaniach dzieci uwzględniają 
kolejność zdarzeń i zależności przyczyno-
wo-skutkowe. Głoski trudne w wyrazach 
wymawiane są już czysto: szafa, czapka, 
myszka. Kontrowersyjna jest głoska r, ale 
i ona powinna moim zdaniem najpóźniej 
w wieku 5 lat się pojawić. W wieku sześciu 
lat proces kształtowania się mowy powinien 
być już zakończony.

Szczególnie należy dbać o to, aby dziecko 
już od najmłodszych lat miało dostarcza-
ną odpowiednią ilość bodźców pozytywnie 
stymulujących proces przyswajania mowy. 
Mowa jest umiejętnością, dzięki której 
dziecko może komunikować się ze swoim 
otoczeniem. Jest to bardzo ważna umie-
jętność, szczególnie u dzieci w wieku 
przedszkolnym, kiedy to dziecko zaczyna 
nawiązywać kontakty społeczne. Kontakt 
z rówieśnikami jest wtedy bardzo istotny 
i potrzebny. Może on często przyspieszyć 
rozwój mowy u dziecka. Stopień rozwoju 
mowy zależy od wielu różnych czynników 
biologicznych i społecznych. Każde dziec-
ko rozwija się w innym tempie. Istotne jest, 
by już od pierwszych chwil życia dziecka 
wspierać jego rozwój poprzez zabawę, 
wspólne przebywanie, okazywanie dziecku 
pozytywnych uczuć, zachęcanie dziecka do 
mówienia, trzeba być dla niego przykładem 
i prezentować prawidłowe wzorce mowy.

Niech okres wakacyjny będzie dla nas 
okazją do wspólnego przebywania, oka-
zywania sobie tych najpotrzebniejszych 
uczuć: ciepła, dobra, miłości i akcepta-
cji, co na pewno bardzo zaowocuje nie 
tylko w procesie kształtowania się mowy 
dziecka, ale również w jego całościo-
wym rozwoju.

Anna Burek
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Józef Walaszczyk

Dyplom honorowy

Polski Schindler
Jest to ogromny zaszczyt, że mogę stanąć 
w tym mieście, pod tym właśnie pomni-
kiem na cześć Powstania Warszawskiego, 
zwracając się do Polaków, których tak wie-
le pokoleń marzyło o Polsce, która będzie 
bezpieczna, silna i wolna - emocjonującym 
słowom prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Donalda Trumpa, które wygłosił podczas 
wizyty w Warszawie na Placu Krasińskich, 
przysłuchiwały się tłumy Polaków.

Wśród nich, na honorowym miejscu pan 
Józef Walaszczyk - jeden ze „Sprawiedli-
wych”, który w czasie okupacji uratował 53 
Żydów, nazwany „polskim Schindlerem”. 
Uratowanych Żydów zatrudniał w swo-
jej fabryce, ryzykując życie. Nigdy się 
nie chwalił.

 - Zacząłem opowiadać o tym, co robiłem 
w czasie okupacji, dopiero po roku 2000, 
kiedy dali mi ten medal na podstawie ze-
znań uratowanych Żydów – wspomina pan 
Józef, gdy spotykamy się na warszawskim 
Powiślu. - Tak naprawdę to za uratowanie 
Żydów podziękował mi dopiero prezydent 
Barack Obama. Czułem się wyróżniony, 
siedziałem w pierwszym rzędzie na Kapi-
tolu, prezydent uścisnął mi rękę. A potem 
spotkało mnie coś niezwykłego. Podczas 
przyjęcia w Kongresie, na które zosta-
łem zaproszony, chciałem pożegnać się 
z pewną panią, całując ją w rękę. Wyrwała 
ją i mnie pocałowała w rękę. Powiedziała, 
że takich ludzi jak ja powinno się po rę-
kach całować - wspomina z łezką w oku.

Józef Walaszczyk urodził się w 1919 roku. 
Jego rodzina miała kiedyś kilka majątków. 
Dziś mieszka w skromnym mieszkaniu 
w bloku w Wilanowie w Warszawie. Kiedy 
wybuchła wojna pan Józef miał 20 lat.

- Wojna zastała mnie w Warszawie gdzie 
mieszkałem, gdy uczęszczałem do szkół. 

Wróciłem do domu, do majątku koło Rawy 
Mazowieckiej. 6 września 1939 roku wy-
dano zalecenie, że wszyscy zdolni do 
noszenia broni mają jechać na Wschód. 
Wyruszyliśmy do Brześcia nad Bugiem. 
Tam okazało się, że żadnej mobilizacji nie 
będzie. Pojechaliśmy do Rumunii przez 
Wołyń i Podole. Zatrzymaliśmy się blisko 
granicy radzieckiej. To było 17 września. 
Rano usłyszeliśmy w radio, że Rosjanie 
zajęli Równo. A Równo było parę kilome-
trów od nas. Tak jak staliśmy, ruszyliśmy 
w drogę powrotną. Ci, co zostali, są na 
liście katyńskiej. Przejechaliśmy końmi 
nocą przez Bug, bo mostów już nie było 
na rzece. Jakiś Ukrainiec, opłacony przez 
nas, przeprawił nas przez rzekę, a potem 
przeprowadził przez pole minowe. Wie-
dzieliśmy, że u bolszewików czeka nas 
śmierć. Zdecydowałem się wrócić do 
domu. Znałem doskonale niemiecki, więc 
po powrocie do majątku zrobiono mnie 
dyrektorem handlowym fabryki. To była fa-
bryka mąki kartoflanej.

Podczas okupacji, w 1940 r., jeden z kup-
ców żydowskich zapytał pana Józefa, czy 
nie zatrudniłby w fabryce 30 młodych lu-
dzi, bo jest tworzone getto. Zdecydował 
się bez wahania.

- Udało mi się przekupić Niemca, dyrekto-
ra Arbeitsamtu, czyli urzędu pracy i dał mi 
zezwolenie na zatrudnienie Żydów. Pro-

blem polegał na tym, że co dwa tygodnie 
trzeba było je przedłużać. I oczywiście za 
kolejną łapówkę. Płaciłem osobiście u nie-
go w gabinecie przez półtora roku. Musia-
łem też wziąć za Żydów pełną odpowie-
dzialność, że nie uciekną. Wszystko było 
oficjalnie. Ale kiedy miałem jechać po ko-
lejne przedłużenie, powiedzieli mi, że dy-
rektor wyjechał służbowo. Ponieważ roz-
poczęła się wtedy likwidacja małych gett, 
podejrzewałem, że to podstęp. Zwolniłem 
Żydów z pracy, poinstruowałem, gdzie się 
mają chować i pojechałem do Arbeitsam-
tu. Kiedy tam dojeżdżałem, zobaczyłem 
samochody wysyłane po Żydów. Prawie 
wszystkim z mojej fabryki udało się uciec 
- wspomina.

Ale to nie jedyna pomoc, jakiej pan Józef 
udzielił Żydom w czasie wojny. W 1940 
roku na kolacji u znajomych poznał piękną 
dziewczynę - Irenę.

-Bardzo mi się spodobała, bo była niesa-
mowitej urody. Zgrabna blondynka… Wte-
dy się nie przepuszczało, więc zakręciłem 
się koło niej - wspomina.

Kiedy byli razem w hotelu, przyszło na re-
wizję gestapo. Irena dopiero wtedy wyzna-
ła mu, że jest Żydówką.

- Schowałem ją za szafę, wziąłem swoje 
papiery i udawałem chorego. Wyszedłem 
z pokoju i oznajmiłem, że muszę do toale-
ty. Właścicielka hotelu dodała, że jestem 
stałym klientem. Niemcy machnęli ręką 
i wyszli. Po tym wszystkim wziąłem Irenę 
do siebie. A kiedy załatwiałem jej doku-
menty w gminie, powiedziano mi, że dla 
bezpieczeństwa powinienem wziąć z nią 
ślub. I tak została moją żoną - opowiada.

Ale okazało się, że to nie koniec kłopo-
tów. Irena została aresztowana i razem ze 
swoimi przyjaciółmi trafiła na gestapo.

- Ja o tym nie wiedziałem, bo byłem 
w majątku. Irena poprosiła niemieckiego 
konwojenta, żeby mnie powiadomił. Dała 
mu za to pierścionek z brylantem, który 
jej wcześniej ofiarowałem. Niemcy zgo-
dzili się wypuścić zatrzymanych, ale za 
kilogram złota. Miałem pięć godzin, żeby 
wszystko zorganizować. I udało się. Po-
mogli mi przyjaciele, oddając złote papie-
rośnice i bransolety. Na Kruczą podjecha-
ła buda policyjna, wyszli z niej gestapowcy 
i zapytali tylko, czy złoto jest i czy waga 
się zgadza. Zgadzała się, więc wszystkich 
wypuścili. Rozeszli się, ja nawet twarzy 
nie widziałem – wspomina pan Józef.

Historia życia pana Józefa Walaszczyka 
to doskonały scenariusz na hollywoodz-
ki film. I gdyby nie to, że Spielberg „Listę 
Schindlera” już nakręcił, z pewnością za-
interesowałby się tą historią. Ale rozma-
wiając ze mną, pan Józef uśmiecha się 
tajemniczo, że jego historią zainteresował 
się polski reżyser i jest szansa, że zoba-
czymy ją na dużym ekranie.

Monika Witkowska
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Podróżowanie to jeden z wielkich tematów 
fotograficznych od ponad stu lat. Jako gatu-
nek fotografia podróżnicza pojawiła się wte-
dy, kiedy masowa turystyka, czyli pod koniec 
XIX wieku. Dzięki niej szeroki dostęp do eg-
zotyki stał się wreszcie możliwy. Od lat dwu-
dziestych XX wieku fotografowie zaczęli ar-
tystycznie pokazywać kulturowe, polityczne  
i  społeczne warunki w dalekich państwach. 
Te zdjęcie były często spontanicznymi reak-
cjami na „nowe”, ale też bywały realizacją 
konkretnych pomysłów. Wystawa w Ber-
linische Galerie pokazuje 180 zdjęć (z lat 
1880-2015) 17 fotografów i  odzwierciedla 
dwudziestowieczną fotografię artystyczną. 
Możemy się przekonać jak zmieniła się na-
sza percepcja od pierwszych podóżniczych 
zdjęć do dzisiejszego zglobalizowane-
go świata.

Max Baumann (*1961), Kurt Buchwald 
(*1953), Marianne Breslauer (1909–2001), 
Tim Gidal (1909–1996), Thomas Hoepker 
(*1936), Sven Johne (*1976), Robert Pet-
schow (1888–1945), Hans Pieler (1951–
2012) und Wolf Lützen (*1946), Evelyn Rich-
ter (*1930), Erich Salomon (1886–1944), 
Hans-Christian Schink (*1961), Heidi Spec-
ker (*1962), Wolfgang Tillmans (*1968), Karl 
von Westerholt (*1963), Ulrich Wüst (*1949), 
Tobias Zielony (*1973)

Czasem podróże zmieniają odbiór siebie. 
Tak było w przypadku Marianne Breslauer 
(1909-2001). W 1931 pojechała do Jerozo-
limy na wesele przyjaciółki, odwiedziła przy 
okazji Betlejem, Hebron, Aleksandrię i była 
nad Morzem Martwym. Jej zdjęcia nie mają 
jednak charakteru reportażu ani relacji z po-
dróży. To są migawki. Dwa lata później za-
inspirowana esejami Ernesta Hemingwaya 
i Kurta Tucholsky’ego pojechała z przyja-
ciółką pisarką  Annemarie Schwarzenbach 
do Hiszpanii.

W 1963 roku Thomas Hoepker (ur. 1936) na 
zlecenie ważnego w tamtych latach hambur-
skiego magazynu „Kristall” udał się do Sta-
nów Zjednoczonych. Wyruszył w podóż wraz 
z dziennikarzem Rolfem Winklerem. Razem 
w trzy miesiące przejechali USA ze wschod-
niego wybrzeża na zachodnie i z powrotem. 
Chcieli zgłębić kraj, którego medialny od-
biór zdominowany już wtedy był przez życie 
w wielkich miastach. Jego obrazy to krytyka 
„American Way Of Life” - amerykańskiego 
sposobu życia.

Wolfgang Tillmans (ur. 1968) spędził pra-
wie dziesięć lat pracując w swym studiu nad 
fotografią abstrakcyjną. Miał jednak dość 
i zdecydował się na konfrontację z rzeczywi-
stym światem i ludźmi. W latach 2009-2012 
intensywnie jeździł po świecie. Miał cel: zgłę-
biać sytuacje, które kryją się za fotografowa-
nymi przedmiotami. Za ich pomocą móc po-
wiedzieć więcej o nas żyjących tu i teraz. Nie 
bał się banalnych przedmiotów, takich, nad 
którymi przestaliśmy się już zastanawiać. 
Każda rzecz ma wartość. Wszystko zasługu-
je na sfotografowanie.

Robert Petschow (1888-1945) podróżował 
w latach 1920-1939 po całym terytorium 
Niemiec.... balonem. Potem też samolotem. 
Jego archiwum to 30 000 negatywów. Jest 
najbardziej znanym niemieckim fotografem 
„powietrznym” międzywojnia. Zdjęcia z lotu 
ptaka zaczęto pokazywać na wystawach fo-
tografii już w późnych latach dwudziestych 
XX wieku.

Karl von Westerholt (ur. 1963) w latach 90-
tych spędził pięć lat w podróży dookoła świa-
ta robiąc zdjęcia przedmiotom i miejscom 
najbardziej popularnym wśród turystów. Ar-
tysta zastanawia się nad naszym odbiorem 
rzeczywistości i parioduje tych z nas, którzy 
jeżdżą po świecie i zachowują się jak kolek-
cjonerzy kolejnych krajów, robią setki zdjęć 
i myślą, że rozumieją kulturę kraju, w którym 
się znaleźli.

A zatem aparaty w dłoń! Ahoj przygodo! Re-
dakcja „Kontaktów” czeka na zdjęcia z Wa-
szych podróży!

Marta Szymańska

Wystawa potrwa do 11 września.

Berlinische Galerie
Alte Jakobstraße 124–128
10969 Berlin
 
Bilety:
Bilet dzienny 10 Euro
bilet ulgowy 7 Euro 
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
wstęp 6 Euro.
 
Godziny otwarcia:
od środy do poniedziałku 
od 10:00 do 18:00
wtorki: nieczynne

Fotografowie 
wyruszają w podróż
Die fotografierte 
Ferne
Okres wakacji to okres robienia 
zdjęć. Może warto zobaczyć, jak po-
dróże uwieczniają profesjonaliści? 
Jakie mają pomysły? Może robienie 
zdjęć smartfonem nam nie wystar-
cza? Może warto obmyślić plan fo-
tografowania naszych doświadczeń?

Thomas Hoepker, Werbung für ein Mittel gegen Sod-
brennen an einem Bus, New York, 1963, © Thomas 
Hoepker / Magnum Photos / Agentur Focus

Wolfgang Tillmans, JAL, 1997, © Wolfgang Tillmans

Marianne Breslauer, Djemila, Jerusalem, 1931, © Ma-
rianne Breslauer / Fotostiftung Schweiz

Robert Petschow, Viadukt von Eglisau in der Schweiz 
in der Morgensonne, um 1930, © Urheberrechte am 
Werk erloschen

Karl von Westerholt, aus der Serie: Die Welt in Au-
szügen, Teil III, (Die Reisen des Käpt’n Brass), 1995-
1999, © Karl v. Westerholt
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Radio COSMO po polsku od poniedziałku do piątku
o 18.00 live stream w internecie i na smartfonach
o 22.00 na antenie radia COSMO

w Berlinie na fali 96,3 MHz
w Nadrenii Północnej - Westfalii - 103, 3 MHz,
w Bremie i Dolnej Saksonii - 96,7 MHz.
tel. 030 - 97 993 - 35 610
www.cosmoradio.de
polnisch@rbb-online.de

BER w wersji polskiej, czyli długa  
historia planowania budowy ambasady
Polskie władze już od 18 lat próbują zbudować nową siedzibę am-
basady w Berlinie. Jak dotąd bezskutecznie. Teraz ma się to udać 
dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu: na działce przy bulwarze 
Unter den Linden ma powstać nowy budynek ambasady, ale rów-
nież, jak mówi ambasador RP w Niemczech, Andrzej Przyłębski, 
„może bank, hotel albo salon samochodowy”.

Kiedy zostanie wybudowany nowy budynek ambasady RP 
w Berlinie?

Ja mam nadzieję, że to nastąpi w 2019 roku, a to jest bardzo optymi-
styczne. Cieszyłbym się z 2020 roku. Jest to taki termin ostateczny, 
a jest to związane z oddaniem do użytkowania ulicy Unter den Lin-
den.

Co oznacza zaproszenie przez ambasadę do “dialogu rynkowego”?

To oznacza, że zrezygnowano z pierwotnej formuły zbudowania 
ambasady z budżetu państwa, dlatego że koszty przerosły nasze 
najśmielsze oczekiwania. MSZ zdecydowało się przejść na formułę 
“partnerstwa publiczno-prywatnego” i w tym sensie podzielimy nieru-
chomość na dwie części, oddając w użytkowanie na określoną ilość 
lat jakiemuś partnerowi biznesowemu, który zbuduje nam cały budy-
nek, naszą cześć i swoją cześć. Cały czas będziemy właścicielami 
całej działki, a po tych wynegocjowanych latach, może być ich 20, 
40, czy 50, całość będzie ponownie naszą własnością.

Czy to przejście na nową formułę oznacza koniec projektu 
JEMS Architekci z 2012 roku?

Tak, oczywiście istnieje taka możliwość, że nasz partner mógłby 
z tego projektu skorzystać, ale myślę, że jeśli budynek będzie miał 
dwie części, to będzie to trudne. Prawnie jest to niewykluczone, real-
nie na to patrząc będzie to inny, nowy projekt, który przedstawi nam 
nasz partner.

Czy taki podział budynku może być problematyczny ze wzglę-
dów bezpieczeństwa?

Myślę, że nie. Władze Berlina i niemieckie Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, które zostało poinformowane o tym projekcie, zaży-
czyło sobie, żeby to były dwa przystające do siebie budynki, jednak 

Redakcja radia COSMO po polsku przypomina:
Dawny budynek polskiej ambasady został zamknięty w 1999 roku, 
siedzibę przeniesiono do dzielnicy Grunewald. W sąsiedztwie bar-
dzo atrakcyjnej i centralnie położonej polskiej działki przy Unter den 
Linden znajduje się ambasada Rosji, nieopodal swoje dyplomatycz-
ne siedziby mają Brytyjczycy, Francuzi i Amerykanie, a tuż obok pla-
cu budowy polskiej placówki turyści stoją w kolejce do galerii figur 
woskowych Madam Tussaud. Stary budynek polskiej ambasady na 
pewno nie był ozdobą tego centralnego berlińskiego bulwaru, odwie-
dzanego przez masy zwiedzających z całego świata. Przez pewien 
czas polskie władze wręcz osłaniały fasadę budowli wielkoformato-
wymi plakatami. Do budowy nowego budynku ambasady  podcho-
dzono co najmniej trzykrotnie: w 2001 roku, w 2012 i ostatni raz 
w ubiegłym roku. Za każdym razem wstrzymywano jednak budowę, 
przede wszystkim ze względu na zmianę ekipy rządzącej lub proble-
my z przetargami. 

W 2012 r. w konkursie na nowy gmach wyłoniono projekt autorstwa 
pracowni JEMS Architekci. W międzyczasie udało się wyburzyć sta-
ry budynek ambasady. Ale założenia do projektu zakładały koszt 
budowy w wysokości 160 mln zł.  Tymczasem w sierpniu ubiegłego 
roku MSZ otrzymało trzy oferty - najniższa opiewała jednak na kwotę 
247 mln zł. Była o 87 milionów wyższa niż zakładał pierwotnie pro-
jekt. Obecnie ambasada w Berlinie poinformowała  o rozpoczęciu 
tzw. dialogu rynkowego dotyczącego nieruchomości przy ul. Unter 
den Linden 70/72 w Berlinie.

Two Times Twice
Pochodząca z Leżajska Edyta Rogowska mieszka w Berlinie od 
czterech lat. Tutaj na zajęciach śpiewu poznała Sarę Magill z Lon-
dynu. W końcu 2015 r. dziewczyny postanowiły założyć zespół Two 
Times Twice. 

Jak doszło do Twojego spotkania z Sarą Magill?

Swego czasu postanowiłam nauczyć się jeszcze lepiej śpiewać, bo 
stwierdziłam, że nie do końca potrafię i zaczęłam uczęszczać na lek-
cje śpiewu do dość znanej artystki z Francji i tam się poznałyśmy. 
Valerie powiedziała:  Tutaj jest Sarah, tutaj jest Edyta, proszę bar-
dzo. Idźcie na kawę i zróbcie coś razem. 

I zrobiłyście. Zespół działa od końca 2015 roku. Co was połączy-
ło w pierwszej kolejności, przyjaźń czy muzyka?

Muszę przyznać, że muzyka, bo Sarah  - jak to Anglicy – nie jest 
aż tak otwarta jak by się mogło wydawać.  Trochę trwało, zanim zo-
stałyśmy przyjaciółkami. W tym momencie nie jestem w stanie po-
wiedzieć,  gdzie jest nas więcej, po stronie przyjaźni, czy po stronie 
muzycznej. W naszym przypadku obie rzeczy wspaniale się uzupeł-
niają, do tego stopnia, że czasami same się gubimy. 

Jak to się dzieje, że wasza muzyka się uzupełnia? Pytam dlate-
go, że ty jesteś klasycznie wykształconą pianistką a  Sarah ma 
za sobą przeszłość na londyńskiej scenie rapowej. To są bardzo 
odlegle muzyczne tradycje. Jak znalazłyście wspólny mianow-
nik?

Bardzo prosto!  Akurat to, czego ja nie mam, ma Sarah, a to, czego 
ona nie ma, mam ja. Można by powiedzieć, że jej czasami brakuje 
wrażliwości, kiedy piszę teksty i  ja tę wrażliwość jej daję i pokazuję 
i coraz częściej czuję od niej, że chciałaby pisać bardziej wrażliwe 

o pewnej odrębności. My będziemy oczywiście pilnowali, żeby za-
grożenie bezpieczeństwa nie miało miejsca.

Naszych słuchaczy w Niemczech, głównie w Berlinie, interesu-
je, kiedy faktycznie stanie budynek ambasady przy bulwarze 
Unter den Linden. Czy rozpisanie nowego projektu w nowej for-
mule nie opóźni całego procesu?

Ja mam oczywiście pewne obawy, ale mój optymizm wynika z tego, 
że nasz partner będzie chciał jak najszybciej zacząć użytkowanie, 
uzyskiwać zwrot kosztów, i to jest podstawą mojego optymizmu, oraz 
doświadczenie Węgrów z 1999 roku, którzy w sumie w rok zbudowa-
li ambasadę. Mamy lekkie opóźnienie, bo według starego projektu 
prace by już trwały, a tak zaczniemy najwcześniej jesienią, czy zimą 
tego roku. Ale właśnie z uwagi na fakt, że na czasie będzie zależeć 
naszemu partnerowi, a my będziemy pilnowali, żeby te dwa budyn-
ki powstawały równolegle, mam nadzieję, że nie tylko rok 2020 ale 
nawet 2019 jest realny. Sam dialog “partnerstwa publiczno-prywat-
nego” ma się skończyć późną jesienią 2017 roku.

Rozmowę z ambasadorem RP w Niemczech prof. Andrzejem Przy-
łębskim prowadził Tomasz Kycia.

Ambasada: rbb/Adam Gusowski
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Polska, czy Niemcy - dokąd  
na emeryturze?

Monika Sędzierska rozmawia z Witoldem Kamińskim z Polskiej 
Rady Społecznej o trudnych decyzjach, które czekają nas po za-
kończeniu pracy zawodowej.  

Pierwsza duża fala emigracji w latach osiemdziesiątych powoli 
nam się starzeje. Czy do Polskiej Rady Społecznej w Berlinie 
trafiają również seniorzy proszący o pomoc?

Tak, trafiają. W ostatnim okresie dość często i dość wielu. Pytania 
się powtarzają, zwykle idą w kierunku „co by było, gdybym przeniósł 
się do Polski?” Ale za tym się kryje jeszcze jedno, nie postawione 
pytanie: co robić w poczuciu samotności? Ludzie, którzy przyjechali 
tutaj na początku lat osiemdziesiątych, potracili swoich najbliższych 
w Polsce. Tutaj też zerwały się kontakty z takich, czy innych powo-
dów i czują się samotni. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, dlaczego 
pojawiają się pomysły na przeniesienie się, czy powrót do Polski po 
wielu latach życia tutaj.

Co w takim razie sprawia najwięcej kłopotów, jeżeli ktoś już po-
dejmie decyzję o powrocie do Polski? 

Pojawia się problem z emeryturą. Jeżeli emerytura była naliczona na 
podstawie umowy z siedemdziesiątego piątego roku, składa się ona 
wtedy z reguły z dwóch części. Jedna część to emerytura wypraco-
wana w Niemczech ze składek płaconych tutaj, druga część to lata 
przepracowane w Polsce, zaliczone na poczet niemieckiej emerytu-
ry. I do tej części traci się prawo po wyjeździe za granicę.

I o tym niektóre osoby niestety nie wiedzą. Czeka ich wielkie 
rozczarowanie. Najpierw więc musimy zgłosić się do ZUSu?

Najpierw trzeba spojrzeć na swoje orzeczenie o emeryturze. Jaka 
jest polska emerytura, jak byłaby naliczona w Polsce. Czyli, jaką 
emeryturę dostanę, jeżeli wrócę do Polski. Dostanę tę część nie-
miecką. To mi się należy, to są moje pieniądze, moje składki. Nato-
miast Niemcy zaliczali wszystkie lata przepracowane w Polsce i było 
to znacznie bardziej korzystne, niż emerytura naliczona w Polsce. 
Więc można oczekiwać, że będzie to zaledwie kilkaset złotych, pod-
czas gdy tutaj jest to kilkaset euro. Tak się może zdarzyć. Więc war-
to zwrócić się do ZUSu i zapytać, jaka byłaby wysokość tej części 
emerytury w Polsce.

Który oddział ZUSu odpowiada na takie zapytania?

Oddział w Opolu. Najlepiej zwrócić się do tego oddziału, ponieważ 
pytania stawiane w innych oddziałach ZUSu powodują odpowiedzi 
niezgodne z prawdą, wychodzi brak kompetencji pracowników, któ-
rzy nie zetknęli się z takimi problemami. Do tego dochodzi jeszcze 
jedna sprawa: Witwenrente, czyli renta wdowia. W Polsce nie można 
otrzymywać równocześnie renty wdowiej i własnej. Trzeba dokonać 
wyboru: biorę rentę lub emeryturę po mężu, albo korzystam z wła-
snej. Ale co będzie się działo, jeżeli otrzymuję w Niemczech Witwen-
rente, np. wysokości kilkuset euro po zmarłym mężu? Trzeba się 
zorientować, czy ta emerytura jest rzeczywiście niemiecka albo zno-
wu składa się z dwóch elementów. Bo wtedy jej polską część znowu 
tracimy. Natomiast emerytura wdowia niemiecka nie jest w Polsce 
traktowana jako konkurencja emerytury polskiej. Jest po prostu trak-
towana jako przychód. Więc jeżeli ktoś ma w miarę wysoką rentę 
wdowią, to być może będzie już mógł jakoś przeżyć w Polsce.

A jeśli ktoś zdecydował się na spędzenie jesieni życia w Polsce, 
ale tu, w Niemczech jest ubezpieczony zdrowotnie?

Oczywiście musi przenieść swoje ubezpieczenie zdrowotne, dlatego 
że nie można być ubezpieczonym tu i tam. W Polsce każdy emeryt 
jest ubezpieczony automatycznie, w Niemczech jest nieco inaczej. 
Więc jeżeli tutaj posiada się ubezpieczenie ustawowe, to należy 
skontaktować się zarówno z ubezpieczalnią niemiecką, jak i polską.

Ponoć wiele osób w starszym wieku decyduje się na powrót do 
Polski, ale na pobyt w domu spokojnej starości. Czy to rozwią-
zuje nam kilka problemów?

teksty. Natomiast ja chyba jestem wrażliwa i może mniej mam dra-
pieżności w wypowiadanym słowie -  ale dzięki naszej współpracy 
nabieram ostrości podczas komponowania muzyki. 

Wasza Muzyka jest bardzo trudna do zaszufladkowania, bo tam 
się mnóstwo dzieje. To można sprawdzić na Waszej debiutanc-
kiej epce zatytułowanej „Trial & Error”.

Dokładnie tak nazwałyśmy naszą epkę, bo zawsze stosowałyśmy 
zasadę prób i błędów. Dlatego od pierwszego nagrania do chwili, 
gdy płyta pojawiła się w naszych rękach minął dokładnie rok. Gotowy 
produkt istnieje od niedawna.  

Jakie muzyczne inspiracje doprowadziły do efektu, który sły-
szymy na płycie? 

Muzycznych inspiracji jest tak dużo, że nie wiem, czy wystarczy 
czasu antenowego. Moją największą inspiracją muzyczną jest Da-
vid Bowie. Opowiem pewną anegdotę związaną ze śmiercią Davida. 
Kiedy obudziłam się 10 stycznia 2016 r. zobaczyłam na telefonie 
wiadomości z całego świata, w tym informację o śmierci Davida Bo-
wie i i  kondolencje od mojej rodziny i znajomych. Ludzie do mnie 
pisali i dzwonili. Pytali jak się czuję. Nawet koleżanka, z którą nie 
rozmawiałam dwa lata, nagle odzezwała się z troską. Wszyscy wie-
dzieli jakim jestem wielkim fanem Davida. Czy słychać to w naszej 
muzyce? To muszą ocenić słuchacze. Myślę, że to w przyszłości 
jeszcze bardziej będzie widoczne.  Jako dziecko słuchałam jazzu, 
ojciec mnie tego nauczył, a odkąd poznałam Sarę - zaczęłam słu-
chać namiętnie rapu, żeby się trochę podszkolić.

Dużo koncertujecie jako  Two Times Twice. Występowałyście 
np. na czarnym proteście w Berlinie w październiku ubiegłego 
roku.  Jak ważne jest dla ciebie takie zaangażowanie polityczne 
i społeczne? 

Przyznam, że bardzo istotne i cierpię przez to, że nie mam aż tak 
dużo czasu, żeby udzielać się jeszcze bardziej. Stojąc na podeście 
podczas Czarnego Poniedziałku i widząc tak dużą liczbę ludzi, któ-
rzy  słuchali tego, co kobiety miały do powiedzenia, miałam dresz-
cze.  Poczułam się spełniona w trzech kategoriach: jako kobieta, 
jako Polka i jako artystka, która robi to, co artyści tak naprawdę po-
winni robić - brać czynny udział w społeczeństwie, móc  wspierać 
coś, co musi być wspierane, bo jesteśmy tak naprawdę głosem wie-
lu. Na Czarnym Poniedziałku byłyśmy głosem wielu Polek i wielu 
kobiet na całym świecie. 

Jak i kiedy trafiłaś do Berlina?  

Trafiłam tu z przypadku. Któregoś dnia stwierdziłam, że nie wiem, 
co będę chciała robić ze swoją przyszłością i napisałam wspaniałą 
pracę magisterską. Bardzo dużo czasu mi to zajęło i byłam z siebie 
dumna, ale to było za mało i stwierdziłam, że potrzebuje czegoś no-
wego, innego. Dzięki temu, że opiekowałam się studentami z Era-
smusa, poznałam Ines z Berlina. Któregoś dnia Ines napisała do 
mnie na portalu społecznościowym „Hej, może przyjedziesz?”,  a ja 
odpisałam „Hej, może tak” i trzy dni później stałam z walizką pod jej 
domem. Nie miałam ani pracy, ani gdzie mieszkać, ani gdzie spać. 
Jedyną osobą, którą znałam była ona i jej chłopak.

Dziś wspólnie prowadzicie warsztaty muzyczne. 

Tak. Kiedy poczułam, że jestem gotowa, żeby uczyć tego, czego 
sama się nauczyłam, wpadłyśmy na genialny pomysł, że będziemy 
to robić razem. Chcemy prowadzić lekcje w grupie, nie indywidualnie 
dla pojedyńczych osób. Chcemy pracować z młodzieżą, bo to jest 
nasze paliwo. 

Z Edytą Rogowską rozmawiał Maciej Wiśniewski.

Two Times Twice: Two Times Twice
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COSMO – Radio po polsku
Polska audycja radia COSMO to jedyne w swoim rodzaju spotkanie 
z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska 
muzyka, spotkania 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, 
które Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie 
czytać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą 
w Berlinie i innych regionach Niemiec.

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.

Audycje prowadzą: 
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia, Maciej 
Wiśniewski i Jacek Tyblewski.

Radio COSMO po polsku o godz. 18.00 livestream 
w internecie i na smartfonach w aplikacji WDR
o godz. 22.00 na antenie radia COSMO

Tak, to rozwiązywałoby szereg problemów, pod warunkiem że stać 
nas na ten dom spokojnej starości. Dlatego, że ceny są znacznie 
wyższe, niż kiedyś. Z ostatnich informacji wynika, że są to sumy 
w wysokości siedmiu lub ośmiu tysięcy złotych miesięcznie. I do tego 
dochodzi jeszcze jeden aspekt: czasami ten powrót do Polski przy-
pomina podróż do Panamy Janoscha. Oczekujemy czegoś, czego 
już nie ma, co już dawno się skończyło. Więc warto pomyśleć o tym, 
czy jest to ostateczna decyzja, czy czasem nie zostawić sobie jakiejś 
furtki, by jednak móc wrócić do Niemiec. Co może się wiązać z ko-
lejnymi i poważnymi trudnościami. Może lepiej byłoby pojechać na 
próbę i zobaczyć, jak w tej chwili w Polsce jest, czy odnajdę się w tej 
Polsce, która jest oczywiście zupełnie inna, niż 30 lat temu. Ale nie 
zamykać ze sobą całkowicie drzwi, zostawić sobie jeszcze miesz-
kanie, do którego będzie można wrócić, pomyśleć co będzie, jeżeli 
jednak pojawi się konieczność, albo potrzeba powrotu do Niemiec.

Pamiętam, jak kilkanaście lat temu powstawał pierwszy dom 
starców dla tureckich gastarbeiterów, którzy przyjechali w la-
tach sześćdziesiątych tu do Niemiec. Czy istnieją takie polskie 
domy seniorów w Niemczech? Czy byłaby to jakaś alternatywa 
dla starzejącej się Polonii?

Mniej więcej dziesięć lat temu zajmowaliśmy się tą sprawą, wiedząc, 
że Polacy stanowią drugą co do wielkości grupę seniorów wśród 
imigrantów. Wystąpiłem wtedy z taką propozycją do stowarzyszenia 

Witold Kaminski: rbb/ Monika Sedzierska

Sierpień – wakacje 
w pełni. Trochę zmę-
czeni już odkrywaniem 
uroków lata w mieście, 
tłumem plażowiczów na 
każdym wolnym skraw-
ku plaży nad Wannsee 

i Krumme Lanke, masą młodzieży szaleją-
cej na deskorolkach na terenie Tempelhof 
oraz całymi grupami hipsterów popijających 
chłodzące napoje przy Maybachufer, coraz 
intensywniej marzymy o wakacjach poza 
Berlinem. Nadchodzący koniec sezonu wraz 
z atrakcyjnymi cenami sprzyja oddawaniu 
się planowaniu długo wyczekiwanych wypa-
dów. Wycieczek dalszych i tych bliższych. 
Byle jak najdalej od miejskiej dżungli. Byle 
odpocząć od nużącej codzienności.

Wakacyjne urlopy mają dać nam upragniony 
wypoczynek. Mają być pełne luzu, relaksu 
i cieszenia się każdą chwilą bez przykre-
go obowiązku pamiętania o tym, że praca 
nużąca, że rodzina marudząca, że szkoła 
wymagająca, że lodówka pusta, że kosz na 
pranie pełny, a podłoga w mieszkaniu nie 
dość lśniąca, o tym, że stale coś musimy. 
Wakacyjne urlopy mają być słodką chwilą 
odpoczynku od odpowiedzialności. I ja to ro-
zumiem, ja to popieram i z uśmiechem na 
twarzy praktykuję, ale hola, hola - bez prze-
sady, urlopowiczu!

Tyle się mówi w ostatnich czasach o odpo-
wiedzialności. Odpowiedzialności za zada-
nia powierzone nam przez szefa w pracy, 
nawet jeśli naszą główną rolą jest parzenie 
kawy. Odpowiedzialności za dzieci, któ-

FELIETON re biorą z nas przykład, nawet jeśli to dzieci 
naszych kuzynów, które widujemy jedynie 
z okazji ich chrztu i bierzmowania. Odpo-
wiedzialności na drodze, odpowiedzialności 
karnej, odpowiedzialności cywilno-prawnej, 
odpowiedzialności politycznej, odpowiedzial-
ności konstytucyjnej. Uff! Głowa mała, kiedy 
się temu dokładniej przyjrzeć. I mam dla Was 
złą wiadomość – jest jeszcze jeden rodzaj 
odpowiedzialności, o którym, niestety, mam 
wrażenie, że większość z nas zdaje się nie 
pamiętać w urlopowej euforii – odpowiedzial-
ność turystyczna.

Odwiedziłam w maju nasze polskie Biesz-
czady. Przez pięć dni maszerowałam w mgle 
tak gęstej, że góry zobaczyłam dopiero po 
powrocie do domu, kiedy sprawdziłam na go-
gle maps, gdzie właściwie byłam. Kilka razy 
o mały włos nie przegapiłam schroniska, 
w którym miałam nocować, bo nie było go 
widać z odległości większej niż kilka metrów. 
Doskonale za to widziałam na szlaku istny 
ewenement – skórki po bananie i ogryzki jabł-
ka. I nie byłoby w tym nic dziwnego ani depry-
mującego, bo przecież mają one to do siebie, 
że się rozkładają, gdyby nie fakt, że były one 
opakowane w foliowe woreczki! Naprawdę? 
Cóż za Janusz turystyki wpadł na tak genial-
ny pomysł?

Odwiedziłam w czerwcu Słowenię – kraj, który 
słynie z bycia jednym z czystszych w Europie. 
Jego urokliwa, pełna parków stolica w 2015 
roku została ogłoszona Zieloną Stolicą Eu-
ropy, a na jej ulicach można napotkać afisze 
przypominające o tym, by nie śmiecić. Są 
one obecne na terenie każdego z urokliwych 
zakątków tego małego państewka. W humo-
rystycznej formie napominają: szanuj natu-
rę, zabierz swoje śmieci ze sobą, to łatwe! 
Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich, 

ponieważ na rajskich plażach nadal można 
spotkać rozrzucone papierki po lodach czy 
pozostawione butelki po piwie. Domyślcie 
się mojej reakcji, kiedy na plaży w Piranie 
ujrzałam stos butelek po Tyskim. Ale tu nie 
chodzi jedynie o śmieci.

Wstyd towarzyszy mi także za każdym ra-
zem, kiedy widzę zdjęcia znajomych z prze-
jażdżki na słoniu. Przecieram oczy ze zdu-
mienia, kiedy koledzy mówią mi o tym, jak 
rozbili namiot i urządzili sobie ognisko na te-
renie Narodowego Parku Tatrzańskiego, nie 
wierzę w to, co słyszę, kiedy koleżanki chwa-
lą się, że z egzotycznych wakacji przywiozły 
sobie naszyjnik z kości słoniowej. Zastana-
wiam się nad ekologią podróżowania z Berli-
na do Włoch pięcioosobowym samochodem 
w pojedynkę. Dziwi mnie kupowanie we 
Włoszech produkowanych w holenderskich 
szklarniach truskawek. Nie wspomnę o tym, 
jak bulwersuje mnie kupowanie butelkowa-
nej wody w krajach, gdzie woda z kranu jest 
lepszej jakości niż ta z supermarketu. Pięcio-
osobowa rodzina wykorzystuje przynajmniej 
10 półlitrowych butelek na dzień – to 70 bu-
telek na tydzień wakacji!

Ludzi, którym się wydaje, że wakacje są 
odpoczynkiem od odpowiedzialności, naj-
chętniej samych bym zabutelkowała i rzuciła 
w ocean śmieci, które produkują, jako prze-
strogę dla przyszłych pokoleń turystów. Za-
kładając oczywiście, że nasze wnuki nadal 
będą miały gdzie podróżować. Żywiąc na-
dzieję, że nasza wakacyjna głupota nie za-
mieni naszej planety w wielkie, napędzane 
komercją i konsumpcją wysypisko śmieci, na 
którym zwierzęta występują jedynie w posta-
ci wyrzuconych po jednym sezonie sandał-
ków z wężowej skórki.

Anna Burek

„Słubfurt” z myślą o tym, by ze względu na bliskość granicy stworzyć 
taki polsko-niemiecki dom seniora we Frankfurcie nad Odrą. Myśla-
łem wtedy, że mógłby to być taki modelowy projekt, ale niestety nie 
znalazłem nikogo, kto byłby gotów zająć się poważnie tym tematem. 
Pomysł polegał na tym, że dom ten miał być niejako samorządny. Ci 
polscy i niemieccy seniorzy nie byliby skazani na pobyt w nim, ale 
mieliby coś do zaoferowania, np. kuchnię polską i niemiecką. Mogli-
by adresować do mieszkańców miasta wyroby, ciasta w kawiarence, 
którą by prowadzili. Oczywiście, chodziło mi o aktywizację seniorów, 
bo to jest droga wyjścia z samotności i z poczucia samotności. Nadal 
sądzę, że to dobry pomysł i wierzę, że uda się go zrealizować.
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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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski
Specjalista chorób wewnętrznych 

Lekarz rodzinny

OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)

Tel.
         030 499 07 360

:  030 491 91 9513409 Berlin - Reinickendorf
Reginhardstr. 34

Medycyna naturalna i estetyczna: 
dożylne kuracje witaminowe "Aufbaukur", wypełnianie zmarszczek 
kw. hialuronowym, m.in. modelowanie ust i korekta nosa, osocze 
bogatopłytkowe PRP - "wampirzy lifting", mezoterapia igłowa.

e-mail: praxis.germedica@gmail.comMAGDALENA 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

0173 6538915              
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

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO 
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska 

Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń. 
Pomoc indywidualna oraz terapia par. 

Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de

GABINET PSYCHOTERAPII
BARBARA KREMER
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

Tel.: 030-45 08 85 87
www.barbarakremer.de

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
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Mówimy po polsku!
pn. - pt. 09:00 - 13:00

14:00 - 19:00
sob. 10:00 - 14:00

Viola
Gartenfelderstr. 58, 13599 Berlin - Spandau, tel.: 030 46735968, tel.: 0160 5383503. 
Dojazd: ( Paulsternstr.), Bus 139, X33 - przystanek Paulsternstr./Gartenfelder Str. (Berlin)

Krankengymnastik i massage 
oraz wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne.

Viola
Lohmeyerstr. 4, 10587 Berlin-Charlottenburg, U-Bahn Richard-Wagner-Platz,

tel.: 030 39888299 lub 0175 1153244

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

Piątek godz. 18.00
Stromstr. 47, 10551 Berlin

Niedziela godz. 17.00 - 19.00 
Lipschitzallee 80, 12353 Berlin

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

Specjali ci Chirurgii Og lnej  
Urazowej i Ortopedii
Dipl. med. Ryszard Kaminsky 
Dr. med. Christian Baum

Facharztzentrum in Tegel · Schloßstraße 5 · 13507 Berlin
www.chirurgie-unfallchirurgie.de

PORADY SPECJALISTYCZNE · PEŁNA DIAGNOSTYKA 
ULTRASONOFRAFIA · RENTGEN · CT · MRT 

WYPADKI W PRACY I SZKOLE 
LECZENIE ZACHOWAWCZE I OPERACYJNE 

Tel : 030 - 412 13 33 · prywatne terminy: 0172 - 896 22 82

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

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG
Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon.+ Śr. 14.00 - 19.00, Wt.+ Cz. 8.00 - 14.00, 
Pt. 11.00 - 16.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku

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

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

STOMATOLOG W CHARLOTTENBURG
Hans - Peter Fenske

Mówimy po polsku!
(Pani Anna)

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

Terminy on-line: www.zahnarzt-berlin-fenske.de

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

Pon- Czw: 8:00-20:00, 
Pt: 8:00-18:00

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

---------

sylwia.cena@ra-dent.com.pl

STOMATOLODZY WSZYSTKICH 
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

OD 15 LAT WYKONUJEMY I SKUTECZNIE REALIZUJEMY 
KOSZTORYSY DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH WE 
WSZYSTKICH NIEMIECKICH KASACH CHORYCH.

-  O S ZC Z Ę D N O Ś Ć  D O  5 0 %  W  P O RÓ W N A N I U  Z  
NIEMIECKIMI GABINETAMI

- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYSÓW PRZEZ 
NIEMIECKIE KASY CHORYCH

-  GWARANCJA UZYSKANIA ZWROTU FINANSOWEGO Z 
NIEMIECKIEJ KASY CHORYCH ZA WYKONANE LECZENIE 
W POLSCE

- SZYBSZA REALIZACJA PLANÓW LECZENIA ORAZ 
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG PROTETYCZNYCH

- KOSZTORYSY I RACHUNKI WYKONYWANE SĄ WG 
NIEMIECKICH STANDARDÓW I PROCEDUR

- ZAJMUJEMY SIĘ TRUDNYMI PRZYPADKAMI Z ZAKRESU 
P R OT E T Y K I ,  C H I R U R G I I ,  P E R I O D O N TO L O G I I ,  
ORTODONCJI I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

Istniejemy już od blisko 30 lat - 
Z a u f a ł o  N a m  1 5  0 0 0  
pacjentów z Polski, Niemiec i 
Skandynawii.

Zadzwoń i umów wizytę

+48 505 011 291
+49 (0) 33 333 533 399

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN

KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ
9/U1

70-485 SZCZECIN

MICKIEWICZA 128A/1
71-140 SZCZECIN
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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 
 

 
 

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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Dietetycznie 
na co dzień
Dieta na lepszy sen. Czę-
sto w mojej praktyce 
z pacjentami spotykam 
się z zaburzeniami snu. 
Wielu moich podopiecz-
nych bardzo często prze-
budza się w ciągu nocy 
lub ma duży problem 

z zaśnięciem. Czy też to znacie? Dlaczego mamy 
problem ze snem? Czyżby za dużo stresu i zmar-
twień w ciągu dnia? Czy istnieje dieta na popra-
wienie jakości snu? Na te pytania postaram się 
odpowiedzieć w tym artykule.

Co zaburza nam sen?

Największy wpływ na jakość naszego snu ma stres. Często 
mamy dużo stresu w pracy oraz w życiu codziennym...Wszystko 
robimy w biegu i nie mamy czasu na chwilę relaksu w ciągu dnia. 
Niestety, wielu z nas myśli o wszystkich wkoło, ale nie o samych 
sobie. Błąd! Zatrzymaj się! Znajdź chociaż 15, a może 30 mi-
nut w ciągu dnia, kiedy będziesz mógł się skupić tylko na sobie. 
Stres, jak wiemy już od dawna, jest naszym największym wro-
giem. Niestety, podczas ciągłej gonitwy nasz organizm zaczyna 
wydzielać duże ilości kortyzolu. Jest to hormon stresu. Oczywi-
ście jest on też potrzebny po to, aby szybko reagować, jednak 
jeśli żyjemy w stałym stresie, nasz organizm zaczyna produko-
wać zbyt duże ilości kortyzolu. To oczywiście wpływa na duże 
obciążenie naszego układu nerwowego, ale i też na układy od-
pornościowy i metaboliczny. Zbyt duże stężenie kortyzolu w na-
szej krwi wpływa nawet na problemy w odchudzaniu. Kortyzol 
ma ogromny wpływ na odpowiedź insulinową i przemiany węglo-
wodanów w naszym organizmie. To niestety spowalnia spalanie 
tkanki tłuszczowej, a nawet może powodować tycie. Zauważasz 
zatrzymywanie się wody w organizmie? To też między innymi 
wpływ zbyt wysokiego poziomu kortyzolu w organizmie. Dodat-
kowo podczas stresu zwiększa się zapotrzebowanie organizmu 
na magnez, cynk i witaminy z grupy B. Zwłaszcza B6. Kiedy nie 
mamy czasu na zdrowe jedzenie, to niestety zaczynamy odczu-
wać niedobór tych witamin i minerałów np. jako zaburzenia snu.

Z zaburzeniami snu często spotykam się u osób bardzo inten-
sywnie uprawiających sporty. Długotrwałe, często codzienne 
treningi są też swego rodzaju stresem dla naszego organizmu. 
Dlatego dla sportowców też ważny jest odpoczynek. Nawet jeśli 
uprawiamy dużo sportu z myślą kształtowania sylwetki, to wła-
śnie podczas dni wolnych nasz organizm spala tkankę tłuszczo-
wą i buduje masę mięśniową. Dlatego też jako trener personalny 
polecam tak zaplanować treningi, aby w tygodniu był 1 do 2 dni 
przerwy. Może na ten temat napiszę więcej w innym artykule.

Czy istnieje dieta na zdrowy sen?

Tak. Jednak polecam na początku zadbać o siebie. Spróbuj-
my, jak już wcześniej pisałam, znaleźć chociaż 15 lub 30 minut 
dziennie na relaks. Jeśli nie codziennie, to minimum 2-3 razy 
w tygodniu. Może zwyczajnie połóż się na kanapie, włącz muzy-
kę i przez chwilę skup się na swoim oddechu. To bardzo pomaga 
w odwróceniu natłoku myśli. Może krótki spacer, sport, czy ką-
piel...Znajdź coś, co pozwoli Ci choć przez chwilę w odwróceniu 
uwagi od „wszystkich spraw”.

Kolejny krok to dieta. Wprowadzenie do diety jak największej 
ilości warzyw. Są one źródłem witamin i antyoksydantów, które 

w walce ze stresem są bardzo ważne i chronią nasze komórki. 
Wprowadź produkty pełnoziarniste, takie jak nasze polskie kasze 
(kasza gryczana, jaglana), płatki owsiane lub inne – dziki ryż czy 
inne modne dzisiaj zboża, np. quinoa lub amarantus. Produkty 
te są doskonałym źródłem cynku, magnezu, a przede wszystkim 
witamin z grupy B. Pomyśl o odpowiednim nawodnieniu organi-
zmu i zacznij wypijać co najmniej 1,5 do 2 litrów wody dziennie. 
Wybieraj dobre roślinne tłuszcze, takie jak orzechy, oliwa z oli-
wek, olej z lnu, siemię lniane czy awokado. Kwasy tłuszczowe 
budują nasz układ nerwowy i membrany komórek oraz hormony, 
dlatego dobre oleje w diecie są ważne w diecie na dobry sen 
i podczas stresu.

Czy warto wprowadzić suplementację?

Tak, myślę, że suplementacja przy zaburzeniach snu i dużym 
stresie jest wskazana. Sama swoim podopiecznym zalecam nie-
które suplementy, które mają za zadanie poprawić jakość snu 
i wspomóc organizm podczas stresu. Do suplementacji pole-
cam przed snem tzw. MZA. Jest to połączenie magnezu, cynku 
i witaminy B6. Bardzo polecam sięgać po produkty dla sportow-
ców, bo MZA dla tej grupy jest bardzo dobrej jakości. Kolejnym, 
ostatnio też bardzo modnym suplementem, jaki mogę polecić, 
jest żeń-szeń indyjski zwany Ashwagandhą lub witanią ospałą. 
Ashwaganhda jest stosowana już od dawna w medycynie ajur-
wedyjskiej. Jej zastosowanie można znaleźć w leczeniu wielu 
schorzeń, m.in. zaburzeń snu, zaburzeń hormonalnych, artrety-
zmu, chorób wątroby. Substancje czynne w żeń-szeniu indyjskim 
to witanolidy, działające przeciwbakteryjnie oraz glikowitanolidy, 
czyli adaptogeny, i witanozydy. To właśnie adaptogeny i witano-
zydy zawarte w Ashwagandhdzie wspomagają odporność orga-
nizmu i regulują gospodarkę hormonalną. Badania wskazują, że 
stosowanie żeń-szenia indyjskiego przed snem wspomaga lep-
szą regenerację i obniża poziom kortyzolu, co wpływa na znacz-
ną poprawę snu.

Podsumowanie

Warto skupić się na samym sobie i zadbać o chwilę relaksu 
w ciągu tygodnia. Odpowiednia dieta i dodatkowa suplementacja 
mogą znacznie poprawić, a nawet wyleczyć nas z zaburzeń snu. 
Warto też zgłosić się do swojego lekarza i poprosić o zbadanie 
poziomu kortyzolu w naszym organizmie. Często może się oka-
zać, że to właśnie jest jedna z głównych przyczyn naszych zabu-
rzeń. Życzę Wam powodzenia, dużo relaksu i spokojnych snów.

Piśmiennictwo:
1. Kędziela B., Przegląd czasopism zagranicznych. Nowości bibliograficzne, „Po-

stępy Fitoterapii” 2013, nr 3
2. Obidoska G., Sadowska A., Rośliny o działaniu adaptogennym, biuletyn Instytu-

tu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
                                                     

Dorota Mazurkiewicz
mgr dietetyk kliniczny
Tel. 0151 665 485 46

Porady dietetyczne po polsku i niemiecku
E-Mail: dora.mazurkiewcz@gmail.com

www.dietetycznienacodzien.blogspot.de
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Dyscyplina – owoc motywacji
Sierpień, wbrew pozorom, jest 
miesiącem pracy. Szczególnie dla 
rolników. Dopiero z wiekiem do-
ceniłam ten zawód, który niestety 
nie cieszy się większym szacun-
kiem w naszym społeczeństwie. 
A jednak w najtrudniejszych cza-
sach to właśnie chleb powszedni 
jest na wagę złota.

 Kiedy widzimy snopki siana czy ścierniska na polach, 
możemy sobie tylko wyobrazić, ile pracy tam wykonano. Wsta-
wanie rano, przed letnim upałem, wyścig z czasem i pogodą, 
ciężka praca do zebrania ostatniego źdźbła zboża, bo nic nie 
może się zmarnować. I choć przykład pracy rolnika jest dla mnie 
najbardziej malowniczy, okazuje się, że w każdej pracy kluczem 
do sukcesu jest dyscyplina, która jest owocem naszych osobi-
stych motywacji.

 Ludzie robią różne rzeczy z różnych powodów. Każdy 
ma swoje własne cele, pragnienia, potrzeby, do których – świa-
domie bądź nie – dąży. Co warunkuje ich osiągnięcie? Uważam, 
że w największym stopniu nasza głęboka chęć, by coś zrobić, 
czegoś dokonać. To ona przekłada się na dyscyplinę w dniu co-
dziennym. I jestem przekonana, że jedną z podstawowych cech 
osób, które odnoszą w życiu sukces, jest umiejętność zdyscypli-
nowania samego siebie w wykonywaniu codziennych obowiąz-
ków. Twierdzenie to nie jest żadnym nowym odkryciem, jednakże 
trudne jest do zastosowania, bo, niestety, jesteśmy leniwi i po-
trzebujemy motywacji do działania. Jest to szczególnie trudne 
w stosunku do rzeczy, których nie lubimy robić. Stąd powiedzenia 
i słowa zachęty, by odkryć pracę, którą polubimy, a przynajmniej, 
która nas zmotywuje, by wstać rano z łóżka. Niestety, większość 
z nas kieruje się w swoim życiu strachem. To on warunkuje spo-
rą część naszych wyborów i zachowań. Boimy się zawieść lub 
stracić kogoś, boimy się choroby, biedy... tę rzeczywistość dzie-
limy wszyscy. Nie ma człowieka, który się w ogóle i niczego nie 
boi, bo jak powiedział James Neil Hollingworth: „odważny to nie 
ten, kto się nie boi, lecz ten, kto wie, że są rzeczy ważniejsze 
niż strach”. Dlatego myślę, że prawdziwa dyscyplina, choć ma 
podstawy w uniwersalnych uczuciach człowieka, jest owocem 
prawdziwej motywacji.

 Być może warto zastanowić się czasem nad powodami 
swojego postępowania, zadać sobie pytanie „Dlaczego to ro-
bię?”. Odkryć to coś, co sprawia, że chce się nam wstać rano 
z łóżka i mierzyć się na nowo z wyzwaniami życia. Ostatnio Tata 
opowiedział mi ciekawą historię opisaną w książce pt. „Wojna 

i pokój”. Pewien hrabia, pomimo swojego wieku i statusu, co-
dziennie rano szedł do pokoju, gdzie pił poranną herbatę i zaczy-
nał pracować. Nie musiał wcale tego robić, a jednak jego dyscy-
plina nie pozwalała mu na opuszczenie jakże esencjonalnego 
punktu harmonogramu dnia, bo praca nadaje sens naszemu ży-
ciu. Przez pracę się rozwijamy, kształtujemy nie tylko siebie, ale 
i innych i otoczenie wokół. Jakakolwiek ona by nie była, każda 
jest ważna i godna szacunku. Tak jak od dziecka uczy nas wiersz 
Juliana Tuwima:

„Wszyscy dla wszystkich

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.”

Czasami w prostocie kryje się najwięcej, a w bajkach czy wier-
szach dla dzieci możemy odkryć podstawowe mądrości, o któ-
rych my, dorośli, niestety szybko zapominamy, przytłoczeni ster-
tą obowiązków, nakazów, zakazów i warunków do spełnienia, 
aby być podziwianym w społeczeństwie. A tak naprawdę cichość 
i żmudność dyscypliny hrabiego jest cechą godną największego 
podziwu. Czego sobie i Państwu życzę.

Anna Maria Wladkowska
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Mobil: 0173 6206292,   fax: 030 65940163
kompletthaus@online.de

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Meisterbetrieb

Vattenfall - Zähleranträge / Szafy licznikowe 
+ nowe Liczniki elektroniczne / Baustrom 

/ Odbiory "E-Check" 

Blower Door Test
Testy szczelności budynków

Zgłoś się do nas, sprawdzimy je, poprawimy oraz obniżymy nawet do 
W mieszkaniach, domach i �rmach. Szybko i fachowo. Pamiętajcie, że zimy są bardzo 

długie i zimne, a nikomu niepotrzebne są dopłaty. Pomagamy załatwić wszelkie 
formalności w zgłoszeniu do (sieci) dostawcy prądu i gazu. 

20%. 

Wszystkie formalności za darmo!

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  

 REMONTY MIESZKAŃ
• Malowanie Tapetowanie,
• Szpachlowanie Regipsy
• Szlifowanie podłóg
• Laminaty Płytki Wykładziny

Wszelkie prace
remontowe

Tel.:  030/52659181 
Mobil: 0178/7296119
E-Mail: Miroan@web.de

W środku Berlina Charlottenburg Rückert str.3. Posiadamy duży 
asortyment monet europejskich. Specjalność nasza to 2-Euro monety 

pamiątkowe. Sklep czynny: poniedziałek-piątek (10-18). 
Mówimy w j. polskim, niemieckim i angielskim. 

Tel.: 0 30 394 1060. Tylko 70 m od U-Bismarkstr.

SKLEP Z MONETAMI G&G Euromünzen

 info@it-webdesigner.eu
 0157-75 65 0178

Tworzenie stron sklepów internetowych

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.

& SZKLARSKI

Wędliny, sery, 
owoce, warzywa oraz wiele innych polskich 
artykułów spożywczych.   

ryby wędzone, pieczywo, ciasta, napoje, 
Polecamy szeroką ofertę towarów:

Lipschitzallee 68,
12533 Berlin
(U-Bahn Lipschitzallee) 
Tel.: 0157 31844338 
pon.- pt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-16:00

RUDOW
Tirschenreuther Ring 23,

 12279 Berlin
(Bus: M77, M82, przystanek: 
Waldsassener Str.) 
Tel.: 0152 59643915 
pon.- pt.: 10:00-19:00
 sob.: 10:00-15:00

MARIENFELDE
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 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

      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

24

POLSKI

POLSAT-TVN-SPORT-FILM
Telewizja SAT na kartę, sprzedaż dekoderów
z ustawieniem. Tel.: 0174 3906906, 8119168

Zgłoszenia: Pon-Sob. w godz. 9.00-20.00

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

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

zaangażowanie i profesjonalizm. 
 Mόwimy rόwnież po polsku!

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

żaluzje rolety, bramy garażowe,
 ogrodzenia montaż

Tel.: 0176-56313455 lub 030/ 216-34-32

Okna drzwi

Inh. Paul Barkowsky  
Leonorenstraße 77
12247 Berlin

Mobil 0172 / 38 55 770
Telefax 030 / 72 23 99 770
E-Mail info@hub-barkowsky.de 
Web www.hub-barkowsky.de

 Ihr kompetenter Partner  

in Sachen Handwerk

H&B- BarkowskyB.H.

Mobil 0172 / 38 55 770, Telefax 030 / 72 23 99 770
E-Mail: info@hub-barkowsky.de, Web: www.hub-barkowsky.de

Inh. Paul Barkowsky
Leonorenstraße 77
12247 Berlin

Wykonujemy profesjonalne usługi dekarsko - blacharskie
nowe pokrycia dachowe, przegląd i konserwacja, modernizacja 

( również tarasy ), montaż: rynny, parapety, okna dachowe

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

Wegenerstr.14,
10713 Berlin-Wilmersdorf,

Tel. 0170/1840916

www.hundesalon-hugo.de
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USŁUGI / INNE

Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków, 
18 lat doświadczenia, oryginalną jakość znanych firm. 
Dopasowanie stężenia materiału do Twojej skóry. 
Zaufaj mojej długoletniej pracy. Poinformuj się! 
Tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278

Dyplomowany Ezoteryk, zdejmowanie klątw i uroków, pomoc 
w sprawach partnerskich, karty, czytanie z dłoni, analiza 
z fotografii.  Codziennie z wyjątkiem świąt kościelnych. 
Tel.: 030 36411988

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

Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek, ujędrniania skóry, 
redukcji tłuszczu i Cellulitu, usuwanie plam, zamykanie naczynek: 
Mezoterapia, podstrzykiwanie kwasem hyaluronowym; 
Fale radiowe, liposukcja - ujędrnianie, tłuszcz; Cosmelan, 
- plamy; Mikrodermabrazja, Mikroneedling - 
odbudowa ujędrnianie skóry; EMS - kształtowanie sylwetki; 
Kosmetyka - acne, couperose. 
B. Jankowska, Hohenzollerndamm 205, 10717 Berlin, 
E-mail: info@futurelines.de, www.futurelines.de Tel.: 0176 49891284 

Oprawa muzyczna „Berti”, Alleinunterhalter. Wesela imprezy okolicz-
nościowe, live musik & DJ. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890

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, tel.: 0157 55481810; 
www.festti.de

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

Remonty mieszkań - malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 
regipsy, cyklinowanie podłóg, panele i wykładziny podłogowe. 
Wymiana okien i drzwi. Wszelkie prace remontowe. Wieloletnie 
doświadczenie w Niemczech. Tel.: 0178 7296119, 030 52659181, 
e-mail: Miroan@web.de

Strzyżenie piesków Spandau. Oferuję: kąpiel, rozczesywanie kołtunów, 
strzyżenie, pielęgnacja uszu i pazurków. Profesjonalny sprzęt 
i kosmetyki. Zapraszam. Tel.: 0152 13445234

Obsługa imprez okolicznościowych, wesel, urodzin, imienin, dyskotek, 
imprez firmowych, balów sylwestrowych. Alleinunterhalter Live – Musik, 
DJ, Karaoke. Profesjonalna obsługa muzyczna i techniczna imprez, 
wypożyczalnia nagłośnienia, oświetlenia i techniki estradowej. 
Tel.: 0172 9209360 lub 030 7526721, www.musicpartytime.eu

CENY PROMOCYJNE NA KOMÓRKI, zwiększona ilość internetu, 
roaming, promocje na łącza domowe - tylko do 31.08.2017
teleberlin.de Inh. Teodor Mainka, tel. 030 818 68 077, 
kom. 0176 482 07 784 Friedrich-Wilhelm-Str.83, 13409 Berlin

Protetyka, naprawa protez zębowych, protezy nowe całkowite i czę-
ściowe, korony, mosty, porcelana. Współpraca z niemieckim dentystą. 
Tomasz Baranowski, tel.: 01775391304

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

CutHome – dyplomowana mistrzyni fryzjerstwa oraz koloryzacji 
najnowszymi technikami. Celem mojej pracy jest osiągnięcie zadowo-
lenia i satysfakcji klienta poprzez realizację własnej kreatywności zgod-
nie z osobowością oraz wyróżnieniem klienta. Współpracuję z firmą 
Wella Profesional oraz OLAPLEX. Przyjmuję w salonie kosmetycznym 
Schönheitsquelle przy Charlottenbrunnen Str. 2 (S-Bahn Hohenzollern-
damm). Możliwość dojazdu do domu. Serdecznie zapraszam do kontak-
tu i konsultacji ze mną.   
Tel.: 0177 5068957, www.cuthome.de

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

Profesjonalne przedłużanie i zagęszczanie rzęs oraz profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne również z dojazdem do klientki. Zabiegi kwasami 
owocowymi, microdermabrazja Diamentowa, oczyszczanie manualne 
twarzy, depilacja (sugaring). Tel.: 0163 4792402

Porady w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem, Familienkasse, 
spółdzielnią mieszkaniową, Gewerbeamtem i Finanzamtem. „Socjal” 
dla Gewerbowiczów. Załatwianie spraw związanych z długami. 
Tel.: 030 66307663, 0177 5642472

Oferuję montaż anten SAT ustawienie anten – service – TV instalacja 
– anteny – uchwyty – kable –LNB - Sat technik Berlin – 0152 16849681, 
PL – 0048 733568191

Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych, Job Center, Arbeit-
samt, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld,  pisma urzędowe, odwołania, 
wypełnianie formularzy, meldunek firm bez zameldowania w DE, obsłu-
ga małych firm, sprawy rentowe, mieszkaniowe etc  
(oprócz prawnych), Mobil.: 0157 84894000

Wellness – masażysta dyplomowany – Ayurveda, Lomi – Lomi 
Tybetańskie, akupresura, medyczne masaże, uzdrowienia 
cielesne i duchowe – pomoc w problemach duszy – Woliński. 
30€/godz. Tel.: 030 6622587  

Oferuję pomoc we wszystkich sprawach urzędowych związanych 
z pobytem w Niemczech: Urząd Pracy, Job Center, Kindergeld, Eltern-
geld, Wohngeld,Urząd Skarbowy, rozlicznia, tłumaczenia, podania, etc. 
Mobil: 0151 17890903 lub 030 76210516

Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej z do-
jazdem do klienta. Mikrodermabrazja, mezoterapia igłowa, wypełnia-
nie zmarszczek, powiększanie ust, makijaż permanentny, botox, nici 
liftingujące, kwasy medyczne, zabiegi na ciało i inne.  
Wysoka jakość, promocyjne ceny.Tel.: 0176 -27398949

Czwarty do brydża dołączy do kręgu brydżystów towarzyskich w Ber-
linie. Tel.: 0172 3949604 lub E-mail: wienke@wienav.de

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

FRYZJERKA wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie, 
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEX - rekonstrukcja 
i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy WELLA. 
Ola, tel.: 0178 3476775

Jolanta Hair - Stylistka przedłużania i zagęszczania włosów meto-
dami: na tulejki, na mikroringi, na kreatynę (na ciepło).  
Pracuję na wysokiej jakości włosach naturalnych rosyjskich, europej-
skich i słowiańskich. Tel.: 0176 22760453 po 13.00

Ty szukasz mnie! JA? A po co? Bo JA zalatwie ci naprawde wszyst-
ko- szybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki termin na 
meldunek, czy moze czekasz juz miesiacami na Kindergeld? Magiczne 
Biuro odzyska tobie-tylko w 3 tygodnie! Dzwon i wszystko bedzie twoje! 
Magiczne Biuro tel.: 030 99251739, 0178 1144095,  
e-mail: info-biurobp@gmx.de

Certy�kowana linergistka zaprasza na
makijaż permanentny: brwi (metoda klasyczna oraz piórkowa), usta, oczy.
Zabiegi wykonuję na najwyższej jakości pigmentach. Możliwość dojazdu 

do klienta. Bardzo dobre ceny. Zapraszam. Edyta - 0163 9411556

 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 
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Zapraszam od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00 Sobota 9.00 - 13.00

 
Polecam szeroką gamę usług w zakresie fryzjerstwa.

Regeneracja włosów produktem OLAPLEX!
Manfred - von - Richthofen - Str. 11, 12101 Berlin, 

Tel.: 030 7858040, Handy: 0176 30622791
Personel z "Aesthetic Hair" przeniesiony jest do "Diamond Cut"

Salon Fryzjerski Diamond Cut
Hanna Lubowicz

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632 fax: 030 37591850

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA

 Ryszard Bąk – dyplomowany mistrz bio-
terapii i czeladnik radiestezji. Posiadacz 
wielu tytułów, np. ”Uzdrowiciela roku”, wie-
lokrotnie „Uzdrowiciela 10-lecia”, „Uzdro- 
wiciela 15-lecia” i wielu dyplomów medy-
cyny niekonwencjonalnej. Znany nie tylko 
w Polsce, Europie, ale i na całym świecie. 
Jego motto to: Człowiek wart jest tyle, ile 
daje z siebie innym ludziom. Zawsze chęt-
nie służy pomocą. Choć jak sam mówi, 
daje zdrowie, a nie leczy, to przypadki 
uzdrowień przy jego udziale są zdumie-
wające. Autor wielu publikacji.

Adrian Bąk, syn Ryszarda, odziedziczył 
po ojcu zdolność przywracania ludziom 
zdrowia. Już jako 5-latek miał pierw- 
sze uzdrowienia, co zostało odnotowane 
w wielu publikacjach prasowych. W 2009 
roku, mając 21 lat, otrzymał dyplom mi-
strza jako najmłodszy bioenergoterapeuta 
w Polsce.

Oczyszczanie Organizmu
Złe samopoczucie często bywa efektem 
zalegających w naszym organizmie tok-
syn. Zastosowanie kuracji oczyszczania 
może dać bardzo dobre rezultaty. Poniżej 
podano kilka sposobów na oczyszczanie – 
wybieramy ten, który najbardziej nam od-
powiada.

Oczyszczenie jelita grubego

Oczyszczenie suszonymi owocami: 400g 
suszonych śliwek, 200g suszonych morel, 
200g suszonych fig – wszystko zemleć 
w maszynce do mielenia. Dodać 200g 
miodu i wymieszać. Wlać do słoika i prze-
chowywać w lodówce. Pić 1 raz dziennie, 
wieczorem, przed snem po jednej  łyż-
ce stołowej. Kurację powtarzać raz na 
trzy miesiące.

Oczyszczenie warzywami i owocami:

1. Pić po 1/2 szklanki soku z kwaszonej ka-
pusty 3 razy dziennie. Stosować 14 dni.

2. Przez 14 dni rano i wieczorem jeść po-
marańczę obraną tak, aby zostało tro-
chę białego miąższu.

3. Kilka śliwek suszonych zalać wrzącą 
wodą, odstawić na noc. Rano na czczo 
wypić wodę i zjeść śliwki. Tak samo za-
parzyć śliwki do wieczora. Przed snem 
wypić wodę, zjeść śliwki. Kuracja powin-
na trwać 10 dni.

Oczyszczanie wątroby

Oczyszczanie wątroby jest najbardziej 
skuteczne przy użyciu oleju i soku z cytry-
ny. Ale nie każdy może przełknąć olej. Dla-
tego można oczyścić wątrobę mieszanka-
mi soków warzywnych.

1 dniowa kuracja oczyszczająca:

• Do ½ szklanki gorącej wody wcisnąć 
sok z jednej cytryny. Pić 3 razy dziennie.

• 3-4 razy w ciągu dnia pić ½ szklanki 
mieszanki soków z marchwi, buraka 

i świeżego ogórka w propozycji 250g 
+75g + 75g. Taką kurację należy konty-
nuować przez 2 tygodnie.

• Nasiona ostropestu plamistego regulują 
poziom glutationu. Jest  to składnik od-
grywający ważną rolę w procesie detok-
sykacji organizmu Ostropest wspomaga 
rekonwalescencję wątroby po toksycz-
no – metabolicznych uszkodzeniach 
wynikających np. z: 

 -  długotrwałej kuracji antybiotykowej;
 -  nadużywania alkoholu;
 -  chemioterapii;
 -  zatrucia organizmu;
 -  wirusowego zapalenia wątroby;
 -  kamicy żółciowej;
 -  stanów zapalnych skóry;
 -  leczenia łuszczycy.

Sposób użycia: można gryźć całe nasio-
na albo zmielone dodawać do zimnych 
i gorących potraw, sałatek, zup czy musli 
w ilości 1 łyżeczka dziennie. Nasiona moż-
na używać długotrwale. Efekty widoczne 
są po 2 tygodniach stosowania.

W chorobie wątroby wskazane jest spoży-
wanie 3 razy dziennie koktajlu błonnikowe-
go. Sposób przygotowania: do blendera 
(miksera) wsypujemy po 1 łyżce stołowej 
niełuskanych pestek dyni, słonecznika, 
siemienia lnianego i 1 łyżeczkę ostropestu 
plamistego – mielimy. Dodajemy niewielką 
ilość wody, miód oraz owoce bądź warzy-
wa. Całość miksujemy minutę. Na końcu 
dodajemy wodę tak, aby było 250 – 300 
ml napoju. Koktajle owocowe słodzimy 
miodem, natomiast te z warzywami solimy 
do smaku. Jako dodatek do koktajlu wa-
rzywnego nadaje się nać pietruszki i sele-
ra. Taki koktajl z białym pieczywem może 
stanowić samodzielny posiłek.

P. Bak Ryszard przyjmuje w Goczałko-
wicach Zdrój (k. Pszczyny) w dniach:
 
• 10.08.2017 od godz. 15.00 do 18.00
• 12.08.2017 od godz. 8.30 do 11.30
• 13.08.2017 od godz. 6.00 do 11.00

Zapisy i informacje codziennie 
od godz. 11.00, tel. 0048-32-2107 009
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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

e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

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

 ZABRALI TOBIE PRAWO JAZDY?

Fachowa pomoc, tylko zadowoleni klienci.
Zadzwoń - nie zwlekaj, odzyskasz!!!

ALKOHOL, NARKOTYKI, PUNKTY PRZYCZYNĄ?
Kurs, zaświadczenie, badanie i znów jedziesz.

Tel.:  albo 030 6691210 0176 24346798.

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

MOTORYZACJA / TRANSPORT

Alex transport i przeprowadzki

kompleksowe przeprowadzki 
"Od drzwi do drzwi"

opróżnianie pomieszczeń 
oraz wywóz na BSR

gwarantujemy Państwu bezpieczny, 
punktualny oraz ubezpieczony transport

działamy 8 dni w tygodniu

Tel.: 0157 5416 3111

+ 48 786 220 774
+ 49 177 750 70 77

www.asbig-trans.pl
asbigtrans@gmail.com

przewóz paczek
przejazdy grupowe/indywidualne
możliwość wynajęcia samochodu z kierowcą
transport na lotnisko
organizujemy tramsport do Tropical Island
raz w miesiącu organizujemy przejazdy do Energylandia

ASBIGTRANS

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
  na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg

Transport – Przeprowadzki
- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń
- bezpośrednie rozliczanie z JobCenter

Tel.: 0151 24242432 lub 030 93958737

Transport towarów każdego rodzaju
Przeprowadzki 
(rozliczenie dla Job Center)
Opróżnianie mieszkań i piwnic

LewandowskiTransportBerlin +015785604845
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

Główne Biuro:
Pankow Wedding:

info@gutachten-berlin24.de
www.gutachten-berlin24.de

Kaiser-Friedrich-Str. 3 10585 Berlin
Pestalozzistraße 5-8 • 13187 Berlin

 • 

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od

lat
20

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125 

bezpłatne porady

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

GSP - Autoservice, Gut, Schnell, Preiswert
będziesz obsłużony w warsztacie samochodowym

MIROSŁAW PRZYBYŁA

Tel.: 030 701 -32-494 , E-mail: gspautoservice@gmx.de

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wywarzanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service



| | KONTAKTY KONTAKTY35

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

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

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

www.Spandau-Zimmer.de

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE w Berlinie

piotr_swider@gmx.dewww.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WĘDRUJ Z NAMI!
Zapraszamy: Klub PTTK Berlin Jan Wardecki – prezes
Tel.: 0172 3285237; e-mail: info@pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin im.Wojciecha Korfantego serdecznie zaprasza wszystkich chęt-
nych na: Spacer po polwyspie Stralau w dniu 06.08.2017. Spotkanie grupy na stacji 
S-bahn Treptow (S-41 / S-42) 06.08.17 o godz. 10.00. Planujemy przejść ze stacji 
S.bahn do małego półwyspu (pomiędzy Szprewa przy Parku Treptow i Rummelsburg 
See). Na półwyspie odnaleziono ślady osiedla z epoki kamiennej. W 13 wieku te tereny 
były dobrami rodzin rycerskich i jak głosi legenda od nazwiska jednej z tych rodzin Stra-
low pochodzi nazwa okolicy. W roku 1358 roku półwysep wykupiło miasto Berlin/Cölln. 
Na półwyspie zamieszkiwali rybacy, którzy w latach 1458-1464 założyli cmentarz, na 
którym do dnia dzisiejszego są groby 11 rodzin rybackich. Na cmentarzu wybudowano 
także wiejski kościół przebudowany dwukrotnie w XIX wieku. Do tradycji należał wiel-
ki festyn rybaków i tzw. Fischzug organizowany rokrocznie w dniu Św. Bartlomieja (24 
sierpień) od roku 1570 do 1873. Podobno powodem zakazu organizowania festynu były 
burdy pijackie w trakcie jego trwania. Tradycji organizowania tego dziękczynnego święta  
obecnie nie kultywuje się pomimo paru prób. W drugiej połowie XIX wieku na półwyspie 
powstały obiekty przemysłowe: fabryka dywanów, huta szkła, browar, fabryka tłuszczy 
spożywczych oraz mała stocznia jachtowa. Po całkowitym zaprzestaniu produkcji (po 
połączeniu Niemiec) w wielu dawnych obiektach przemysłowych powstały nowoczesne 
mieszkania, a na części wolnostojącej powierzchni wybudowano nowoczesne budynki 
mieszkalne widoczne już z nabrzeża Parku Treptow. Wokół półwyspu poprowadzona 
jest ścieżka rekreacyjna z której każdego dnia korzystają mieszkańcy oraz liczni goście.
Z ciekawostek należy dodać, że na Stralau zapoczątkowano żeglarstwo w Berlinie  
(1830 rok) i stąd przenosiły się kluby żeglarskie nad Wansee i inne pobliskie akweny. 
Od 1929 roku Stralau należy do Wielkiego Berlina i jest częścią dzielnicy Kreuzberg-
-Friedrichshein. Od 1899 roku do 1951 Stralau posiadał linie tramwajową, której 
część przebiegała tunelem podwodnym do Parku Treptow. Po II Wojnie Światowej 
ze względów bezpieczeństwa tunel zasypano. Wszystko to i inne ciekawe obiekty 
zobaczymy na spacerze. Radzimy zabrać ze soba suchy prowiant i napoje ze wzglę-
du na brak zaplecza gastronomicznego na półwyspie. Przewidziany czas spaceru 
4 godziny. Do zobaczenia 06.08.17 o godz. 10.00 na peronie stacji 
S-bahn Treptow. 
 
ZAPRASZAMY NA SPACER.   
Piotr Świderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
Hohenstaufenstr.36 - 10779 Berlin tel/Fax:0049/30/85727737
mobil-0049/15218674590 / e-mail: piotr_swider@gmx.de

Klub PTTK Berlin działa od 2007 roku.                 

Na sierpień 2017 zaplanowaliśmy:

Niedziela, 13 sierpnia 2017 
– Spacer nad rzeką Hawel i jeziorem Tegel.

Spotkamy się o godz 10.45  u góry, przy wyjściu ze stacji U6 Alt-Tegel oznaczonym 
strzałką, jako Bernstorffstraße, skąd o godz. 11.00 odjedziemy autobusem linii 222 
w kierunku Tegelort. Jezioro Tegel było z dawien dawna popularnym celem berlińczy-
ków na niedzielne wyprawy za miasto. Dziś dawna osada Tegel jest częścią Berlina, 
ale atrakcyjność tego miejsca nie zmalała. Jezioro ma powierzchnię 450 ha,  jest 
drugim co do wielkości w Berlinie po Müggelsee. Okrążyć go nie można, gdyż jest 
ono  tylko zatoką utworzoną przez rzekę Hawel. Północny brzeg jeziora Tegel stwarza 
możliwość do długich spacerów - od Alt Tegel aż do Heiligenssee.
 
Do przejścia będziemy mieli 9 km. Cały czas będziemy szli wzdłuż wody. Już po 
pierwszym kilometrze zrobimy przerwę aby wykąpać się w  nurtach Haweli. Należy 
zabrać ze sobą stroje kąpielowe i ręczniki, no i to co bierze się zwykle na piknik. 
Po następnych 6 kilometrach znowu będzie czas, aby popływać. Tym razem już 
w Jeziorze Tegel. Dalszym celem naszej wędrówki będzie Alt-Tegel, ale zanim tam 
dotrzemy zobaczymy jeszcze „Dicke Marie”. Tak nazywany jest 800-letni dąb stojący 
50 m od brzegu jeziora. Będziemy też mogli razem usiąść, by odpocząć  w Waldhüt-
te - leśnym lokalu, który znajduje się „An der Malche”, niecały kilometr od stacji U6  
Alt-Tegel.
 
Zapraszam, pogoda na pewno nam dopisze! 
Barbara Muschol. 
/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

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 

Domki Albatros w Rewalu zapraszają. Drewniane, komfortowe,duże 
domki nad morzem. Wolne terminy we wrześniu. tel.: 0048 514107630  
lub 0048 502385800, strona: www.domkirewal.eu

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT

2 pokoje, łazienka, aneks kuchenny
2(z wyposażeniem), 50 m , balkon, TV,

IV piętro, winda, 150 m do morza.
Apartament w „Rezydencji Bielik”,

na terenie której znajduje się:
basen kryty, sauna, jacuzzi, fizjoterapia,

restauracja, kawiarnia i parking.
Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo.

Tel.: 0048 785 869 981

TURYSTYKA
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Shakshouka  

Zastanawiające. Czy to tylko ja jestem nią 
zauroczony, czy to shakshouka przywołuje 
wspomnienia i dobry czas? Na pewno należy 
do dań, które powinny znajdować się w Two-
im arsenale przysmaków. Chociaż jest po-
chodzenia północnoafrykańskiego (prawdo-
podobnie Tunezja), w dzisiejszych czasach 
shakshouka jest popularna na całym Bliskim 
Wschodzie, a zwłaszcza w Izraelu, gdzie jest 
uważana za jedną z tradycyjnych izraelskich 
potraw oraz, co dziwne, uwielbiana w okoli-
cach turystycznych na całym wybrzeżu USA. 
Biorąc pod uwagę jej wszechstronność, ła-
two jednak zrozumieć, dlaczego. Otóż łatwo 
można shakshoukę dopasować wielkością 
tak dla wielu, jak i dla dwojga. Może być 
śniadaniem, przekąską, lunchem, kolacją 
lub szybkim posiłkiem po północy, po po-
wrocie z pracy lub imprezy. Zadałem sobie 
trochę trudu i przetestowałem różne stany 
shakshouki i stwierdziłem - jest pyszna cały 
czas, a szczególnie po „pracowitej” nocy nad 
ranem. Podobnie jak pizza, shakshouka jest 
jedną z tych potraw, które wciąż są dość do-
bre nawet zimne i w nie najlepszym stanie. 
Na początku jest pyszna, a potem jest pysz-
niejsza i jeszcze pyszniejsza.
Pochodzenie słowa shakshouka jest dysku-
syjne, ale najprawdopodobniej nawiązuje do 
arabskiego określenia „mieszanka”, a samo 
danie prawdopodobnie zaczyna się tak: mie-
szanka regionalnych warzyw, gotowanych 
na patelni lub inaczej, np. tagine z jajkami. 
Podobnie jak wiele potraw z „wkładką” - mi-
nestrone, gazpacho i setka innych - shak-
shouka obecnie jest już „oswojona” i zazwy-
czaj wykonywana bez określonego zestawu 
składników. Cebula i pomidory są dodawane 
zawsze, podobnie jak i papryka, ale typy 
papryki i ich pikantność, aromat, mięsistość 
to już kwestia dyskusyjna. Próbowałem kil-
ku kombinacji słodkiej i pikantnej papryki 
i stwierdziłem, że nawet ograniczenie się 
do pojedynczego rodzaju dojrzałej papryki 

Trudną kwestią dotyczącą pomidorów było 
pytanie: świeże czy konserwowane? Świeże 
pomidory dają miły, bogaty sos, ale trwa to 
trochę długo, a poza tym przez większość 
roku po prostu brak pomidorów z upraw po-
lowych. Postanowiłem używać pomidorów 
z puszki i zdecydowałem się na całe, bez 
skórek, najlepiej wyhodowane na południu. 
Całe obrane pomidory zdecydowanie sma-
kują lepiej w sosach niż pomidory w kost-
kach. Dla poprawienia koloru używam odro-
biny koncentratu.
W tym momencie mamy wspaniały sos, któ-
ry można zrobić z wyprzedzeniem i nawet 
zamrozić na później. Aby zamienić ten sos 
w smakowity posiłek, wystarczy tylko kilka 
jaj. W tym celu wykonujemy kilka płytkich 
wgłębień w sosie łyżką lub łopatką, a następ-
nie wbijamy jaja bezpośrednio do dołeczków. 
Przykrywamy patelnię, niech się wszystko 
rozgrzeje. Gdy jajka się zetną, danie jest 
gotowe, ja smażę do momentu, kiedy białko 
jest białe, ale żółtko jeszcze złote i płynne. 
Shakshuka jest tak syta, że generalnie pla-
nuję tylko jedno jajko na osobę (z dodatkiem 
sosu i pieczywa), ale jeśli chcesz podać dwa 
jaja na osobę, proponuję wstawienie dwóch 
jaj do jednego, lekko powiększonego dołka, 
zamiast próbować robić wiele dołków.
Shakshouka musi być podawana z chlebem. 
Świeży, chrupiący bochenek jest genialny, 
ale jeśli wolisz pitę, ciabattę, francuską ba-
gietkę, a nawet wiejski chleb na zakwasie 
jest OK.
Największą zaletą dotyczącą shakshouki 
jest to, że jest dostępna niemal przez okrągły 
rok. Należy tylko zakupić paprykę, co obec-
nie jest wykonalne, i jesteś pół godziny drogi 
od naprawdę fantastycznego posiłku.
Pamiętajmy: Shakshouka dosłownie znaczy 
„mieszanka”. Zapraszam więc do ekspery-
mentowania z różnymi dodatkami. Jest zasa-
da: jeśli można coś dodać do omletu, można 
wpakować do naszej shakshouki.

SHAKSHOUKA  
Składniki (na 4 porcje):

• 1 cebula, posiekana drobno w kostkę
• 2 ząbki czosnku, drobno posiekane
• 1 puszka (400g) siekanych pomidorów bez 

skórki
• 1 szczypta chili,
• 1 czerwona papryka, oczyszczona, pokro-

jona w kostkę
• 1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
• 1/2 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego
• 4 duże jajka kurze
• sól i świeżo zmielony pieprz do smaku
• 1 szczypta cukru lub łyżeczka miodu
• posiekana natka pietruszki do posypania 

przed podaniem

Na dużej patelni rozgrzewamy olej, wrzuca-
my cebulę, chili i czosnek, smażymy przez 
około 3 minuty. Dodajemy paprykę, smaży-
my dalej 5 minut. Wlewamy pomidory, do-
dajemy kmin, słodką paprykę, doprawiamy 
solą i pieprzem. Gotujemy dalej kilka minut, 
aż masa zgęstnieje. Od czasu do czasu trze-
ba przemieszać powstający sos. W pomido-
rowej masie robimy 4 wgłębienia, wbijamy 
jajka, odrobinę solimy. Przykrywamy patelnię 
pokrywką i smażymy dalej, aż białka jajek się 
zetną. Przed podaniem na stół posypujemy 
posiekaną natką pietruszki. Smacznego.

Bogusław Sypień

SHAKSHOUKA - ŚNIADANIE MISTRZÓW
Na najbliższe śniadanie mistrzów, czyli rodzinne, pełne śmiechu 
ukochanych osób, nieśpieszne, poranne spotkanie przy stole, pro-
ponuję shakshoukę. Shakshouka to jajka w stylu północnoafry-
kańskim w pikantnym sosie pomidorowym. To śniadanie, obiad 
lub każdy inny posiłek pomiędzy dniem i nocą.

(czerwonej, pomarańczowej lub żółtej - to nie 
ma znaczenia), a także pikantnego chili czy 
serrano, jalapeno i fresno dodanych z umia-
rem, nie ma większego znaczenia poza pa-
triotyzmem lokalnym.
Inną kluczową kwestią podczas przygoto-
wywania tej potrawy jest smażenie cebuli 
i papryki. Niektórzy nalegają na delikatne 
zeszklenie. Uważam, że shakshouka zrobi 
się wtedy trochę ... nudna. Z drugiej strony, 
powolne karmelizowanie prowadzi do słod-
kiego sosu, gdyż uwalniają się cukry. To 
trzeba dobrać pod własny gust, Izraelczycy 
preferują dobrze usmażoną cebulę i papry-
kę. W ten sposób robione danie smakuje 
dobrze. Skłębiają się i słodzą smaki, ale 
także dostają odrobinę goryczy, która je wy-
równuje. Sztuczka polega na niemieszaniu 
zbyt często, aż cebula i papryka usmażą się 
trochę nierównomiernie. W porządku, jeśli 
niektóre są nawet lekko zwęglone, a inne 
ledwo zmiękczone. To wszystko w końcu za-
działa. Kiedy cebula i papryka są delikatnie 
zmiękczone i zwęglone, dodaję kilka ząbków 
czosnku w plasterkach, które gotuję, aż będą 
miękkie, ale nie spalone. W przeciwieństwie 
do cebuli i papryki, czosnek staje się bardzo 
gorzki, jeśli zostanie przypalony.
Pikantność w shakshouce można zmieniać 
dowolnie, ale większość receptur zaleca lek-
kie, a nawet średnie zaostrzenie. Zaczyna 
się od papryki i rzymskiego kminu, a dalej 
buduje z nich smak, często z udziałem ko-
lendry, kminku i kurkumy, a nawet szafranu. 
Próbowałem wersji bez przypraw i nie byłem 
zbyt podekscytowany wynikami. W koń-
cu zapadła decyzja, że działając z najbar-
dziej podstawowymi przyprawami, uzyskuje  
się najlepszy efekt. Aby zmaksymalizować 
smak, dodałem przyprawy na patelni i roz-
grzewałem je w oleju przed dodaniem wa-
rzyw. Ciepło pomaga wywołać reakcje che-
miczne, które tworzą nowe, złożone smaki, 
a zapachy powalają.
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PROSTO Z UKOSA

Klaskaniem mając obrzękłe prawice, 
lud wołał o śmiech!
Nie wiem, jakie są szczegółowe statystyki, ale coś mi się zda-
je, że kiedyś produkcje filmowe i spektakle teatralne w prze-
ważającej ilości były komediami. 
Bardzo często nie były to śmieszne, 
a przy tym pouczające moralitety w ro-
dzaju „Świętoszka” Moliera czy „Ze-
msty” Fredry, a zwyczajne humoreski 
nie mające żadnych innych celów 
poza wywoływaniem śmiechu. Dziś 
chyba te proporcje uległy zasadni-
czym zmianom, na korzyść utworów, 
które mają nas przerazić, wprowadzić 
w zakłopotanie, zepchnąć na samo 
dno czarnej rozpaczy. Dlaczego??? 
Przecież poczucie humoru nadal jest 
wysoce cenioną cechą i ludzie ob-
darzeni nim, potrafiący pobudzać do 
śmiechu, są wielce pożądanymi kom-
panami w każdym towarzystwie. Po-
trafią bowiem zapewnić dobrą atmos-
ferę spotkania i ożywić pozostałych 
nawet wówczas, gdy ci pozostali są 
średnio zabawni. Może się to odbyć 
w taki oto sposób:

Podczas rozmowy jedna z sąsiadek 
zwierza się drugiej:
- No, mój chłop to ma od dzisiaj ze 
mną mocno na pieńku...
- A co takiego nabroił?
- Ach, śniło mi się, że podrywał tę rudą 
z parteru. A dobierał się do niej, jak lis 
do kurnika...
- Ale przecież to tylko sen! Jak mo-
żesz to traktować poważnie?
- Jak to „jak”? Jeśli on w moich snach 
tak się zachowuje, to wyobraź sobie, 
co on może wyprawiać w swoich!

 Ludzi, którzy potrafią innym 
poprawić samopoczucie, obdarza się 
szczególnymi względami, szczegól-
nym zaufaniem, a nawet miłością. 
By uwieść dziewczynę, trzeba umieć 
ją rozbawić. Również dla trwało-
ści związku niezbędne są momenty 
wspólnej, beztroskiej zabawy. Weso-
łość przytępia nasz krytycyzm, od-
wrotnie niż nadęta powaga, gniewne 
spojrzenia i patetyczna celebra. Zna-
komicie wiedzą to wytrawni politycy, 
którzy w przemówieniach starają się 
mieć co jakiś czas zabawne sformu-
łowania, pobudzające słuchaczy do 
beztroskiego uśmiechu, a nawet do 
wybuchów głośnego śmiechu. Oczy-
wiście najprościej jest uzyskać ten 
efekt poprzez wygłaszanie złośliwych 
uwag o przeciwnikach. Najprościej, 
a może najprymitywniej. Bawić się 
będą tylko akolici mówcy. Natomiast 
rozbawić także swoich oponentów... 
O, to dopiero sztuka! Dlatego nie za-
wsze się udaje...

Dyrektor dużej firmy przeprowadza 
rozmowę kwalifikacyjną z kandydat-

ką na stanowisko sekretarki. Uważnie 
spoglądając w jej opinię z poprzednie-
go miejsca pracy, zauważa ze zdu-
mieniem:
- Czegoś tutaj nie rozumiem. Praco-
wała pani w poprzednim miejscu tylko 
przez miesiąc, po czym panią zwol-
niono dyscyplinarnie ze skutkiem na-
tychmiastowym. Tymczasem opinię 
wystawiono pani wprost panegirycz-
ną. O co tutaj chodzi???
- To dość proste – odparła młoda ko-
bieta z ujmującym uśmiechem – zwol-
niła mnie szefowa kadr, która jest 
żoną mojego poprzedniego szefa, 
a opinię wystawił mi on sam...

 Dość dawno temu Witold 
Gombrowicz napisał, że: „Nigdy ża-
den naród nie potrzebował bardziej 
śmiechu niż my dzisiaj. I nigdy żaden 
naród mniej nie rozumiał śmiechu – 
jego roli wyzwalającej.” Ta gombrowi-
czowska myśl zdaje się być wieczną 
i odwieczną. Choć gdzieś w głębi każ-
dego z nas kołacze się przeświadcze-
nie, że człowiek, który potrafi rozpa-
lać dobry humor, śmiać się szczerze 
i pobudzać do tego innych, nie może 
być ani bez reszty podły i zakłama-
ny, ani nie jest skończonym durniem. 
Może nam się nie wszystko podobać 
w jego postępowaniu i poglądach, ale 
rozgrzeszamy go z tego, bo po prostu 
robi sympatyczne wrażenie. Inaczej 
niż ktoś, komu w duchu przyznajemy 
rację, lecz nie znosimy go i dlatego 
odrzucamy, a wszystko z powodu 
nieznośnego nadęcia, kostyczności 
i skłonności do wywodów ex katedra. 
Oto przykład:

Spotkały się dwie przyjaciółki od 
ploteczek. Jedna z nich, gorąca 
zwolenniczka wszelkiego rodzaju 
wróżek, druga, równie gorąca prze-
ciwniczka. Pierwsza, triumfującym to-
nem oświadcza:
- A jednak, wbrew twoim zastrzeże-
niom, poszłam do tej nowej wróżki. 
I wiesz, co ona mi przepowiedziała? 
Że młodo wyjdę za mąż!
- No i teraz sama zobacz – komentuje 
koleżanka – jakie ona plecie bzdury! 
Młodo za mąż... Przecież świetnie ro-
zumiesz, że to już niemożliwe...

 Oczywiście znakomicie wy-
czuwamy też fałszywe nuty u tych, 
którzy tę swoją pompatyczność usi-
łują ukryć za fasadą sztucznego roz-
bawienia. Tych nie znosi się chyba 
jeszcze bardziej, bo fałsz wyziera zza 
każdego słowa i każdego mimiczne-

go grymasu. Władysław Tatarkiewicz 
w swoim traktacie „O szczęściu” po-
stawił humor na ołtarzu szczęścia. 
Jego konstatacja w tej materii posia-
da stosowną głębię filozoficzną, lecz 
mimo to jest doskonale zrozumiała 
i klarowna. Otóż wielki uczony stwier-
dził, że nie chodzi tylko o skłonność 
i zdolność do dowcipkowania i stroje-
nia żartów, lecz o postawę wobec ży-
cia. By być szczęśliwym, trzeba brać 
życie z humorem. Branie życia tra-
gicznie do niczego dobrego nie pro-
wadzi. Prawdziwym sprawdzianem 
w tej mierze są nie zachowania wobec 
cudzych przypadków, lecz własnych. 
I nie wobec tych pomyślnych, rado-
snych, lecz wobec wręcz odwrotnych. 
Bo humor to zdolność do nieprzejmo-
wania się niepowodzeniami dłużej, niż 
przez krótką chwilę. To zdolność do 
żartowania z takich przypadków. Bo 
tylko taka umiejętność prowadzi do 
prawdziwego wychodzenia z przysło-
wiowego „dołka”, a nawet „doła”. Kto 
tę umiejętność posiadł, ma znacznie 
więcej szans na odczuwanie życio-
wego szczęścia niż pozostali, nawet 
jeśli ci pozostali cieszą się większym 
powodzeniem na co dzień. I to w każ-
dej sytuacji...

Do gabinetu prezesa korporacji wpa-
dła rozhisteryzowana pracownica 
z krzykiem:
- Pan Zenek z marketingu!!! Pan Ze-
nek! Z marketingu!!! Pan Zenek!!!
Ponieważ niczego więcej nie potrafiła 
wykrztusić, prezes wyszedł zza biurka 
i mocno nią potrząsając, zapytał:
- No co „pan Zenek”?
- Powiesił się!!!
- Rany boskie!!! Rany boskie!!! A od-
ciął go już ktoś?
- Nie, nie odcinaliśmy, bo się jesz-
cze ruszał...

Jurek Ciurlok „Ecik”
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Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.

„KONTAKTY" - ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
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UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie, 
reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word.

Ollenhauerstr.45, 13403 Berlin

W razie potrzeby dostępny również numer prywatny
030 416 36 03 oraz 0178 699 03 85 lub 0176 211 37 428
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yłgąrko

cukierek

dyscypli-
na z
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ęimi
aktora -
Jasia
Fasoli
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można
je

marsz-
czyć
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Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
www.renault-kaufmann.de
Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech

Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de

Tel.: 769923-25
p. Cezary Szulc

Propozycje pana Szulca na sierpień 2017!!!

Zobacz nas na:

VOLVO S80
2.4 D Momentum TÜV/AU NEU
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, wspoma-
gania nagłego hamowania, automatyczna klima-
tyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, elektryczne szyby, skórzana tapicerka, 
podgrzewane fotele, elektryczne lusterka, 
tempomat, kierownica wielofunkcyjna, przednie 
i tylne czujniki parkowania, światła przeciwmgielne, 
światła ksenonowe, światła do jazdy dziennej.

Cena: 11.890 €

SKODA Superb
Elegance 2.0 TDI DSG
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik 
zmierzchu, automatyczna klimatyzacja, elektryczne 
szyby, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, 
elektryczne lusterka, tempomat, wielofunkcyjna 
kierownica, fotele elektryczne, czujniki parkowania 
z przodu i z tyłu, fotele z pamięcią, światła 
przeciwmgielne, reflektory adaptacyjne, reflektory 
biksenonowe, system nawigacyjny, CD, radio, MP3, 
świateł do jazdy dziennej, wskaźnik poziomu wody 
SRA / SWA.

Cena: 15.900 €
RENAULT Megane IV
5-türig Life 1.2 TCe 100 Energy
Technologia Start-Stop, klimatyzacja, centralny zamek, 
elektryczne szyby, elektryczne lusterka, tempomat, 
tylne światła LED, światła do jazdy dziennej LED, 
kontrola ciśnienia w oponach, radio z kolorowym 
ekranem (z funkcją odtwarzania plików MP3, / 
interfejsu USB Bluetooth), Hill Start Assist (HSA), 
Brake Assist, elektron. Stability Program. 

Cena: 13.870 €

SEAT Altea XL
Stylance Style 1.8 TSI
Automatyczna klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne 
lusterka, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujniki 
parkowania przednie i tylne, światła przeciwmgielne, 
reflektory adaptacyjne bi-ksenonowe, kontrola 
ciśnienia w oponach, system audio-nawigacyjny 
z kolorowym wyświetlaczem dotykowym, pakiet 
audio, interfejs Bluetooth.

Cena: 10.980 €

AUDI Q5
3.0 TDI quattro0
Napęd na wszystkie koła, komputer pokładowy, 
technologia Start-Stop, czujnik deszczu, asystent 
świateł drogowych, czujnik zmierzchu, automatyczna 
klimatyzacja, elektryczne szyby, skórzana tapicerka, 
podgrzewane fotele, tempomat, czujniki parkowania 
z przodu i z tyłu, elektryczna klapa bagażnika, 
fotele z pamięcią, reflektory ksenonowe, światła do 
jazdy dziennej LED, kontrola ciśnienia w oponach, 
szyberdach, elektryczny dach panoramiczny, Audi 
drive select Audi interfejs muzyczny. 

Cena: 19.890 €
RENAULT Trafic
Combi L1H1 2,0 DCI 2,7T 9-Sitzer
Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, 
lusterka zewnętrzne podgrzewane, ABS, immobiliser, 
ESP, CD, radio, Bluetooth, zestaw głośnomówiący, 
gumy podłogi w komorze ładowania.

Cena: 13.450 €

BMW 528 i
Leder + Navi + Standheizung
Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, automatyczna 
klimatyzacja, elektryczne szyby, skórzana tapicerka, 
podgrzewane fotele, tempomat, ogrzewanie postojowe, 
fotele elektryczne, czujniki parkowania przód 
i tył, światła przeciwmgielne, adaptacyjne reflektory, 
światła ksenonowe, HUD, światła dzienne LED, 
kontrola ciśnienia w oponach, aktywne zagłówki, Active 
Bonnet, układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC),  
audio System nawigacji Professional z wbudowanym 
polaczeniem na telefon Bluetooth, podgrzewane przednie 
fotele, system audio BMW Professional (radio/DV D) 
wyświetlacz sterowania z kolorowym monitorem (9, 2 cale). 

Cena: 22.870 €
RENAULT Kangoo
Rapid Extra 1.5 dCi 85 Sortimo/Bott Ausba
Wspomaganie kierownicy, Elektryczne lusterka, 
regulowana kolumna kierownicy, lusterka zewnętrzne 
podgrzewane, ABS, poduszka powietrzna, poduszka 
powietrzna pasażera, immobiliser, Radio, elektryczna 
rozkład siły hamowania, napinacze pasów, tylne 
skrzydło drzwi z przeszkleniem, ZV z pilotem.

Cena: 6.999 €

RATY od
125 €/mies.

RATY od
214 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
249 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

RATY od
169 €/mies.

RATY od
139 €/mies.

RATY od
115 €/mies.



Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

Turmstr.15, 10559 Berlin tel.: 394 30 56, 0151 22334533
e-mail: alterolandapo@gmail.com

 Mówimy po polsku
Szeroki wybór polskich kosmetyków

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w sprawach związanych 

z Państwa zdrowiem
Czynna: poniedziałek-piątek 9.00-18.30, sobota 9.00-13.00

Dysponujemy wielkim zakresem referencji na terenie Berlina i Brandenburg. 

Dipl.-Ing. Thomas Muschik
Beratung - Planung - Bauantrag - Massivhausbau - Bauüberwachung

Biuro projektowe oferuje:
- budowę domów jednorodzinnych (Einfamilienhäuser)
- budowę domów wielorodzinnych (Mehrfamilienhäuser)
- indywidualne projekty budowlane (Bauantrag/Statik/EnEV)
- nadzór budowlany (Bauüberwachung)

Tel.:   030 / 66069313
Funk: 0176 / 62585534
Fax:    030 / 66509445

Dipl.-Ing. Thomas Muschik
Zwickauer Damm 176, Berlin
E-mail: info@muschik-bau.de
www.muschik-bau.de

- sprawdzamy umowy notarialne (Bau-und Notarvertragsprüfung)

Pn.- Pt. od 9:00 do 20:00
Sobota od 9:00 do 18:00

W naszej ofercie posiadamy duży wybór wyrobów garmażeryjnych, takich jak gołąbki, 
pierogi, sałatki, ryby etc. Codziennie bardzo duży wybór ciast polskich oraz prasy polskiej. 

Codziennie swieże pieczywo z Polski.

Polski Sklep
WILMERSDORFERSTR. 95, 

Berlin 10629  

(Adenauerplatz)

0157 71336577

oraz wiele 
innych produktów 
PO ATRAKCYJNEJ CENIE

WĘDLINY, SERY, 
PIECZYWO, 
CIASTA


