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W programie:

Jesienny festyn polonijny

l ZABAWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH, ZAJĘCIA PLASTYCZNE, AKADEMIA CYRKOWA,
     DMUCHANY PLAC ZABAW
l WARSZTATY: BUDOWA LATAWCA, PLENER MALARSKI, GRAFFITI 
l KONKURSY: LATAWCA, ZAWODY SPORTOWE I SPRAWNOŚCIOWE
l WYSTĘP ZESPOŁU MUZYCZNEGO -NEW SYSTEM I GOŚCIE-
l PRZYSMAKI POLSKIEJ KUCHNI

Dojazd autobusem linii 222 do Alt-Lübars 

(o pełnych godzinach zapewniamy dowóz traktorem) 

lub samochodem drogą Alter Bernauer Heerweg w kierunku Blankenfelde.

srabüL-inlre B -92 2mma-Derüg-Krbelki - Zaradzomaz-Dualitf QerhoReit

Polska Rada-Związek Krajowy w Berlinie,

zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy na łąkach 

między Lübars a Blankenfelde, przy Bahnhofstraße

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!

ZABA  WA
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POLNISCHER RAT
LANDESVERBAND BERLIN

POLSKA RADA
ZWIĄZEK KRAJOWY W BERLINIE

Sfinansowany przez: Współorganizowany przez: Partnerzy medialni:

Projekt jest wsp finansowany w ramach funduszy polonijnychół  
Minsterstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego
ds. Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec
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KONTAKTY
Drodzy Czytelnicy i Ogłoszeniodawcy!

Informujemy, że od 10 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 i wypoczynku 
oraz szczęśliwego powrotu do Berlina.

Marianna i Andrzej Klon

UWAGA
ZMIANA ADRESU 
NASZEGO BIURA

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w niecodziennym 
warsztacie w Berlinie

07 października – 08 października 2017 od 10:00 do 18:00
przerwy kawowe i obiad w czasie trwania warsztatu

Warsztat "Geniusz żyje w każdym z nas"

Warsztat poprowadzi Bogdan Oś - Wizjoner procesów społecznych, trener rozwoju osobistego, 
terapeuta. Motywuje, inspiruje, odkrywa geniusza w każdym człowieku. Pasjonat i badacz procesów 
autokreacji i socjokreacji. Ponad 20 lat doświadczeń, studiów, praktyki terapeutycznej i społecznej. 

Bogate doświadczenia w obszarze praktyki muzycznej i teatralnej.

Kontakt organizacyjny 
warsztatu w Berlinie:
Piotr Kmiec
Tel. +49 176 8797 1511
piotrkmiec001@gmail.com

Lokalizacja wydarzenia:
Hotel NH Berlin Potsdam 
Conference Center
Zehlendorfer Damm 190
14532 Kleinmachnow

Więcej szczegółów na:
Facebook/GENIALNY-BERLIN
www.geniusinstitute.pl

9

Wrzesień to miesiąc, który w kartach historii wpisał się tra-
gicznymi wydarzeniami: w 1939 roku – wybuch II wojny 
światowej, 11 września 2001 atak terrorystyczny na World 
Trade Center w Stanach Zjednoczonych. Ofiarami tych wy-
darzeń był zawsze człowiek. Pamięć tych wrześniowych tra-
gedii żyje w nas, w naszej świadomości i pamięci.

 Wrzesień to także miesiąc, w którym ze smutkiem 
żegnamy lato, a witamy jesień. 4 września dzieci i młodzież 
rozpoczynają kolejny rok szkolny, im to właśnie życzymy 
w nowym roku szkolnym sukcesów w nauce i wspania-
łych wykładów.

W  dniach 2-3 września z okazji 60-lecia Związku Polskich 
Spadochroniarzy w Niemczech organizatorzy obchodów 
zapraszają na uroczystości na teren  „Luftwaffenmuseum” 
Berlin – Gatow.

17 września Polska Rada – związek Krajowy w Berlinie za-
prasza wszystkie dzieci, młodzież i ich rodziców na Lübars 
na Jesienny Festyn Polonijny. Jak co roku organizatorzy za-
pewniają wspaniałą zabawę z kolorowymi latawcami przy 
polskiej muzyce i kuchni. Jesienny wiaterek to idealny na-
pęd dla pięknych kolorowych latawców, a pierwsze spada-
jące liście i przepięknie utkane pajęczyny wprowadzą nas 
w melancholijny nastrój jesienny. 

 Kolorowej i ciepłej jesieni 
dla czytelników KONTAKTÓW życzy 

wydawca i zespół redakcyjny
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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

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. Pracy jest wiele, ale satysfakcja 
z bycia współorganizatorem tej szlachetnej akcji wynagradza wszystko.

Szukamy sponsorów – każde Euro pomoże nam uatrakcyjnić Finał 
a sponsorowi dotarcie do nowych klientów.

Szukamy wolontariuszy i miejsc, gdzie moglibyśmy ustawić 
skarbonki fundacji.

Szukamy �rmy, która pomogłaby nam naglośnić salę.
Szukamy �rmy, która mogłaby nam zaoferowac korzystne ubezpieczenie.

Szukamy agencji reklamowej, która pomoże nam opracować i wydrukować 
ulotki i plakaty.

Szukamy �rmy, która pomoże nam zapewnić bezpieczenstwo uczestników.
Szukamy osob z pomysłami na uatrakcyjnienie programu.

Szukamy ciekawych obiektów na licytacje i fantów na loterie.

Kontak z szefem Sztabu:
Dorota Redzikowska

E-Mail: wosp.berlin@gmail.com
Web: www.facebook.com/wosp.berlin

Tel.: 0176 94359636

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy – 
SZTAB BERLIN
SIEMA! Rozpoczęliśmy przygotowania 
do 26. Finalu WOŚP w Berlinie.

Szanowni Państwo,
z okazji obchodów 60 rocz-
nicy powstania „Verband 
Polnischer Fallschirmjega-
eger in Deutschland” (Zwią-
zek Polskich Spadochro-
niarzy w Niemczech), mam 
zaszczyt zaprosić Państwa 
na centralne uroczystości 
obchodów w.w rocznicy, 
odbywajace się w Berlinie. 
W ramach corocznych obchodów „Dnia Rezerwisty” ( Tag der Rese-
rvisten / Flugplatzfest) na terenie „Luftwaffenmuseum” Berlin-Gatow, 
Am Flugplatz Gatow 33, 14 089 Berlin w dn 2 i 3 września 2017 r., 
organizacja nasza wraz ze spadochroniarzami niemieckimi, tak 
Związkiem Rezerwistów, jak i spadochroniarzami Bundeswehry, 

prezentować będzie sprzęt 
i wyposażenie Wojsk Po-
wietrznodesantowych. 
W pokazach i wystawie 
uczestniczyć będzie rów-
nież grupa żołnierzy 6 
Brygady Powietrznodesan-
towej z Krakowa. Serdecz-
nie zapraszam w imieniu 
własnym jak i komitetu 
organizacyjnego obcho-
dów do wzięcia udziału 
w naszej uroczystości

Zaproszenie

Wir laden Sie und Ihre Freunde herzlich ein 
zur Eröffnung der Ausstellung 

Polnische Kunst der Moderne 

am Donnerstag, 14. September 2017, um 19.30 Uhr
in der Rathaus-Galerie Reinickendorf
Eichborndamm 215 – 13437 Berlin 

Katrin Schultze-Berndt
Bezirksstadträtin für Bauen, Bildung und Kultur 

Andrzej Przylebski 
Botschaft der Republik Polen

Dr. Cornelia Gerner
Leiterin des Fachbereichs Kunst und Geschichte

Musik: Celina Muza Piano und Gesang

Die Ausstellung in der Rathaus-Galerie ist ein Kooperationsprojekt mit dem polni-
schen Verein ERA ART. Der gemeinnützige Künstlerverein fördert polnische Künst-
lerinnen und Künstler und organisiert Ausstellungen in Polen und im Ausland.
Gezeigt werden: Andrzej Banachowicz, Joanna Bentkowska-Hlebowicz, Ewa 
Czerwińska-Romanowska, Rafał Dembski, Alina Jackiewicz-Kaczmarek, Anetta
Küchler-Mocny, Jacek Maślankiewicz, Piotr Mastalerz, Maciej Osmycki, Cezary 
Paszkowski, Mirosław Pawłowski, Krzysztof Rapsa, Adam Romaniuk, Natalia 
Romaniuk, Zuzanna Schmukalla, Zuzanna Skiba, Daria Sołtan-Krzyżyńska, Halina
Strzechowska-Ratajska, Anna Taut, Magdalena Uchman und Bernadeta Wdzięczna.

Schirmherrschaft: 
Rafael Zajac (Stadtpräsident von Stargard), 
P. Mieczyslaw Struk (Marschall von Pommern) und 
Anna Mieczkowska (Mitglied des Marschallamtes 
von Westpommern)

Dauer der Ausstellung: 
15. September – 14. Dezember 2017
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9–18 Uhr
Verkehrsverbindung: U8 Rathaus Reinickendorf 
www.kunstamt-reinickendorf-rathausgalerie.de
Weitere Informationen unter: 030-404 40 62

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
Abt. Bauen, Bildung und Kultur / 
Fachbereich Kunst und Geschichte 
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Jego obrazy są przykładem na wyjąkowo 
intensywną obserwację, jednocześnie są 
też poruszającym studium o przemijalności. 
Są pozbawione nadmiaru. Artysta pokazuje 
ciała takimi, jakie one są. Uwiecznia każdą 
zmarszczkę, bliznę, każdą nieregularność. 
Dzięki Martin Gropius Bau możemy po raz 
pierwszy w Berlinie podziwiać 51 akwafort 
Luciana Freuda. Grafiki pokazywane są ra-
zem z jedną akwarelą i dwoma obrazami 
olejnymi, wśród których znajduje się arcy-
dzieło „Portret podwójny”. Dzieła wypożyczo-
ne są z UBS Art Collection, jednej z najbar-
dziej popularnych kolekcji zbiorowych.

Lucian Freud urodził się w Berlinie w roku 
1922 jako syn architekta Ernsta Ludwika 
Freuda i Lucie Freud. W 1933 roku,  gdy 
władze w Niemczech przejęli narodowi so-
cjaliści, rodzina musiała uciekać do Anglii. 
Jego dziadek, Zygmunt Freud, dołączył do 
nich w 1938 roku. W 1939 roku Lucian Freud 
otrzymał obywatelstwo brytyjskie. W latach 
1939-1943 studiował w Central School of Art 
(dziś Central Saint Martins College of Art and 
Design) i w Goldsmith’s College w Londynie, 
a także w East Anglian School of Painting 
and Drawing w Dedham.

Modele Freuda to ludzie, których znał i któ-
rzy go interesowali. Prawie zawsze pracował 
w swoim studiu (wyjątkowo je opuścił, kiedy 
portretował królową Elżbietę II). „Moja praca 
jest czysto autobiograficzna” - powiedział ar-
tysta przy okazji jego pierwszej indywidual-
nej wystawy w roku 1974 w Art Council (dziś 
Hayward Gallery) w Londynie. „Jest o mnie 

AKWAFORTA:

(wł. acquaforte – mocna woda czyli 
kwas azotowy) – technika graficz-
na wklęsła, także odbitka otrzymana 
tą techniką. Technika akwaforty zo-
stała wynaleziona na przełomie XV 
i XVI wieku, a spopularyzowano ją 
w XVI wieku.
Polega na wykonaniu metalowej for-
my drukowej z rysunkiem uzyskanym 
za pomocą trawienia. Płytę miedzia-
ną lub cynkową pokrywa się nieroz-
puszczalnym w kwasie werniksem 
akwafortowym i następnie wykonuje 
się rysunek stalową igłą odsłaniając 
powierzchnię metalu. Przez zanurze-
nie płyty w kwasie następuje wytra-
wienie wgłębnego rysunku na płycie. 
W celu pogłębienia kresek w partiach 
ciemnych rysunku proces ten powta-
rza się kilkakrotnie. Po ostatnim tra-
wieniu i usunięciu werniksu w płytę 
wciera się farbę drukową, która za-
trzymuje się tylko w wytrawionych za-
głębieniach. Wciśnięta w wytrawione 
zagłębienia płyty farba przeniesiona 
zostaje pod naciskiem w prasie wklę-
słodrukowej na papier.

i moim otoczeniu. Pracuję z ludźmi, którzy 
mnie interesują i na których mi zależy i o któ-
rych myślę, w przestrzeni, w której żyję i którą 
znam.” Na pytanie, czego oczekuje od dzieła 
sztuki, Freud kiedyś odpowiedział: „ Chcę, 
aby zdumiewało, przeszkadzało, uwodziło 
i przekonywało.” Cytował też francuskiego 
pisarza Emila Zolę: „Dzieło sztuki to kawałek 
natury widziany przez temperament”.

Obraz olejny „Portret podwójny”, który widzi-
my w Berlinie,  został namalowany w latach 
1988-1989 pokazuje artystyczny rozwój ma-
larza, jego zwrot od malarstwa olejnego ku 
akwaforcie. Pracował powoli, w zależności 

od rozmiarów dzieła potrzebował od trzech 
do osiemnastu miesięcy na jego ukończenie. 
Akwaforta „Pluto” jest również z roku 1988. 
Dzieła te doskonale ze soba korespondują.  
Portret podwójny ukazuje psa artysty oraz 
jedną z ulubionych modelek Sasannę Chan-
cellor leżących razem obok siebie. Czarno 
biała akwaforta obecna na wystawie pokazu-
je podobną scenę. Ale tutaj trochę inaczej, 
artysta skupia się na charcie, widoczny jest 
tylko fragment ciała kobiety. Freud poświę-
ca całkowitą uwagę odpoczywającemu psu. 
Można pomyśleć, że akwaforta była szkicem 
do obrazu. Ale to duże uproszczenie. W póź-
niejszych pracach artysta zbliża się coraz 
bardziej do modelki, stawia sobie nowe wy-
zwania.  
 
Jego obserwacja modeli jest niezwykle 
szczegółowa i bardzo dokładna. Na obra-
zach zamiast pociągnięć pędzla widzimy 
system linii, które powtarzane parę razy po-
kazują kształty i zaokrąglenia. W drugiej po-
łowie życia Freud robi chętnie prezentowane 
w Berlinie akwaforty. Linie nanosi na płyty 
miedziane, które zostały potem poddane ob-
róbce typowej dla tej techniki. Jakiekolwiek 
poprawki po odbiciu na papierze nie były 
możliwe, dlatego  zachwyca precyzja, z jaką 
Freud wykonywał swoje grafiki. Akwaforty 
Freuda mają wszystko to, co cechuje jego 
malarstwo: rozciągnięte ciała, fałdy skóry, 
wybrzuszenia, zaokrąglenia, ślady życia. On 
nie był tylko malarzem. Był też biologiem. 
Portretował wszystko, co żyło:  rośliny, zwie-
rzęta, a przede wszystkim nagie ciała kobiet 
i mężczyzn -  najczęściej w ruchu.
 
Wystawa potrwa do 22 października 2017

Marta Szymańska

Martin Gropius Bau
 Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin
 
Godziny otwarcia:
od środy do poniedziałku: 10:00–19:00
wtorki : zamknięte

z wyjątkiem wtorku 
3 października 2017 : 10:00-19:00

Wstęp:
Bilet normalny: € 10
Bilet ulgowy: € 7
Grupy (od 5 osób) € 7
Wstęp wolny do 16 roku życia.

Lucian Freud - BLIŻEJ
Akwaforty z UBS Art Collection
Lucian Freud (1922–2011) to jeden z najbardziej popularnych malarzy bry-
tyjskich. Jego malarstwo figuratywne należy do arcydzieł XX wieku. Naj-
bardziej znany jest dzięki portretom ludzi i zwierząt, które obserwował 
niemalże z naukową dokładnością i utrwalał je na papierze lub płótnie.

Lucian Freud, Głowa i ramiona dziewczyny, 1990, 
Akwaforta, 78 x 63,5 cm © The Lucian Freud Archive/
Bridgeman Images UBS Art Collection

Lucian Freud, Portret podwójny, 1988-90, Olej na płót-
nie , 113,3 x 134,62 cm, © The Lucian Freud Archive/
Bridgeman Images UBS Art Collection

Lucian Freud, Matka malarza, 1982, Akwaforta, 29,5 x 
24,2 cm, © The Lucian Freud Archive/Bridgeman Ima-
ges UBS Art Collection
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Kto pyta (adwokata), nie błądzi

Anna Burek: Jak znalazł się Pan w Ber-
linie?

Stefan Slabik: Byłem w trakcie robienia 
referendariatu w sądzie w Poczdamie, 
gdzie zdałem też egzamin państwowy 
okręgu Brandenburgii. Jako dziecko 
mieszkałem w Hanowerze, gdzie chodzi-
łem do liceum, natomiast studia prawni-
cze kończyłem w Göttingen. W trakcie 
trwania mojej aplikacji przez dwa lata 
mieszkałem jednak w Berlinie i tak już zo-
stało.

A. B. Skąd wzięło się u Pana zaintere-
sowanie prawem i jak zaczęła się Pana 
przygoda z tą dziedziną?

Stefan Slabik: Już na etapie edukacji 
gimnazjalnej na jeden z przedmiotów wy-
brałem sobie prawo. Te zajęcia doprowa-
dziły do nawiązania kontaktów z pewnym 
starszym - bardzo doświadczonym praw-
nikiem z Hanoweru, który bardzo impono-
wał mi nie tylko w sferze profesjonalnej, 
ale także prywatnie, jako człowiek. Wtedy 
po raz pierwszy miałem bliższy kontakt 

że adwokat potrzebuje pełnego zestawu 
wszelkich dokumentów czy dowodów 
w sprawie, klient już przed pierwszym 
spotkaniem z prawnikiem powinien mieć 
przygotowane wszelkie pisma czy druki, 
które wydają mu się ważne dla przebie-
gu procesu.

A. B.: Po czym rozpoznać adwokata, 
który zna się na tym, co robi?

Stefan Slabik: Właściwie każdy adwokat 
ma swoją specjalizację. Określona spe-
cjalizacja adwokata, w połączeniu z jego 
osobistym doświadczeniem, prowadzą 
do sukcesu danego prawnika. Dlatego 
z zasady polecam zawsze zwracanie się 
do określonego typu specjalisty, którego 
akurat w danym momencie potrzebuje-
my. To działa tak samo jak w przypadku 
choroby – kiedy boli nas gardło, szuka-
my odpowiedniego specjalisty i w efekcie 
zwracamy się do laryngologa, a nie or-
topedy.

A. B.: Kiedy należy niezwłocznie udać 
się do adwokata, zamiast próbować 
rozwiązywać problem na własną rękę?

Stefan Slabik: Nigdy nie jest za wcze-
śnie, by skonsultować się z adwokatem. 
Może on udzielić porady lub wskazać 
właściwą drogę postępowania, a przede 
wszystkim – pomoże uniknąć błędów 
i pomyłek, które nie będąc zauważonymi 
wystarczająco szybko, dość często skut-
kują utratą pieniędzy i czasu.

A. B.: Co uważa Pan za swój atut i war-
tość, która wyróżnia Pana na rynku?

Stefan Slabik: Odpowiedź na to pytanie 
chciałbym zostawić moim klientom – oce-
niać samego siebie jest niezwykle trudno.

A. B.: W porządku, a co uznałby Pan za 
swój największy sukces?

Stefan Slabik: Jako że obejmuje mnie 
tajemnica zawodowa, więc nie mogę 
dzielić się szczegółami powierzonych mi 
spraw z osobami trzecimi, pytanie to od-
niosę jedynie do sfery prywatnej mojego 
życia i zgodnie z prawdą odpowiem, że 
moim największym sukcesem jest moja 
rodzina, a w szczególności, jak chyba 
w przypadku każdego ojca, moje dzieci.

A. B.: Czego życzyłby Pan sobie i swo-
im klientom?

Stefan Slabik: Myślę, że tego, co naj-
ważniejsze, czyli powodzenia i satys-
fakcji w życiu prywatnym i zawodowym, 
zdrowia i poczucia bezpieczeństwa pły-
nącego z życia w świecie, na którym nie 
ma konfliktów. Myślę, że to marzenie 
większości z nas w obecnych czasach.

Anna Burek

Wiele razy, kierując się oszczędnością czasu i pieniędzy, 
z własnego wyboru rezygnujemy z możliwości zwrócenia 
się do profesjonalistów w celu uzyskania rady czy wspar-
cia. Adwokat Stefan Slabik podkreśla jednak, że na szu-
kanie pomocy u fachowców nigdy nie jest za wcześnie, 
a przezorność może jedynie zaowocować szybszym rozwią-
zaniem sprawy.

ze światem prawa, który zafascynował 
mnie na tyle, że zdecydowałem się kon-
tynuować przygodę z tą dziedziną. Zaraz 
po odbyciu służby wojskowej rozpoczą-
łem studia w Göttingen.

A. B.: Jakie cechy charakteru lub 
umiejętności powinien posiadać do-
bry adwokat?

Stefan Slabik: Generalnie prawnik – nie 
tylko adwokat – powinien posiadać do-
brze rozwinięte umiejętności językowe, 
ale i matematyczne. Zdolności z tych 
dwóch obszarów przydają się w rozumie-
niu skomplikowanych przepisów praw-
nych. Umiejętności matematyczne po-
magają myśleć i pracować w sposób 
uporządkowany, ustrukturyzowany. Ję-
zyk natomiast jest podstawowym narzę-
dziem prawnika i służy mu tak samo jak 
chirurgowi skalpel. Jeśli późniejszemu 
prawnikowi brakuje w szkole którejkol-
wiek z tych umiejętności, będzie to mia-
ło ogromne znaczenie w jego przyszłej 
karierze. Dodatkowo bardzo ważna jest 
spostrzegawczość oraz bystre spojrze-
nie na rzeczywistość – trzeba umieć się 
wczuć w sytuację ludzi wokół, być w sta-
nie zrozumieć ich sposób myślenia.

A. B.: W jakich sprawach najczęściej 
pomaga Pan swoim klientom?

Stefan Slabik: Jestem tak zwanym praw-
nikiem od praw obywatelskich. Specjali-
zuję się przede wszystkim w prawie dro-
gowym oraz prawie pracy.

A. B.: O czym należy pamiętać, decy-
dując się na wynajęcie adwokata i jak 
ułatwić mu pracę?

Stefan Slabik: Jeśli ktoś już decyduje 
się na zatrudnienie adwokata, powinien 
w każdym momencie przebiegu sprawy 
pamiętać, że właściwie najważniejsza 
jest pomyślna współpraca między praw-
nikiem a klientem. Adwokat może wy-
konywać swoją pracę na odpowiednim 
poziomie i z odpowiednim efektem tylko 
i wyłącznie dzięki pomocy klienta i dzię-
ki dostępowi do informacji, które petent 
posiada. Z tego względu kluczową rolę 
odgrywa także proces dokładnej doku-
mentacji przebiegu całej sprawy. Jako 

Stefan Slabik
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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

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

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 

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

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

 

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.

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

tel.: 030 3241632 fax: 030 37591850

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! 
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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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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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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 

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

Biuro rachunkowe na Friedrichshain. Rok założenia 2009.
Nasza oferta:
zakładanie Gewerby na biuro bez konieczności 
posiadania meldunku w Niemczech, usługi księgowe, 
Kindergeld, Jobcenter, Wohngeld, otwieranie kont 
bankowych, pomoc językowa na terminach w urzędach

Adres biura: Pettenkoferstr. 16-18, 10247 Berlin-Friedrichshain
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-18:00

Dojazd: S+U Bahn Frankfurter Allee

Specjalizujemy się w prowadzeniu �rm budowlanych i sprzątajacych. 

Tel. + 49 152 542 374 88 (Gewerby, księgowość)
Tel. + 49 157 524 147 62 (Kindergeld, Jobcenter, Elterngeld, Wohngeld)

Tel. + 49 157 509 967 72 (terminy w urzędach i banku)

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
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

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

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

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

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, 

WEXPOL 

Tel.: 0176 98550855

wszystkie ubezpieczenia firmowe i prywatne
ubezpieczenia zdrowotne państwowe i prywatne 

bez nadpłaty.

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

tel.: 030 3241632 fax: 030 37591850
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WARTO WIEDZIEĆ 

Lebensversicherung to forma prywat-
nej emerytury, nie dofinansowywana  
przez państwo, jak to ma miej-
sce w przypadku np. Riester Rente.  
Dodatkowy filar do naszej przyszłej, wy-
pracowanej emerytury, który ma na celu  
zamknąć tzw. lukę emerytalną w na-
szym budżecie.
 
Co to jest „luka emerytalna” ? 

Wyjaśnię to na przykładzie. Na dzień dzi-
siejszy pan Robert zarabia 2.000 € brutto  
na umowę o pracę. Zakładając, że prze-
pracuje 40 lat i regularnie odprowadzi  
składki socjalne otrzyma emeryturę 
w wysokości ok. 550€ - 600€. Na ży-
cie, czynsz, opłaty, auto, ubezpiecze-
nia pan Robert wydaje 1.800 €. Czyli 
w przyszłości, na emeryturze, będzie 
potrzebował również około 2.000 € na  
przeżycie.
  
I tu właśnie powstaje wspomniana luka 
emerytalna w wysokości ok. 1.400 €.  
Problem ten dotyczy nas wszystkich, albo-
wiem według prognoz rządowych składki  
emerytalne do roku 2045 będą rosły, z ko-
lei emerytury będą malały.
 
Aby się chronić przed tym efektem pole-
cane są nam na rynku różne polisy eme-
rytalne na zasadzie dodatkowego filaru 
mające uleczyć sytuację i zagwarantować 
nam dochód na odpowiednim poziomie.  
Dziś przyjrzymy się polisom typu Lebens-
-versicherung ( LV ).

Polisy te zawarte między 1995-2000 
rokiem miały całkiem przyzwoitą ren-
towność rzędu 4% w skali roku. Lata 
2000-2003 to już spadek zyskowno-
ści do poziomu 3,25% na rok i każde  
kolejne kilka lat również,aż do dziś do 
poziomu 0,9% rentowności w skali roku.  

Giovanni Liverani, przewodniczący rady 
nadzorczej Generali Deutschland, mówi 
nawet o rozgraniczeniu między starymi, 
dobrze oprocentowanymi umowami (3,5-
4%), które nie otrzymują (!) środków na 
reinwestycję polis, a nowszymi (1,75%), 
które są zasilane drobnym (?) dofinan-
sowaniem. Słowo „nie otrzymują” ma tu 
kluczowe znaczenie. 

Nie jest też tajemnicą, że zarówno Ge-
nerali, Ergo czy Arag szukają zewnętrz-
nych partnerów strategicznych, którym 
chcą sprzedać swoje spółki-córki odpo-
wiedzialne za omawiane ubezpieczenia 
Lebensversicherung. 

Poniżej prezentujemy tabelę ubezpieczy-
cieli oferujących najwyższy (powyżej) 
i najniższy (poniżej) zwrot kapitału w ka-
tegorii omawianych polis - po odliczeniu 
kosztów obsługi, czyli co „wyjmiemy“ po 
roku, pięciu (…) z 1.200 €. 

Przy obecnej polityce odsetek ujemnych 
zawieranie nowych polis nie jest korzyst-
ne dla klienta. 

Z drugiej strony ubezpieczalnie próbu-
ją różnymi sposobami zmusić klientów, 
którzy zawarli swego czasu korzystne 
umowy, do wymówienia ich lub zerwa-
nia. Próby takie zostały zaskarżone przez 
pokrzywdzonych klientów przed BaFin, 
Instytucją Nadzoru Bankowego i Finan-
sowego. 

Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości Europejski Bank 
Centralny podniesie stopy procentowe 
i przywróci rentowność polis LV. 

                                         
Bartosz Drajling Doradca IHK 

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

Mail: drajling.finanz@web.de 

Polisy emerytalne na życie
LEBENSVERSICHERUNG. Czym były, 
czym są, jaka jest ich i nasza
przyszłość?

Nie do końca jednak jest to prawda 
a bardziej matematyczna iluzja. Tak na  
prawdę, to obecnie polisy te przynoszą 
straty - miesięczna inflacja wynosi dwa  
razy więcej, roczna nawet cztery razy.  

Jak funkcjonują polisy LV ? 

Zakładając, że jest niska inflacja, na przy-
kład 2%, a polisa LV ma rentowność 4%,  
ta dwuprocentowa różnica, czyli zysk, 
jest reinwestowany w polisę i służy  
zakupowi większej ilości funduszy akcyj-
nych, mieszanych czy rentowych, z któ-
rych składa się polisa LV aby przynosiły 
jeszcze większy zysk i generowały kapi-
tał, jak to w założeniu pierwotnym polisy 
było. Po ludzku, nadwyżki są inwestowa-
ne i tworzą nam więcej pieniędzy. 

Jak funkcjonuje rzeczywistość ? 

Odwrotna sytuacja ma miejsce, podobnie 
jak to się dzieje obecnie, gdy inflacja wy-
nosi 4% a zyskowność polisy LV ma tylko 
0,9%. Tworzy to regularne, postępujące 
roczne straty.

Ubezpieczalnie podnoszą wtedy składki 
polis próbując zminimalizować ubytek 
kapitału klienta. Zminimalizować straty 
kosztem klienta-klient dopłaca, jednak 
straty dalej pozostają. Od tych dopłat sto-
py procentowe nie wzrosną i polityka za-
rządzania się nie zmieni. 

Przypomina to pływanie w basenie z usta-
mi przy powierzchni. Utopić się nie moż-
na, ale do wyjścia z basenu jeszcze długa 
droga. 

Dla przykładu, procesem tym jest dotknię-
tych około 27 600 klientów „Generali”, 
którzy są kompletnie zaskoczeni tą regu-
łą. Jednak firma ta idzie krok dalej. 



| | KONTAKTY KONTAKTY15

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

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

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

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

Producent urządzeń medycznych poszukuje komunikatywnego i pew-
nego siebie pracownika do umawiania terminów z okazjonalnymi wy-
jazdami do Polski Zachodniej. Oczekujemy doświadczenia w zakresie 
sprzedaży, prawo jazdy i język niemiecki na poziomie podstawowym. 
Tel.: +49 177 700 0774, info@zeptoring.de

Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, Tel.: 030 97893672, 
Mail: kontakt@hauselfen.com

Szukamy osoby chętnej do pracy w ogrodzie (koszenie trawy, odku-
rzanie liści dmuchawa Stihl , zamiatanie, grabienie itp.) 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.: 0178 5100696

Szukamy polskiej Opiekunki/Opiekuna do naszej Ambulanten 
Pflegedienst in Berlin – Mitte (Gesundbrunnen) ze znajomością języka 
niemieckiego i prawem jazdy na stałą umowę o pracę. 
Tel.: 030 45085911

Zlecę tłumaczenie tekstów o tematyce: wellness/ayurveda. 
Z j. polskiego na j. niemiecki i z j. angielskiego na j. niemiecki, 
osobie ze znajomością programu Exel (Tabelki). 
Oraz prowadzenie konta na Facebook. Info proszę 
na mail: meridian.kosmetik@gmail.com

Firma sprzątająca szuka osób do sprzątania biur i praxis. 
Wymagana gewerbe. Tel.:  0176 38804792

Suchen Maurer/Putzer/Vollwärmeschutz für unsere Baustellen in Ber-
lin und Brandenburg zur Festeinstellung oder Gewerbe mit Rechnung. 
Rückfragen Herr Kosior 0163/9331442 (Mitarbeiter spricht polnisch) 
oder Email: info@sgba-gmbh.com

Poszukujemy pomoc stomatologiczną do praktyki (Charlottenburg) 
Od 15.09.-15.10.2017 (3-4tyg.). Tel.: 030 3125523, 0173 2501007 

Fryzjerkę ze znajomością języka niemieckiego, przyjmę.
Tel.: 017630622791 

Poszukuję 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

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.

Wir suchen ab sofort für ein Hotel in Berlin – Mitte 
eine Reinigungskraft/Zimmermädchen für 

ca.160-170 Stunden pro Monat. 
Tel. : 0173 6111667

Stacja dializ zatrudni personel med. na stanowisko: 
pielęgniarka dializacyjna

Wymagania:
dyplom pielęgniarski, komunikatywny niemiecki,

doświadczenie niekonieczne.
Arzthelferin und/oder Krankenschwester mit abgeschlossener 

Berufsausbildung zur Ausbildung als Dialysekraft gesucht.
Kontakt via E-Mail: post@dialyse-in-berlin.de   

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

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

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

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).

Die Clemens Kleine Gebäudeservice 
GmbH sucht ab sofort

zuverlässige
Reinigungskräfte (m/w) 

mit guten Deutsch-Kenntnissen
für ein Hotel am Berliner Hauptbahnhof.

Die Arbeitszeiten erstrecken sich auf 
30-35 Stunden/Woche,

Montag bis Sonntag, 5 Tage / Woche. Es gilt der 
Tarifvertrag (10 Euro/Std zzgl. Zuschläge).

Bei Interesse und zur Detailabsprache melden Sie 
sich bitte bei Frau Burow unter 0163-6261729.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen.

Oferujemy prace w zakresie sprzątania hoteli 
w Berlinie i okolicach dla rzetelnych:

POKOJÓWEK / POKOJOWYCH 
Zapewniamy:

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: 
personal@kleine.berlin lub dzwonić pod 

nr tel.: 0049 302757250-53 lub 
0049 15218555076 (Pani Mochalska) 

– chętnie oddzwonimy.
 

Adres �rmy: 
KLEINE Reinigungs-und 

Dienstleistungsgesellschaft mbH, 
Storkower Str. 132, 10407 Berlin

wynagrodzenie – 10 € brutto/godz. 
dodatki w niedziele i święta – 75%
28 dni urlopu w roku
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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

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

Polski Tapicer - 25 lat w zawodzie (Berlin),
Beratung, Restaurator (10 lat Gwarancji)
poszukuje pracy. 
Tel.: 030 3926554 (automatyczna sekretarka) 

Funk: 0177 7389181

Chorzów Batory: sprzedam mieszkanie 50 m2, 2 pokoje,  
kuchnia, 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

Oferujemy mieszkanie wraz z meldunkiem rodzinie, która chce 
zamieszkać w Berlinie. W tym również pomoc w sprawach sozialnych 
(JobCenter, Kindergeld, ubezpiecznie oraz inne sprawy urzędowe 
potrzebne do funkcjonowania w Niemczech). Więcej informacji pod 
numerem: +49 157 86747919

Wynajmę bez meldunku dla pracującej pani umeblowaną kawalerkę 
31 m², nowe budownictwo, 1 piętro, balkon, pralka, internet. 
Na Tempelhof (U-Bahn Alt Mariendorf), Kruckenbergstr. Czynsz warm 
430 Euro w kwocie tej wliczone sa już miesięczne opłaty za internet, 
oraz prąd. Tel.: 0176 78014176 

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
Spokojne, pracujące małżeństwo szuka 1 lub 2 pokojowego mieszka-
nia w Berlinie na dłuższy termin. Kontakt: 01578 2738808 
lub 0151 68651466

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

młodą i samodzielną osobę ze znajomością minimum języka niemieckiego, 
polskiego i angielskiego oraz dobrą znajomością obsługi komputera.

Wymagana 100 % uczciwość oraz zaangażowanie. Nichtraucher !
Arbeitsart: Verwaltung und Verkauf von Nutzfahrzeugen und Anhängern.

Firmenstandort: 14974 Ludwigsfelde (Preußenpark). 
Kontakt: Tel.: 0172 - 3121550

Zatrudnię do pracy biurowej
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Odkąd pamiętam, we 
wrześniu z jakiegoś 
powodu oblatywał 
mnie strach. W czasie 
edukacji szkolnej tłu-
maczyłam go rozpo-

częciem roku szkolnego i groźną miną 
fizyczki, która próbowała mi do głowy 
wtłoczyć jeszcze groźniejsze prawa 
grawitacji, naczyń połączonych i innych 
mglistych zjawisk w naturze. Kiedy skoń-
czył się mój obowiązek edukacji szkolnej, 
we wrześniu nadal towarzyszył mi strach 
– tym razem przed zimą, której nadejście 
sygnalizowane było coraz dłuższymi, co-
raz chłodniejszymi wieczorami niosącymi 
ze sobą potrzebę schowania się pod ko-
cem i słuchania muzyki smutniejszej niż 
obecna polityka USA. Już we wrześniu 
bałam się, że kolejnej wiosny nie będzie. 
Szukając przyczyn wszelkich strachów 
i straszków, odkryłam istnienie dwóch 
rzeczy – jazzu, który idealnie nadaje się 
na każdą porę roku czy dnia oraz naszej 
polskiej przypadłości - my po prostu lubi-
my się bać. O tym prawie natury fizyczka 
nam nie wspomniała.

Boimy się wszystkiego. Po pierwsze – 
dentystów. Pojęcia nie mam, co takiego 
mają oni w sobie, że największemu ło-
buzowi w szkole i najsilniejszemu kok-
sikowi na osiedlowej siłce miękną przed 
nim kolana. Do drugie – księży. Wszyscy 
się z nich trochę podśmiewamy, bo jakby 
nie było są mężczyznami w długich su-
kienkach i mówią nam, jak radzić sobie 
w małżeństwie lub z dziećmi, choć sami 
nigdy ich nie mieli, ale kiedy przychodzi 
przedświąteczny czas pokuty, pod róż-
nym pozorem na spowiedź wybieramy 
najbardziej odległy od naszego adresu 
konfesjonał - im dalej od karcącego spoj-
rzenia proboszcza, tym lepiej. Po trzecie 
– urzędników, prawników, strażników. 
Przecież oni mają służyć nam na zdrowie, 
pomagać w niedoli, codziennych mękach 
i papierologii, a my zamiast kojarzyć ich 
z pomocną dłonią, widząc ich, zaciskamy 
pięści w kieszeniach. Po czwarte – te-
ściów. Bo nigdy nie wiadomo, do czego 
się przyczepią. Po piąte – rodziców. Bo 
zawsze znajdą sposób, by nas sprowa-
dzić do pozycji bezradnego dziecka. Po 
szóste – własnego cienia. Bo wiemy, ile 
mamy za uszami i ile kłopotów mogłoby 
nam przysporzyć, gdyby się którykolwiek 
z tych brudów publicznie wyprało.

Ale ja o jazzie chciałam. Bo my, Polacy, 
boimy się też Zachodu. Tego, do które-
go tak rozpaczliwie nas ciągnęło przez 
ostatnie kilkadziesiąt już lat. Tego Za-
chodu, dla którego porzuciliśmy dzwony 
szyte z zasłonek i zaczęliśmy tęsknić za 
błękitnymi Levisami. Krainy, dla której 

FELIETON zapomnieliśmy o rodzimej oranżadzie i za-
pragnęliśmy brązowego nektaru w postaci 
coca-coli. Boimy się go, bo chyba wydaje 
się nam nadal, że na niego nie zasługuje-
my, że skoro jest on nam dany w gotowej 
postaci, bez całego kontekstu kulturowe-
go, który nie tylko geograficznie jest nam 
daleki, to nie do końca go rozumiemy. 
I owszem, każdy z tych wynalazków zza 
wielkiej wody ma swoją historię – jeans 
był najtańszym materiałem odpornym na 
ogień, który idealnie sprawdzał się jako 
podstawa robotniczych uniformów, a co-
ca-cola, która - jak sama nazwa wskazu-
je - produkowana jest z liści koki, zosta-
ła stworzona przez farmaceutę w celu 
uśmierzenia psychicznego bólu wracają-
cych z wojny weteranów. Wielu z nas nie 
zna tych faktów, ale nie przeszkadza nam 
to przecież cieszyć się jakością tych pro-
duktów. Tym bardziej więc nie rozumiem, 
dlaczego szczególnie ostrożnie podcho-
dzimy do jazzu, twierdząc, że go nie rozu-
miemy, nie potrafimy docenić, nie wyłapu-
jemy z niego tego, co autor miał na myśli.

Jazz powstawał w początkach XX wie-
ku na południu Stanów Zjednoczonych 
w dzielnicy prostytutek – Storyville w No-
wym Orleanie, stanowiąc połączenie mu-
zyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej. 
Ludność sprowadzona z Afryki na tereny 
Stanów Zjednoczonych już w XVI wieku 
pozostała wierna swoim ekstatycznym 
obrzędom, którym towarzyszyło bogate 
instrumentarium wraz z licznymi zwoływa-
niami czy chóralnymi wstawkami. Jazz wy-
wodzi się więc z korzeni historii nieszczę-
śliwego ludu, który sprowadzony na tereny 
Ameryki wyrażał za jego pomocą swoje 
tęsknoty, bóle i nadzieje, tworząc w ten 
sposób zupełnie nowy, intrygujący i fascy-
nujący gatunek muzyczny. Gatunek, któ-
ry w obecnych czasach stał się, o ironio, 
symbolem snobizmu i wyszukanego gustu 
muzycznego, a tym samym – muzyką nie 
dla każdego. I nie pomaga tłumaczenie 
wielu muzykologów, że jazz to bardziej 
forma interpretacji muzyki niż sam styl 
muzyczny. Ja osobiście jazz uwielbiam, 
nie dlatego, że go rozumiem, że wiem, co 
autor miał na myśli, że śmiem utożsamiać 
się z jego twórcami, ale dlatego, że daje 
mi on zupełną swobodę interpretacji – po-
zwala zanurzyć się w dźwiękach, które 
mnie mogą przypominać beztroskie dzie-
ciństwo, a mojemu sąsiadowi z widowni 
mogą kojarzyć się ze sztormem na otwar-
tym morzu. Dla mnie jazz to uczta, medy-
tacja, która ma służyć mojej przyjemności 
tak samo, jak zachodnie jeansy wygodzie, 
a coca-cola – no, cóż – leczeniu kaca.

Jednak mimo że urodziłam się już w lep-
szej rzeczywistości, tej po 1989 roku, cza-
sami nadal, widząc wynalazki Zachodu, 
czuję się, jakbym żyła snem, w którym ktoś 
zamyka mnie w sklepie ze słodyczami, 
więc chowam z nich ile się da do kieszeni, 

by lada moment obudzić się w łóżku swo-
jej sypialni i kolejny raz przekonać się, 
że moja koszula nocna kieszeni nie ma. 
Cukierków po przebudzeniu także brak. 
Jak we śnie czułam się także tego roku 
w Lublanie, na corocznym Jazz Festival 
Ljubljana - mnogość koncertów, warsz-
tatów i aktywności związanych z jaz-
zem przyprawiała mnie o zawroty głowy 
i szybsze kołatanie serca. Wydarzenia 
organizowane w najpiękniejszych zakąt-
kach miasta – tarasach z widokiem na 
Alpy czy nad rzeką Ljubljanica o kolorze 
wściekłego turkusu sprawiały, że czułam 
się jak w bajce. Obok mnie siedzieli starsi 
panowie, którzy urodzili się jeszcze w Ju-
gosławii oraz dzieci, które urodziły się już 
jako Europejczycy, a pomiędzy nimi ja – 
urodzona w Polce, w której Słowenia na-
dal mylona jest ze Słowacją. Jednak nie 
miało dla nas znaczenia, skąd jesteśmy, 
co przeszliśmy, z jakiej klasy społecznej 
się wywodzimy i dokąd zmierzamy – 
wszyscy jednakowo, popijając zgodnie 
rewelacyjny syrop z dzikiego bzu, cieszy-
liśmy się muzyką, która przenosiła nas 
do naszych indywidualnych wspomnień 
czy obrazów.

Lublana jest chyba jedną z najmniejszych 
stolic w Europie, stolicą jednego z mniej-
szych krajów na kontynencie. Jej wiel-
kość można porównać do wielkości Gli-
wic, a w samym kraju więcej jest wiosek 
niż ośrodków miejskich. Ludzie tam żyją 
skromnie i niewiele wymagają od życia, 
cieszą się pięknem otaczającej ich natury 
– lasów, gór, a także morza. Kraj to dość 
młody, bo niepodległość uzyskał dopiero 
w 1991 roku, czyli ponad 70 lat po nas! 
Nasza stolica liczy sobie blisko 2 miliony 
mieszkańców, co odpowiada niemalże 
liczbie wszystkich obywateli Słowenii! 
Obywateli, którzy nie mają kompleksów. 
Nie gonią za Zachodem, rezygnując 
z własnej tożsamości, ale bez wstydu 
biorą z jego kultury to, co najlepsze. Nie 
lubią coca-coli, bo wolą syrop kwiatowy 
rozcieńczony wodą, zamiast kupować 
w sieciówkach, wolą rękodzielnicze wy-
roby swoich krajan, jazzu za to słuchają 
namiętnie. Nie ma w nich strachu przed 
tym, co nieznane. I w Was niech też nie 
będzie – pozbądźmy się wiecznych kom-
pleksów, obaw, że nie jesteśmy dość do-
brzy i zanurzmy się w przyjemnościach 
życia, a nie tylko we wszechobecnym 
konsumpcjonizmie. Na dobry początek 
polecam wizytę w Słowenii, gdzie sklepy 
zamykane są o 21:00, trawa jest wyjąt-
kowo zielona, a jazz smakuje tym, czego 
smaku dawno nie czułam – wolnością 
wyboru, relaksem i czystą przyjemno-
ścią.

Anna Burek
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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

Chcę być tłumaczem między 
prawicową a lewicową wrażliwością

Rozmowa Moniki Sędzierskiej z Hanną Radziejowską, dyrek-
torką Instytutu Polskiego w Berlinie.

Czy zadomowiła się Pani już w Berlinie?

Jestem zachwycona Berlinem. Berlin jest bardzo podobny do 
Warszawy i świetnie się tutaj czuję. Chociaż w Warszawie ce-
niłam sobie jazdę samochodem, Berlin ma taką siłę, że porzuci-
łam tu samochód błyskawicznie. Berlin już zdążył mnie nauczyć, 
że dobrze zaprojektowane miasto powinno być dla wszystkich 
mieszkańców, a niekoniecznie dla użytkowników samochodów. 
A luz, wolność i otwartość podobne są w Warszawie i w Berlinie.

Objęła Pani stanowisko dyrektorki Instytutu Polskiego 
w Berlinie w niełatwym momencie. Pani poprzedniczka Ka-
tarzyna Wielga-Skolimowska została odwołana w atmosfe-
rze skandalu. W niemieckich mediach pojawiły się sugestie, 
że jej zwolnienie związane było z promowaniem przez nią 
dialogu polsko-żydowskiego. Śledziła Pani tę sytuację?

Oczywiście. Była to bardzo poruszająca sytuacja. Katarzyna 
Wielga-Skolimowska jest znakomitą menedżerką kultury. Jej 
sposób prowadzenia instytutu nosił autorski rys i był na bardzo 
wysokim poziomie. Obejmując stanowisko po niej sama zasta-
nawiałam się, na ile prawdą jest, że to, co ma robić Instytut jest, 
mówiąc językiem publicystycznym, cenzurowane, albo, że nie-
których tematów nie wolno podejmować, albo, że nie ma miejsca 
na dialog. Absolutnie tak nie jest. Dlatego nie jestem w stanie 
wyjaśnić sytuacji mojej poprzedniczki. Ale jeśli opowiadamy o tej 
konkretnej historii, to opowiadamy o tym, że my jako wspólno-
ta polityczna bardzo obniżyliśmy standardy traktowania siebie 
nawzajem. Problem polega na tym, że być może w Polsce nie 
potrafimy się różnić. Ludzie mają poczucie, że jedność polega 
na tym, że nie ma różnic. A przecież w każdym demokratycznym 

Hanna Radziejowska

społeczeństwie i w każdej wspólnocie nie chodzi o to, że ludzie 
mają takie same poglądy. Przeciwnie – wspólnota polega na tym, 
że czujemy się bezpiecznie mając różne poglądy. Próbując zbu-
dować dobre demokratyczne państwo mierzymy się z niezdolno-
ścią do akceptacji, że ludzie się różnią. To działa w obie strony. 
Kluczowe w tej chwili wydaje mi się pozwolenie sobie na dialog. 
Bo Polska nie jest autorytarna. Mam nadzieję, że akurat w Ber-
linie jest szansa zaprosić do dyskusji, debaty i refleksji bardzo 
różne środowiska. I to właśnie planuję robić.

Gdy otrzymała Pani propozycję objęcia placówki w Berlinie, 
potraktowała to Pani jako wyzwanie, kolejną misję?

Oczywiście, że obejmując placówkę jestem bardzo przejęta i ze-
stresowana. Tym bardziej, że mówiło się o jakichś np. czarnych 
listach krążących po instytutach. Nie ma takich list. To nie jest 
tak, że Jarosław Kaczyński nakazuje, że codziennie pokazujemy 
„Smoleńsk”, a co środy transmitujemy komisję smoleńską, a w 
czwartki „Gazety Polskie” robią spotkania. Tego nie ma. Wrażli-
wość ludzi prawicy nie polega na chęci uprawiania propagandy, 
ale na pragnieniu, aby ich sposób myślenia i przeżywania pew-
nych doświadczeń również miał swoje miejsce, żeby wybrzmiał 
w debacie publicznej. Myślę, że dobrze czuję i rozumiem zarów-
no lewicową, jak i prawicową wrażliwość i chciałabym być tłuma-
czem między jedną, a drugą.

Odwołanie Pani poprzedniczki oprotestowały liczne ber-
lińskie instytucje kulturalne, które wysłały do ambasadora 
list w jej obronie. Jak zamierza Pani pozyskać te instytucje 
do współpracy?

Zdaję sobie sprawę, że ta sytuacja jest bardzo trudna. Ale będę 
realizować swój program, pozostając wierna swoim założeniom. 
Będę zapraszać do współpracy i szukać miejsca oraz możliwości 
spotkania. I chcę tłumaczyć  pewne rzeczy: na przykład prawdę 
o polskiej prawicowej wrażliwości. Bo ludzie o prawicowej wraż-
liwości to nie bojówkarze ONR-u tylko spora część polskiego 
społeczeństwa, która również wyznaje demokratyczne wartości. 
Jest coś nie tak w tym, że wiedza o tym, kim ci ludzie są, jest 
tak niewielka. Że jeśli pani dyrektor Wielga-Skolimowska zosta-
je zwolniona, to od razu pojawia się sugestia, że to z powodu 
polskiego antysemityzmu. Ten automatyzm – jak prawica, to na 
pewno jest antysemicka – jest bardzo krzywdzący.

Czy jako dyrektorka ma Pani przestrzeń do działania? Prze-
cież podstawą działalności instytutów są wytyczne ogłasza-
ne przez MSZ.

To są priorytety, które sformułowane są dość ogólnie. Na przy-
kład: Polska wielokulturowa i wielonarodowa, Polska jako sym-
bol wolności i walki o demokrację, Polska innowacyjna i no-
woczesna. Te wytyczne na pewno nie oznaczają, że pewnych 
rzeczy nie wolno. Nie ma żadnej czarnej listy osób, których nie 
wolno zapraszać. Będę zapraszać bardzo różne osoby i sami 
państwo zobaczycie, że pojawią się przedstawiciele bardzo róż-
nych środowisk. Poza tym przez ostatnie pół roku po odwołaniu 
mojej poprzedniczki nic nie zostało wycięte ani ocenzurowane 
z przygotowanego przez nią programu. 

W ubiegłym roku dużo mówiło się również o tym, że głów-
nym odbiorcą działań Instytutów Polskich ma teraz być Po-
lonia. 

Podczas szkoleń, które odbyłam, w dokumentach, które dosta-
łam i w rozmowach z kierownictwem MSZ-tu nigdzie nie było 
mowy o tym, że głównym celem działalności Instytutu jest Polo-
nia. Chodzi raczej o to, żeby Instytut traktował jako wartość pol-
skość w sensie praktycznym, np. znajomości języka polskiego. 
Absolutnie nie chodzi o to, aby Instytuty Polskie były zamknięte 
dla Polaków, ale ich idea polega na tym, by pokazywały one np. 
Niemcom atrakcyjność polskiej kultury, historii, współczesności, 
czy nauki. Chodzi o to, aby być otwartym na obie strony.

Dziękuję za rozmowę.
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Berlin wart jest zachodu ...
... a polski design tego, by pokazać go światu. Z takiego założe-
nia wyszedł antropolog kultury i podróżnik Maciej Tyszecki, któ-
ry dwa lata temu osiadł w Berlinie i założył butik Quadrat z polską 
modą i designem. 

Zamieniłeś podróże na stałe zamieszkanie w mieście. Nie żału-
jesz?

Bardzo chciałem osiedlić się w Berlinie. Quadrat był moim po-
mysłem na Berlin, a sposobem jest polski design, który chciałem 
tutaj zaprezentować. Udało nam się przy okazji sprawić, że Qu-
adrat to nie tylko sklep, ale też miejsce spotkań i punkt wyjścia 
wielu akcji.

Wybraliście Berlin-Mitte jako siedzibę Quadratu. Dlaczego?

To jest bardzo ciekawa lokalizacja. Odwiedzaliśmy te miejsca 
z moim wspólnikiem Piotrem wielokrotnie zanim nie zdecydowa-
liśmy się na otworzenie własnego sklepu. Tutaj jest wiele ma-
łych sklepików i warsztatów designerskich. To miejsce zawsze 
nas przyciągało. Tutaj też zaczęliśmy szukać swojego miejsca, 
i znaleźliśmy je właśnie na Gormannstrasse. Teraz to miejsce 
jest nasze i bardzo ważne, bo mamy kontekst tworzących tutaj 
małych niezależnych projektantów. Nasi projektanci i designerzy 

projektują wszystko w Polsce na zasadzie slow fashion. Dlate-
go to miejsce jest jak najbardziej adekwatne, by tych polskich 
twórców prezentować w Berlinie. Co ciekawe, klientów mamy 
z Berlina, ale też z całego świata, zwłaszcza w miesiącach let-
nich, wakacyjnych. Większość z nich dziwi się, że są to produkty 
i projekty z Polski. Tutaj polski design raczej nie kojarzy się z ni-
czym szczególnym.

To dziwnie, bo o polskim designie w niemieckiej prasie było 
ostatnio głośno. 

Dla osób, które znają się na modzie zdecydowanie tak, jest to 
znany temat, natomiast dla ludzi nie z branży, lub mniej zorien-
towanych, nadal jest to nieodkryta sprawa. Ale powiedzmy sobie 
otwarcie: nie mamy jednego, charakterystycznego, polskiego 
stylu. Możemy mówić o Skandynawach, o Japończykach, o Wło-
chach w kontekscie spójnego designu, natomiast przy polskim 
designie jest to trudne.

Quadrat jest w Mitte, tymczasem wiem, że twoją ulubioną 
dzielnicą jest Neukölln. Odskocznia? Kontrast?

Może jak bym jeszcze raz przyjeżdżał do Berlina, to raczej szu-
kałbym czegoś na Neukölln. Tam panuje taki swojski nieporzą-
dek. Ja dużo podróżowałem, przyzwyczaiłem się do pewnego 
bałaganu, który właśnie tam odnajduję. Bardzo mi to odpowia-
da. Mitte z kolei jest bardzo ułożone, przewidywalne. Kontrast? 
Tak. Na Neukölln jest energia i ta dzielnica ma jeszcze duży po-
tencjał. Moim zdaniem Mitte miało już swoje „pięć minut”, a te 

Maciej Tyszecki

się przenoszą po Berlinie. Pewnie i Neukölln się kiedyś uspokoi 
i znów się wszystko pozmienia, powędruje dalej. 

Studiowałeś antropologię, miałeś agencję fotograficzną, 
podróżowałeś po świecie, byłeś pilotem wycieczek. Ciągle 
w ruchu. Teraz osiedliłeś się na stałe w Berlinie. Czy to nie 
jest dla ciebie nudne?

Berlin nie jest nudnym miastem. Ale to nawet nie jest główny 
powód. Ja mam takie nastawienie, że jak już coś robię, to pełną 
parą. Na sto procent. Tutaj w Berlinie jest teraz mój intensywny 
czas. Na całego. Gdyby ktoś mi teraz powiedział, jedź na dwa 
tygodnie do Tajlandii, to bym tylko wzruszył ramionami i zapytał 
„po co?”. Jestem tutaj. Tutaj działam. Osiem lat żyłem z walizką 
w ręce od lotniska do lotniska. Te dwa lata w Berlinie dobrze mi 
zrobiły. Chociaż muszę przyznać, że od czasu do czasu jeszcze 
pracuję jako pilot wycieczek. Czasami tego ruchu mi brak.  Ale 
wiadomo, że zależy jaki masz etap w życiu. Mieszkałem w Au-
stralii, w Japonii, objeździłem Azję. W pewnym momencie zatę-
skniłem za Europą. Szukałem miasta wielokulturowego, ale też 
z potencjałem, z otwartością. Berlin jest takim miastem. Tutaj 
można iść sobie różnymi drogami i każda z nich jest ok. Może nie 
do końca mojego życia, ale teraz jest mi z tym dobrze i dobrze mi 
w Berlinie. Zawsze sobie myślę, że trzeba żyć „tu i teraz”, a nie 
odkładać wszystkiego na daleką przyszłość.

Z Maciejem Tyszeckim rozmawiała Monika Sędzierska.

Psst, psst, mówcie po niemiecku!
Polska emigracja końca lat 80. to emigracja szeptów, bo Pola-
cy wstydzili się na ulicach mówić po polsku – wspomina Emilia 
Smechowski. Dziennikarka i felietonistka, która do Berlina przy-
jechała w 1988 roku, opublikowała właśnie książkę „Wir Streber-
migranten”, w której opowiada o doświadczeniach emigracyj-
nych swojego pokolenia. Z autorką rozmawiał Adam Gusowski. 

W swojej książce opisuje Pani falę emigracji z Polski, która 
przypada na koniec lat 80-tych. Pani sama przyjechała z ro-
dzicami do Niemiec w roku 1988 r. jako pięcioletnia dziew-
czynka.

Przyjechaliśmy do Berlina. Mieszkaliśmy w domu dla uchodź-
ców. Pamiętam, jak moja mama zawsze powtarzała, że nie po-
winniśmy mówić po polsku na ulicy. W domu to też skończyło 
się bardzo wcześnie, ale przede wszystkim mama nie chciała, 
żebyśmy mówili po polsku na ulicy, czy na zakupach. Powtarza-
ła: „psst, psst, cicho, cicho, mówcie po niemiecku”.

„Pozbawiliśmy się mowy” – pisze pani w swojej książce. Ale 
pisze Pani również o „polskich szeptach”, które pojawiały 
się na niemieckich ulicach.

W porównaniu np. do Turków, którzy bardzo głośno zachowywali 
się na ulicach, podkreślając swoje pochodzenie, Polacy byli bar-
dzo cisi. Wynikało to po części z faktu, że byliśmy Aussiedlerami, 
więc niejako musieliśmy udawać, że jesteśmy Niemcami. A po 
drugie byliśmy emigrantami ekonomicznymi i trochę wstydziliśmy 
się tego, że przyjechaliśmy z tego biednego kraju. Pochodziliśmy 
ponadto z kraju ofiar wojny, też nam z tym nie było łatwo w Niem-
czech. Ale przede wszystkim moja rodzina czuła, że skoro mamy 
niemiecki paszport, musimy być Niemcami, chociaż naprawdę 
nimi nie byliśmy – nie mieliśmy żadnych niemieckich przodków.

W swojej książce opisuje Pani swoje przeżycia, które po-
krywają się z doświadczeniami wielu polskich emigrantów 
z tamtych czasów. Czy zdziwiła się Pani odkrywając te rów-
noległe życiorysy?

Tak. Kiedy miałam 16, 17 lat czułam się Niemką. W ogóle nie 
myślałam już o tym, że pochodzę z Polski. Często tam jeździ-
łam, żeby odwiedzić moją kochaną babcię, ale czułam się w stu 
procentach Niemką. Na studiach poznałam innych Polaków. Kie-
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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

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

Emilia Smechowski

dy rozmawiałam, oczywiście po niemiecku, z moją przyjaciółką 
Margarete Stokowski, dziś też nota bene dziennikarką i pisarką, 
o rodzinie i migracji, to odkryłyśmy u siebie właśnie te równoległe 
życiorysy. Poznałam też kilka dziewczyn, które zaszły w ciążę 
i postanowiły od nowa nauczyć się polskiego, żeby rozmawiać 
w tym języku ze swoimi dziećmi. Nie chciały, żeby polska historia 
ich rodzin skończyła się na nich!

Pani książka to próba odkrycia własnej biografii na nowo. 
Do którego momentu Pani samej najtrudniej było się zbli-
żyć?

Kiedy czytam książki innych migrantów, to mam wrażenie, jakby 
każde doświadczenie życiowe starali się połączyć z historią emi-
gracji. Ja postanowiłam zrobić inaczej. Rozmawiałam z wieloma 

Polakami o ich doświadczeniach – przeprowadziłam z 50 wy-
wiadów. Dzięki temu postanowiłam napisać historię moją i mojej 
rodziny, i byłam pewna, że jest to również historia innych. 
Tytuł „Wir Strebermigranten” przypomina nieco tytuł książki 
Petera Olivera Loewa o Polakach w Niemczech „Wir Unsicht-
baren”.

Bardzo mi się podobał ten tytuł i chętnie bym go użyła, ale już 
nie mogłam. „Strebermigranten” to słowo, które sobie wymyśli-
łam, nawiązujące do uczniów, którzy bardzo starają się być pry-
musami w szkole. A „wir” to najpierw było takie rodzinne „my”, 
ale w trakcie pisania okazało się, że to również „my” – Polacy 
w Niemczech.

„Kto określa chorobę jak nieuleczalną, nie jest lekarzem.
Wobec każdego cierpiącego człowieka
lekarz ma obowiązek uczynić go zdrowym nawet,
gdyby ta sama choroba zwyciężyła go już setki razy.”
   Dr Nostradamus

 Ryszard Bąk – dyplo-
mowany mistrz biotera-
pii i czeladnik radiestezji. 
Posiadacz wielu tytułów, 
np. ”Uzdrowiciela roku”, 
wielokrotnie „Uzdrowi-
ciela 10-lecia”, „Uzdro- 
wiciela 15-lecia” i wielu dy-
plomów medycyny niekon-
wencjonalnej. 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 chętnie 
służy pomocą. Choć jak 
sam mówi, daje zdrowie, 

a nie leczy, to przypadki uzdrowień przy jego udziale są zdu-
miewające. 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 publika-
cjach prasowych. W 2009 roku, mając 21 lat, otrzymał dy-
plom mistrza jako najmłodszy bioenergoterapeuta w Polsce.

Zarówno w kraju jak i poza jego granicami Ryszard Bąk 
jest doskonale znany - „Człowiek ostatniej nadziei”. Zna-
na jest bowiem szeroko jego skuteczna, wręcz rewelacyjna 
metoda jego uzdrawiania.

Po zdobyciu po raz kolejny pierwszego miejsca w rankingu 
uzdrawiaczy polskich Ryszard Bąk otrzymał tytuł Uzdrowi-
ciela 10-lecia. Jeden z krakowskich lekarzy przeanalizował 
120 historii chorób, którymi zajmował się Bąk i doszedł do 
przekonania, że to fenomen. Dlatego do Bąka przyjeżdżają 
także księża, adwokaci, prokuratorzy, artyści, lekarze, lu-
dzie z najwyższymi tytułami naukowymi.

Stwarza podwaliny współpracy między medycyną konwen-
cjonalną i alternatywną z myślą o wszechstronnej, wielo-
aspektowej pomocy ludziom chorym. Tego rodzaju ko-
operacja i złączenie wysiłków medycyny konwencjonalnej 
i alternatywnej zgodne jest całkowicie ze stwierdzeniem 
Ryszarda Bąka, iż „nie jest ważne kto uzdrowi pacjenta, 
dyplomowany lekarz czy ja, istotne jest, by chory odzy-
skał zdrowie”. 

Przyjmuje w Goczalkowice Zdroj k/Pszczyny 
w dniu 7 oraz 9 i 10 wrzesnia 2017, 
zapisy  na w/ w terminy, tel. 0048/32/ 2107009

Ryszard Bąk: 
człowiek ostatniej nadziei
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Quiche to popularne, sztandarowe da-
nie Lotaryngii. Początkowo było robione 
z ciasta chlebowego, a nie kruchego, któ-
re obecnie jest jego podstawą. Wypełnie-
nie stanowi masa jajeczno-śmietanowa 
i boczek. W dawnej, klasycznej wersji, nie 
było sera, ale dziś stanowi on bardzo sma-
kowity składnik tej potrawy. Quiche oprócz 
walorów smakowych ma jeszcze jedną 
niepowtarzalną zaletę – wymaga mało 
krojenia, mało smażenia i mało gotowania. 
Właściwie quiche robi się sam, ale jak już 
się upiecze, to ho, ho, ho…pychota.

Składniki 
(moja forma ma 24 cm średnicy):

• 250 g mąki pszennej + odrobina do pod-
sypywania

• 150 g masła
• 4-5 jajek (zależy od wielkości)
• 1 łyżeczka soli
• 200 g boczku wędzonego, pokrojonego 

w słupki lub kosteczkę
• 200 g śmietany, gęstej
• 150 g sera żółtego, startego 
 (u mnie ementaler)
• sól, pieprz, gałka muszkatołowa, odro-

binka chili - do smaku

Na początku z mąki, masła, 1 jajka i soli 
przygotowujemy ciasto, więc najpierw parę 
słów o cieście – kruchym, słonym, które 
stanowi bazę do wielu tart i quiche-ów. 
Całkiem dobre ciasto można łatwo osią-
gnąć na 3 sposoby – wykonanie rękami, 
w malakserze lub drogą kupna. Najłatwiej 
oczywiście kupić gotowca. Z reguły jednak 
robię ciasto sam. Odkąd mam malakser, 
to praca jest istną przyjemnością. Wrzuca-
my do maszyny przesianą mąkę oraz ka-

nikach, a więc dobrze schłodzone masło 
i jajko oraz jak najmniej kontaktu z ciepłem 
naszego ciała. Najpierw w misce, szpatuł-
ką, mieszamy przesianą mąkę z pokrojo-
nym masłem, aż zobaczymy „okruszki”. 
Następnie dodajemy płyny, mieszając 
(siekając) ciasto nożem, widelcem lub 
„siekaczem do ciasta kruchego”. Gdy cia-
sto wchłonie płyny, krótko je zagniatamy. 
Niezależnie od metody wyrobu ciasto na-
leży schłodzić przed pieczeniem. I jeszcze 
jedna sprawa: podpiekanie. Jest to waż-
ne szczególnie przy tartach z płynnym 
farszem. Zapobiega zawilgoceniu ciasta 
i pozwala mu zachować kruchość. Pod-
piekamy ciasto z reguły pod papierem do 
pieczenia, obciążone fasolkami, grochem 
czy różnymi ceramicznymi zamiennikami 
(kulki szklane). Dzięki temu ciasto pozo-
staje płaskie, a jego brzegi nie kurczą się. 
Co do formy do pieczenia, najwygodniej-
sza jest metalowa z wyjmowanym dnem. 
Metal pozwala uzyskać chrupiące i kru-
che ciasto, a odpinane wyjmowane dno 
ułatwia wyjęcie wypieku. Nagrzewamy 
piekarnik do temperatury 200 stopni. Pie-
czemy ciasto przez 15 minut, następnie 
ściągamy obciążenie i krótko podpiekamy 
jeszcze 5 minut.

W międzyczasie przygotowujemy farsz. 
(Ja używam wielu różnych składników - 
warzywa, resztki wędlin i pieczeni - i też 
jest pyszny). Boczek lekko podsmaża-
my na patelni, a jajka i śmietanę ubija-
my mikserem. Przyprawiamy masę solą, 
pieprzem i gałką muszkatołową. Na pod-
pieczony spód wykładamy podsmażony 
boczek, posypujemy serem i zalewamy 
masą śmietanowo - jajeczną. Pieczemy 35 
minut, aż wierzch tarty się ładnie zrumie-
ni. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy na 
5 minut. Smakuje doskonale zarówno na 
ciepło jak i zimno. Smacznego.

Bogusław Sypień

QUICHE LORRAINE czyli VIVE LA FRANCE
Krótko i po prostu, placek lotaryński. Został wynaleziony podob-
no przez piekarza w mieście Nancy. O kuchni francuskiej krążą 
legendy, jest jedną z najlepszych oraz najbardziej wykwintnych 
kuchni naszego świata, choć wielu poddaje to pod dyskusję.

wałki schłodzonego masła. Dobrze, po po-
cięciu masła na mniejsze kawałki, włożyć 
je ponownie do lodówki - przy cieście kru-
chym chłodne składniki to grunt. Używa-
my pulsacyjnego trybu pracy i mieszamy 
składniki, aż będą przypominać okruchy 
chleba. Dalej dodajemy jajko, wodę lub 
mleko - zależnie od widzimisię i miksuje-
my na wolnych, ale ciągłych obrotach do 
momentu, aż ciasto zacznie formować się 
w kulę. Ważne, aby nie miksować ciasta 
zbyt długo. Następnie, po wyjęciu ciasta 
z miski, kilkoma ruchami szybko formu-
jemy w rękach kulę. Pakujemy do worka 
foliowego i wkładamy do lodówki.

Jeśli chodzi o ręczne robienie ciasta, rów-
nież trzeba pamiętać o chłodnych skład-
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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

---------
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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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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

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

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. 12.30 - 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

Lighthouse Dental - Zahnmedizin in vollem Umfang und 
ästhetische Medizin in Stettin.

Eine gute, angenehme Atmosphäre, neue Räumlichkeiten, medizinische 
Fachgeräte, Fachärzte mit der großen Erfahrung in ihrem Fachgebiet, wie 
in den klinisch-anwendungsbezogenen Arbeiten. Die Rechnungen vom 
Zahntechniker (Dental Labor Rogalski:  http://dental-labor.pl/) sind von 

deutschen Krankenkassen anerkannt.  

Die Voll- und Teilprothesen, Zahnimplantate, Prothesen, 
Kronen und metallfreie Brücken, Zirkon, Vollkeramik-system IPS e.max, 

kieferorthopädische Behandlung mit Invisilign Aligner, 
Wurzelkanalbehandlung mit der Anwendung des Mikroskops, Komplex- 

Aufbau der Okklusion, Behandlung der Kiefergelenkstörungen (CMD), 
Botox-Therapie, Hyaluronsäure, Blutplasma, I-PRF, A-PRF, 

Parodontosebehandlung.

Funktionsanalyse und Okklusionscheck mittels T-Scan, A-PRF Duo 
Zentrifug, Zumax-Mikroskop, LITEMEDICS diode laser, SleeperOne – 

Computerbetäubung. Zwecks Anfragen oder Anmeldungen wenden 
Sie sich bitte an info@lighthousedental.de.

Unsere Firmendaten: Arkonska Straße 51/5
71-455 Stettin, www.lighthousedental.pl
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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

 “Zdrowie i  uroda - najwiekszym dobrem”

20 lat doświadczenia. 
(Tanie podróbki z Chin, Turcji, itp. są bardzo krótkotrwałe i szkodzą Twojej skórze. Artykuł 27.07.17 " Bunte").  

Poinformuj się o kosztach i zaufaj. 
Anna Mai, tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278

Likwidacja zmarszczek, powiększanie ust i wolumen policzków
orginalnymi produktami �rmy "Teoxane", "Stylage", "Princess".

Pragnę podziękować Panu Doktorowi Peterowi Dolniak oraz 
jego personelowi medycznemu za wspaniałą obsługę, za życzliwość 

i pomoc medyczną. Życzę im dużo zdrowia oraz 
błogosławieństwa Bożego. Wdzięczna pacjentka

Katarzyna Grubba
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Dietetycznie na co dzień.

Zatem w dzisiejszym artykule kilka słów na 
ten temat.

Co to są „zaparcia”?

Za prawidłowe uważa się wypróżnianie  
1 raz dziennie, codziennie lub, co się rów-
nież zdarza, 2 lub nawet 3 razy dziennie. 
Jeżeli konsystencja, barwa i objętość stolca 
jest prawidłowa nie należy się niepokoić. Je-
żeli występują dni przerwy w oddawaniu stol-
ca i jest to powtarzająca się sytuacja lub też 
często nie wypróżniamy się przez kilka dni, 
mówimy wówczas o występowaniu zaparć.
Warto też zwrócić uwagę na wspomnianą 
konsystencję, barwę, objętość i woń odda-
wanego kału. Stolec, który jest rzadko od-
dawany będzie intensywniejszy w zapachu. 
Wszystko za sprawą procesów gnilnych i fer-
mentacji zachodzącej w jelitach. Podobnie 
będzie po spożyciu dużej ilości cukrów pro-
stych (cukier, słodycze, owoce, mąki, maka-
rony) i nadmiernej ilości białka (nabiał, mle-
ko, produkty mleczne, mięso itp.). Jednakże 
przy prawidłowiej, racjonalnej diecie, zakła-
dając, że jesteśmy zdrowi, zapach nie powi-
nien być intensywny, konsystencja powinna 
być zwarta i podobna do miękkiej plasteliny, 
a kolor brązowy. Oczywiście wszystko czę-
sto jest uzależnione od naszej codziennej 
diety np. barwa będzie się zmieniać po spo-
życiu np. czerwonych buraków.

Rodzaje zaparć:

Zaparcia przypadkowe – występują u więk-
szości ludzi. Są one związane z nietypową 
sytuacją, stresem, podróżą, brakiem moż-
liwości wypróżnienia się o zwyczajowej po-
rze. Wstrzymując potrzebę wypróżnienia, 
w konsekwencji może wystąpić jednorazo-

wy jej brak, co możemy nazwać zaparciem. 
Również przyjęcie niektórych leków może 
przyczynić się do zatrzymania oddania jed-
norazowo stolca.

Zaparcia krótkotrwałe - tego tupu zaparcia 
występują okresowo, najczęściej raz na kilka 
miesięcy, a w międzyczasie wypróżnienia są 
prawidłowe. Są one spowodowane najczę-
ściej zmianą codziennego żywienia, stresem 
lub przyjmowaniem leków.

Zaparcia przewlekłe – mają charakter sta-
ły, pacjenci nie oddają kału przez kilka dni, 
a nawet tygodni. Główne przyczyny to: zła 
dieta, stres, choroby: wrodzone rozszerze-
nie jelita grubego warunkowane brakiem 
w nim zwojów nerwowych, wydłużenie jelita 
grubego z zaburzeniami w unerwieniu, cho-
roby neurologiczne, przyczyny sytuacyjne 
(np. długotrwałe podróże, brak możliwości 
wypróżnienia, długotrwałe wylegiwanie się 
w łóżku), zwężenie światła jelita przez guz 
rozrastający się wewnątrz jelita lub uci-
skający jelito z zewnątrz, lub zaburzenia 
czynnościowe (np. zaparcie nawykowe lub 
kurcz zwieraczy).

Jak sobie radzić z zaparciami i jak zapo-
biegać?

Ważne jest, aby pić co najmniej 1,5 litra, 
a najlepiej 2 litry płynów w dziennie (w szcze-
gólności wody), która oczyści jelita, wspo-
maga również prawidłową funkcję błonnika 
zawartego w warzywach, owocach, zbożach.

Regularna aktywność fizyczna (co najmniej 
30 minut dziennie), dzięki której przyśpieszy-
my pasaż jelitowy.

W codziennej diecie powinny się znaleźć:

• jogurty, kefiry, maślanki, które dostarczą 
i odbudują florę jelitową

• produkty zbożowe z pełnego przemiału, 
w których znajduje się duża zawartość 
błonnika

• kasza (gryczana, jaglana)
• ryż (dziki, brązowy, kuskus)
• warzywa (surowe, surówki, ugotowane 

al dente)
• świeże owoce (2 porcje, czyli do
 300g dziennie)
• soki warzywne
• zupy
• oliwa z oliwek i inne oleje roślinne
• chude mięsa (drobiowe)
• suszone owoce (śliwki, morele, rodzynki 

itp.), ale maksymalnie 30 g pod warun-
kiem, że nie zjedliśmy całej ilości świeżych 
owoców zalecanych na co dzień.

• orzechy
• przyprawy (suszone, koperek, majeranek, 

ziele angielskie, gałka muszkatołowa itp.)

Z diety powinno się wykluczyć lub ograniczyć:
• słodycze
• czekolady
• kakao
• czarną herbatę
• soki owocowe i napoje gazowane
• białe pieczywo
• białe makarony
• pszenne mąki
• wyroby cukiernicze
• potrawy smażone
• potrawy mączne
• alkohol
• biały ryż
• fasolę, groch

A co z błonnikiem?

Błonnik pokarmowy, zwany także włóknem 
pokarmowym. To roślinne wielocukry, które 
są odporne na działanie enzymów wytwa-
rzanych przez człowieka, co znaczy, że jest 
on nieprzyswajalny, niestrawny. Działanie 
błonnika jest różnorodne, jednakże należy 
pamiętać, że do jego prawidłowego funkcjo-
nowania niezbędne jest odpowiednie wypija-
nie płynów (wody).

Chodź jest to bardzo delikatny temat, to często pyta-
cie mnie o to, jak sobie radzić z zaparciami. Podczas 
rozmów z pacjentami okazuje się, że wielu z nich, 
zwłaszcza kobiet ma problemy z regularnym wypróż-
nianiem.

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

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

Dni przyjęć: poniedziałek i czwartek 17:00 - 19:00,
wtorek, środa, piątek 14:00 - 16:00,

soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

ALKOHOLIZM
- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin

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

lek. med. Marek Kubicki
specjalista intensywnej terapii

www.marekkubicki.com
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Najważniejsze funkcje błonnika:

Wypełnia jelita, pobudza ruchy perystaltycz-
ne i przyspiesza pasaż treści przez przewód 
pokarmowy zapobiegając zaparciom (ligni-
na, celuloza).
Zwiększa zawartość wody w stolcu. Uważa 
się, z największą zdolność do adsorbowania 
wody wykazują celulozy i hemicelulozy i tym 
frakcjom przypisuje się największy wpływ na 
formowanie masy kału.
Jako substancja balastowa hamuje uczucie 
głodu pęczniejąc w żołądku (głównie pektyny 
i celuloza).
Obniża poziom glukozy we krwi (gumy, pek-
tyny).
Reguluje działalność flory jelitowej (pektyny 
i hemicelulozy).
Działa jako wymiennik jonowy (adsorbent) 
ograniczając wchłanianie toksycznych sub-
stancji, np. ołowiu, rtęci i kadmu z pożywie-
nia.

Co za dużo to nie zdrowo, czyli jakie są 
negatywne skutki spożywania nadmiernej 
ilości błonnika?

Niekiedy można spotkać się z opinią, iż włók-
no pokarmowe wpływa ujemnie na trawienie 
i wchłanianie niektórych witamin.
Zbyt szybkie dostarczenie organizmowi zbyt 
dużej dawki błonnika (zwłaszcza w postaci 
roślin strączkowych), może przyczynić się do 
wzdęć i bólów brzucha. Dotyczy to zwłasz-
cza roślin strączkowych.
U niektórych osób produkty zawierające 
dużo błonnika, szczególnie pszenne, mogą 
podrażnić żołądek.
Niektóre dane wskazują, że błonnik może 
ograniczać wchłanianie i wykorzystanie 
niektórych substancji odżywczych, głównie 
składników mineralnych: magnezu, wap-
nia, miedzi, cynku. Zbyt duże dawki błonni-
ka mogą zmniejszać skuteczność działania 
innych leków, dotyczy to m.in.: doustnych 
środków antykoncepcyjnych, jak i również 
leków zmniejszających stężenie cholestero-
lu, dlatego warto zachować minimum 2-go-
dzinny odstęp między podażą leku a spoży-
ciem posiłku.

Źródła błonnika pokarmowego:

W produktach spożywczych błonnik pokar-
mowy występuje głównie w zewnętrznej war-
stwie ziaren zbożowych, nasionach strącz-
kowych suchych oraz warzywach i owocach, 
m.in. w:
• otrębach pszennych, owsianych i żytnich, 

jak i również zarodkach pszennych,
• chlebie razowym gruboziarnistym,
• nasionach roślin strączkowych suchych (fa-

sola, groch),
• kaszach z grubego przemiału (kasza jęcz-

mienna, gryczana),
• warzywach (kapusta, brokuły, zielony gro-

szek, kalarepa, brukselka),
• owocach (porzeczki, agrest, maliny, jeżyny 

oraz suszone morele i śliwki).

Ciekawostka.

Bardzo często zapominamy również o pra-
widłowiej pozycji podczas siedzenia na to-
alecie. Tak, to też jest bardzo ważne. Jak 
się okazuje, często nasze muszle klozeto-
we są dla nas za wysokie. To powoduje, że 
siedząc w pozycji 90 stopni (licząc nogi do 
tułowia) zamykamy zwieracz odbytu. Fizjo-
logicznie nasz organizm jest przystosowany 
do wydalania w pozycji kocącej. Dlatego też 
w niektórych krajach wschodnich możemy 
się spotkać z brakiem sedesów w toaletach. 
Może się to wydawać dziwne, ale jest bardzo 
fizjologiczne. Dlatego ja radzę zawsze moim 
podopiecznym podłożyć sobie pod nogi ta-
borecik. Świetnie ilustruje to rysunek poniżej.

Piśmiennictwo:
- Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego 

człowieka. Ciborowska Helena, Rudnicka 
Anna, rok wydania 2014, oprawa twarda, 
wydawnictwo: PZWL

- Darm mit Charme. Alles über ein unter-
schätztes Organ. Giulia Enders

                                                   
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

kąt między
tułowiem
i udami

kąt między
tułowiem
i udami

kąt między
tułowiem
i udami

Nie wierzysz, że tak jest 
wygodniej? Spróbuj!

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

Salon Fryzjerski Diamond Cut
Hanna Lubowicz

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

tel.: 030 3241632 fax: 030 37591850

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA
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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

Mistrz elektryk instalacje elektryczne 
wykonawstwo, naprawy i pomiary. 

Szybko i fachowo. Tel.: 0157 52474787
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Zdrowie i uroda - największym dobrem. Likwidacja zmarszczek, 
powiększanie ust i wolumen, policzków orginalnymi produktami firmy 
„Teoxane”, „Stylage”, „Princess”. 20 lat doświadczenia. (Tanie podróbki 
z Chin, Turcji, itp. są bardzo krótkotrwałe i szkodzą Twojej skórze. Arty-
kuł 27.07.17 „Bunte”). Poinformuj się o kosztach i zaufaj. 
Anna Mai 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, 0160 5567444

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 teleberlin.de Inh. Teodor Mainka, 
tel. 030 818 68 077,  kom. 0176 482 07 784 
Friedrich-Wilhelm-Str.83, 13409 Berlin

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

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

Jolanna Hair - Stylistka przedłużania i zagęszczania włosów 
metodami: na tulejki, na mikroringi, na kreatynę (na ciepło).  
Pracuję na wysokiej jakości włosach naturalnych rosyjskich,  
europejskich i słowiańskich. Tel.: 0176 22760453 po 13.00

Ty szukasz mnie! JA? A po co? Bo JA zalatwie ci naprawde wszystko- 
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 

Certyfikowana stylistka rzęs zaprasza na przedłużenie i zagęszcze-
nie rzęs metodą 1:1, 2:1, 3:1. Pracuję na najwyższej jakości produktach 
fimy Secret Lashes PROMOCYJNE CENY! 
Proszę o kontakt pod 0152 12995639 również Whatsapp
 
Masz problemy z Komputerem lub Internetem? Zadzwoń do mnie. 
Tel.: 0157 31713666

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, farbowanie, strzyżenie, 
ondulacja, przedłużanie włosów, henna. Tel.: 0157 30430185 Agnieszka

Firma budowlana: oferuje gładzie, glazura, hydraulika, regipsy, 
tapetowanie, malowanie, elektryka, pełen zakres prac remontowych. 
Tel.: 0151 71770337 Robert

Paznokcie hybrydowe 20€ i żelowe 25€ na Neukölln/Britz  
w pobliżu Gropius Passagen na indywidualne terminy o dowolnych 
porach do uzgodnienia pod tel.: 0176 37375686

System SHR - IPL - RF. Rewelacja w trwałym usuwaniu owłosienia,
zamykanie naczynek, usuwaniu plam trądziku różowatego.
Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek: mezoterapia, podstrzykiwa-
nie zmarszczek, wolumetria ust, redukcja tkanki tłuszczowej, cellulitu. 
Kontakt: 0177 8718991

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

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 

 Profesjonalna wymiana okien i drzwi 
oraz wszelkie prace remontowe, jak malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka, 

panele i wykładziny podłogowe. Wieloletnie doświadczenie 30 lat w Berlinie. 
Tel.: +491723224739
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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.

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

• 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

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

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

LewandowskiTransportBerlin 015785604845

Transport i przeprowadzki przewóz mebli i sprzętu AGD, opróżnianie 
mieszkań, piwnic i strychów. Darmowa wycena. Berlin, Niemcy i do 
Polski. Tanio, szybko i solidnie. Tel.: 0176 96538820, 030 55232939

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 
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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

Matrymonialne / Towarzyskie

Sympatyczny Pan  57 /176, pogodny, niezależny z wieloma 
zainteresowaniami (natura, podróże, kultura, muzyka), pozna miłą, 
uśmiechniętą ze znajomością j. niemieckiego Panią do lat 55. 
Cel: Wspólna przyszłość. Kontakt: Partner service: 
Tel: 030 21913390, Oferty: Die-Schmetterlinge@berlin.de
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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 wszyst-
kich chętnych na: Spacer po Potsdamie w dniu 09.09.2017. Spotkanie gru-
py na stacji Potsdam Hauptbahnhof przy informacji 09.09.17 o godz. 10.00. 
Planujemy przejść od stacji przez starą część miasta do kolonii rosyjskiej Ale-
xandrowka. Obejrzymy po drodze stare miasto, pozostałości po kanale prze-
chodzącym przez miasto, Plac Jedności, holenderskie osiedle, jedną z XVIII 
wiecznych bram miejskich (Nauener Tor), obecny ratusz miejski oraz wiele in-
nych zabytków, które spotkamy na drodze naszego spaceru. Osiedle Alexan-
drowka powstało w 1826 roku po śmierci Alexandra I cara Rosji na polecenie 
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Alexander I był po klęsce Napoleona 
pod Moskwa w 1812 sojusznikiem Prus i jego następca tronu Nikolei ożenił 
się z córką króla pruskiego Charlotte. Osiedle wykonano zgodnie z planami 
ogrodnika królewskiego Petera Jozefa Lenne. Składa się ono z 13 budynków, 
które przeznaczone były dla 12 żyjących w tym czasie członków rosyjskiego 
zespołu śpiewaków. Towarzyszyli oni armii pruskiej podczas walk z wojskami 
Napoleona Bonaparte. Ich śpiew tak się podobał królowi, że zaproponował on 
rosjanom pozostanie w Potsdamie i aby ich do tego zachęcic polecił zbudować 
osiedle domów wiejskich w stylu rosyjskim. Fryderyk Wilhelm III podarował 
śpiewakom w pełni wyposażone domy (z przyległymi do nich ogrodami wa-
rzywno-owocowymi) aby ułatwić im adaptację i zmniejszyć tęsknotę za ojczy-
zną. Aby otrzymać dom, osadnik musiał być żonaty i męski potomek osadnika 
dziedziczył po ojcu gospodarstwo. Dziś w rosyjskich domach nie mieszka 
nikt z potomnych rosyjskich śpiewków a osiedle jest jedną z licznych atrakcji  
Potsdamu. W jednym z budynków znajduje się muzeum osiedla, natomiast 
w 13 zabudowaniu (które było budynkiem nadzorcy osiedla) mieści się obec-
nie restauracja z daniami kuchni rosyjskiej. W pobliżu osiedla wybudowano 
rosyjską cerkiew w której do dziś odbywają się msze dla prawosławnych 
mieszkańców Potsdamu. Wstęp do Museum Alexandrowka kosztuje 3,50 
Euro. Przypominamy, że w Potsdamie obowiazuje strefa komunikacyjna C. 

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.deKlub PTTK Berlin działa od 2007 roku.                 

Na wrzesień 2017 zaplanowaliśmy:

Niedziela, 24 wrzesień 2017 – spacer wzdłuż Jeziora Jung-
fernsee do Cecilienhof i zwiedzanie pałacu
Cecilienhof (wstęp 6/5 EUR).

Spotykamy się o godz. 11: 00 na przystanku autobusu 316 na przeciwko 
dworca S – Wannsee, do którego dojechać można S1 i S7, także pociągami re-
gionalnymi.
Pałac Cecilienhof, który znajduje się w Nowym Ogrodzie w Poczdamie obchodzi 
w tym roku okrągły jubileusz tzn. 100 lat i dlatego przez ostatnie kilka lat był pie-
czołowicie odnawiany i tylko w ograniczonym stopniu dostępny do zwiedzania. 
Zbudowany został w stylu angielskiego, wiejskiego dworku przez Paula-Schulze- 
Naumburg, jako letnia rezydencja dla cesarza Wilhelma II w latach 1913 – 1917. 
Pałac ten nazwany został imieniem małżonki cesarza, księżniczki Cecylii. Para 
królewska chętnie przebywała w nim i dlatego zwykło się mówić, że dworek ten 
był ich gniazdkiem miłosnym.
Natomiast w czasach współczesnych, kiedy cześć pałacu przejęła funkcję ho-
telu nocowała w nim nawet królowa Anglii, Elżbieta. Sam ogród założony został 
znacznie wcześniej, jeszcze za czasów Friedricha Wilhelma II, który nabył te te-
reny w 1783 roku. Ogród rozciąga się malowniczo pomiędzy dwoma jeziorami 
Heiligensee i Jungfernsee na obszarze 102 ha, jego kształtowaniem zajął się 
na początku J.A. Eyserbeck, a od 1815 roku P.J. Lenné. Pałac ten nabrał szcze-
gólnej, historycznej rangi dzięki konferencji pokojowej, która przebiegała w nim 
zaraz po II wojnie światowej od 17 lipca – 2 sierpnia 1945 roku z udziałem zwy-
cięskich mocarstw Rosji, USA, Anglii i Francji. Podczas tej konferencji Niemcy 
zostały podzielone na 4 strefy, nad którą nadzór sprawowała Centralna Rada 
Kontrolna Aliantów. Podczas zwiedzania pałacu można obejrzeć także wystawę 
prezentującą przebieg tej konferencji. W imieniu
klubu „PTTK Berlin” zapraszam na spacer wzdłuż Jeziora Jungfernsee do Ceci-
lienhof i zwiedzanie pałacu, a potem na muzyczną niespodziankę na łonie natury. 
Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

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 

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

Do wynajęcia dwa apartamenty nad morzem w Polsce. Łukęcin koło 
Pobierowa. Tel.: 0048 608521972, www.apartamentzlukecin.nadmorze.pl, 
szukaj apartamenty u Kasi, ul.Morska 15A, 12 Euro od osoby. 

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/
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Uzależnieni od polskiego morza…
Są tacy, którzy chociaż raz w roku muszą wybrać się nad polskie mo-
rze i niewątpliwie ja do tej grupy należę. Urlop nad polskim morzem 
nie ma nic wspólnego z wylegiwaniem się na plaży na Krecie czy 
w bułgarskich Złotych Piaskach, bo i klimat u nas inny.

Brak słonecznej pogody nie przesądza 
jednak o udanym wypoczynku. Ja pole-
cam, oprócz spacerów po plaży, zwie-
dzenie któregoś z trzech świetnych, no-
woczesnych muzeów, które udało mi się 
odwiedzić podczas weekendowego wypa-
du do Trójmiasta. Do „świetnej trójki” nale-
żą według mnie nowo otwarte Muzeum II 
Wojny Światowej, Światowe Centrum So-
lidarności w Gdańsku i Muzeum Emigracji 
w Gdyni.
Najtrudniej o bilety do Muzeum II Wojny 
Światowej, do którego udałam się rano. 
Przed wejściem do budynku stoi kolejka, 
wśród czekających na otwarcie jest wielu 
obcokrajowców. Są młodzi Norwegowie, 
którzy na weekendowe imprezy czę-
sto wpadają do Trójmiasta. Tym razem, 
jak mówią, przed wypadem na sopocki 
Monciak wybrali się zwiedzić muzeum, 
o którym dużo mówiło się w norweskich 
mediach. Słychać też Węgrów i Francu-
zów. Ci ostatni przyznali, że trafili tu ro-
biąc tournée po muzeach. Słyszeli, że 
muzeum może zostać zamknięte, bo nie 
podoba się obecnemu rządowi. Zamie-
szanie i kontrowersyjne opinie na temat 
placówki wzmogły ich ciekawość. Mówi 
się, że wystawy mają zostać zmienione, 
a głównym z zarzutów wobec stworzonej 
za poprzedniego rządu ekspozycji jest to, 
że jest „za mało polska” i  nie przedstawia 
polskiego punktu widzenia na to co działo 
się między 1939 a 1945 rokiem. Ale o tym 
można przekonać się oglądając wystawę, 
za ostateczny kształt której odpowiada hi-
storyk, współtwórca Instytutu Pamięci Na-
rodowej prof. Paweł Machcewicz. 
Zwiedzanie zaczynamy od ekspozycji po-
święconej hitlerowskiej agresji na Polskę 
z 1939 roku. Idąc dalej patrzymy na II woj-
nę światową przez pryzmat tego, jaki mia-
ła przebieg we Włoszech, Hiszpanii, Wiel-
kiej Brytanii a nawet w Japonii i Chinach. 
To perspektywa, którą trudno znaleźć 
w innych polskich muzeach poświęconych 
II wojnie światowej. 
Chodząc po wystawie cofamy się w czasie 
wchodząc do pieczołowicie odtworzonego 
mieszkania typowej polskiej rodziny z cza-
sów wojny czy przechadzając się uliczką 
z przedwojennej Polski. Możemy zajrzeć 
do saloniku prasowego i przeczytać wia-
domości „Kuriera Porannego”, „Przeglądu 
Sportowego” czy przejrzeć żydowską pra-
sę albo wstąpić do kina „Wanda”, gdzie 

wyświetlają hity przedwojennej polskiej 
kinematografii. Dotknąć historii można też 
wertując interaktywne szuflady z „doku-
mentacją” bohaterów wojny. Ekspozycję 
uzupełniają czołgi, czy „nadlatujący” spod 
sufitu myśliwiec. 
Zarzuty stawiane autorom ekspozycji Mu-
zeum II Wojny Światowej, że przygotowa-
no ją w sposób, który wybiela Niemców 
z odpowiedzialności za działania hitle-
rowskiej III Rzeszy i Rosjan za komuni-
styczne zbrodnie Stalina nie są moim zda-
niem uzasadnione.

Kolejny punkt na muzealnej mapie Trój-
miasta to Europejskie Centrum Solidarno-
ści. Budowana przez cztery lata, za ponad 
230 milionów złotych gigantyczna insty-
tucja miała stać się symbolem Gdańska 
w skali całej Europy. I spełniła oczekiwa-
nia jej twórców, bo robi olbrzymie wraże-
nie. Ekspozycja składa się z siedmiu sal 
zajmujących przestrzeń 7 tys. m kw. Za-
tytułowano je: „Narodziny Solidarności”, 
„Siła bezsilnych”, „Solidarność i nadzieja”, 
„Wojna ze społeczeństwem”, „Droga do 
demokracji”, „Triumf wolności” i „Sala im. 
Jana Pawła II”. W ostatniej  z sal, na jednej 
ze ścian znajdziemy tysiące karteczek, na 
których można napisać własne impresje 
na temat Solidarności. Cała wystawa peł-
na jest najnowocześniejszych rozwiązań 
multimedialnych.  W czasy PRL-u zwie-
dzający przenoszą się oglądając stare na-
grania, fotografie i filmy a także słuchając 
muzyki. Można też wejść do celi więzien-
nej i pokoju przesłuchań, w jakich prze-
bywali poddawani represjom członkowie 
Solidarności. Osoby o mocnych nerwach 
mogą posiedzieć w milicyjnej więźniarce 
z tamtych lat oglądając archiwalny zapis 
bestialskich akcji ZOMO. Imponujące wra-
żenie robią detale i wykończenie wystawy 
a zwłaszcza kaski, którymi wyłożony jest 
dach sali „Narodziny Solidarności”. Niety-
powa jest też bryła budynku sprawiająca 
wrażenie zardzewiałego kadłuba statku. 
Koniecznie trzeba też wyjść na taras wido-
kowy jest na IV piętrze ECS-u, z którego 
widać stocznię gdańską. 
Na deser - dosłownie i w przenośni war-
to zostawić sobie muzeum Emigracji 
w Gdyni, którego zwiedzanie polecam 
po posileniu się w doskonałej restauracji 
z widokiem na wybrzeże znajdującej się 
w budynku. Jadłam tam krem z borowików 
i sałatkę ze świeżymi morelami- wyborne.

Muzeum Emigracji powstało w historycz-
nym budynku Dworca Morskiego i jest 
symbolicznym miejscem dla polskiej emi-
gracji. To właśnie przez Dworzec Morski 
począwszy od lat 30. XX wieku przeszły 
tysiące Polaków, którzy opuszczali kraj 
na legendarnych transatlantykach. Dziś 
gruntownie odrestaurowany gmach zo-
stał przystosowany do roli nowoczesnej 
placówki muzealnej. Ekspozycja opowia-
da o milionach ludzi, którzy opuszczali 
ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia 
i wolności. 

Wystawa jest nowocześnie i ciekawie za-
aranżowana a historia opowiadana jest 
głosem prawdziwych bohaterów, którzy 
zdecydowali się wyjechać z Polski, czę-
sto na zawsze. To poruszające opowieści, 
które poznajemy czytając listy i pocztówki 
z dawnych lat a także oglądając zdjęcia 
z rodzinnych albumów. Duże wrażenie 
robi też makieta słynnego transatlantyku 
Batory, zajmująca jedną z sal na wystawie.
Dotąd gdyńskiemu muzeum udało się 
pozyskać ponad 4 tys. eksponatów. Są 
wśród nich przedmioty pochodzące z pol-
skich transatlantyków, m.in. właśnie z „Ba-
torego”. Nadsyłali je Polacy z całego świa-
ta: z Francji, Stanów Zjednoczonych, ale 
i Australii czy nawet Zimbabwe. Swoje ro-
dzinne pamiątki przekazał muzeum m.in: 
Chris Niedenthal, światowej sławy foto-
graf. Jego matka, stenografistka w Pol-
skiej Agencji Fotograficznej, 17 września 
1939 roku, razem z polskimi władzami 
przekroczyła rumuńską granicę, a następ-
nie przez Francję dostała się do Londynu, 
gdzie mieszkała do końca życia. - Po jej 
śmierci pod schodami naszego rodzinne-
go domu znalazłem starą tekturową wa-
lizeczkę. Na niepozornym, przyklejonym 
do wieczka papierku mama napisała, że 
właśnie z tą walizką wyjechała z Polski we 
wrześniu 1939 r. - opowiada Niedenthal.
Historia wyjazdów z ziem polskich toczyła 
się na przestrzeni setek lat. W najróżniej-
sze części świata wyruszano zarówno za 
chlebem, jak i w poszukiwaniu wolności 
i lepszego życia. Nie zmieniło się to po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
W wędrówkę ruszano pieszo, pociągami, 
na pokładach statków, a później i samo-
lotów. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej 
emigracja stała się pokoleniowym do-
świadczeniem milionów młodych Polaków. 
Na całym świecie żyje ponad 20 milionów 
ludzi polskiego pochodzenia. Zwiedzając 
wystawę uświadamiamy sobie jak mało 
wiemy o tym czego doświadczyli nasi ro-
dacy.
Każdemu z muzeów można poświęcić 
wiele godzin i z pewnością nie będzie to 
czas stracony.

Monika Witkowska

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum Emigracji w Gdyni

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
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PROSTO Z UKOSA

Dowcipny dowcip z dowcipu...
Ciekaw jestem ilu spośród Państwa od razu domyśliło się co ten 
tytuł znaczy? A znaczy on tyle, co „rozumny pomysł z umysłu” 
- dodajmy, że zrodzony, lub wzięty. Jeszcze sienkiewiczowski 
pan Zagłoba mawiał o fortelach zrodzonych w dowcipie. 
 „Dowcipny wybieg” nie ozna-
cza załatwienia czegoś żartem i śmie-
chem, lecz przytomność umysłu, ro-
zumną pomysłowość, przemyślność. 
Tak przynajmniej było jeszcze w XIX 
wieku. To, że słowa oznaczające ro-
zum i rozumne postępowanie zaczęły 
oznaczać żart i śmiech najlepiej do-
wodzi ważności tych ostatnich. Otóż 
są one nierozerwalnie związane z wy-
soką inteligencją, bystrością umysłu, 
wiedzą.

 Czy jednak wystarczy wysoka 
inteligencja, refleks, bystrość, by być 
dobrym żartownikiem? Niewątpliwie te 
trzy cechy posiadają komputery a nie 
słyszałem by jakikolwiek komputer był 
w stanie ułożyć choć jeden dobry żart. 
Komputery, przynajmniej jak na razie, 
nie potrafią tworzyć zaskakujących 
skojarzeń, absurdalnych związków 
frazeologicznych, posługiwać się lo-
giką „na opak”, czyli tworzyć materię 
żartu i konstruować żarty. A czy kom-
puter potrafi się uśmiechnąć – bez 
względu na to czym ten uśmiech byłby; 
jakim szeregiem liczb by się objawił. 
W utworach SF ich autorzy dokonują 
takich zabiegów na wymyślanych hu-
manoidach z układów scalonych. Lecz 
w naszej rzeczywistości to się chyba 
jeszcze nie udaje. Przynajmniej nic mi 
o tym nie wiadomo. Być może moment 
w którym coś takiego nastąpi; gdy po-
wstanie dowcipkujący i bawiący się 
komputer, będzie pierwszym krokiem 
w „uczłowieczaniu się” sztucznej inte-
ligencji. Na razie wróćmy do ludzi...

Trudne nie tylko początki
Dwóch policjantów; jeden doświad-
czony, drugi praktykant udali się na 
miejsce tragicznego wypadku dro-
gowego. Na miejscu okazało się, że 
pewien przechodzień wpadł pod tram-
waj i jego głowę obcięły koła pojazdu. 
Po wstępnych oględzinach miejsca 
wypadku, policjanci przystąpili do 
spisywania protokołu. Doświadczo-
ny policjant dyktował jego treść prak-
tykantowi: „Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia stwierdziliśmy, że ciało de-
nata leżało na jezdni a głowa na tro-
tuarze...” W tym momencie praktykant 
przerwał dyktującemu:
- A jak się pisze „trotuar”?
Dyktujący chwilę pomyślał, po czym 
delikatnie, nogą, zsunął głowę z chod-
nika i kontynuował dyktowanie: „... le-
żało na jezdni a obok leżała jego gło-
wa.”

 Człowiek ociężały umysłowo, 
głupi, niedouczony nigdy nie wznie-
sie się do poziomu dobrego żartu. 
Owszem, ponieważ także odczuwa 

potrzebę śmiechu i brylowania w to-
warzystwie, będzie żartował, ale jego 
dowcipy będą ciężkie jak worek ce-
mentu i suche jak drzewa na wydmach 
pod Łebą, zatem śmieszyć będą tylko 
jego i jemu podobnych. Z kolei niczym 
nie wzruszona powaga dowodzi już 
nie tylko umysłowej ociężałości, lecz 
martwicy intelektualnej i emocjonal-
nej. Paul Valery, wielki francuski poeta 
twierdził, że: „Człowiek poważny mało 
ma świeżych myśli”; więc taka nadęta, 
chroniczna powaga musi rodzić podej-
rzenie o tępotę. Podobnie, jak głupko-
wata wesołkowatość w niestosownych 
sytuacjach skłania do podejrzeń o nie-
dorozwój umysłowy.

Fatalny zbieg okoliczności...
Przed sądem stanął Gucio Smakosz 
oskarżony o rozróbę po pijanemu. Sę-
dzia go przesłuchuje:
- A w ogóle to jak obwiniony mógł do-
prowadzić się aż do takiego upoje-
nia alkoholowego???
- Wysoki sądzie. Ja po prostu wpadłem 
w złe towarzystwo. Było nas ośmiu. Ja 
miałem dwie butelki wódki a tych sied-
miu nie chciało pić...

 Jednakowoż powaga wyra-
stająca z prawdziwej mądrości nie 
wyklucza dowcipności, lecz wręcz 
przeciwnie; służy jej. Arystoteles pisał: 
„Humor jest kamieniem probierczym 
powagi”, bowiem ludzi którzy się ni-
gdy nie śmieją nie można uznać za 
poważnych a jedynie za nadętych. Ży-
cie publiczne w naszym kraju od pew-
nego czasu egzemplifikuje tę prawdę 
aż nadto.  Żart wynikający z umiejęt-
ności kojarzenia, zauważania absur-
dów, dwuznaczności i sprzeczności, 
świadomego łamania konwenansów 
i stereotypów wymaga bystrej inteli-
gencji. Podobnej inteligencji wymaga 
reakcja na takie wysublimowane żarty 
ze wszystkiego i wszystkich z sobą sa-
mym włącznie.

Drastyczne wydarzenie
Do gabinetu prezesa korporacji wpa-
dła rozchisteryzowana 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 ktoś już?
- Nie, nie odcinaliśmy, bo się jesz-
cze ruszał...

 Kogoś pozbawionego kom-

pletnie rzutkości umysłu, śmiech 
z takich żartów będzie drażnił, iryty-
wał, gdyż żarty owe będą dlań kom-
pletnie niezrozumiałe. Jego złość bę-
dzie wywoływać i zazdrość w stosunku 
do znakomicie rozumiejących i z tego 
powodu rozbawionych i poczucie wy-
kluczenia. Zatem osobniki takie będą 
unikać towarzystwa „dowcipnych dow-
cipnisiów”, szukając podobnych sobie 
„ciężarowców” dowcipowych, miłośni-
ków wszelkich „sucharów” i prostac-
kich „dupereli”.

 Kończąc, chciałbym Państwa 
zostawić ze szczerym przeświad-
czeniem, że dowcip jest niezbędnym 
składnikiem naszego życia, bo jest on 
największą skarbnicą śmiechu, bez 
którego dobrze żyć się nie da. Naj-
większą skarbnicą i najbardziej wysu-
blimowanym nośnikiem śmiechu. Oby 
zawsze Wam, Drodzy Państwo towa-
rzyszyły wyłącznie dowcipne żarty; 
dowcipne, czyli i śmieszne i rozumne 
jednocześnie. I oby na dowcipie nigdy 
Wam nie zbywało; na dowcipie, czyli 
na żarcie i rozumie. I oby dowcip ni-
gdy Was nie opuszczał; dowcip, czyli 
rozum i żart. Nawet w sytuacjach mo-
gących wytrącić z równowagi, jak ta, 
którą przytaczam na koniec:

Nietrafiona kuracja
Do lekarza przyszła kobieta i z wielką 
pretensją w głosie, wyrzuciła z siebie:
- Chyba przepisał pan niewłaściwe 
lekarstwo mojemu mężowi na te jego 
bóle żołądka!
- Tak? A co ja takiego zaleciłam?
- Kazał mu pan wypić na nie kieliszek 
żołądkowej gorzkiej.
- No to przecież skuteczny sposób..
- Chyba nie. Bo kiedyś to on te bóle 
miewał raz na tydzień a teraz to ma 
co chwilę...

Jurek Ciurlok „Ecik”
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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 wrzesień 2017!!!

Zobacz nas na:

SKODA Fabia
Combi Ambiente 1.6 LPG Automatik
Komputer pokładowy, klimatyzacja, centralny zamek, 
elektryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne 
lusterka, tempomat, czujniki parkowania, Przyciem-
niane szyby, kontrola ciśnienia w oponach, CD, radio, 
MP3, podgrzewane przednie siedzenia.

Cena: 7.680 €

MAZDA 2
1.5 Center-Line Automatik 1.Hand
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik 
zmierzchu, asystent hamowania awaryjnego, kli-
matyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, elektryczne szyby, podgrzewane fotele, 
elektryczne lusterka, światła przeciwmgielne,CD, 
radio, AUX-In, MP3, lusterka zewnętrzne electr. 
składane, dynamicznej kontroli stabilności (DSC), 
elektryczne szyby przednie i tylne.

Cena: 8.400 €

RENAULT Grand Scenic
III Dynamique 1.4 TCe 130
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik zmi-
erzchu, automatyczna klimatyzacja, wspomaganie 
kierownicy, elektrycznie regulowane lusterka, dzielone 
tylne siedzenia, tempomat, czujniki parkowania, 
światła przeciwmgielne, Przyciemniane szyby, lusterka 
zewnętrzne podgrzewane, CD, radio, MP3, Kierownica 
antykamerowa, (USC), centralny system blokowania / 
system rozruchowy Handsfree Entry & Drive. 

Cena: 7.890 €

PEUGEOT 2008
Active 1.6 e-HDi FAP 92
Komputer pokładowy, system start-stop, czujnik 
deszczu, czujnik zmierzchu, asystent ruszania 
pod gorke, klimatyzacja, centralny zamek, elek-
tryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne 
lusterka, tempomat, czujniki parkowania, światła 
przeciwmgielne, podgrzewane lusterka, tylne światła 
LED, diody LED dzienne, system audio z 4 głośniki 
i pilot zdalnego sterowania na kierownicy, zestaw 
głośnomówiący Bluetooth.

Cena: 12.890 €

NISSAN Micra
1.2 Acenta
Skrzynia biegów automatyczna, czujnik deszczu, 
czujnik zmierzchu, automatyczna klimatyzacja, ws-
pomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne 
szyby, elektryczne lusterka, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, światła przeciwmgielne, interfejs 
Bluetooth, hamulec Assist (Assist Nissan hamowania).

Cena: 8.890 €

SUZUKI Splash
Klima
Manualna skrzynia biegów, komputer pokładowy, 
Klimatyzacja, Sterowanie Servo, Centralny zamek, 
Elektryczne podnośniki szyb, ABS, wspomaganie 
hamowania. 

Cena: 5.870 €

RENAULT Trafic
Kasten L1H1 2,7t 2
Manualna skrzynia biegów, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne lus-
terka, filtr wewnętrzny, kolumna kierownicy regulowana, 
zewnętrzne lustra ogrzewane, ABS, poduszka powietrzna, 
podłoga gumowa w kabinie kierowcy, pakiet Comfort, / 
przedział pasażerski, punkty mocowania.

Cena: 7.900 €

RENAULT Master
Kasten L3H2 HKa 3,5t Doka 3
Manualna skrzynia biegów, filtr cząstek stałych, sys-
tem start-stop, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne lus-
terka, filtr kabinowy, kolumna kierownicy regulowana, 
ABS,CD, radio, AUX-In, port USB, MP3, Bluetooth, 
asystent hamowania, funkcja chłodzenia, radiowy pilot 
zdalnego sterowania na kierownicy.

Cena: 16.890 €

RATY od
95 €/mies.

RATY od
100 €/mies.

RATY od
85 €/mies.

RATY od
110 €/mies.

RATY od
170 €/mies.

RATY od
105 €/mies.

RATY od
97 €/mies.

RATY od
145 €/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


