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Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zamiesz-
czeniem Waszej reklamy lub informacji, to informu-
jemy o terminie składania Waszych propozycji 
do dnia 30 października 2017.

21 września odeszło nam lato, na szczęście nie gwałtownie 
i prawie niezauważalnie.

Lato tego roku nas nie rozpieszczało, dlatego marzymy 
o prawdziwej jesieni, takiej z mglistymi porankami, dy-
wanami z kolorowych liści na chodnikach i z babim latem 
w parkach. Październik to miesiąc, który kojarzy się z za-
pachem grzybów, smażonych powideł, straganów pełnych 
jesiennych owoców, warzyw i kwiatów. Taka to właśnie jest 
jesień, melancholijna, refleksyjna, kolorowa i niosąca ze sobą 
wiele ważnych dat.

3 października – Dzień Jedności Niemiec – obchodzony 
od 1990 roku. Zdawało się, że podzielone Niemcy będą za-
wsze. Zjednoczenie było w sferze marzeń i mało kto wierzył 
w możliwość połączenia. Dziś to już przeszłość, historia.
9 października – Dzień Obalenia Muru – 1989. Berlin Za-
chodni z dnia na dzień z „wyspy na morzu czerwonym” – 
tak potocznie nazywano to miasto, otworzył się dla wszyst-
kich Niemców, mimo że starannie zaciera się ślady historii 
miasta, w głowach mieszkańców nadal miasto podzielone 
jest na część wschodnią i zachodnią.

Wszystkim Czytelnikom KONTAKTóW życzymy 
pięknej, słonecznej i kolorowej jesieni.

W dłuższe wieczory jesinne polecamy wybrać się na „Fe-
stival of Lights”.  Od 06. do 15. października będzie można 
podziwiać ok 40 instalacji świetlnych.

Oferta pomocy 
ze stałą siedzibą
Choć powstawało całkiem niedawno, to 
ma wiele poważnych sukcesów i wreszcie 
nową siedzibę. Mowa o stowarzyszeniu na 
rzecz potrzebujących dzieci 
Polsko-Niemieckie Dzieło Pomocy.

30 marca placówka została o�cjalne otwarta. Jej celem jest szeroko rozumiane wsparcie potrzebujących 
dzieci i młodzieży w Polsce i Niemczech. Do tej pory stowarzyszenie korzystało z gościnności 
stowarzyszeń berlińskich. Teraz ma nową siedzibę przy ulicy Zobeltitzstraße 68. By pomieszczenia mogły 
służyć stowarzyszeniu potrzebna była adaptacja. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrego serca 
w zaledwie miesiąc udało się odremontować oraz wyposażyć placówkę. - Naszym głównym celem jest 
wsparcie dzieci dotkniętych problemami wynikającymi z codzienności - mówi Klaudyna Droske, prezes 
Polsko-Niemieckigo Dzieła Pomocy. W planach są między innymi kursy językowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, warsztaty plastyczne oraz wykłady.

Stowarzyszenie działa formalnie od kwietnia 2015 roku a inspiracją do jego utworzenia było przykre 
wydarzenie wydarzenie w życiu Klaudyny i Ulricha Droske. - Chcieliśmy pomóc chłopcu chorującemu na 
nowotwór mózgu. Niestety po kilkumiesięcznej walce maluch zmarł. Jego smierć bardzo nas zabolała, 
jednocześnie dała nam wewnętrzną siłę aby kontynuować pomoc na rzecz potrzebujących dzieci.

Polsko-Niemieckie Dzieło Pomocy uczestniczy w programach �nansowanych przez kraj związkowy 
Berlin takich jak „Interkulturelle Lesepaten“, „Handarbeiten- und werken für Klein und Groß“, „Lange 
Nacht der Familien in Reinickendorf“ oraz „Reinickendorfer Sprach- und Lesetage“. W 2016 
stowarzyszenie zostało nominowane do prestiżowej nagrody europejskiej „Blauer Bär“.

W listopadzie rusza nasza długoletnia akcja pomocy bożonarodzeniowej „I want to help”, wspierająca 
dzieci z polskich i niemieckich domów dziecka. Zbieramy indywidualnie przygotowane paczki. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt - opowiada Klaudyna Droske.

Deutsch-Polnisches Hilfswerk e.V.
Zobeltitzstraße 68, 13403 Berlin

Tel.: (030) 233 65 004, www.dp-hilfswerk.eu
E-Mail: info@dp-hilfswerk.eu
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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

Szukamy:
Sponsorów: każda, nawet najmniejsza kwota ma znaczenie i pomoże 

nam uatrakcyjnić i profesjonalnie zorganizować �nał.
Wolotariuszy i osób chętnych do współpracy – każda para rąk i głowa 

pełna pomysłów to krok w stronę udanego �nału
Osób z zacięciem technicznym – dźwiękowców, oświetleniowców itd.

Firmy,  która pomoże nam zapewnić bezpieczeństwo uczestników.
Firmy,  która zaoferuje nam korzystne ubezpiecznie

Agencji reklamowej, która pomoże nam opracować i wydrukować 
ulotki oraz plakaty.

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! Przygotowania do 26. Finału WOŚP 
ruszyły pełna parą i aby były owocne, potrzebujemy 
wsparcia. Gwarantujemy świetną atmosferę 
oraz radość i satysfakcję z niesienia pomocy!

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
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odbędzie się pokaz polskiego �lmu OBCE NIEBO. 
Film ten, poruszający ważny temat życia polskich 

emigrantów pokazany będzie w ramach 
11. Berlińskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. 

Wstęp wolny. 
Film ukaże się w wersji oryginalnej z niemieckimi 

podtytułami. Po �lmie dyskusja.
Zapraszamy Isabella Andrzejewska do współpracy 

z Instytutem Polskim w Berlinie.

10 października 2017 o godz. 17.30 w kinie Filmkunst 66, 
Bleibtreustr. 12, 10623 Berlin-Charlottenburg

Most przejścia
Mówi się, że początki są najtrud-
niejsze. I coś w tym jest. Nowość 
budzi w nas lęk i zwątpienie we 
własne możliwości. Podkopuje 
nasze poczucie pewności i bez-
pieczeństwa. Jednak podczas ca-
łego życia mamy wiele początków 
i niejako jesteśmy zmuszeni, by 
stawiać im czoła.

I tak jak zaczynanie kolejnych etapów jest dla nas czymś natu-
ralnym, zamykanie ich już niekoniecznie. Myślę, że często mamy 
złudzenie, że jeśli czas danego etapu czy relacji dobiegł końca, 
to i koniec ten następuje samoistnie. Umiejętność pożegnania się 
jest tak samo ważna, jak umiejętność zaczynania czegoś nowego, 
a proces przejścia między jednym i drugim szczególnie ważny.

 Jesień jest idealną porą, aby zastanowić się nad na-
szą umiejętnością zakańczania pewnych etapów. Ostatnie ciepłe 
dni, ptaki szykujące się do odlotu, liście, które zaczynają opadać 
z drzew, wszystko wokół mówi nam o końcu pewnego okresu. Ni-
gdy nie byłam mistrzynią pożegnań i zawsze płakałam, ilekroć do 
nich dochodziło. Jednak z czasem odkryłam, że jest w nich coś 
nadzwyczajnego – nadzieja. Jeśli tylko odkryjemy, że każde poże-
gnanie budzi w nas nadzieję na kolejne spotkanie, wtedy łatwiej 
jest nam je zaakceptować. Według powiedzenia – „kiedy Bóg za-
myka drzwi, to otwiera okno”. I choć nigdy nie będzie tak jak było, 
zawsze możemy mieć nadzieję na coś podobnego, bądź jeszcze 
lepszego. Dlatego w czasie przejścia nadzieja jest tym, co poma-
ga nam iść naprzód.

 Idealnym symbolem przejścia jest most. To on łączy je-
den brzeg z drugim. Mieszkańca jednej strony z mieszkańcem 
drugiej strony rzeki, przepaść, której normalnie nie bylibyśmy 
w stanie pokonać. Nikt z nas jednak nie żyje na moście ani na-
wet pod mostem, bo jest to miejsce przejścia, chwilowego pobytu, 
a nie trwania. Tak i w życiu po każdym pożegnaniu mamy pe-
wien czas przejścia, krótszy bądź dłuższy, który umożliwia nam 
dobre zakończenie czegoś, co odchodzi i rozpoczęcie tego, co 
nadchodzi. I zawsze początek jest połączony z końcem poprzez 
most przejścia.

 Zdaję sobie sprawę, że rozliczenie się z przeszłością jest 
czasami dość bolesne, lecz jest to konieczne, by rozpocząć coś 
nowego. Tak jak w szkole na koniec roku mamy rozdanie świa-
dectw z ocenami z poszczególnych przedmiotów, tak i w życiu 
w czasie przejścia robimy analizę i bilans tego, co było, co zrobi-
liśmy, a czego nie. Gdzie popełniliśmy błąd, a z czego możemy 

być dumni. I przede wszystkim docenić rzeczy, być może małe, za 
które możemy być wdzięczni. Dopiero rozliczenie się i pogodzenie 
z przeszłością pozwala nam na rozpoczęcie nowego etapu. Bo 
jak powiedział Antoni Kępiński „Nasza przeszłość nadaje kształt 
naszej przyszłości”. Być może dlatego jest ona na tyle ważna, by 
ją zobaczyć, zaakceptować, wyciągnąć z niej lekcję i zamknąć, 
czyli przejść most do nowego etapu życia. Czego sobie i Państwu, 
szczególnie na te jesienne wieczory, życzę.

Anna Maria Wladkowska

CO? GDZIE? KIEDY?

Zapraszamy na „ Wieczór z Piosenką” 
w dniu 14.10.2017 o godz.19.00 na scenie teatru REDUTA 

Gneisenaustr.41 10961 Berlin (wejście od podwórka).

Zespół „STAN ZAWIESZENIA”
Dorota,Wojtek S.,Waldek,Rysiu,Andrzej i Albrecht
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Z piosenką 
przez jesień

Anna Burek: Skąd wzięła się Pani w Ber-
linie?

Agnieszka Wolf: Do Berlina przyjechałam 
w 1997 roku na studia podyplomowe w Hoch-
schule für Musik „Hanns Eisler” na kierunku 
„Kultur und Medienmanagement”, byłam wte-
dy świeżo upieczoną absolwentką Akademii 
Muzycznej w Poznaniu na kierunku Wycho-
wanie Muzyczne i Dyrygentura Chóralna.

A. B.: Jak znalazła się Pani w szeregach 
chóru „Spotkanie”?

Agnieszka Wolf: Poprzedni dyrygent i współ-
założyciel chóru, Józef Wilkosiński, chciał, ze 
względu na podeszły wiek, przekazać chór 
w ręce kogoś młodszego i szukał godnego 
następcy. Ja już wtedy pracowałam z innym 
chórem (Chór St. Annen parafii katolickiej 
w Lichterfelde), z którym -oprócz wzbogaca-
nia liturgii mszalnej - często występowaliśmy 
w innych okolicznościach, a także byliśmy 
dwa razy na koncertach w Polsce. Pan Wil-
kosiński był na którymś występie, odbyliśmy 
parę rozmów, potem miałam też próbną pró-
bę z chórem „Spotkanie” i zostało mi oficjal-
nie zaproponowane przejęcie kierownictwa 
tego chóru.

A. B.: Jaka jest historia chóru i skąd wziął 
się pomysł na jego stworzenie?

mości języka polskiego jako języka ojczy-
stego. Jest wielu chórzystów, którzy mają 
pochodzenie polskie i obywatelstwo nie-
mieckie albo dwa obywatelstwa. Ich status 
odzwierciedla często dzieje zawiłej polskiej 
historii. Niektórzy chórzyści nie mają polskich 
korzeni, ale bardzo interesują się Polską i są 
zaangażowani na różnych płaszczyznach we 
współpracę polsko-niemiecką. Inni dotarli do 
chóru, bo zaczęli się uczyć języka polskiego 
i szukali miejsca, gdzie mogliby go praktyko-
wać. Jeszcze inni dołączyli do chóru, bo - jak 
sami mówią - jakoś tak wyszło. Członkowie 
„Spotkania” reprezentują najróżniejsze grupy 
zawodowe, a ich wiek to od 45 do 85 lat.

A. B.: Jaki repertuar wykonujecie? Kto 
o nim decyduje i w jakim języku głów-
nie śpiewacie?

Agnieszka Wolf: Nasz repertuar jest bar-
dzo różnorodny. Na koncertach staramy się 
zawsze tak komponować program, by zna-
lazły się w nim utwory w języku niemieckim 
i polskim. Mamy także w repertuarze utwory 
w języku angielskim, francuskim, hebrajskim 
i rosyjskim. Śpiewamy melodie świeckie 
i sakralne - w zależności jaka jest tematyka 
danego koncertu. Mamy w repertuarze wie-
le polskich utworów ludowych w ciekawych 
opracowaniach, a rokrocznie dajemy koncert 
bożonarodzeniowy. O repertuarze decyduję 
ja, jako osoba odpowiedzialna za część arty-
styczną. Niektóre decyzje wyboru repertuaru 
są jednak podejmowane wspólnie lub nieraz 
chórzyści proszą mnie o włączenie do progra-
mu koncertu niektórych ulubionych utworów.

A. B.: Co szczególnego wnosi w działal-
ność chóru fakt, ze jest on polsko-niemiec-
ki?

Agnieszka Wolf: Nadrzędnym celem pol-
sko-niemieckiego chóru „Spotkanie” od mo-
mentu jego powołania w 1989 jest porozu-
mienie pomiędzy narodami oraz pojednanie 
poprzez śpiew, promowanie polskiej historii, 
kultury i polskich krajobrazów na wyjazdach. 
To nasza swego rodzaju „misja”, którą chór 
systematycznie realizuje. Oprócz tego człon-
kowie chóru aktywnie biorą udział w innych 
wydarzeniach kulturalnych Berlina związa-
nych z Polską i intensywnie się wymieniają 
doświadczeniami czy rekomendacjami. Wielu 
członków chóru na własną rękę w czasie wol-
nym czy na urlopie wybiera się do Polski, aby 
ten kraj lepiej poznać.

A. B.: Jakie cele wyznaczacie sobie Pań-
stwo na najbliższe miesiące?

Agnieszka Wolf: Nasze plany są bardzo in-
tensywne: w listopadzie zaśpiewamy koncert 
w Kommunikationszentrum am Ostpreußen-
damm w ramach podziękowania za bezpłatne 
użyczanie nam pomieszczenia, gdzie mamy 
próby w Club Steglitz w Seler Weg. Poza tym 
przygotowujemy się intensywnie na nasz co-
roczny koncert adwentowy, który w tym roku 
zaśpiewamy 10 grudnia o godz. 17.00 w Ko-
ściele Mater Dolorosa w Lankwitz. Czas ko-
lęd kończy się w Niemczech wraz ze Świę-
tami Bożego Narodzenia, ale my będziemy 
je śpiewać dłużej. Zostaliśmy zaproszeni na 
festiwal kolęd, który odbywa się w Poznaniu 
w kościele p.w. św. Józefa przy ulicy Fredry 
w dniu 6 stycznia 2018 roku - wykonamy kon-
cert kolęd polsko-niemieckich. Po powrocie 
z Poznania będziemy już myśleć o nowym 
wiosenno-letnim repertuarze, który wykona-
my na różnych koncertach w Berlinie oraz na 
koncercie podczas naszego wyjazdu majo-
wego. Bardzo by nam zależało, aby chór się 
powiększył – szczególnie jeżeli chodzi o pol-
skich chórzystów – byłoby to wzbogacenie dla 
całego chóru, gdyż polscy śpiewacy są u nas 
mniejszością. Chętni do śpiewania w chórze 
proszeni są o skontaktowanie się telefonicz-
nie albo drogą mailową (tel.: 01578 5612932 
lub leitungskreis@deutsch-polnischer-chor-
-berlin.eu). Ewentualnie można także przyjść 
na nasz najbliższy koncert i zagadnąć nas po 
koncercie. Do zobaczenia!

Anna Burek

O tym, że muzyka łagodzi obyczaje słyszał chyba każdy, ale 
o polsko-niemieckim chórze „Spotkanie” z Berlina chyba 
nieliczni, a szkoda, ponieważ w zespole brakuje polskich 
śpiewaków. Może wstąpienie w jego szeregi to dobry po-
mysł na jesienne wieczory?

Agnieszka Wolf: W 1989 roku członko- 
wie TNP (Towarzystwa Polsko-Niemieckiego) 
w Berlinie założyli polsko-niemiecki chór. Od 
tego czasu członków „Spotkania” łączy zainte-
resowanie muzyką, językiem, historią i kulturą 
polską. Chór przynależy również do Szkoły 
Muzycznej w Steglitz-Zehlendorf.

A. B.: Na czym polega działalność chóru?

Agnieszka Wolf: Chór spotyka się regular-
nie we wtorki wieczorem przy ulicy Selerweg 
w Steglitz, niedaleko Steglitzer Park. Przed 
rozpoczęciem próby o 19.00 mamy zajęcia 
z języka polskiego dla tych, którzy nie znają 
tego języka bardzo dobrze. Aby nie tracić cen-
nego czasu na próbie, chórzyści ćwiczą pod 
opieką polskojęzycznych chórzystów wymo-
wę tekstów polskich utworów. Przy okazji są 
wyjaśniane pewne gramatyczne zawiłości, ale 
nacisk jest głównie na wyraźną wymowę pol-
skich słów. Często też po zaśpiewaniu koncer-
tu wybieramy się do lokalu, żeby coś zjeść lub 
wypić i uczcić nasz występ. Chór otrzymuje 
wiele zaproszeń na różne imprezy, więc oka-
zji, żeby się spotkać, jest niemało. Tradycją 
chóru jest także kilkudniowy wyjazd do Polski 
w długi weekend majowy „Himmelfahrt”. Chór 
podejmuje demokratyczną decyzję, w który 
zakątek Polski chce jechać i wyprawa jest 
organizowana. Oprócz zwiedzania i poznawa-
nia nowego regionu ważnym punktem pobytu 
jest zawsze koncert chóralny lub występ na 
mszy w pobliskim kościele, np. w 2016 roku 
podczas pobytu w Górach Izerskich śpiewali-
śmy koncert w zabytkowym Domu Zdrojowym 
w Świeradowie Zdroju w sobotę po południu, 
a następnego dnia przed odjazdem na zapro-
szenie proboszcza tamtejszej parafii zaśpie-
waliśmy na mszy i zostaliśmy bardzo ciepło 
przyjęci. Co jakiś czas organizowany jest tak-
że stricte warsztatowo-roboczy, weekendowy 
wyjazd chóralny.

A. B.: Ile osób i jakich narodowości, w ja-
kim wieku oraz o jakich zainteresowaniach 
należy do chóru?

Agnieszka Wolf: W chórze przeważają chó-
rzyści o narodowości niemieckiej bez znajo-

Agnieszka Wolf

Chór w Łodzi
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Tę właśnie ideę postanowił kontynuować 
niemiecki artysta. „Trójdźwięk” można oglą-
dać w Berlinie na wyjątkowej wystawie 
w Hamburger Bahnhof.

Rudolf Belling (1886–1972) jest jednym 
z najważniejszych niemieckich rzeźbiarzy 
klasycznej moderny. Wystawa w Berlinie, 
mieście urodzenia artysty jest pierwszą tak 
obszerną wystawą jego twórczości od 40 
lat i pokazuje wpływ i znaczenie Bellinga na 
awangardę XX wieku. Widzimy tu około 80 
obiektów pochodzących z lat 1910-1970. Są 
to rzeźby, rysunki, modele, filmy i fotografie.
Od roku 1912 artysta tworzył rzeźby o ce-
chach kubizmu i ekspresjonizmu pod wpły-
wem kierunków futuryzmu i konstruktywizmu, 
także pod wpływem przyjaźni z ukraińskim 

artystą Aleksanderem Archipenką, który wy-
myślił tzw. „sculpto-peintures” (tzw. skulpto-
malarstwo). Były to płaskorzeźby z drewna, 
metalu i papier-maché oprawione w ramy 
drewniane lub gipsowe.
 
W twórczości Bellinga wyodrębnia się trzy 
okresy: pobyt w Berlinie do lat trzydziestych, 
pobyt na emigracji w Turcji (30 lat) i ostat-
nie lata życia w Monachium. Od 1937 roku 
był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych 
w Stambule. Poświęcił się wtedy głównie 
pracy pedagogicznej. W roku 1944 stworzył 
pomnik prezydenta Turcji Ismeta Inönü.

Po powrocie do Niemiec (miał wtedy 80 lat) 
pozostał wierny swojemu stylowi, czego do-
wodem jest Symbol Wspólnoty z roku 1968 
i rzeźba kwiatowa z roku 1972.
 
Belling tworzył przez ponad 60 lat. W jego 
twórczości dostrzegamy inspirację ekspre-
sjonizmem, Realizmem Magicznym, futu-
ryzmem, konstruktywizmem, abstrakcjo-
nizmem czy naturalizmem. Pracował jako 
scenograf, projektant kostiumów, portreci-
sta, zajmował się reklamą. Współpracował 
z architektami, tworzył interesujące wnętrza, 
fontanny i pomniki. Jest nawet twórcą rzeźby 
modowej, która do dzisiaj stanowi wspaniały 
przykład nowoczesnego manekina.
Wystawie towarzyszy katalog. To wyjątko-
wa publikacja pokazująca całościowo pracę 
rzeźbiarza na przestrzeni lat 1906 – 1972. 
Znajdziemy tu zdjęcia szczegółów, intere-
sujące teksty a także ilustracje wielkoforma-
towe. 336 stron. Katalog kosztuje 35 Euro. 
Dodatkowo muzeum opublikowało książkę 
o rzeźbiarzu dla dzieci. Może być czytana 
maluchom albo samodzielnie przez nieco 
starsze dzieci. Koszt: 12 Euro.

Dzieła Bellinga możemy oglądać w Hambur-
ger Bahnhof do 29 października 2017.

Marta Szymańska

Hamburger Bahnhof - Museum 
für Gegenwart - Berlin
Godziny otwarcia:
poniedziałek : zamknięte
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 10:00 – 18:00
czwartek: 10:00 – 20:00
piątek: 10:00 – 18:00
sobota: 11:00 – 18:00
niedziela: 11:00 – 18:00

Wstęp:
bilet normalny: 8 Euro
bilet ulgowy: 4 Euro
do 18 roku życia wstęp bezpłatny
wstęp na wszystkie wystawy: 
14 Euro / 7 Euro

Rudolf Belling – rzeźbiarz, 
dla którego rzeźba to za mało!
Jedną z najsłynniejszych rzeźb artysty jest „Trójdźwięk” z roku 1919. Speł-
nia ona marzenia  twórcy, aby połączyć malarstwo, rzeźbę i architekturę. 
Dzieło to jest taką właśnie syntezą. W XVI wieku włoski rzeźbiarz Benvenu-
to Cellini uważał, że rzeźba powinna być oglądana z wielu stron i ukazywać 
wiele oblicz.

Kopf in Messing, 1925 Staatliche Museen zu Berlin, 
Nationalgalerie © Nationalgalerie, SMB / Johann Clau-
sen / VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Kopf in Messing, 1925  Staatliche Museen zu Berlin, 
Nationalgalerie © bpk / Nationalgalerie, SMB / VG 
Bild-Kunst, Bonn 2017

Skulptur 23, 1923 (Guss 1966) Staatliche Museen zu 
Berlin, Nationalgalerie © Nationalgalerie, SMB / Tho-
mas Bruns / VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Widok na wystawę © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Jan Windszus / VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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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.

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

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

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de
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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

tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego
Po uzgodnieniu terminu niektóre tłumaczenia wykonuję na poczekaniu:

akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 94, 13409 Berlin-Reinickendorf 

(adres prywatny: Emmentaler Str. 95). 
Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125

Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: 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.

http://care-primo.pl/p-protection


| | KONTAKTY KONTAKTY14

WARTO WIEDZIEĆ 

Nazwy produktów są bardzo miłe: „Konto-
-Myszka“, „Baby Sparbuch“, „Pszczółka 
Maja Schutzbrief“.

Za tymi marketingowymi balonikami kryją 
się produkty finansowe, które banki i ubez-
pieczalnie oferują rodzicom dla swych po-
ciech. Kto się przyjrzy dokładnie, zobaczy 
iż chodzi tu często o drogie produkty, które 
w efekcie końcowym opłacają się tylko ban-
kom, nie dzieciom.

KONTO-MYSZKA (Mäusekonto)

oferowane przez Sparkasse Hamburg 
chwali się na swojej stronie internetowej 
hasłem 3% rentowności w skali roku. Brzmi 
to na pewno bardzo interesująco, jednak 
poniżej w stopce reklamy jest informacja, 
iż dopiero od kwoty 500 € oprocentowanie 
wynosi…0,03% (!)

Policzmy: Gdyby rodzice dziecka wpłacali 
mu miesięcznie po 50 € przez 10 lat, uzbie-
raliby dokładnie 6.000 €.

Po tym okresie czasu latorośl cieszyłaby się 
całkowitą sumą 6.157 €. Czyli nasze odset-
ki, inaczej: zysk, wyniosłyby w ciągu 10 lat 
157 €, co odpowiada rocznej rentowności 
0,51%.

Podobnie działają książeczki oszczędno-
ściowe, czyli popularne Sparbuchy.

W tym momencie warto uzmysłowić sobie, 
ile wynosi inflacja, czyli rokroczna utrata 
wartości pieniądza. Oficjalna, ta podawana 
w środkach masowego przekazu, to około 
2%. Nieoficjalna, czyli realna plasuje się 
na poziomie ok. 4%.

UBEZPIECZENIE WYKSZTAŁCENIA 
(Ausbildungsversicherung)

Lubiane przez rodzicow ubezpieczenie, 
choć mało znane wśród innych narodowo-
ści.

Zamysł: rodzice wpłacają regularnie usta-
loną w umowie kwotę przez określony czas, 
np. 15 lat.

Wraz z zakończeniem umowy dziecko 
otrzymuje zapisaną kwotę ubezpieczenia. 
Jeżeli w trakcie umowy rodzic umrze, ubez-
pieczyciel przejmuje dalsze płacenie składek.

Zabezpieczenie to ma jednak swoją cenę. 
W zależności od ubezpieczyciela, koszt ta-
kiej umowy waha się między 10-20% wyso-
kości miesięcznej składki, przez cały okres 
umowy, jako zabezpieczenie ryzyka i sam 
jej koszt stricte.

ALTERNATYWA

Kto chce dobrze zabezpieczyć swoje dzie-
ci, powinien oddzielić ubezpieczenie ry-

Tu również ustalamy miesięczną, stałą 
kwotę składki.

Dobrze dobrany fundusz mieszany (Misch-
fonds) inwestuje w wiele działów gospo-
darki, w akcje, technologie a tym samym 
zmniejsza ryzyko straty.

Lokaty tego typu mogą służyć zarówno jako 
polisy emerytalne lub oszczędnościowe 
i umożliwiają elastyczny dostęp do groma-
dzonych środków.

Rentowność w skali roku na poziomie 
8-10% gwarantuje całkiem przyzwoity przy-
rost kapitału, który nawet pomniejszony 
o koszty (średnio 0,6%) zostawia nas ze 
sporą ilością zebranych środków.

KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE (Bauspar-
pläne) uchodziły długo jako klasyk oszczę-
dzania dla dzieci. Jednak z czasem niskie 
oprocentowanie spowodowało osłabnięcie 
oczarowania lokatą. Nawet odsetki, które 
powiązane długofalowo z kredytem, mają-
ce zapewnić stabilizację nie wyglądają już 
zbyt atrakcyjnie.

Należy jednak odróżnić „jabłka od gruszek“. 
Pożyczka pod zakup nieruchomości oparta 
na Bausparplanie jest wpisana na drugiej 
pozycji w księgę wieczystą i może być po-
równywana z warunkami pożyczki hipotecz-
nej. Oprócz niewysokiego oprocentowania 
umowy tego typu, plus umowy pożyczki, 
wiążą nas łącznie nawet na 40-50 lat.

ZŁOTO i metale szlachetne przynoszą nie-
wysoki i niezrównoważony zysk, jednak od 
dziesięcioleci uchodzą za bardzo stabilny 
i zawsze wymienny środek płatności.

Fundusze ETC inwestujące w złoto dają na-
wet możliwość wypłacania swoich udziałów 
z funduszu w złocie.

ZŁOTY ŚRODEK ?

Jeżeli chcemy mądrze i stabilnie pokie-
rować finansami naszego dziecka propo-
nuję osobiście zbudowanie polisy opartej 
na kilku dobrze dobranych i wyselekcjo-
nowanych funduszach ETF o sprawdzonej 
historii i ugruntowanej rentowności, gdzie 
jednym z funduszy jest złoto lub inny metal 
szlachetny.

Zagwarantuje nam to szybki przyrost kapi-
tału i bezpieczeństwo w przypadku chwilo-
wej zmiany kursu któregoś z funduszy.

             
                            

Bartosz Drajling Doradca IHK 
Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin

Tel.: 0152 579 54 514 
Fax.: 030 922 83087 

Mail: drajling.finanz@web.de 

„Gdzie (…) są moje pieniądze?“. 
Jak odłożyć dla dziecka na przy-
szłość? Jak je dobrze zabezpie-
czyć finansowo?

zyka od formy oszczędzania. Należy uni-
kać produktów kombinowanych typu 2-, 
3- w jednym. W przeważającej większości 
przypadków korzystna cena nie idzie w pa-
rze z zakresem i jakością świadczeń.

W połączonych dwóch produktach o usta-
lonej cenie, w każdym z nich musi czegoś 
brakować, aby ich cena jako jeden, była 
bardziej przystępna. Jest to brutalnie logicz-
ne.

Zawsze należy patrzeć i dopytać w banku, 
czy ubezpieczalni, jakie są koszta propono-
wanych umów.

Ubezpieczeniem się od ryzyka śmier- 
ci (Risikolebensversicherung) na sumę 
200.000 € może rodzic zabezpieczyć part-
nera oraz dziecko, przy średnim koszcie 
100-160 € na rok. Dane dla statystycznego 
35-latka.

Chcąc kompletnie ochronić siebie i swo-
ją rodzinę można pomyśleć dodatkowo 
o ubezpieczeniu się od niezdolności zawo-
dowej (Berufsunfähigkeit).

JAKA LOKATA, JAKA KONCEPCJA ?

PLANY OSZCZĘDNOŚCIOWE o stałym 
oprocentowaniu (Festverzinste Spar-
pläne) są de facto bezpłatne, czyli nie 
związane bezpośrednio z kosztami. Ich 
oprocentowanie waha się obecnie między 
0,01% a 1,9%. Lokaty te punktują stałym 
oprocentowaniem. Jednak i tu stałość ma 
swoją cenę - czynnik inflacyjny powoduje, iż 
lokatom tym grozi pomniejszenie kapitału.

PLANY OSZCZĘDNOŚCIOWE oparte 
na funduszu celowym (Fondssparpläne) 
mogą przynieść całkiem przyzwoity zysk 
w granicach 3-6% rocznie, jednak banki 
i Sparkassy sprzedają w większości drogie, 
aktywnie zarządzane fundusze.

Są to fundusze, które w pierwszej fazie 
oszczędzania inwestują z nastawieniem na 
zysk, w drugiej z kolei skupiają sie na re-
dukcji ryzyka.

Fundusz Sparkasse „Deka“ kosztował, pa-
trząc wstecz, 1,84% w skali roku.

Przykład: posiadając udziały w funduszu 
o wartości 6.000 € płacimy pośrednio (jest 
to odciągane z funduszu) 110,40 € na rok, 
przez cały okres działania umowy. Do tego 
musimy odliczyć koszt zarządzania fundu-
szem. Całkowite obciążenie może wynieść 
nawet 40% wartości kapitału.

INDEXFONDS (ETF), czyli fundusze noto-
wane na giełdzie. W przeciwieństwie do wy-
mienionych wcześniej Fondssparpläne są 
związane ze znacznie mniejszymi koszta-
mi, ponieważ zarządzanie nimi jest tańsze.
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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

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 Polski Tapicer - 25 lat w zawodzie (Berlin),

Beratung, Restaurator (10 lat Gwarancji)
poszukuje pracy. 
Tel.: 030 3926554 (automatyczna sekretarka) 

Funk: 0177 7389181

Zatrudnimy na stałe 3 fachowców 
do montażu rusztowań

Przynajmniej jeden ze znajomością języka niemieckiego 
i posiadaniem prawo jazdy C1. 

Miejsca pracy - Berlin, Brandenburg.
Zarobki w brutto około 1800 euro. Tel.: 033 827076107
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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

Rentner gesucht: ganzjährig für kl. Bauernhof, nähe Kaiserslau-
tern. Ehem. Landwirt, Handwerker, Hausmeister, auch ohne Auto, ehr-
lich., kein Trinker, kein Raucher Familien Anschluss, eigene Wohnung, 
volle Verpflegung, alles frei, gutes Geld/Verdienst.
E-mail: bison@bisons.de, Tel.: 0049 63741576

Producent urządzeń medycznych poszukuje mechanika precyzyj-
nego na cały etat. Oczekujemy techniczne zrozumienie,  
prawo jazdy, język polski i niemiecki i gotowość do podróży.  
Tel.: 030 311601740, info@zeptoring.de

Poszukuję pracowników budowlanych do prac wykończeniowych: 
malowanie, gładzie gipsowe, montaż ścianek działowych. 
Telefon kontaktowy 0172 6176278

Dam pracę na produkcji mięsnej i wędlin w Spandau. Sprawność 
fizyczna i język niemiecki jest podstawą. Atrakcyjne wynagrodzenie 
i dobre warunki pracy. Pomoc polskojęzycznego koordynatora na miej-
scu, jetztbewerben@t-online.de Tel.: 0159 05411641

Praca w Berlinie jako Kierowca Kat C+E od zaraz. Oczekiwania: 
Karta kierowcy Kwalifikacja - kod 95, znajomość j. niemieckiego, 
znajomość Berlina. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałą pracę 
i pomoc polskojęzycznego koordynatora. 
Jetztbewerben@t-online.de Tel.: 0159 05411641

Przyjmę do pracy przy malowaniu klatek schodowych z umową  
o pracę na stałe, w wymiarze 40h/tyg. Proszę dzwonić tylko między 
godz. 08.00 – 17.00. Tel.: 0174 9461227

Studentka slawistyki i germanistyki na Uniwesytecie Humboldta 
w Berlinie, dwujęzyczna, udziela dzieciom i młodzieży korepetycji z ję-
zyka niemieckiego. Możliwość przyjazdu do domu ucznia. 
Tel.: 0176 5023 6082 

Szukam miłą i pracowitą Panią do sprzątania w naszej Praktyce 
Lekarskiej. Mile widziane doświadczenie w pracy. Umowa Mini Job 
450 €. Od  Wtorku do Piątku  w godz. 14.00 – 17.00. Praxis Dr. med. 
Konrad Kurp, Frauenarzt und Pathologe, Interdisziplinäre Facharztpraxis, 
Dysplasiesprechstunde, Hagelberger Str. 55, 10965 Berlin-Kreuzberg. 
Tel.: 030 7857394, Fax: 030 7864259, e-mail: info@praxis-kurp.de

Zlecę tłumaczenie textów o tematyce: wellness/ayurveda. Z j.polskiego 
na j.niemiecki i j.anglielskiego na j.niemiecki, osobie ze znajomością pro-
gramu Exel (Tabelki). Oraz prowadzenie konta na Facebook. Info proszę 
na mail: meridian.kosmetik@gmail.com

Studentka slawistyki i germanistyki na Uniwesytecie Humbold-
ta w Berlinie, dwujęzyczna, udziela dzieciom i młodzieży korepetycji 
z języka niemieckiego. Możliwość przyjazdu do domu ucznia. Tel. 
0176 50236082.

Poszukuję Pracowników Budowlanych do prac wykończeniowych. 
Malowanie, gładzie, gipsowe, montaż ścianek działowych. Telefon kon-
taktowy: 0172 6176278

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

egzaminowanych pielęgniarek, Altenpfleger 
i pomoce pielęgniarskie ze znajomością 

 j. niemieckiego.
A.Czyrka-Kwast, tel.: 030/ 32 51 26 99

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

AwaLux GmbH sucht ab sofort:
Büromitarbeiter/-in

Für folgende Aufgaben:
 Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, Datenbankp�ege,

Vorbereitung von Einsätze
Das bringen Sie mit:

Ausbildung im kaufmänischen Bereich, Computerkenntnisse,
Deutsch in Wort und Schrift, Polnisch in Wort

Persönliche Stärken:
Eigeninitiative, Team-,Organisiations-

und Kommunikationsfähigkeit

Arbeitsort: Berlin-Spandau, Arbeitszeit:
Vollzeit, Teilzeit - �exibel (40 Stunden/Woche)

Bitte senden Sie die Bewerbung/Lebenslauf an:
job@awalux.de

Firma Westenberger od 18nastu lat na rynku 
natychmiast przyjmie pracownika do przeprowadzek

w Berlinie, który posiada prawo jazdy do 7,5 t.
Tel.: 0170 23 88 88 7

Büro: Marienfelder Chaussee 28f - 12349 Berlin, 
Lager: Späthstrasse 16-18 - 12359 Berlin

Tel.:  030 - 600 814 86, Fax : 030 - 627 389 12
E-Mail: pawestenberger@aol.com, www.umzug-westenberger.de
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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).
Verbindung leben

Neue Wege gehen – 
Loadmaster (m/w) bei der 
AeroGround Berlin gesucht
Als Loadmaster (m/w) sind Sie für die Führung 
eines Ladeteams während des gesamten Prozesses 
der Flugzeugabfertigung verantwortlich. Seien 
Sie mitten im Geschehen und meistern Sie täglich 
spannende Aufgaben mit unserem Flughafenteam.  

Werden auch Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte 
in Berlin und tauchen Sie ein in die faszinierende 
Welt der Luftfahrt.

Informieren Sie sich über ihre Aufgaben oder 
direkt über Einstiegsmöglichkeiten auf 
www.aeroground.de

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.

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: 
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NAUKA / PRACA

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 usług hotelarskich oferuje 
całoroczne miejsce pracy jako:

pokojówka/ pokojowy
oraz kierownik piętra

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

4-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu.

Wynagrodzenie za godzinę wynosi 10 € 
plus dodatki za niedziele i święta. 

Znajomość języka niemieckiego wymagana. 

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

Wynajmę mieszkanie dwupokojowe (63 m²) w Gropiusstadt/Neukölln 
za 750 €. Udzielę też samego meldunku na dłuższy okres czasu.  
Tel.: (030) 91594978 

Sprzedam działkę z pięknym widokiem na jezioro. Tel.: 60962164

Mieszkanie do wynajęcia bez meldunku dla 4 osób, od osoby prywat-
nej. Najchętniej Paniom wracającym na Weekend do domow ( Pendler ) 
U-Bhf Leinenstrasse. 250 Euro od osoby plus opłaty. 0171 75 89 040

Oferujemy:
prace od zaraz
10 - 12 euro/h

długoterminowe zlecenie
możliowść pracy w nadgodzinach

możliwość rozwoju zawodowego oraz 
długotrwałej współpracy
bezpieczne miejsce pracy

wsparcie opiekuna
jasne i przejrzyste umowy
przyjazna atmosfera pracy

Wymagania:
dyspozycyjność

sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Mile widziane:
doświadczenie na powyższym stanowisku
znajomość języka niemieckiego w stopniu 

komunikatywnym

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
job@awalux.de

Firma AwaLux GmbH poszukuje osób 
do sprzątania obiektów biurowych, 
hotelowych, zakładów produkcyjnych, 
szpitali, praktyk lekarskich.

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
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Tradycyjnie jesienią zawsze robiono za-
pasy na zimę - owoce, warzywa i jagody, 
suszono, kiszono, zamykano w słoikach, 
a na stołach królowały ciasta. Placek ze 
śliwkami to jedna z najsmaczniejszych 
i genialnych propozycji naszych ukocha-
nych gospodyń. Przedstawiam dziś dwa 
sposoby na najłatwiejsze placki ze śliwka-
mi. Są tak banalnie proste, że nie sprawią 
kłopotu żadnej pani domu ani gospodarzo-
wi, który lubi robić wypieki. Śliwkowe ucie-
rane jest ciastem, które jest obowiązkowe 
i to przynajmniej raz w tygodniu! Niesa-
mowicie puszyste… delikatne… miękkie 
i pachnące…Ciasto ucierane ze śliwkami 
nazywamy w domu duszkiem, bo zwykle 
znika gorące prosto z piekarnika!

i cukier waniliowy wsypujemy do masy, 
mieszamy. Pianę z białek dodajemy do 
ciasta i delikatnie mieszamy. Owoce myje-
my, kroimy na połowę i wypestkowujemy. 
Blachę smarujemy tłuszczem (ja wykła-
dam dno papierem do pieczenia) Przez 
sitko posypujemy wnętrze bułką tartą. Cia-
sto wylewamy delikatnie na przygotowaną 
blachę. Układamy wypestkowane śliwki. 
Sprawdzonym sposobem jest wbijanie 
połówek śliwek w ciasto. Pieczemy ok. 45 
minut w 180°C

CIASTO ZE ŚLIWKAMI I MAKIEM
• 1 kostka masła
• ½ szklanki cukru
• 1 szczypta soli
• 3 jaja kurze
• 3 szklanki mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• ½ szklanki mleka
• ½ szklanki śmietany
• 8 łyżek stołowych mielonego maku
• 1 kg śliwek węgierek
• 1 opakowanie cukru wanilinowego
• 1 opakowanie galaretki porzeczkowej

Masło utrzeć na kremową masę ze 170 g 
cukru i solą. Dodać jaja (jedno po drugim) 
i ucierać. Mąkę zmieszać z proszkiem do 
pieczenia, na zmianę dodawać mleko, 
śmietanę i mieszać. Dodać do ciasta mak. 
Śliwki przepołowić i usunąć pestki. Ciasto 
włożyć do głębokiej formy do pieczenia, 
wyłożonej papierem do pieczenia i ułożyć 
na nim połówki śliwek. Pozostały cukier 
zmieszać z cukrem wanilinowym i posy-
pać nim ciasto. Ciasto piec przez ok. 35 
minut w piekarniku rozgrzanym do 180 
stopni. Galaretkę porzeczkową ogrzać 
i zalać nią śliwki. Zostawić ciasto do osty-
gnięcia i na życzenie udekorować cukrem 
pudrem. Smacznego.

Bogusław Sypień

JESIEŃ IDZIE PRZEZ SAD
Lato zbliża się do końca, nadchodzi okres zbiorów. Kolejne dni 
mijają, jesień zbliża się do naszych domów, więc skorzystajmy 
ze skarbów, jakich dostarczają nasze sady, ogrody i pola. 

CIASTO UCIERANE ZE ŚLIWKAMI

• (blacha 22-26 cm)
• 400 g kefiru
• 3 jajka
• 1 szklanka cukru
• ½ szklanki oleju
• 1 opakowanie cukru wanilinowego
• 3 łyżeczki proszku do pieczenia
• 2,5 szklanki mąki
• 300 g śliwek węgierek (wygodniej jest, 

kiedy pestka odchodzi od miąższu)

Cukier ubijamy z żółtkami. Białka ubijamy 
na sztywną pianę, odstawiamy do lodów-
ki. Do ubitych żółtek dodajemy kefir i olej 
rzepakowy, mieszamy. Mąkę z proszkiem 

Placek ze śliwkami

Placek ze śliwkami

Tort ze śliwkami
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Zabierzcie dotacje, dajcie reparacje?
Andrzej Przyłębski, ambasador Polski w Niemczech rok po 
objęciu placówki w Niemczech mówi o najważniejszych proble-
mach stosunków polsko-niemieckich.

Panie ambasadorze, spotkaliśmy się w tym miejscu dokład-
nie rok temu, wtedy obejmował Pan placówkę w Berlinie. 
Wywiad w naszej redakcji był Pana pierwszym wywiadem 
w Niemczech.  Powiedział Pan wtedy, że „Angela Merkel ro-
zumie coraz bardziej rządy PiS, gorzej jest z mediami. Ale 
to jest moje zadanie, by dotrzeć do dziennikarzy”. Czy po-
litycy niemieccy rzeczywiście zaczynają rozumieć politykę 
polskiego rządu? Angela Merkel niedawno powiedziała, że 
traktuje bardzo poważnie stanowisko Komisji Europejskiej 
ws. stanu praworządności w Polsce.

To jest trudne pytanie. Była taka wypowiedź Angeli Merkel, ale 
należy ją traktować w kontekście kampanii wyborczej. CDU nie 
chce wypaść gorzej niż inne partie, które krytykują Polskę. Ale 
nadal możemy liczyć na większe zrozumienie ze strony CDU, niż 
w przypadku innych ugrupowań.

A czy udało się Panu dotrzeć do niemieckich dziennikarzy  
i wytłumaczyć, na czym polega polityka PiS?

Muszę przyznać, że nie jest tak łatwo, jak myślałem. W tekstach 
głównych dzienników widać brak zrozumienia, czy brak woli zro-
zumienia. Ale pojawiają się dziennikarze, którzy wchodzą w głę-
bię materii. Występowałem na Polsko-Niemieckich Dniach Me-
diów w Zielonej Górze, gdzie jeden z dziennikarzy z Märkische 
Oderzeitung obruszył się, twierdząc, że on pisze rzetelnie. I rze-
czywiście, musiałem mu przyznać rację. Niestety, te największe 
media nie są rzetelne. Chodzi przede wszystkim o Süddeutsche 
Zeitung, źle jesteśmy postrzegani też przez Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung, telewizja też jest jednostronna. Ale widzę pewien 
postęp, bo telewizja ZDF zrobiła wywiad z ministrem sprawiedli-
wości Zbigniewem Ziobro. Myśmy jako ambasada mediowali, by 
do tego doszło. Minister Ziobro trochę się wahał, bo miał przeko-
nanie, że media niemieckie manipulują, są nierzetelne, ale udało 
nam się go przekonać i ten wywiad poszedł w całości. 

W PAP zapowiedział Pan „stanowczy sprzeciw wobec nie-
mieckiej kampanii medialnej. Zaczniemy monitorować ga-
zety bardziej detalicznie.” Jaki sens ma pójście na wojnę  
z mediami?

Nie za bardzo o to chodzi. Chciałbym uświadomić szefom róż-
nych mediów, jak nierzetelnie czasami pracują ich koresponden-
ci. 

Ale czy to jest rolą polskiego ambasadora w Niemczech?

To jest tak, że zarówno politycy jak i zwykli ludzie, zwykli Niemcy 
wiedzę o Polsce czerpią z niemieckich mediów. Jeśli widzą i czy-
tają, że demokracja jest łamana, że łamana jest praworządność, 
dostajemy mnóstwo listów zaniepokojonych Niemców sympa-
tyzujących ongiś z Polską, którzy mówią teraz „no, co wy robi-
cie, co się dzieje?!” A w naszym przekonaniu nic się nie dzieje. 
Demokratycznie wybrany rząd robi reformy, które również w za-
kresie prawnym mieszczą się w standardach europejskich, a są 

atakowane w tak brutalny sposób przez media, głównie niemiec-
kie ale też inne zachodnie, jak gdyby te media chciały powrotu 
poprzedniego rządu, bo był z jakichś powodów im wygodniejszy. 
Może bardziej proeuropejski w ich przekonaniu. I dlatego wy-
stosowaliśmy z ambasady pisma do różnych redakcji z prośbą 
o większą rzetelność. Większość odpowiedziała, że są rzetelni, 
że nie widzą żadnych problemów. Ale w jaki sposób szef redakcji 
może wiedzieć, czy jego korespondent pisze rzetelnie, skoro nie 
zna polskiego? Skoro nie ma czasu, by przeanalizować 12-stro-
nicową odpowiedź polskiego rządu dla Komisji Europejskiej. Dla-
tego teraz pojawi się nowy attaché prasowy, obudujemy to ze-
społem i w sposób grzeczny i kulturalny – jeśli będą się pojawiały 
teksty, które nie sprostają ideałom dziennikarstwa – będziemy 
zwracać na to uwagę. 

Ale ta zapowiedziana przez Pana już rok temu walka z me-
diami chyba nic nie dała. Pewnie uzyskałby Pan wiele więcej 
chodząc do różnych mediów i w wywiadach tłumacząc, co 
się dzieje w Polsce, niż krytykując dziennikarzy?

Ma Pan pewnie dużo racji.  Ale ja chodzę wszędzie, gdzie jestem 
zapraszany. Ostatnio udzieliłem wywiadu Michelowi Friedma-
nowi we Frankfurcie nad Menem. Pan Friedman rozmawiał ze 
mną 50 minut. W swoim 40 minutowym programie wybrał dwa 
zdania nagrane ze mną i to takie, które jemu pasowały do pew-
nej koncepcji, że Polska chce opuścić Unię Europejską, kiedy ja 
cały czas mówiłem, że absolutnie nie jest to naszym zamiarem. 
Ja nawet po takim doświadczeniu przyjmuję zaproszenia do wy-
wiadów. Ale nasza krytyka dotyczy raczej korespondentów nie-
mieckich mediów, czyli tych, którzy nadają z Polski. Ich jedynym 
albo głównym źródłem informacji jest Gazeta Wyborcza. I tu jest 
problem. Gdyby zechcieli, znając język polski, wejść w kontakt z 
innymi dziennikarzami i przedstawić pewien bardziej wyważony 
obraz, to byłby już pewien zysk. 

Ale widzę tu pewną niespójność. Z jednej strony rząd PiS 
zarzuca Niemcom, że się wtrącają w wewnętrzne sprawy su-
werennego państwa, a tymczasem Pana ambasada próbuje 
wpłynąć na niemieckie media?

My chcemy tylko, by standardy i etos dziennikarski były zacho-
wane. Bo dziennikarstwo niestety się zmienia, stając się stronni-
cze. Gazety podzieliły się i bronią albo jednej strony, albo drugiej 
uprawiając pewien rodzaj propagandy. Kiedyś ich rolą było stwo-
rzenie agory, na której zderzają się różne opinie.

Jak przedstawia Pan swoim niemieckim rozmówcom głośne 
ostatnio wołania o reparacje wojenne?

Zdziwi się Pan, ale jeszcze nikt mnie o to nie pytał. Ani w dyplo-
macji, ani wśród polityków. Ale gdybym musiał odpowiedzieć, nie 
miałbym problemu. Jest sprawą dość oczywistą, że z perspek-
tywy moralnej, czy etycznej te odszkodowania nam się należą. 
Czy jest możliwe skuteczne prawne ich wyegzekwowanie i co by 
to za sobą niosło, to zupełnie inna sprawa. 

Czy po tylu latach nie przekreślamy w ten sposób części 
procesu pojednania z Niemcami? Myślę tu o liście polskich 
biskupów do niemieckich w 1965 roku, myślę o takich lu-
dziach jak Lothar Kreyssig, Günther Särchen, Władysław 
Bartoszewski czy Tadeusz Mazowiecki. Owszem, ci ostatni 
stali się częścią wewnątrzpolskiego sporu, ale wiele zrobili 
dla pojednania polsko-niemieckiego.

Istnieje pewne ryzyko, że przy bardzo powierzchownym podej-
ściu taki będzie właśnie odbiór rzeczywistości. Ale jeśli wejdzie-
my głębiej w tę tematykę i kiedy sobie uświadomimy, że wiele 
krajów otrzymało pewne zadośćuczynienie za mniejsze znisz-
czenia, to wtedy mamy bardziej zniuansowany obraz. Ta pro-
blematyka wynikła trochę z tego, jak niemiecka polityka i media 
traktują nasz nowy rząd. To jest takie odreagowanie. Mamy kwe-
stię potencjalnego odebrania Polsce środków unijnych za nie-
przyjęcie imigrantów ekonomicznych. Więc my mówimy: dobrze, 
zabierzecie nam być może jakieś pieniądze w przyszłości, ale 
możemy wyrównać to tym roszczeniem. Więc zastanówcie się 
nad tym. To jest sygnał w kierunku niemieckiej polityki. Liczymy 
więc na pewne opamiętanie. 

Ale nie niepokoi Pana antyniemiecka kampania w Polsce?

Trochę tak. Czytuję też prawicowe gazety i widzę, że coś takie-

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
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go się dzieje i troszkę nad tym ubolewam. W końcu wiele lat  
w Niemczech mieszkałem i atmosfera była dużo lepsza. Ale trak-
tuję to jak odreagowanie na to, co się wcześniej działo ze strony 
niemieckiej. Ktoś kiedyś wyliczył, że z tysiąca artykułów w nie-
mieckiej prasie w 2016 roku nie było ani jednego pozytywnego. 
Ale trzeba też dodać, że tygodniki prawicowe widzą dominację 
pewnej wizji kulturowej w Europie, pewne zderzenie cywilizacji 
poprzez wpuszczenie takiej masy muzułmanów, które jest zagro-
żeniem dla całej Europy. I krytyka Niemców jest krytyką pewnej 
linii rozwoju Unii Europejskiej.

Niedawno Biuro Legislacyjne IPN stwierdziło, że „Andrzej 
Przyłębski, ambasador Polski w Berlinie nie był tajnym 
współpracownikiem SB.” Zdaniem IPN Pana oświadczenie 
lustracyjne było prawdziwe. Ale faktem jest, że w 1979 roku 
podpisał Pan dokument współpracy z SB. Patrzy Pan teraz 
trocję inaczej na losy ludzi, którzy kiedyś musieli taką „lojal-
kę” podpisać?

Nie. Zawsze patrzyłem na nich trochę inaczej. Bo przecież  
w moim przypadku był to incydent. Byłem szantażowany. Pod-
czas składania wniosku o paszport powiedziano mi, że albo pod-
piszę ten dokument współpracy, albo zostanie ujawniona moja 
działalność opozycyjna w akademiku i nigdy nie dostanę pasz-
portu. Po tym, jak to podpisałem, o całej sprawie zapomniałem. 
Nie nastąpiła żadna materializacja współpracy. Próbowano raz 
czy drugi mnie w tej sprawie zagadnąć, ale odrzuciłem wszelką 
współpracę, po czym mnie wyrejestrowano. Uznano, że nie na-
daję się na to. Więc z uwagi na to zawsze jestem świadomy, że 
losy ludzi mogły być bardzo różne. Ale Gazeta Wyborcza, czy 
TVN porównują mnie z Lechem Wałęsą. To jest wręcz zaszczyt-
ne, że taki mały człowieczek Andrzej Przyłębski porównywany 
jest z takim wielkim Lechem Wałęsą. 

Ale inaczej Pan teraz na niego patrzy?

Nie. To się akurat nie zmieniło. Myślałem o innych ludziach, któ-
rzy byli szantażowani. W przypadku Lecha Wałęsy współpraca 
była świadoma i kontynuowana. Różnica między Wałęsą, a Przy-
łębskim jest taka, że Przyłębski nie napisał na nikogo żadnego 
raportu, natomiast w przypadku Lecha Wałęsy jest chyba 850 
stron tekstów z rozmów, pokwitowań itd.  A te 40 moich stron SB 
to nie donosy, ale teksty SB na mój temat. Służby mnie rozpraco-
wywały przez rok i były przygotowane na tę moją wizytę w biurze 
paszportowym.

Przejdźmy do spraw Polonii ale i ludzi, którzy chcieliby szyb-
ko przejechać z Polski do Niemiec. Rok temu mówił Pan, że 
przyglądnie się Pan sprawom kolejnictwa. Kiedy będziemy 
mogli codziennie jeździć regularnym pociągiem z Berlina do 
Wrocławia?

Odpowiem szczerze: nie wiem. Sytuacja jest tragiczna. Jest gor-
sza, niż rok temu. Wina jest po różnych stronach. W przypadku 
linii do Szczecina mówi się, że terminy przesuwają się z powo-
du niemieckiego ministra transportu. W przypadku połączenia 
Berlin-Warszawa Polska chciała wykorzystać środki unijne, by 
poprawić bezpieczeństwo trasy. Więc na razie mamy objazdy  
i dłuższy czas podróży. Ale to nie są problemy na poziomie rzą-
dowym, bo z kolejarzami regularnie spotyka się pan premier 
Dietmar Woidke. Ale to jest trochę takie bicie piany, bo chyba 
zależy to wyłącznie od PKP i Deutsche Bahn. W przypadku Wro-
cławia jest to chyba kwestia opłacalności tej linii.

A od kogo zależy to, byśmy wreszcie nie musieli jeździć po 
fatalnych dziurawych płytach na drodze krajowej nr 18 od 
Olszyny przy polskiej granicy, aż 70 kilometrów w stronę 
Wrocławia? Przecież ta droga to fatalna wizytówka dla tury-
stów wjeżdżających do Polski?

Tak, to jest trochę zawstydzające. Nie orientuję się, czy dokoń-
czenie tej drogi jest w rządowym programie drogowym. Jeśli nie, 
to spróbuję naciskać w przyszłym roku na rząd na poziomie mo-
ich możliwości, by zostało to zrobione. 

W ubiegłym roku mówił Pan, że chciałby się przyjrzeć spra-
wom Polonii w Niemczech i zapowiedział na wrzesień 2016 
duże spotkanie środowisk polonijnych w ambasadzie.  Czy 
doszło do takiego spotkania? I czy Polonia ściśle współpra-
cuje z Panem przygotowując się do kolejnych obrad polsko-
-niemieckiego okrągłego stołu?

Było kilka spotkań z Polonią, ale nie z całą. Uczestniczyłem  
w spotkaniu z przedstawicielami Kongresu Polonii. Sytuacja jest 
trudniejsza, niż się spodziewałem. Wina jest po obu stronach. 
Niedawno odwiedziłem wiceministra spraw wewnętrznych Nie-
miec pytając, czy prawdą jest, że renowacja Domu Polskiego 
w Bochum jest zagrożona. Ponoć brakuje 200 tys. euro, które 
obiecał rząd federalny na prace remontowe. Tymczasem, jeśli 
tych prac nie rozpoczniemy, to mogą przepaść inne już zarezer-
wowane fundusze. Pan minister Günter Krings zapewnił mnie, 
że te fundusze nie przepadną. A wina po stronie Polonii jest taka, 
że powstają, pączkują ciągle nowe organizacje, które czasami 
podszywają się pod dawno istniejące. Istnieje Związek Polaków 
w Niemczech RODŁO, który ma 95 lat. A tymczasem powstają  
i są rejestrowane w niemieckich sądach organizacje  o tej samej 
nazwie. Są to organizacje tworzone przez parę osób. To bardzo 
utrudnia również mi ocenę potencjału Polonii. 

Czyli wracamy do momentu z lat 90., kiedy niemiecki rząd 
posługiwał się argumentem, że Polonia jest skłócona, więc 
nie mamy z kim rozmawiać? Mieliśmy już Konwent, który 
skupiał pięć dachowych organizacji polonijnych. Ale Kon-
went się rozpadł. Kto jest Pana partnerem do rozmów wśród 
Polonii?

Rozmawiam z różnymi podmiotami, ale najczęściej z panem 
Józefem Malinowskim z Rodła, z panem Ferdynandem Doma-
radzkim z Polskiej Rady oraz z panem Aleksandrem Zającem  
z Biura Polonii w Berlinie, a także z przedstawicielami organizacji 
pedagogicznych.

A rozmawia Pan również z młodymi organizacjami, które do-
piero powstają?

Chętnie przyjmę wszystkich, którzy się zgłoszą. Nie chciałbym 
ja ich szukać, jeśli poproszą o spotkanie, bardzo chętnie poroz-
mawiam.

Na koniec tradycyjnie już zapytam: rok temu mówił Pan, że 
możliwe jest otwarcie nowej siedziby polskiej ambasady 
przy Unter den Linden już w 2019 roku. Czy tak będzie?

Kiedy otwarliśmy koperty z ofertami przetargowymi okazało się, 
że najtańsza oferta z tych firm, które chciały budować ambasadę 
była o 20 milionów € wyższa, niż koszt obliczony przez biuro ar-
chitektoniczne. MSZ uznało, że tej kwoty nie zdobędzie i posta-
nowiono zrealizować projekt w tzw. formule PPP. Chodzi o pro-
jekt prywatno-publiczny. Ta działka jest bardzo duża i można na 
niej zaspokoić potrzeby polskiej dyplomacji przez budynek, który 
zajmie jej połowę. Oddamy więc prawdopodobnie połowę gruntu 
do użytkowania na jakiś czas partnerowi, który zbuduje całość.

Czyli np. Deutsche Bank mógłby zbudować budynek dla sie-
bie i polskiej ambasady?

Tak, albo np. Mercedes, albo jakiś hotel, bo to jest turystycznie 
ciekawe miejsce, oddalone tylko 200 metrów od Bramy Branden-
burskiej. Naszym zadaniem jest tylko pilnowanie standardów. 
Mamy już zgłoszenia ośmiu solidnych podmiotów, ale jeszcze 
nie chciałbym ich zdradzać. Zakładam więc, że otwarcie amba-
sady uda się w 2019 roku, a już na pewno w 2020. Wcześniej 
być może zrobimy na tym terenie wystawę na temat stulecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 

Przeciwstawić się rezygnacji
Grupa Kopernika to zespół polskich i niemieckich ekspertów, któ-
ry powstał w roku 2000. Spotykają się oni dwa razy w roku dysku-
tując najbardziej istotne tematy stosunków polsko-niemieckich, 
podejmując zwłaszcza te kwestie, które wydają się być pomijane 
przez kręgi polityczne i media. Pomysłodawcami i moderatorami 
grupy Kopernika są Dieter Bingen i Kazimierz Wóycicki. W War-
szawie odbyło się niedawno trzydzieste piąte posiedzenie grupy. 
Przygotowany raport „Przeciwstawić się rezygnacji” podsumo-
wuje refleksje uczestników tego spotkania, wśród których był 
także nasz rozmówca, prof. Krzysztof Ruchniewicz z Centrum 
Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Raport „Przeciwstawić się rezygnacji” to próba oceny stanu 
stosunków polsko-niemieckich po zmianie rządu w Warsza-
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wie.  Jak ta ocena wypadła w oczach “Grupy Kopernika”?

Jak zwykle przy takich dyskusjach wypadła ona w sposób bar-
dzo zróżnicowany. Staraliśmy się pokazać zarówno to, z jakimi 
nowymi problemami mamy do czynienia, ale też przed jakimi wy-
zwaniami teraz stoimy, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. 
Tutaj trzeba na wstępie powiedzieć, że nas interesowały właśnie 
kwestie, które budzą kontrowersje, czy też wręcz przyczyniają 
się do sytuacji konfliktowych. Zauważamy pewne sytuacje kon-
fliktowe, które dotyczą nie tylko relacji międzyrządowych, ale też 
innych podmiotów, czy też instytucji. Np. dotyczy to w dużej mie-
rze szkoły i wymiany międzyszkolnej. Tutaj stoimy przed nowymi 
wyzwaniami. Reforma szkolna wprowadziła nowe rozwiązania, 
nowe programy, nowe struktury szkolne. To wszystko są punk-
ty, które wymagają dyskusji, wymagają debaty. Ich brak będzie 
owocować pogłębianiem się sytuacji konfliktowych.

Jak wyglądają stosunki polsko-niemieckie na szczeblu eu-
ropejskim?

Nasze drogi się trochę rozchodzą. Brak jest dialogu, który do-
tychczas był obecny w relacjach polsko-niemieckich. Również 
w tych kwestiach zasadniczych, więc nie bilateralnych, a euro-
pejskich lub wręcz globalnych. Tutaj polska strona rezygnuje 
z aktywnej debaty z naszym partnerem zachodnim, co traktuje-
my jako pewien regres. 

Europa różnych prędkości wydaje się być nieunikniona. 
O tym, kto będzie należał do jakiej grupy, może decydować 
również przynależność do strefy euro. Jaką pozycję zajmuje 
tutaj Polska?

Przestaliśmy dyskutować, kiedy Polska chciałaby stać się człon-
kiem Eurolandu. Również dlatego, że pogorszyły się polskie re-
lacje nie tylko z Niemcami, ale także z innymi członkami Unii 
Europejskiej. Przede wszystkim z Francją. Tym samym dotych-
czasowy motor reform europejskich, Trójkąt Weimarski, czyli 
współpraca Polski, Niemiec i Francji, która nadawała pewien ton 
w UE w ostatnich latach przestał funkcjonować. Ta rezygnacja 
z zacieśniania stosunków z Niemcami i Francją spowodowała, 
że Polska jako poważny partner odpadła, nie jest obecna w dys-
kusjach o przyszłości kontynentu europejskiego. 

Raport „Grupy Kopernika” kończy się postulatem „Przeciw-
stawić się rezygnacji”. Do kogo on jest kierowany?

To jest apel kierowany przede wszystkim do społeczeństw obu 
krajów, bo przecież trzeba podkreślić, że w relacjach obu krajów 
w ostatnich latach bardzo dużo pozytywnego się wydarzyło, wła-
śnie dzięki zaangażowaniu społeczeństwa. No i jest to kolejne 
wyzwanie, przed którym stoimy, mając na uwadze dobre relacje 
z naszym sąsiadem. Trzeba wezwać społeczeństwa, by nie po-
zwoliły politykom zaprzepaścić tego potencjału, który został wy-
pracowany w ostatnich latach.

Królowa Bona w Neukölln
Kawiarnię o nazwę Bona Kollektiv na Hermannstrasse 178 w 
berlińskiej dzielnicy Neukölln założyła rok temu trójka architek-
tów z Polski oraz Włoch. 

Bona kojarzy mi się z Boną Sforza d’Aragona, królową Pol-
ski i wielką księżną litewską. Czy o nią chodzi? 

Natalia Szwedowska: Tak. Królowa Bona przyjechała z Włoch 
do Polski. Przywiozła ze sobą dużo świeżych warzyw i ziół. I tak 
jest też tutaj.

Łukasz Gierszewski: Poza tym jesteśmy teamem polsko-
-włoskim a Bona była takim połączeniem, czyli włoską królową  
w Polsce. Do tego była związana z jedzeniem. To ona nauczyła 
Polaków kultury zdrowego żywienia, dlatego postanowilśmy wy-
korzystać jej imię. Jesteśmy taką królową na Neukölln. 

Wnętrze waszej kawiarni odstaje wystrojem od typowych 
dla Hermannstrasse kiosków Späti czy tureckich imbisów. 
Widać tu rekę architektów. Skąd pomysł na tak oryginalne 
wnętrze?

Łukasz Gierszewski: Nasz team to troje architektów i agent 
nieruchomości, wszyscy jeteśmy związani z architekturą. Po-
znaliśmy się również poprzez architekturę. Natalia i ja pracowali-
śmy przez 3 lata w tym samym biurze i wspólnie postanowiliśmy 
zmienić naszą ścieżkę zawodową i spróbować czegoś innego. 
W trójkę zrobiliśmy burzę mózgów i każdy chciał wprowadzić tro-
chę swoich pomysłów. Wyszła nam mieszanka, w której każdy 
odnajduje siebie. Cieszy nas również to, że ludziom się podoba. 
Przychodzą do nas i mówią : wow, wyglądacie inaczej niż wszyst-
ko obok was. Sąsiadujące z nami sklepy, pralnia, Späti czy bar  
z falafel są rzeczywiście utrzymane w sztampowym, ciężkim kli-
macie Neukölln, czyli tanio i trochę obskórnie. My staraliśmy się 
stworzyć coś innego. Nie znaczy to, że jesteśmy fancy, czy ja-
cyś super. Wszystko zostało zbudowane przez nas z materiałów  
z odzysku, podarowanych przez znajomych, znalezionych na 
strychu lub w piwnicy. Daliśmy im trochę nowego życia. Meble 
to też nasza robota. Bar zbudowaliśmy z desek, które ściągnęli-
śmy ze starego stropu, więc recycling towarzyszył nam tutaj od 
początku. Staraliśmy się wydać jak najmniej pieniędzy, przez to 
musieliśmy być kreatywni. 

Natalia Szwedowska: To jest nasze wspólne dziecko, choć na 
początku trochę się spieraliśmy. Jeśli trójka architektów działa na 
24 m2 to nie może iść zupełnie gładko. Ale szybko doszliśmy do 
porozumienia. Chcieliśmy, żeby to miejce było bardzo różnorod-
ne. Postanowiliśmy stworzyć kawiarnię dzielnicową Kiez-Café,  
w której spotykają się okoliczni mieszkańcy. Niezależnie od wie-
ku, religii czy wyglądu. 

I chyba się udało. Jest wielokulturowo i kolorowo. Słychać 
język niemiecki, angielski, włoski. Polacy też was odwiedza-
ją? 
Natalia Szwedowska: Tak. To było śmieszne odkrycie. Odkąd 
otworzyliśmy kawiarnię, zauważyliśmy jak wielu Polaków miesz-
ka w okolicy. Jeśli goście widzą polską książkę czy wywieszkę to 
natychmiast pytają, czy jesteśmy z Polski, czy mówimy po pol-
sku. I wracają do nas. To jest fajne, że odkrywa się sąsiadów: Po-
laków, Włochów, którzy uwielbiają naszą typowo włoską kawę. 
Każdy znajdzie tutaj swoje smaki, dlatego Polacy przychodza do 
nas na kwas, a Włosi na kawę. 

Do tej pory chodziło sie tu raczej na kebaby i falafle. Jak 
zostaliście przyjęci przez sąsiadów? 

Łukasz Gierszewski: Spotkaliśmy się z bardzo  ciepłym przy-
jęciem sąsiadów. Wcześniej  mieściła się tu rodzinna turecka 
piekarnia i lokal był zaniedbany. Kiedy okoliczni właściciele za-
uważyli, że wtargnęliśmy z łomami i remontujemy wszystko sami  
- to nas wspierali. Sklepikarze przynosli napoje, udzielali rad 
budowlanych, proponowali pomoc. To była śmieszna sytuacja. 
Wszyscy byli życzliwi. 

Natalia Szwedowska: Wybór miejsca był przypadkowy, ale 
jestem szczęśliwa, że lokal znajduje się właśnie tutaj. Nie 
chciałabym pracować w turystycznym miejscu, gdzie ludzie są 
anonimowi. Sprawia mi ogromną przyjemność, że witam moich 
klientów jak wita się przyjaciół. Czasami nawet wstydzę się od 
nich brać pieniądze, bo przecież są moimi znajomymi (śmiech). 
Mam poczucie, że jesteśmy taką jedną dużą rodziną. I to jest 
wspaniałe. 

Można kupić u Was chleb na zakwasie z własnego wypieku, 
zjeść botwinkę i zapiekankę. Skąd pomysł na menu? 

Grupa Kopernika: Dieter Bingen, Kazimierz Woycicki i in. - Foto: Reiner Zensen
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Łukasz Gierszewski: Od początku chcieliśmy mieć coś innego. 
Nie chcieliśmy wbijać się w trend nowych berlińskich kawiarni,  
w których wszędzie serwują to samo. Oczywiście mamy capucci-
no, które można wypić w każdej kawiarni, ale do jedzenia stara-
my się robić trochę inne potrawy. Nie ma u nas, tak jak w calym 
Berlinie, jajek po benedyktyńsku w sosie holenderskim i innych 
popularnych potraw. Proponujemy za to domowe, sadzone jajka 
ze szpinakiem. 

Natalia Szwedowska: Naszym założeniem była również organi-
zacja eventów, które pobudzą ulicę. Chcemy przedstawiać pol-
ską sztukę, zapraszać DJ-ów. 

10 września BONA Kollektiv obchodziła pierwsze urodziny. 
Czy rzucenie pracy architekta i założenie kawiarni było do-
brym pomysłem? 

Natalia Szwedowska: Ten rok minął strasznie szybko. Żyliśmy 
bardzo intensywnie. BONA okazała się dobrą szkołą życia i biz-
nesu. Nie wiem, co będzie dalej z nami i z kawiarnią, czy będzie-
my ją prowadzić przez następne 10 lat, czy ją sprzedamy. Nigdy 
nie będę żałowała decyzji, że rzuciłam pracę i z dnia na dzień 
zostałam bez wypłaty. To jest drastyczny krok w życiu, ale jestem 
szczęśliwa. 

Z Natalią Szwedowską i Łukaszem Gierszewskim rozmawiała 
Monika Sędzierska.

Bona w Neukölln - Foto: RBB/Monika Sedzierska

Bona w Neukölln - Foto: RBB/Monika Sedzierska

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
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FELIETON
 Mówi się, że Polak kradnie. Mówi się, że Niemiec 
nie potrafi się bawić. I choć nie popieram kiero-
wania się w życiu stereotypami czy chadzania 
utartymi ścieżkami, śmiem twierdzić, że w tym 
ostatnim z przytoczonych powiedzeń jest chyba 
wiele racji. Słyszy się, że Polacy są kreatywni. 

Słyszy się, że Niemcy są dokładni. Słyszy się, że mimo wieloletniego 
sąsiedztwa, nie lubimy się za bardzo. I mimo że staram się stawać 
okoniem wobec wszelkich uprzedzeń i osądów, nie zaprzeczam opi-
nii, że w każdym ludowym porzekadle jest ziarno prawdy.

 Ile to razy, zupełnie podświadomie, ze stresu wbijałam pa-
znokcie w zaciśnięte pięści, kiedy szukając pracy w Berlinie, mówi-
łam, że pochodzę z Polski i widziałam pełne podejrzeń osądzające 
spojrzenie potencjalnego pracodawcy. Ile razy, kiedy powinęła mi 
się noga, tak jak zdarzało się każdemu ze współpracowników, czu-
łam, że szef uważa mnie za osobę mniej kompetentną, leniwą czy 
próbującą ominąć zasady i wymigać się od obowiązków. Ile razy 
czułam, że by udowodnić swoją wartość, muszę pracować ciężej niż 
przeciętny Niemiec. Wszystko po to, by udowodnić, że nie jestem 
stereotypową Polką w Berlinie. By zaprzeczyć utartym opiniom na 
nasz temat.

 Nie zliczę chyba, ile razy słyszałam żarty na temat braku 
poczucia humoru u Niemców – o tym, że są śmiertelnie poważni, 
nudni i nieciekawi. I śmiałam się z nich jak głupia. Nie zliczę sytuacji, 
w których dowiadując się, że mój rozmówca jest Niemcem, zmienia-
łam zupełnie swój sposób myślenia o tym, co mówi, interpretowania 
tego, jak się zachowuje. To dlatego, że od dziecka słyszałam o tym, 
jak sprytni, bezduszni i nastawieni na wykorzystywanie innych są 
nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy. Nieświadomie nasiąkając tymi 
historiami, długo walczyłam już tu, na miejscu, z towarzyszącym 
mi zdumieniem, że zimnokrwiści bohaterowie opowieści dziadków 
i wujów nie szukają na każdym kroku okazji do tego, by umniejszyć 
mojej wartości.

 Przeprowadzając się do Berlina z bagażem pełnym ste-
reotypów, już pierwszego dnia natknęłam się na Polkę, która, licząc 
na moją naiwność i desperacką potrzebę znalezienia pracy, chciała 
zatrudnić mnie do pracy za wypłatę niższą od polskiej najniższej 
krajowej, prosząc jednocześnie o uregulowanie opłaty rekrutacyjnej 
w wysokości, która przyprawiała o zawroty głowy. W ciągu następ-
nych dni usłyszałam kilkakrotnie, że jeśli nie spotkało mnie jeszcze 
nieszczęście za granicą, to znaczy, że nie spotkałam tam jeszcze 
Polaka. W wirze szukania pracy, lokum i załatwiania biurokra-
tycznych obowiązków, poznałam prawdziwego przyjaciela – poza 
wsparciem, dobrą radą, służył doskonałym poczuciem humoru i go-
towością, by w każdej chwili towarzyszyć mi do wczesnych godzin 
porannych na parkiecie, szalejąc do dźwięków żenującej makareny. 
Nasza przyjaźń trwa do dziś i Berlin nie byłby taki sam bez niego – 
bez Niemca, który okazał się bratnią duszą i zaprzeczeniem wszyst-
kiego, co słyszałam na temat mieszkańców Berlina.

 Patrząc wstecz na to, co spotkało mnie w Berlinie, anali-
zując nawiązane tu znajomości i przyjaźnie, zastanawiając się nad 
sensem tego, co tu przeżyłam, dochodzę do wniosku, że każda 
bolesna lekcja, którą otrzymałam na emigracji miała za zadanie to 
samo – udowodnić mi, że stereotypy, choć rzeczywiście nie wywo-
dzą się znikąd i ułatwiają często zadanie samodzielnego myślenia, 
głównie nam szkodzą, zamiast pomagać. Dlatego z entuzjazmem 
słucham o takich inicjatywach jak chór „Spotkanie”, który zrzesza 
przedstawicieli wielu krajów, tworząc płaszczyznę do dialogu, wy-
miany doświadczeń i poglądów. Z dumą czytam o polskich organiza-
cjach, które nie zamykają się w kręgu Polaków, ale otwierają swoje 
progi dla obcokrajowców, pokazując im, jacy jesteśmy naprawdę, 
tłumacząc polską kulturę i obyczaje nie słowami, ale czynami.

Moja niemiecka przyjaciółka była w szoku, kiedy przyjechała do Pol-
ski i była w stanie porozumieć się w języku angielskim wszędzie, 
gdzie tego potrzebowała. Sądziła, że nie uczymy się języków ob-
cych. Spotkało mnie ogromne rozczarowanie, kiedy pojechałam od-
wiedzić ją w Monachium i w jej rodzinnym domu ani razu nie zostało 
podane do obiadu piwo. Sądziłam, że leje się tam ono litrami do 
każdego posiłku, przy każdej okazji. Czasem wystarczy ruszyć się 
z domu, by poznać kulturę drugiego człowieka. Czasem wystarczy 
zapomnieć o stereotypach, by dać sobie szansę na poznanie drugiej 
osoby. Czasem wystarczy swoim postępowaniem pokazać, że każ-
dy z nas pod jakimś względem wymyka się utartym opiniom. Cza-
sem wystarczy zapytać samego siebie – czy chcę być postrzegany 
jako typowy Polak, zanim osądzimy kogoś jako typowego Niemca, 
Turka, Włocha czy Australijczyka.

Anna Burek
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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 
 

 
 Dr. med. dent. Agnieszka Ziolkowska

Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)
Tel.: 030-4338020, info@praxis-samtweiss.de,

www.praxis-samtweiss.de
Mo, Mi, Fr 09:00 – 16:00 Uhr, Di, Do 12:00 – 19:00 Uhr

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis Alt-Tegel

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

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
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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

 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

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
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Polski Neurolog w Berlinie
Dr. Joanna Veauthier

Specjalista neurolog/epileptolog
Przyjęcia: pon., czw., pt.: 9-12, wt.: 14-17

Tel.: (030) 382 40 41, email: praxis-veauthier@web.de
Nonnendammalle 98, 13629 Berlin
(U 7 Rohrdamm, Bus 123, 223, 139)

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

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.com

MAGDALENA RADZIEWICZ 
Tel:   (030) 805 853 83
Mobil:  (0160) 931 70 967
E-Mail:  magdalena.radziewicz@onet.eu

Terapia prowadzona jest w języku polskim

LOGOPEDA

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

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
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Nasz nowy adres: 
Ollenhauerstr. 45, 13403 Berlin 

Telefon kontaktowy 
i adres mailowy nie uległ zmianie. 

Tel.: 030 3241632, 
webmaster@kontakt.org

UWAGA
ZMIANA ADRESU 
NASZEGO BIURA

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada

Nasze zdrowie: 
kiedy zimne jest zdrowe?

Czy określenie ZUS w poświadczeniu zatrudnienia żony jako 
„osoba współpracująca” zalicza się tak samo jak osobę pro-
wadzącą działalność gospodarczą?

Już samo przyjęcie cytowanego określenia w stosunku do mał-
żonka (-ki) sugeruje w zasadzie, że nie chodzi tutaj o osobę trze-
cią, zatrudnioną na zasadzie umowy o pracę. Termin ten powstał 
zapewne dla zróżnicowania względnie uproszczenia ściągania 
składek ubezpieczeniowych, które też wpłacane były w jednej 
kwocie.Należy zdobyć zaświadczenie ZUS o płaceniu składki na 
wymienioną osobę z wymieniem imienia i nazwiska, przedło 
żyć je w DRV w połączeniu z argumentem, że zatrudnienie żony 
jest równoznaczne z zatudnieniem osoby trzeciej. Celowym jest 
też potwierdzenie tego przedłożoną umową o pracę.

Jak wygląda możliwość złożenia pozwu w sądzie socjalnym 
przeciwko Zakładowi rentowemu (DRV)? Otrzymałem decy-
zję odmowną (Wiederspruchsbescheid), a ponieważ miesz-
kam o kilka ulic od budynku sądu, chciałbym złożyć pozew 
ustnie do protokołu urzędnika sądowego. 
 
Taka możliwość oczywiście istnieje. Należałoby jednak po uda-
nym wstrzymaniu biegu terminu do żłożenia po-zwu  poprzeć 
go sporządzonym dobrym uzasadnieniem, aby stworzyć prze-
ciwwagę do stanowiska strony pozwanej i tym samym wpłynąć 
korzystnie na szanse procesowe.

Po złożeniu odwołania zmieniłam adres zamieszkania i za-
wiadomiłam o tym organ rentowy.Ponieważ mimo upływu 
trzech miesięcy nie otrzymałam jeszcze żadnego odzewu, 
spojrzałam ponownie do mojej informacji o nowym adresie 
i naszły mnie wątpliwości, bo adresatem jest w nim Renten-
service DP (Deutsche Post)?

Właściwym adresatem wiadomości o zmianie adresu winien być 
sam organ rentowy, który wydał decyzję rentową. Co prawda 
Rentenservice DP jest zaangażowany przez DRV do obsługi ser-
wisowej przekazywania świadczeń rentowych, same akta rento-
we są prowadzone jednak wyłącznie przez DRV.

Obok stażu pracy w Polsce pracowałem także kilkanaście 
lat w NRD. Jak mogę sprawdzić prawidłowość zaliczenia 
tych ostatnich?

Z pewnością posiada Pan tamtejszą książeczkę pracy, w któ-
rej znajdują się dane dotyczące zarówno zakładów pracy, jak 
i wysokości otrzymywanych wynagrodzeń. Po skrupulatnym 
sprawdzeniu wysokości zarobków za poszczególne lata i miesią-
ce w porównaniu z tymi, przejętymi do obliczenia renty,  należy 
porównać następnie  dodatkowe współczynniki dopasowania za-
robków enerdowskich do poziomu zachodnich landów w każdym 
roku. Te ostatnie znajdują się w tabeli 10 do SGB VI (szósta księ-
ga socjalna o rentach).

Złożyłem oświadczenie o przesunięciu ewentualnej emery-
tury ZUS na późniejszy okres, po czym otrzymałem pismo 
mojego DRV o przyjęciu mojego oświadczenia, z jednocze-
snym zapytaniem dotyczącym zadeklarowania czasu, w któ-
rym zdecyduję się pobierać polską rentę. W świetle warun-
ków polskich nie osiągnąłem jeszcze wieku emerytalnego, 
bo ukończyłem właśnie 62 lata, co jest znane tutejszemu 
DRV, który wydał moją decyzję rentową. Mój kolega w po-
dobnej sytuacji nie był pytany o złożenie takiej deklaracji - 
zobowiązania? 

Nie jest Pan zobowiązany do składania tego rodzaju zobowiązu-
jącej deklaracji, chyba że ma Pan konkretny plan, według które-
go to pytanie zgodne jest z planowaną przyszłością. 

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

Krioterapia pomaga zarówno przy 
leczeniu dolegliwości układu mięśnio-
wo-kostnego, jak i żylnego. Terapia 
zimnem wspomaga odporność or-
ganizmu, a aparaty krwiolecznictwa 
coraz częściej wykorzystuje w ga-
binetach kosmetycznych. W kriote-
rapii do leczenia wykorzystuje się 
działanie środowiska o temperaturze  
0 st.C. Terapie można stosować miej-
scowo lub podawać jej całe ciało. 
Dobroczynny wpływ zimna na urazy 
czy obrzęki odkryto już w starożytno-
ści, dziś naturę zastąpiła nowoczesna 
technika. Komory do krioterapii schła-
dzane są za pomocą ciekłego azotu, 
a seanse odbywają się pod ścisłą 
kontrolą specjalisty. Najczęściej na 
krioterapię kierowane są osoby z do-
legliwościami układu mięśniowego i kostnego. Kuracja dobrze 
sprawdza się w przypadku zapalenia stawów lub mięśni, zwich-
nięć, skręceń i naderwań mięśni różnego typu urazów. Jednak 
nie na tym kończą się możliwości leczenia zimnem. 

Z kuracji korzystają również osoby z problemami skórnymi, 
cierpiące na żylaki i oczywiście te aktywnie uprawiające sport. 
Przed rozpoczęciem kuracji należy zasięgnąć porady specjalisty, 
gdyż nie każdy może korzystać z tej formy leczenia. Z krio-tera-
pii zrezygnować muszą osoby cierpiące na nowotwory i mające 
problemy z układem krwionośnym (miażdżycę, niedokrwistość, 
schorzenia serca i zaburzenia krążenia). Nie zaleca się osobom 
starszym i osłabionym fizycznie. Wizyta w komorze, której tem-
peratura wynosi po między -100 a -180 stopni Celsjusza mak-
symalnie trwa 3 minuty. Dla odczuwalnego efektu zabieg należy 
powtórzyć przynajmniej dziesięciokrotnie. 

Jakich efektów możemy się spodziewać po serii seansów? Ni-
skie temperatury wywołują w organizmie naturalne reakcje 
obronne, pozytywnie oddziałuje na procesy gojenia się urazów 
i łagodzenia schorzeń. Oziębienie organizmu ma także wpływ 
na uśmierzenie bólu, zwiększenie elastyczności mięśni i popra-
wę odporności organizmu. Krioterapia to również odnowa biolo-
giczna (m.in. wspomaga usuwanie cellulitu), relaks i odprężenie 
dla zmęczonego ciała. Poza problemami z układem mięśniowo-
-kostnym niskie temperatury wykorzystuje się także w zabiegach 
kosmetycznych. 

                                                     (Źródło: Zdrowie i uroda)
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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
- 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

 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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Zdrowie i uroda - największym dobrem. Likwidacja zmarszczek, 
powiększanie ust i wolumen, policzków oryginalnymi 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, rozliczenia, tłumaczenia, podania, 
etc. Mobil: 0151 17890903 lub 030 76210516

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

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 meto-
dami: na tulejki, na mikroringi, na kreatynę (na ciepło).  
Pracuję na wysokiej jakości włosach naturalnych rosyjskich,  
europejskich i słowiańskich. Tel.: 0176 22760453 po 13.00

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

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

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

Certyfikowana stylistka rzęs zaprasza na profesjonalne przedłuża-
nie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1. Bardzo dobre ceny. Zapraszam. 
Paulina: 0176 57913039

Czytam – kasuje błędy w samochodach w większości marek europej-
skich 15 €. Piorę rogówki, dywany od 30 €. Tel.: 0163 9404295, proszę 
dzwonić po godz.: 17.00. Spandau

Fryzjerka damsko – męska, stylistka, wykonuje usługi, baleyage, 
pasemka, farbowanie, strzyżenie, trwała i keratynowe prostowanie 
włosów, tel.: 0176 47342616

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i dywanów. Narożniki  
od 30 €. Z dojazdem do klienta. Berlin i okolice. Tel.: 0157 74539629 

Büroservice Berlin- Hellersdorf. Wypełnianie dokumentów, wizyty 
w urzędach, Gewerbeamt, Ubezpieczenia.Tel.: 0152 04363414 lub  
E-mail: kontakt@helga.website 

Ty szukasz mnie! JA? A po co? Bo JA załatwie ci naprawdę wszystko-
szybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki termin na meldu-
nek, czy może czekasz już miesiącami na Kindergeld?
Magiczne Biuro odzyska tobie - tylko w 3 tygodnie! Dzwoń i wszyst-
ko będzie twoje! Magiczne Biuro 030 99251739, 0178 1144095,                           
E-mail: info-biurobp@gmx.de 

Profesjonalne usługi kosmetyczne również z dojazdem do klienta –
stylizacja paznokci – żel, tipsy, hybryda, zdobienie  -  manicure, 
- henna brwi i rzęs. Wieloletnie doświadczenie. Tel.: 0176 93523035

Pomoc przy komputerach (oprogramowanie, ustawienia, instalacje), 
drukarkach, Internecie, nowoczesnych telewizorach SmartTV, konfi-
guracja domowych sieci komputerowych, zakładanie kamer podglądo-
wych. Polska TV Tel.: 0152 11474611 

Pomoc przy zakładaniu internetowej polskiej telewizji. Możliwość 
oglądania TV przez Android TVBox. Jeśli masz dekoder z Androidem 
możemy go przerobić. Tel.: 0152 11474611 

Polska firma ciesielska z doświadczeniem, wyprodukuje i zamontuje 
więźbę dachową. Pomożemy w projektowaniu. Ułożymy również kostkę 
brukową. Zapraszamy do współpracy. Tel.: 0049 176 43919241

Malarz z doświadczeniem. Odnawiam wnętrza (np. mieszkanie,  
biura, itp.). Zainteresowany moją ofertą - zadzwoń, tel.: 0152 18376404 
 
Oferuję pomoc w wszelkich sprawach urzędowych (np. Jobcenter, 
Finanzamt, Gewerbeamt, Familienkasse,itp.). W zakres wchodzi rów-
nież pójście do lekarza. Tel.: 0152 18376404

System SHR - IPL - RF. Rewelacja w trwałym usuwaniu owłosienia, 
zamykanie naczynek, usuwanie plam trądziku różowatego. Nowo-
czesne metody likwidacji zmarszczek: mezoterapia, podstrzykiwanie 
zmarszczek, wolumetria ust, redukcja tkanki tłuszczowej, cellulitu. 
Kontakt: 0177 8718991
 
Komputery - Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, Internetu / 
WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych, także u Klienta.  
Tel.: 030/30201944, Funk: 0162 1786980

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

Nowoczesna i profesjonalna metoda czyszczenia wykładzin, dywa-
nów oraz tapicerek meblowych ( sofa,couch itd.) DARMOWA WYCENA!
Tel. 015143361533
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Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632 fax: 030 37591850

 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 

                      REMONTY  MIESZKAN          
tapetowanie-malowanie    kafelkowanie      panele  podłogowe   
meble kuchenne           drzwi suwane przejściowe           żaluzje                               
                 INNE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE 

      TEL.030/ 40205275 MOBIL. 01789034361 

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

KOSMETIKSTUDIO

Adres:
Detmolder Str. 58,
10715 Berlin
Tel.: 030 99257735          www.kosmetikstudio-annanussbaum-berlin.de

Kosmetikstudio Anna Nussbaum zaprasza na:
• Diamentową Mikrodermabrazję
• Stymulacja mięśni twarzy - NOWOŚĆ!
• Mezoterapia bezigłowa
• Zabiegi kwasami
• Pielęgnacja dłoni i stóp
• Depilacja woskiem

Staatl. geprüfte Kosmetikerin
Anna Nussbaum

Mesotherapia, Micro - Needling, likwidacja zmarszczek, 
wypełnianie bruzd, med.peeling - NOWOŚĆ! 
Natychmiastowy lifting (bez objawu oparżenia), 

zabiegi kosmetyczne.

MEDYCZNA KOSMETYKA ODMŁADZANIA

Marlena Andrzejczak - HP, kosmetyczka, wykładowca
W sercu Berlina: Oliver Platz, tel.: 0157 51080467 

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA
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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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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

Pani 75+ zamieszkała na stałe w Berlinie, chętnie pozna miłą, 
kulturalną panią lub panie w celach tow.- kulturalnych. 
Szyfr: M10/01/17
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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 do: Königs Wusterhausen w dniu 15.10.2017.Spotkanie grupy 
na stacji S-Bahn Königs Wusterhausen 15.10.17 o godz. 11.00. Planujemy 
przejść od stacji przez starą część miasta do kompleksu pałacowo-ogrodo-
wego Königs Wusterhausen. Nazwa miejscowości pochodzi od słowiańskiego 
słowa „vostrozin” oznaczającego palisada ogrodzony teren. W miejscu gdzie 
dziś stoi zamek był kiedyś gród warowny słowian otoczony palisadą i chro-
niący przeprawę przez rzekę Notte. Niemieccy osadnicy, którzy opanowali te 
tereny w 13 wieku zbudowali swój zamek warowny i nazwali miejsce Wuster-
hausen. Nazwa Königs (królewski) Wusterhausen nadana została po miano-
waniu zamku na myśliwski zamek królewski przez króla Fryderyka Wilhelma 
I (Króla Żołnierzy ) - 1713 - 1740 w celu upamiętnienia władcy. Łowiecki zamek 
był ulubionym miejscem pobytu króla, który spędzał w nim dużo czasu nie 
tylko w trakcie sezonu łowieckiego. W zamku odbywały się także spotkania 
tzw. Tabak Kolegium w trakcie których ustalano przy paleniu fajek, „symbo-
licznym” kuflu piwa i dyskusji w męskim gronie ważne dla państwa sprawy. 
W zamku między innymi przygotowano traktat o porozumieniu z Austrią w roku 
1726 tzw. Vertrag zu Wusterhausen. Po śmierci Fryderyka Wilhelma I dobra 
były rzadko odwiedzane przez rodzinę królewską i jej następców. Dopiero od 
czasu panowania Fryderyka Wilhelma IV (1840) aż do końca panowania dy-
nastii Hohenzolernów (1918) obiekt powrócił do łask i odwiedzany był w czasie 
polowań panującej rodziny. W pobliżu miasta powstał w roku 1925 nadajnik 
radiowy z masztem o wysokości  210 m. Dziś nadajnik jest już tylko zabyt-
kiem technicznym, ale uwieńczony jest z masztami w herbie miasta. W czasie 
II Wojny Światowej w Königs Wusterhausen pracowała grupa polskich tzw. 
Zwangsarbeiter. Obecnie w dawnym łowieckim zamku Króla Żołnierzy znaj-
duje się muzeum z wyposażeniem z okresu panowania władcy i obrazami, 
które król namalował osobiście w zamku Kossenblatt w latach 1735 - 1739 i na 
których przedstawił osobistości ze swojego otoczenia. Wstęp do zamku kosz-
tuje 8 Euro. Przypominamy, że aby dojechać na spotkanie należy wykupić bilet 
ważny do strefy komunikacyjnej C. Dojazd S-Bahn / S-46 lub Regionalexpres 
w kierunku Cottbus.
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 październik 2017 zaplanowaliśmy:

Sobota, 21 października 2017 – wycieczka do Briesetal. 

Spotkamy się w sobotę, 21 października o godz 11.00  na stacji S1 Borgsdorf
kierunek Oranienburg, strefa C. Z tego miejsca wyruszymy na naszą wspólną 
wędrówkę. Już po półgodzinnym marszu, dotrzemy do leśniczówki, gdzie będzie 
można popróbować regionalnych, kulinarnych specjalości lub napić się kawy, 
piwa lub grzanego wina.

Briesetal – to malownicza dolina, która tworzy strumień Briese i jest jedną  
z najpiękniejszych tras spacerowych w okolicach Berlina.

Briese wypływa z Wandlitzer See i już po przepłynieciu około 16 km, wpływa
do rzeki Havel. Na całej swojej długości tworzy obszar przyrodniczo chroniony.
Naprawdę wyjątkowe zjawisko. Wcześniej w tej okolicy wydobywano torf, dziś
są tu bagienne łąki. Bajkowy krajobraz tworzą mieszane lasy – sosny, buki,
dęby i olchy.

Jesienne barwy rozświetlane promieniami słońca, tworzą niezapomniane
zjawisko. Brąz i czerwień styka się z zielonymi barwami rzęsy wodnej, pięknie...
Tego dnia do przejścia będziemy mieli 13 km.

Zapraszam, pogoda na pewno nam dopisze! Barbara Muschol.

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  

Wynajmę Apartamenty z sypialnią 2-4 osób w Świnoujściu: Kwartał 
Róży Wiatrów przy Parku Zdrojowym, 700 m od Promenady, blisko  
Centrum Handlowe. Tel.: 0049 152 23932280

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

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/
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Agentka, którą polubił Churchill

Była to jednostka dywersyjno-sabotażowa 
powołana w 1940 r. z inicjatywy Winstona 
Churchilla, a działająca w całej okupowanej 
Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Skarbek 
stała się też pierwowzorem kobiet-kochanek 
Jamesa Bonda w słynnym serialu „007” na 
podstawie powieści szpiegowskich Iana Fle-
minga, który podobno ją poznał. Odznaczona 
Krzyżem Virtuti Militari, francuskim Krzyżem 
Wojennym ze Srebrnym Otokiem, Medalem 
Jerzego, Orderem Imperium Brytyjskiego. 
Na jej temat ukazało się kilka innych książek. 
Właśnie mija 65 rocznica jej zamordowa-
nia. Spróbujmy nakreślić krótko jej sylwetkę 
i osiągnięcia wywiadowcze.

Urodzona w 1908 r. w rodzinie arystokra-
tycznej, (ojciec – Jerzy, matka Stefania de 
domo Goldfeder) już w dzieciństwie wykazy-
wała niesłychaną żywotność, samodzielność 
i odwagę, co jakby stanowiło zapowiedź jej 
burzliwego życia. Przed wojną została wice-
miss Polonia oraz miss narciarek. Jej dwa 
pierwsze małżeństwa zakończyły się rozwo-
dem. Nie była stworzona na żonę i matkę. 
Charakteryzowała się też ogromnym tem-
peramentem; wszyscy autorzy przypisują jej 
niezliczoną liczbę kochanków. Przebywając 
w Abisynii na placówce dyplomatycznej, po 
agresji Niemiec na Polskę wyjechała wraz 
z drugim mężem do Francji. On został nad 
Sekwaną, ona wyjechała do Anglii. 

Pierwsze kroki skierowała do brytyjskiego 
MSW, zgłaszając się do pracy wywiadowczej. 
I tam znalazła swoje powołanie. Anglicy przy-
jęli ją bez problemów. Odbyła kilkumiesięcz-
ny morderczy kurs przygotowawczy (szkole-
nie trwało 12 godzin dziennie, bez niedziel 
i świąt), który ukończyła z wyróżnieniem. 
Nauczyła się tam wszystkiego niezbędnego 
w fachu wywiadowcy, a m.in włamywania, 

„Była najlepszym agentem brytyjskim czasu wojny. Szefo-
wie naszych służb wstawali, gdy wchodziła do pokoju(...). 
W obliczu zagrożenia inwazją, okupacją lub terrorem wal-
czyła z pasją, determinacją i odwagą, którymi nie dorów-
nywał jej żaden inny agent specjalny podczas II wojny 
światowej” – tak pisała Clare Mulley w biografii Krysty-
ny Skarbek, polskiej agentki, pracującej w czasie wojny 
w brytyjskich służbach specjalnych, a dokładnie w Special 
Operations Executive (SOE). 

cichego zabijania, sposobów ucieczki, strze-
lania, przetrwania bez niczego w lesie, gubie-
nia „ogona”, walk wschodnich (biła się świet-
nie), wytrzymywania tortur. 

Początkowo SOE skierowało ją do Buda-
pesztu, jako dziennikarkę Krystynę Giżycką. 
Tam rozpoczęła współpracę z innym agentem 
Andrzejem Kowerskim, a ponieważ przypadli 
sobie do gustu, zajmowali się nie tylko szpie-
gostwem. Pierwszym zadaniem jest prze-
prowadzenie do Polski kilkudziesięciu ucie-
kinierów z obozów jenieckich na Węgrzech. 
Dokonuje tego w lutym w czasie potwornego 
mrozu i zamieci. Do kraju dociera tylko kil-
koro, w tym Krystyna. W Warszawie odbiera 
materiały wywiadowcze od organizacji „Musz-
kieterowie”, czym naraziła się kierownictwu 
Polski Podziemnej, podejrzewającego ich 
o współpracę z Niemcami. Wywiozła z Polski 
bezcenne materiały: o stanie wojsk niemiec-
kich w Polsce, dowody okrucieństwa nie-
mieckiego wobec Polaków, informacje o nie-
mieckim przemyśle zbrojeniowym w Polsce, 
wreszcie najcenniejszą rzecz – plan przygo-
towań Wehrmachtu do ataku na ZSRS (plan 
”Barbarossa”). Granicę słowacką przekracza-
ła jeszcze trzy razy.

W styczniu 1941 r. Skarbek i Kowerskiego 
aresztowało Gestapo w Budapeszcie. Kry-
styna wytrzymała bicie i ugryzła się do krwi 
w język, kaszląc i plując krwią. Powiedziała 
oficerowi Gestapo, że choruje na gruźlicę. 
Zlecony rentgen rzeczywiście wykazuje pla-
my na jej płucach. Niemcy panicznie bali się 
gruźlicy i zarówno ją, jak i Kowerskiego wy-
puścili. Fakt ten zaniepokoił dowództwo ZWZ, 
które przekonywało Anglików, że z Gestapo 
się nie wychodzi, toteż – twierdzili – została 
ona „odwrócona” w czasie przesłuchania. To 
spowodowało zawieszenie współpracy SOE 
z obojgiem. Zostali oni  na razie skierowani 
najpierw do Jugosławii, a potem przez Syrię 
do Kairu. Ponieważ Syrię kontrolował rząd 
w Vichy, uzyskanie wizy wydawało się nie-
możliwe. Ale nie Krystynie. Wydobyła wizy 
od konsula francuskiego w ciągu dwóch go-
dzin. Jednak nie otrzymywali żadnych za-
dań. Dopiero po zmianie kierownictwa SOE 
przywrócono ich do służby. W sierpniu 1943 
r. wysłano ją na kursy spadochronowe i ra-
diotelegrafistki. 

Odtąd rozpoczęła się jej francuska epopeja. 
Została zrzucona jako Pauline Armand (wg 
innych źródeł Cristine Grandville) do połu-
dniowej Francji, by przygotowywać i koordy-
nować akcje siatki szpiegowskiej, którą do-
wodził Anglik Francis Cammaerts. Bierze ona 
czynny udział w akcjach dywersyjnych. Gdy 
Cammaertsa i dwóch innych agentów bry-
tyjskich aresztowało Gestapo w miejscowo-
ści Digne, Krystyna poszła do miejscowego 
szefa Gestapo, przedstawiła się jako agent-
ka brytyjska i siostrzenica marszałka Mont-
gomery’ego. (Alianci już wyzwalali Francję.) 
Zagroziła mu śmiercią z rąk aliantów, jeśli nie 
zwolni aresztowanych. Gdy ich wypuści, gwa-
rantuje mu życie. Aby poprzeć tę bezczelną 
propozycję, rzuciła na biurko zwitek wielkich 
pieniędzy (wg innych autorów 2 mln funtów 
zostały zrzucone i wręczone gestapowcowi 
następnego dnia). Czekających na śmierć 
zwolniono. Za tę brawurową akcję otrzymała 
od samego Churchilla Order Imperium. Wte-
dy nazwał ją swoim ulubionym szpiegiem. 

I jeszcze jedna akcja Skarbek we Francji. Na 
przełęczy Larche przez megafon namówiła 
siłą wcielonych do Wehrmachtu Polaków do 
dezercji. A mówiła tak: „Ja i moi francuscy 
przyjaciele chcielibyśmy, żebyście zrzucili te 
mundury i walczyli przeciwko Niemcom. Ale 
nie możecie walczyć w ich mundurach, a in-
nych niestety nie mamy! Musicie więc iść na-
przód rozebrani do pasa!” I tak się stało ku 
osłupieniu Amerykanów. Około dwu tysięcy 
Polaków przeszło na stronę aliantów, tyle że 
bez bluz.  

W sierpniu 1944 roku Skarbek zwróciła się do 
przełożonych, by wysłano ją do powstańczej 
Warszawy. Spotkała ją odmowa. Wyjecha-
ła więc do Kairu, gdzie po kilku miesiącach 
zdemobilizowano ją i wypłacono odprawę 
w kwocie … 100 funtów. Średnia pensja an-
gielska w owym czasie wynosiła 3000 funtów 
rocznie. Jej prośby o przywrócenie do służby 
SOE odrzucała. Pod koniec wojny pojawili 
się w SOE ludzie wrodzy Skarbek. Mówili, że 
wydaje tajemnice wywiadu, bardziej praco-
wała dla Polski, niż dla Wlk Brytanii itp. Nikt 
nie zatroszczył się, by tak zasłużonej agent-
ce znaleźć przyzwoitą pracę. Była pokojów-
ką, telefonistką, sprzedawczynią w sklepie, 
wreszcie otrzymała posadę stewardesy na 
statku. Miała chodzić z odznaczeniami i opo-
wiadać o swoich przygodach bogatym go-
ściom. Poza tym, a może przede wszystkim, 
zmieniała pościel, sprzątała kajuty, czyściła 
toalety, wysypywała popiół z popielniczek. 
Tam poznała stewarda Dennisa Muldowneya, 
kolejnego kochanka, chorobliwie o nią za-
zdrosnego. Mimo że go odrzuciła w końcu, 
bez przerwy ją nachodził w hotelu Shelbour-
ne, gdzie mieszkała. O tych kłopotach powie-
działa Kowerskiemu, który postanowił zabrać 
ją z Londynu do Belgii. 15 czerwca do hotelu 
przybył Muldowney, który odwiedziwszy się, 
że Krystyna wyjeżdża z Anglii zamordował ją 
ciosem noża. Nie uciekał i przyznał się policji 
do zabójstwa. Po krótkim procesie, sąd ska-
zał go na karę śmierci, którą wykonano naza-
jutrz po wyroku. 

Po pogrzebie polskiej agentki czterej jej 
współpracownicy, a jednocześnie kochan-
kowie – Cammaerts, John Roper, Patrick 
Howard i Kowerski - postanowili bronić jej 
dobrego imienia, aby jej życie osobiste nie 
przesłoniło osiągnięć wywiadowczych. I czy-
nili to skutecznie. Wtedy jednak honor coś 
znaczył …   W Wielkiej Brytanii i w Polsce 
powstawały zamiary nakręcenia filmu o niej. 
Żaden pomysł nie został zrealizowany. 

Po jej tragicznej śmierci powstawały różne 
hipotezy zabójstwa, dalekie od czynu za-
zdrosnego kochanka, upatrujące rękę SOE, 
wywiadu sowieckiego itp. Tego jednak nie do-
wiemy się nigdy. Brytyjczycy potrafią strzec 
swoich tajemnic, w przeciwieństwie do jedne-
go dobrze mi znanego kraju. 

Zbigniew Lipiński Francja. Zdjęcie z partyzantami

Prawdopodobnie zdjęcie jeszcze z Polski międzywo-
jennej
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PROSTO Z UKOSA

A NA STOS Z TYM ŚMIECHEM!
Jak świat światem, tak zawsze ludzie szukali momentów ode-
rwania się od dość na ogół tragicznej egzystencji. I nie chodzi 
tylko o wojny, katastrofy naturalne czy zwykłą biedę, lecz rów-
nież o coś, co zwie się „bólem egzystencjalnym”. 
 Dlatego tak często, jak tylko 
mogą, stwarzają sobie okazje do zabawy: 
a to obrzędy związane ze świętami reli-
gijnymi, a to jakieś towarzyskie spotkania 
– co się da i jak się da. A zabawa, humor 
i śmiech, to też potężna broń przeciw roz-
maitym siłom, które człowieka próbowały 
i próbują zgnębić i zniewolić. W żadnej 
religii żaden szatan, żaden zły demon ni-
gdy nie śmiał się szczerze, a co najwyżej 
rechotał złośliwie. Nigdy nie namawiał do 
beztroskiej zabawy, lecz do zabawy czy-
imś kosztem. Ale też bogowie na ogół 
bywali śmiertelnie poważni, by nie rzec 
groźni. Jedynie Budda bywa przedsta-
wiany jako radośnie uśmiechnięty gru-
basek. W innych religiach śmiech miewa 
swoich opiekunów, lecz najczęściej są to 
pomniejsi bogowie lub nawet demony. 
Na przykład Dydko, diabełek-śmieszek 
stojący najniżej w piekielnej hierarchii. 
Czarty o wielkich wpływach z samym Bel-
zebubem na czele są zawsze poważne, 
bo wiedzą, że za pomocą śmiechu moż-
na ludzi doprowadzić jedynie do małych 
występków: wykpiwania wzniosłości, lek-
ceważenia obowiązków, dokuczenia bliź-
nim. Zaś z pomocą najwyższej powagi, 
wystawnych ceremoniałów, koturnowych 
obrzędów i podniosłych słów można spro-
wadzić na świat największe gwałty, mor-
dy, tortury fizyczne i psychiczne i uczynić 
z ludzi zaangażowane trybiki w tej machi-
nie zła.

 Badacz religii A.W. Wats zauwa-
ża, że wśród wielkich mistrzów jednego 
z głównych nurtów buddyzmu Zen naj-
częściej zdarzali się ludzie o radosnym 
usposobieniu i że na wizerunkach japoń-
scy artyści przedstawiali ich w sytuacjach, 
gdy się śmieją do rozpuku. Powody ich 
śmiechu bywały różne, na przykład liście 
rozwiewane przez wiatr i tworzące fanta-
zyjne desenie. Natomiast inkwizytorzy nie 
śmiali się nigdy. Nietrudno dostrzec zwią-
zek pomiędzy ową groźną powagą, a nie-
tolerancją i fanatyzmem. „Poczucie hu-
moru i dowcip to antybiotyki zabójcze dla 
wirusów fanatyzmu” - pisał niegdyś Antoni 
Słonimski, poddawany owym wirusom 
aż nazbyt często w ciągu swojego życia. 
Zaś Michaił Bachtin, rozważając moment 
przejścia od średniowiecza do renesan-
su, stwierdził, że: „Wreszcie zrozumia-
no, iż za śmiechem nigdy nie skrywa się 
przemoc, że śmiech nie wznosi stosów, 
że oszustwo i obłuda nigdy szczerze się 
nie śmieją, lecz najczęściej mają grymas 
powagi.” Znakomicie tę prawdę ukazuje 
obraz Pietera Bruegela, „Walka karnawa-
łu z postem”.

 Kiedy na czele społeczeństw 
stają ludzie bez poczucia humoru, którzy 
śmiech innych chcą zdławić, można drżeć 
o dalsze losy podległych im społeczeństw 
i świata. Lecz jednocześnie śmiech i hu-
mor są jak woda święcona przeciwko ich 

szatańskim poczynaniom. Ich sztuczna 
powaga może pęknąć jak mydlana bań-
ka, a wszyscy wówczas ujrzą miałkość 
i egoistyczne powody głoszonych idei, 
bowiem śmiech potrafi obnażyć perfidne 
cele różnych fanatyków, którzy są cho-
robliwie pozbawieni szczerego poczucia 
humoru. Jest słynne zdanie Józefa Pił-
sudskiego: „Kto nie był socjalistą za mło-
du, ten na starość będzie skurwysynem” 
(przepraszam za ostatnie słowo, ale to 
dosłowny cytat). Parafrazując to zdanie, 
z pewnością można rzec, że komu w mło-
dości nie towarzyszyła zabawa i śmiech 
kpiarski, światoburczy, anarchistyczny, 
śmiech szalony, ten najpewniej stanie się 
nietolerancyjnym, bezkrytycznym fanaty-
kiem, czołgiem rozjeżdżającym wszystko 
i wszystkich z zawieszoną na lufie flagą, 
której barwy są zupełnie nieistotne; pa-
tetycznym, groźnym demonem, chcącym 
sprowadzić wszystkich do swojego pie-
kła...

 Zatem śmiechu naszego po-
wszedniego pragnijmy i baczmy, czy aby 
nasze dzieci są uśmiechnięte, by ten 
pancerz poczucia humoru był im ochroną 
przed ostrzami wszelkiego fanatyzmu na 
resztę życia. A jako że trudno mi było tym 
razem ilustrować moje przemyślenia dow-
cipami, to teraz porcyjka uśmiechu w jed-
nym pakiecie.

Spryciula
Ecik wrócił do domu z jakimś wielkim pa-
kunkiem. Po rozpakowaniu oczom zdu-
mionej rodziny ukazała się ogromniasta 
klatka, a w niej wielka papuga ara. Wszy-
scy zaniemówili, a Ecik z dumą poinfor-
mował:
- Kupił żech jóm okazyjnie na licytacji. Doł 
żech za nia yno 500 złotych...
- Ale piykno! Jako kolorowo! Jaki mo wiel-
gi dziób! Jak móndrze patrzi! Jakie mo 
dugie pióra we łogónie!
Rodzina przekrzykiwała się, wyrażając 
zachwyt, gdy nagle żonę Ecika coś zanie-
pokoiło.
- A poradzi łóna choć aby godać???
Tu papuga nie zdzierżyła i wykrzyknęła:
- Głupie pytanie, głupie pytanie!!! A na li-
cytacji kto cenę podbijał? Kto cenę pod-
bijał???

Kiepski gracz
Pewien właściciel knajpy w prowincjonal-
nym miasteczku miał psa, który z gośćmi 
grywał w pokera. Stali bywalcy to wiedzie-
li i nie robiło to na nich żadnego wraże-
nia. Lecz pewnego razu knajpę odwiedzili 
jacyś przejezdni. Na widok psa grające-
go w karty wprost oszaleli ze zdumienia 
i zachwytu.
- Niechże pan go pokaże światu! W takim 
Las Vegas on będzie sensacją! Pan zbije 
na nim majątek!!!
Wykrzykiwali tak jeden przez drugiego, 
a właściciel psa tylko pokręcił głową, 

machnął ręką i powiedział:
- Eeee... Chyba nic z tego... On jest bar-
dzo kiepskim graczem. Gdy tylko dostaje 
dobre karty, natychmiast zaczyna mer-
dać ogonem...

Podstęp
Lisica wracała od fryzjera. Bardzo już była 
głodna, a do swej nory miała jeszcze dość 
daleko. Po drodze nic nadającego się do 
zjedzenia. Nagle zza krzaków dobiegło 
ją wyraźne:
- Ko, ko, ko ko... Ko, ko ko... Ko, ko, ko, 
ko...
Nie namyślając się wiele, przyczajona 
przy samej ziemi, ruszyła w stronę krza-
ków i jednym susem rzuciła się za nie. 
Wokół rozległy się piski, krzaki zatrzęsły 
się od szamotaniny. Trwało to dłuższą 
chwilę, po czym się uspokoiło. Następnie 
zza krzaków wyszedł nieco potarmoszony 
zajączek i zapinając spodnie, zamruczał 
pod wąsami:
- Jak to dobrze... Jak to dobrze znać ję-
zyki obce...

Wyczyny ekstremalne
Wrona pozazdrościła sprawności jaskół-
kom i postanowiła równie szybko pola-
tać z zastosowaniem ekwilibrystycznych 
sztuczek. Robiła różne gwałtowne zwroty, 
korkociągi, beczki... Wyczerpała cały za-
sób akrobatycznych ewolucji, a następnie 
lotem ślizgowym wpadła w gęsty las wy-
konując ostry i szybki slalom między drze-
wami. Zakończyła go na pniu dorodnego 
dębu. Po chwili odzyskała przytomność 
i ciągle leżąc u stóp dębu rozwarła dziób, 
chcąc się poskarżyć przed światem, lecz 
z dzioba wydobyło się: „Hau, hau!” Na-
stępnie: „Miau, miau...” Potem głośne: 
„Muuuuu!!!” I jeszcze: „Ćwir, ćwir, ćwir.” 
Podenerwowana wrona potarła skrzy-
dłem potłuczoną głowę i pomyślała: „Kur-
de, jak to było???”

Mam nadzieję, że się Państwo uśmiech-
nęli i proszę jeszcze zapamiętać taką oto 
myśl na jesień: Zapiekłość „starego grzy-
ba” to jednak nie to samo, co zapiekanka 
z grzybami...

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 październik 2017!!!

Zobacz nas na:

MINI COOPER_SD_COUNTRYMAN
Cooper SD Countryman Leder Navi 
Panorama Beheizb
Komputer pokładowy, automatyczny start-stop, 
czujnik deszczu, czujnik zmierzchu,  automatyczna 
klimatyzacja, El. Szyby, skórzana tapicerka, pod-
grzewane fotele, elektryczne lusterka, tempomat, 
bi-ksenon, światła dzienne, szyberdach, aluminiowe 
felgi, panoramadach.

Cena: 13.760 €

RENAULT Megane
1.5 dCi EDC 110 FAP Grandtour Paris
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik 
zmierzchu, asystent ruszania pod górkę, asystent 
zmiany pasa ruchu, automatyczna klimatyzacja, 
elektryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne 
lusterka, tempomat, Keyless Go, czujniki parko-
wania z przodu i z tyłu, światła dzienne LED, system 
audio z funkcją odtwarzania plików MP3 (Bluetooth).

Cena: 9.680 €

MERCEDES-BENZ E 250
Coupe CGI BlueEfficiency Avantgarde 1. Han
Komputer pokładowy, Asystenci: wykrywanie 
zmęczenia, wykrywanie znaków drogowych, czujnik 
deszczu, asystent świetlny, czujnik zmierzchu, asystent 
ruszania pod górkę, automatyczna klimatyzacja, 
elektryczne szyby, skórzana tapicerka, podgrzewane 
fotele, elektryczne lusterka, tempomat, elektryczne 
fotele, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, fotele 
masujące, system nawigacji, CD, zmieniarka CD, 
radio, system DVD, AUX-In, złącze USB, MP3, 
Bluetooth, zestaw głośnomówiący.

Cena: 19.900 €

RENAULT Megane
III Coupe BOSE Edition 1.5 dCi 110 FAP
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik 
zmierzchu, automatyczna klimatyzacja, elektryczne 
szyby, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, 
elektryczne lusterka, tempomat, czujniki parko-
wania, przyciemniane szyby, światła dzienne LED, 
panoramadach, zestaw głośnomówiący Bluetooth, 
system nawigacji Carminat TomTom, Plug & Music.
 

Cena: 11.890 €

RENAULT Scenic
III Dynamique 2.0 16V 140
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, 
automatyczna klimatyzacja, elektryczne szyby, 
skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, elektryczne 
lusterka, tempomat, Keyless Go, czujniki parkowania 
z przodu iz tyłu, system nawigacyjny, CD, radio, MP3.

Cena: 9.890 €

MAZDA 2
1.5 Center-Line Automatik 1.Hand
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik 
zmierzchu, asystent hamowania awaryjnego, klimaty-
zacja, elektryczne szyby, podgrzewanie foteli, 
elektryczne lusterka, wielofunkcjonalne koło kierownicy, 
światła przeciwmgielne, CD, radio, AUX-In, MP3, 
dynamiczna kontrola stabilności (DSC).

Cena: 7.980 €

RENAULT Trafic
Komfort L1H1 2,9t ENERGY dCi 95 EU6k
Komputer pokładowy, klimatyzacja, Servo steer, 
centralny zamek, elektryczne szyby, czujniki parkowania, 
przeszklone szyby, ABS, poduszka powietrzna, podu-
szka powietrzna pasażera, boczne poduszki powietrzne, 
ESP, kontrola przyczepności, CD, radio, AUX-In, MP3, 
Bluetooth, opony całoroczne, pakiet bagażowy, mobilny 
pakiet biurowy, tylna pomoc do parkowania, stacja 
dokująca do smartfona, pakiet dźwiękowy i klima 1. 

Cena: 19.850 €

VOLVO S80
2.4 D Momentum TÜV/AU NEU
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, asystent 
hamowania awaryjnego, automatyczna klimatyzacja, 
elektryczne szyby, skórzana tapicerka, podgrzewanie 
foteli, elektryczne lusterka, tempomat, kierownica 
wielofunkcyjna, lusterka przyciemniane, czujniki 
parkowania przod i tyl, bi-ksenon, aluminiowe felgi.

Cena: 10.890 €

RATY od
129 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

RATY od
80 €/mies.

RATY od
199 €/mies.

RATY od
115 €/mies.

RATY od
90 €/mies.

RATY od
185 €/mies.

RATY od
115 €/mies.



Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

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

 Mówimy po polsku
Szeroki wybór polskich kosmetyków

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w sprawach związanych 

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

Dysponujemy wielkim zakresem referencji na terenie Berlina i Brandenburg. 

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

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

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

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

- sprawdzamy umowy notarialne (Bau-und Notarvertragsprüfung)

Pn.- Pt. od 9:00 do 19:00
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


