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GRUPA MUZYCZNA

Szanowni Czytelnicy
Żyjemy w Berlinie. I tak, na pewno w to lato z niego uciekniemy. Ale też na pewno za nim zatęsknimy. Co znaczy
dla nas Berlin? Dlaczego tu mieszkamy? Jak z niego korzystamy? Co lubimy, a czego nie lubimy? Część z nas się tu
urodziła, ale większość przyjechała. A może tęskinimy za
Polską i jej kulturą? Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszwskiego przeprowadził ostatnio badania,
jak migranci z Polski korzystają z ofert kulturalnych dotyczących Polski. Na stronach Radia Cosmo znajdą Państwo
interesującą audycję na ten właśnie temat. Polecamy rozmowę z profesorem Michałem Nowosielskim. Naukowcy definiują kulturę bardzo szeroko. Kulturalne może być wyjście
do opery, ale też do dyskoteki. Coś nam się zdaje w redakcji,
że w to lato będą Państwo bardzo kulturalni!
Radio Cosmo dzieli się z „Kontaktami” rozmową z profesorem Robertem Trabą, dyrektorem Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, który 12 lat temu zakładał to
centrum, a teraz żegna się z placówką i miastem. Profesor
podsumowuje te wszystkie lata w stolicy Niemiec, mówi,
co udało się zrobić, ale także opowiada Monice Sędzierskiej
o tym, jak to jest patrzeć na Polskę z dystansu.
Polecamy również rozmowę Tomasza Kyci z Ewą Sadowską, dyrektor Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania, która pomaga w stolicy Niemiec bezdomnym Polakom
i która chce tym osobom umożliwić powrót do ojczyzny.
Bezdomni często nie chcą wracać, ale fundacja oferuje
ogromne możliwości poprawienia swojej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i mieszkaniowej.
Nasza redaktorka Anna Burek rozmawia tym razem z Justyną, która założyła bloga Berlinsko. Justyna pisze o Berlinie po polsku a na jej blogu znajdą Państwo polskie adresy
w mieście, o których warto wiedzieć. Przeczytają o Polakach
w Berlinie, których warto znać, dowiedzą się o miejscach,
które trzeba odwiedzić, a także o tych, od których warto
uciec. Justyna nie lubi narzekać, więc tym bardziej z całego
serca polecamy jej optymistyczne wpisy!
Jak zwykle i w tym miesiącu nie może zabraknąć trzeźwo
stąpającego po ziemi Bartosza Drajlinga. I tym razem temat
jest trudny. Wypadki. Wakacje niestety nie są od nich wolne,
bądźmy ostrożni. W pracy tym bardziej. Specjalista omawia
temat szczegółowo, radzi, gdzie i czy się ubezpieczyć oraz
co zrobić, gdy stanie się coś niedobrego. Krok po kroku.
Skoro wakacje - to czasu do czytania jakby więcej. Dlatego polecamy interesującą rozmowę Marty Szymańskiej
z rzeźbiarzem Ryszardem Piotrowskim. Może rozmowa ta
zainspiruje Państwa do stawiania pytań: dlaczego coś jest
sztuką? Czy ważniejsze jest CO czy JAK? Dlaczego Lamborghini jest piękne i dlaczego zbrzydły nam „vangoghi”
na ścianach?
Miło nam również poinformować, że zaczęliśmy współpracę ze złodziejką świata. To Paulina Grzelka, która po wielu
latach podróżowania po Europie i Azji i po ponad czterech
latach pracy w turystyce, zapragnęła dzielić się swoimi podróżniczymi łupami z innymi. A zatem na pierwszy ogień:
Sri Lanka. Autorka oraz my czekamy na Państwa wrażenia
po lekturze!
Bogusław Sypień, nasz (chciałoby się powiedzieć „nadworny”!) kucharz, mówi, że piękne lato mieliśmy tej wiosny! Aż
strach pomyśleć, co będzie latem! Na pewno upał i gorąc,
więc należy myśleć o zimnych przyjemnościach. A zatem
publikujemy z wielką frajdą przepisy na desery wszechczasów. Niech żyje Amaretti Biscotti Calabresi! Niech żyje Tiramisu! Niech żyje Panna Cotta z sosem malinowym! Niech
żyją łasuchy!
No i oczywiście niech żyją czytelnicy naszego magazynu!
Przyjemnego lipca! Wspaniałych wakacji!
Redakcja

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

Ollenhauer Str.45, 13435 Berlin
(Bus: M21- Pfahlerstr.)

e-mail: webmaster@kontakty.org
Godziny otwarcia:
pon., śr., pt. od godz. 08.30 – 14.30,
wt., czw. od godz. 08.30 – 17.00

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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Berlinsko, czyli o Berlinie po polsku
Polskie adresy w mieście, o których warto wiedzieć. Polacy w Berlinie, których warto znać. Miejsca, które warto odwiedzić w Berlinie, a także te,
do których z Berlina warto uciec. To i wiele więcej znajdziecie na prowadzonym przez Justynę blogu Berlinsko.
A. B.: Co powoduje, że stale na
nowo odkrywasz Berlin?

dużo satysfakcji i na razie nie mam
zamiaru z tego rezygnować.
A. B.: Jakie treści można znaleźć
na Twojej stronie?
Justyna (Berlinsko): Na blogu
znajduje się przede wszystkim to,
co mnie samą interesuje i co mogę
polecić. Mój blog to moje spojrzenie
na Berlin i odbicie moich zainteresowań. Prezentuję sylwetki Polaków
w Berlinie, czy opisuję polskie miejsca w Berlinie, ale to tylko część pojawiających się na blogu treści. Nie
chcę, aby mój blog miał charakter
bloga polonijnego, bo ja sama nie
zamykam się wyłącznie w środowisku Polaków w Berlinie. Chodzę na
imprezy, uczestniczę w życiu kulturalnym miasta, uprawiam regularnie
sport i wokół takich treści skupiona
jest tematyka bloga.

Justyna (Berlinsko): Na co dzień
jestem bardzo aktywna, nie lubię siedzieć w miejscu i tracić czas. Przez
to, że Berlin jest tak różnorodnym
miastem i wiele się w nim dzieje, nietrudno jest wyznaczać sobie nowe A. B.: Co inspiruje Cię do pisania
cele turystyczne czy kulturalne. nowych notek?
W każdym tygodniu chcę odkrywać
coś nowego i zwykle mi się to udaje. Justyna (Berlinsko): Inspiruje mnie
sam Berlin! Na wiele tematów trafiA. B.: Co skłoniło Cię do założe- łam przypadkowo, inne podsunęli mi
nia bloga?
znajomi. Wpisy o charakterze przewodnikowym są wynikiem zapytań,
Justyna (Berlinsko): Na początku które dostaję od czytelników. Wiele
chciałam w jakiś sposób uporządko- osób kontaktuje się ze mną, bym pować to, co sama widziałam, zgroma- leciła miejsca na weekendowy wypad
dzić wspomnienia w jednym miejscu. do miasta. Niektórzy chcą wiedzieć,
Kiedy przyjechałem do Berlina, nikt od czego zacząć przygotowania do
jeszcze nie prowadził miejskiego blo- przeprowadzki, jak szukać mieszga po polsku. Pomyślałam, że moje kania czy pracy. Nie jestem samorekomendacje mogą się okazać przy- zwańczą specjalistką od Berlina, ale
datne dla innych. Pozytywny odzew chętnie dzielę się swoimi rekomendasprawił, że prowadzę bloga do dziś, cjami i doświadczeniami i cieszę się,
a dzięki stworzonej sieci kontaktów, jeśli dla kogoś okazują się pomocne.
RAF & WAY, www.berlinsko.com
współpracuję także z polskimi i zagranicznymi redakcjami. Mojego blo- A. B.: Komu twój blog wyda się
Anna Burek: Jak znalazłaś się ga tworzę zupełnie hobbystycznie, ciekawy, dla kogo będzie pomocnie jest to ani moje główne zajęcie, ny?
w Berlinie?
ani źródło dochodu, ale przynosi mi
Justyna (Berlinsko): O tym, że
mieszkam w niemieckiej stolicy, zadecydowały względy osobiste, jak
i zainteresowanie miastem. Kiedy
pierwszy raz przyjechałam do Berlina, poczułam się w nim tak dobrze,
że niemal od początku myślałam
o tym, żeby chwilę w nim pomieszkać, a już rok później udało mi się
przeprowadzić do Berlina.
A. B.: Jakie były twoje pierwsze odczucia związane z tym miejscem?
Justyna (Berlinsko): Już na samym
początku uderzyła mnie energia miasta. Spodobał mi się chaos, nieuporządkowane, nieskomercjalizowane
przestrzenie należące do mieszkańców. Spodobali mi się ludzie – ci na
ulicach i ci, których wtedy poznałam.
Byłam zafascynowana imprezową
stroną miasta, tak różną od wszelkich
innych, które znałam.

RAF & WAY, www.berlinsko.com
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Justyna (Berlinsko): Mój blog, jak
i jego kanały społecznościowe zainteresują przede wszystkim młodych
ludzi, którzy chcą poznać Berlin
od mniej turystycznej strony, chcą
przeczytać o imprezach, wydarzeniach kulturalnych, ciekawych miejscach itp. Wpisy kieruję do Polaków
mieszkających w Berlinie, jak i osób
przyjeżdżających do miasta tylko na
chwilę, w celach turystycznych.
A. B.: Wiele osób twierdzi, że Berlin się kocha lub nienawidzi - ile
zajęło Ci niewątpliwie wynikające z Twoich tekstów pokochanie
tego miasta?
Justyna (Berlinsko): Ciepłe uczucia do Berlina miałam od samego
początku, więcej czasu zajęło mi poczucie się w nim jak w domu. Z moich tekstów bije optymizm, bo taką
jestem osobą. Nie wyobrażam sobie,
że mogłabym prowadzić bloga, na
którym tylko narzekam i tym samym
zasmucam innych. W świecie zdominowanym przez negatywne informacje, uważam, że lepiej jest tworzyć
pozytywne treści.
A. B.: Czy swoimi tekstami próbujesz przekonać niedowiarków,
że Berlin to MUST SEE czy raczej

odpuszczasz sobie przekonywanie dzieci, nonkonformistów. Zniechęcać
upartych? Jak myślisz, co tracimy, do Berlina może wszystko to, co wiąże się z życiem w dużym mieście: hanie znając Berlina?
łas, brud, kontrasty społeczne i kulJustyna (Berlinsko): Nikogo do turowe.
niczego nie staram się przekonać,
a poznanie Berlina po prostu pole- A. B.: Co sprawia, że z twoich tekcam. Berlin daje duże poczucie swo- stów nadal bije zachwyt nad miabody, jest miejscem, w którym można stem?
w pełni być sobą. Zwłaszcza teraz
jest dobry moment na wizytę w Ber- Justyna (Berlinsko): Berlin nielinie, bo miasto wkrótce nieodwra- ustannie daje mi do tego powody.
calnie może zmienić swój charakter. Nawet kiedy myślę, że już nic więcej
Coraz więcej przestrzeni publicznych mnie w Berlinie nie zaskoczy, przytrazagarnianych jest przez inwestorów. fia mi się coś niecodziennego. Poza
W miejscach, w których kiedyś były tym w Berlinie czuję się naprawdę
kluby czy przestrzenie niczyje, otwar- dobrze, mam tu rodzinę i znajomych,
te dla mieszkańców, powstają teraz pracę. Raczej nie mam powodów
centra handlowe, hotele i luksusowe do narzekań.
osiedla mieszkaniowe. Miasto staje się coraz droższe. Dawne cechy A. B.: Czy Berlin może się znudzić?
wyróżniające Berlin – anarchia i hedonizm – zaczynają przybierać dużo Justyna (Berlinsko): Berlin może
się znudzić, jeśli sami sobie na to pobardziej zorganizowaną formę.
zwolimy. Inną kwestią jest zmęczeA. B.: Co może w Berlinie zachwy- nie miastem. Być może kiedyś będę
potrzebowała odpoczynku od berlińcić, co może do niego zachęcić?
skiego tempa życia, ale na razie jeszJustyna (Berlinsko): Spotkałam się cze ten moment nie nastąpił.
z różnymi opiniami na ten temat. KażAnna Burek
dy ma na to indywidualne spojrzenie. Według mnie, w Berlinie może
zachwycić otwartość ludzi, spontaniczność. Berlin to miasto wiecznych

» Wirverstehen Sie!

Zentrum Berlin-Spandau

U nas otrzymacie Państwo kompetentne konsultacje na
temat mobilności – rownież w języku polskim.
Kontakt w języku polskim:
Marcel Wieczorek
Tel. 030 338 009 220
Fax 030 338 009 211
marcel.wieczorek@autohaus-berolina.de
Brunsbütteler Damm 40, 13581 Berlin
www.audi-zentrum-berlin.de

Zapewniamy:
- Certyfikowanych sprzedawców z wieloletnim doświadczeniem
- Łatwe i uczciwe finansowanie, leasing i okazyjne oferty
- Ogromny wybór: dostępnych jest ponad 1000 nowych
i używanych aut
- Gwarantowaną i sprawdzoną jakość naszych
warsztatów mistrzowskich
- Atrakcyjną kartę klienta, Berolina Joycard z wieloma
ofertami, rabatami, promocjami i innymi udogodnieniami
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Ein Unternehmen der
Autohaus Berolina Gruppe

PRAWO / ADWOKACI

Maya Rosenkranz
adwokat
Specjalizacje: prawo mieszkań i nieruchomości, prawo
cywilne i handlowe, prawo ruchu drogowego

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:

Kaiserdamm 85•14057 Berlin • kanzlei@ra-rosenkranz.de
T. 030-224 87 274 • T. 030-36 41 980 • F. 030-36 41 98 29

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

Dr. Sascha
Hantschel

Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516
www.hantschel-wollny.de
kontakt@hantschel-wollny.de

Julian
Wollny

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Boguslaw Gierak

Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
rozliczenia roczne, księgowość, zakładanie,
prowadzenie, likwidacja firm, Insolvenz, Kindergeld,

Mobil: 0176 204 92 834 ▪ Tel./ Fax: 030 303 47 808 / 890
www.radcaprawny-anwalt.eu
Tangastr. 8A ▪ 13351 Berlin ▪ poradyprawne@gmx.net

Kancelaria adwokacka

Jarosław Delekta
Specjalizacja: sprawy handlowe i gospodarcze, opieka
nad spółkami i firmami transportowymi, budowlanymi,
windykacja roszczeń, wypadki drogowe,
rozwody, prawo karne.
www.strafverteidiger-dr-denis-matthies.de
E-Mail: info@strafverteidiger-dr-matthies.de

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

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

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

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

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

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

UWAGA! Nowy adres!

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.
UWAGA! Nowy adres!
Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03
Fax: +4930 / 611 19 05
E-mail: stefan.nowak@t-online.de

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:
• PRAWO CYWILNE OGÓLNE - ALLGEMEINES ZIVILRECHT
• PRAWO PRACY - ARBEITSRECHT
• PRAWO CYWILNE I KARNE - DROGOWE VEHRKEHRSZIVIL - UND VEHRKEHRSSTRAFRECHT
• PRAWO UBEZPIECZENIOWE - VERSICHERUNGSRECHT

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

Ku r f ü r st enda mm 152, 10709 B e r l i n

Tel.: 030 / 72 0192 88
Fax: 030 / 72 0192 89
MOTZENERSTR. 51, 12277 BERLIN
Mobil: 0179 / 395 03 27
W pobliżu S-Bahn S-2
e-mail: Raslabik@t-online.de
Stacja Schichauweg ca. 300 m

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 spadkowe
• prawo cywilne

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Lauterstr.14/15,12159 Berlin przy Breslauer Platz
Tel.: (030) 692 09 778-0, Fax -9, info@liczbanski.de

KANCELARIA ADWOKACKA
Rok założenia 2003

Peter Kupisz
Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną
w języku polskim i niemieckim
w następujących dziedzinach prawa:
•
•
•
•
•

Peter Kupisz

biuro:
prawo karne i drogowe
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
prawo rodzinne
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)
prawo pracy
tel.: 030/682 31 107
prawo gospodarcze
rozliczenia podatkowe
fax: 030/68231108
i księgowość
kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de

Chcesz załatwić swoje sprawy w Polsce?
Potrzebujesz pomocy prawnej w Niemczech lub Polsce?
www.kupisz.de
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TŁUMACZE

Mgr Ewa Lüders

Hettnerweg 26, 13581 Berlin

- SPANDAU
Tel.: 3 31 67 31 lub 0 173 2 05 70 92

mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

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

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 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

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Ewa Golabek-Alberth

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

tel.: 030 814 93 668
kom. 0152 226 79 474
fax: 030 21978655 golabek-alberth@vodafone.de
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln

Tłumacz przysięgły – mgr Karolina Kosior
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
Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

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

mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA
– tłumaczka przysięgła

akty USC, świadectwa, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe
Tel.: 01639805226, fax: 81052219, z.karnetzka@t-online.de
Mellener Str. 6, 12305 Berlin S-Bhf Lichtenrade

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

DOROTA CYGAN

tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)
Hoeppnerstr. 121, 12101 Berlin
Tel.: 0177 78 42 993, e-mail: dorota_cygan@yahoo.de
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TŁUMACZE

BEATA
BAR

Tłumacz przysięgły

POLSKI

Solinger Str. 8, 10555 Berlin, Tel.: 0175/175 48 58
E-Mail: beata.bar@gmx.de, www.beatabar.de
U9 Hansaplatz, S Tiergarten

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.

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
TEL.: 2170679 LUB 0163738314; artur.kolasinski@yahoo.de

Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF
150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

Renciści pytają, doradca
rentowy odpowiada
Nie znajduję zaliczenia moich lat szkolnych przebytych
w technikum. Jak to właściwie jest z zaliczaniem szkół średnich?
Aktualnie zaliczane jest 36 miesięcy fachowego wykształcenia zawodowego, przy czym od roku 2003 chodzi tutaj o lata
szkolne od 17 roku życia. Postawione pytanie wynika zapewne
z oglądu czasów uwidocznionych w życiorysie ubezpieczeniowym, zawartym w załączniku drugim każdej decyzji zaliczenia,
informacji, czy też decyzji rentowej, przy czym dla wymienionych
lat szkolnych zaważyć musiał brak należnej – zdaniem zapytującego - kwoty zarobków, tak jak to jest przy latach pracy. Tymczasem lata szkolne mogą być zaliczone jedynie kwotą ryczałtową
i tak było do roku 2002, względnie też - tak jak to się dzieje dzisiaj
– wyliczonym indywidualnie w załączniku czwartym współczynniku przeciętnej miesięcznej wartości punktów, z osiągniętej
w trakcie długości życia zawodowego ogólnej ich ilości.
Jednakże najistotniejszy wpływ posiadanego wykształcenia odzwierciedla się w przyznanej grupie kwalifikacyjnej, która ma zasadniczy wpływ na wysokość renty. Z ogólnie zaznaczanych 8 lat
wykształcenia, w tym również studiów wyższych, pozostałe lata
poza wymienionymi 36 miesiącami, pozwalają jedynie wypełnić
ewentualnie wystepujące luki w danym życiorysie ubezpieczeniowym. Prowadzone w wielu sprawach spory o uznanie lat studiów zakończyły się w swom czasie ostatecznym odrzuceniem
tego roszczenia przez Federalny Sąd Socjalny (BSG).
Złożyłem odwołanie od decyzji uznania polskiego stażu
pracy i w jego rezultacie podniesiono mi zaszeregowanie
z grupy trzeciej i czwartej do drugiej. Choć chodziło w sumie
o kilkanaście lat, to podwyżka miesięcznej wysokości renty
nie okazała się zbyt wysoka, bo wyniosła jedynie 25 euro
netto. Co leży u podstaw tej stosunkowo niskiej podwyżki?
Po szczegółowym zbadaniu nadesłanej dokumentacji rentowej
w postaci zaliczenia pierwotnego i poprawionego trzeba stwierdzić, że chodziło w wypadku grupy drugiej z tabeli metalurgii
o zaszeregowanie do relatywnie wysokich zarobków, tak że
zaszeregowane zarobki z tej klasy w tabeli przekroczyły limity
zarobków, a w następstwie także limity roczne dopuszczalnych
wysokości punktów zaliczeniowych, przewidziane w odrębnym
załączniku. W wyniku tych granic zarobkowych ich nadwyżki są
redukowane, wobec czego przeniesienie do wyższej klasy zarobkowej nie wypadło w oczekiwanej wysokości. Ustanowienie
limitów zarobkowych w taryfach rentowych poszczególnych lat
odpowiada zresztą paralelnie istniejącym granicom wysokości
zarobków, które są podstawą wymierzania składek odprowadzanych przez pracodawców do ubezpieczenia rentowego.
Pracowałem kilka lat w Zakładach Rowerowych, a dokładnie w jego oddziale Usług Narzędziowych. Zaszeregowano
te lata do tabeli 13 „Produkujące Rzemiosło” z relatywnie
niskimi zarobkami. Mam wrażenie, że zastosowana branża
nie jest właściwa?

ność przemawia za zastosowaniem w tym przypadku tabeli 6
tj. „Maszyny, pojazdy”. Zaszeregowanie do tabeli 13 nastąpiło
prawdopodobnie w oparciu o pierwszoplanowe uwzględnienie
jedynie oddziału usługowego dla produkcji wspomnianej narzędziowni, w której był Pan bezpośrednio zatrudniony. Jednakże
czynnikiem rozstrzygającym jest przynależność głównego przedsiębiorstwa i jego rodzaju produkcji.
W 1991 roku uczęszczałem na kurs przeszkolenia i otrzymywałem Unterhaltsgeld. Tymczasem w mojej decyzji zaliczenia polskiej wysługi lat pracy te 9 miesięcy nie zostały
uwzględnione jako miesiące składkowe?
W przywołanym przypadku brak zaliczenia wynika najczęściej
z błędnego założenia, że przedłożenie świadectwa ukończenia
kursu czy szkolenia jest jednoznaczne z udowodnieniem odprowadzenia składek rentowych przez urząd pracy. Generalnie
uwzględnienie omawianych czasów przez organ rentowy następuje wówczas, gdy zainteresowany podał swój numer ubezpieczeniowy renty. W innym przypadku składki nie mogły być przekazane na konkretne konto. Poza tym w niektórych przedziałach
czasowych urzędy pracy nie były zobowiązane odprowadzać
składek na konto bezrobotnych czy osób odbywających przeszkolenia. W związku z tym jedyną możliwością udowodnienia
wpłaty składek rentowych i ich zaliczenia jest przedłożenie dowodów ich odprowadzenia na odpowiednie konto rentowe w postaci tzw. ”Leistungsnachweis”, czyli dokumentu potwierdzającego przelew konkretnej kwoty składek za wskazany okres czasu
przez ówczesny Arbeitsamt.
Po ukończeniu trzyletniego przeszkolenia w kierunku opieki odbyłam bezpłatną trzymiesieczną praktykę w zakładzie
opieki. Miesiące te nie zostały jednakże - w odróżnieniu do
samego nauczania - zaliczone, dlaczego?
Chodzi tutaj o bezpłatną praktykę w latach 90-tych, którą zalicza
się co prawda do kształcenia zawodowego, w tamtym czasie
jednakże nie podlegała ona obowiązkowemu ubezpieczeniu,
a zatem nie była ona zaliczana jako czas składkowy. Powinna
natomiast być uwzględniona jako czas zaliczenia indywidualnym
miesięcznym współczynnikiem przeciętnie osiągniętych punktów
w załączniku czwartym, jeśli nie został jeszcze wyczerpany limit
długości uznawanego kształcenia zawodowego.
Przyjechałem do Niemiec w roku 1980 i posiadam legitymację przesiedleńca. Poza tym pracowałem tutaj w zachodnich
landach. Mimo to moje zaliczenie polskiej wysługi lat pracy
jest niższe niż powinno być, tzn. tak jakbym pracował w byłej NRD. Czy mogę wystąpić do sądu ?
Po przeprowadzeniu dokładniejszego wywiadu z pytającym okazało się, że przed 16 laty przeprowadził się do Berlina wschodniego. W takim przypadku decydujące jest więc miejsce zamieszkania, a nie lokalizacja zakładu pracy. Jeśli chodzi zaś o środki
prawne przysługujące do poprawy naliczenia, to w pierwszym
rzędzie można wnieść sprzeciw do samego organu rentowego.
Droga sądowa otwiera się dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji przez właściwą komisję, działającą przy organie rentowym.

Ponieważ chodziło o fabrykę produkującą pojazdy drogowe typu
rower, która zatrudniała kilkuset pracowników, więc ta okolicz-
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Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

WARTO WIEDZIEĆ
Arbeitsunfall, czyli wypadek
w pracy. Ale czy tylko w pracy?
Zbadajmy temat i dowiedzmy się.
Wypadki w pracy zdarzają się codziennie.
W samym roku 2016 wypadkowa ubezpieczalnia ustawowa (gUV) uznała i wypłaciła
świadczenia w około 877.000 wypadków
w pracy i w drodze do niej. Komu przytrafi się
wypadek w pracy, jest stosunkowo dobrze
chroniony. Zaczyna wtedy działać publiczne
lub - jak inni mówią - ustawowe ubezpieczenie wypadkowe (gesetzliche Unfallversicherung). Jednak i ono często odmawia na
początku wypłaty wymaganych świadczeń.
Po wypadku w drodze do pracy, w biurze,
na budowie, w szpitalu czy na miejscu pracy osoby zatrudnione mogą liczyć na różne
świadczenia. Jednak już od dawna nie każdy
wypadek uchodzi za wypadek w pracy. Często zatem ofiary wypadków muszą odwołać
się przed sądem o jego uznanie.
Lepsze świadczenia
Ważne jest, aby wypadek w miejscu pracy
niezwłocznie zgłaszać pracodawcy i lekarzowi. W tym przypadku można liczyć na
szerszy i lepszy zakres świadczeń, który
oferuje branżowe ubezpieczenie wypadkowe, a których liczba i jakość różni się, niestety, od zwykłych świadczeń wypadkowych.
Powodem tego jest, iż cel nadrzędny zapisany w ustawie dla branżowych ubezpieczeń
wypadkowych to „jak najszybsze przywrócenie pacjenta do zdrowia i jego powrót
do pracy (...) przy pomocy wszystkich
należnych i odpowiednich środków”. Dlatego też branżowe ubezpieczenie jest lepsze
w każdym przypadku niż opieka medyczna
i zakres jej świadczeń w ogólnym ubezpieczeniu wypadkowym. Począwszy od leczenia, poprzez rehabilitację i fizjoterapie wraz
ze środkami pomocy, na rencie wypadkowej
skończywszy. W ekstremalnych przypadkach
gUV może przejąć koszty dopasowanego
wyposażenia miejsca pracy lub dofinansować przebudowę i dostosowanie mieszkania
osoby po wypadku.
Lekarz przejściowy (Durchgangsarzt)

lub sami skierujemy się do lekarza, powinniśmy natychmiast poinformować, iż był to
Arbeitsunfall, czyli wypadek w pracy (tu:
w drodze do pracy). Również pracodawca
powinien zostać poinformowany o zaistniałej
okoliczności. Nawet najdrobniejsze skaleczenie powinno zostać zgłoszone i odnotowane.
To ułatwia dowód w przypadku powstałych
następnie ewentualnych komplikacji. Jeżeli
osoba zatrudniona jest niezdolna do pracy
dłużej niż 3 dni, pracodawca jest zobowiązany poinformować odpowiednią wypadko- kania jesteśmy w drodze do pracy i objęci
wą kasę branżową lub zrzeszenie zawodo- ochroną ubezpieczenia ustawowego. Droga ta musi być bezpośrednia. Wizyta na stacji
we.
benzynowej czy w sklepie nie wchodzi w jego
zakres. Dopuszczalne jest zajechanie po koDefinicja wypadku
legów z pracy, aby wspólnie udać się na jej
Czy w danym, konkretnym przypadku, oko- miejsce. To samo dotyczy odwożenia, czy też
liczności zdarzenia wyczerpują znamiona zawożenia regularnego naszego dziecka do
wypadku w pracy, może być sprzeczne i nie- przedszkola i odbierania go z niego. W każjasne. Według definicji, wypadki w pracy sto- dym z wymienionych przypadków jesteśmy
ją w nierozerwalnym związku z wykonywaną ubezpieczeni. Objazd, jeżeli jest związany
pracą. Nie oznacza to wcale, że pracownik z bezpośrednią drogą do i z pracy, również
jest chroniony ubezpieczeniem zawodowym zalicza się do ubezpieczenia.
24 godziny na dobę. Potwierdza to wyrok
Sądu Socjalnego w Heilbronn (Az. S 13 Imprezy firmowe też obejmuje ubezpieczeU 1826/17), który stwierdził, że upadek w toa- nie ustawowe, jeżeli są organizowane przez
lecie firmowej nie jest jest wypadkiem w miej- szefostwo, są skierowane do wszystkich prascu pracy. Tu akurat pracownik pośliznął się cowników i służą ogólnej integracji. Co ciena mokrej od mydła podłodze, uderzył głową kawe, jeżeli firma uczestniczy w zawodach
w zlew i doznał wstrząsu mózgu. Związane to sportowych i wystawia drużynę stworzoną
było z 4-dniowym pobytem w szpitalu, jednak z pracowników, są oni ubezpieczeni, ale tylko
właściwa kasa branżowa odmówiła wypłaty podczas treningu. Podczas meczu ubezpieświadczeń i oddaliła wniosek. Zgodnie z pra- czenie pracownicze nie funkcjonuje. W drowem argumentując, iż wizyta w toalecie miała dze do toalety (również podczas imprezy firmowej), na przerwę, na trening, do i z pracy
charakter prywatny.
Podobnie rzecz ma się z przerwą w pracy. oraz przy objeździe zakorkowanej arterii i wyPalenie papierosa czy wizyta na stołówce borze innej, bezpośredniej drogi, jak również
oraz posiłek nie należą zatem do czynności „podrzucając” kolegów i koleżanki z pracy do
związanych z pracą. Tu przepisy stanowią- domu jesteśmy objęci pracowniczym ubez,”iż jemy nie tylko (i wyłącznie) po to, aby pieczeniem wypadkowym.
zregenerować siły do pracy. Równolegle
przy spożywaniu posiłku nie zachodzi Ze swojej strony życzę jednak Państwu jak
szczególne zagrożenie związane z wyko- najrzadszego czynienia użytku z wyżej omówionych ubezpieczeń, jednak nieunikania ich
nywanymi czynnościami zawodowymi”.
posiadania oraz zawsze szczęśliwej drogi do
i z pracy.
Możliwy upgrade

Pierwszym krokiem dla ofiary wypadku jest
udanie się do tzw. lekarza przejściowego.
Jest nim zazwyczaj chirurg lub ortopeda
ze szczególnymi uprawnieniami ustawowego ubezpieczyciela (gUV) do badania
wypadków pracy. Lekarz ten jest w stanie
szybko poprowadzić pacjenta i zaordynować dalsze kroki. Zasadniczo w każdym
miejscu pracy powinna być wywieszona lub
dostępna lista tego typu lekarzy wraz z adresem ich praktyk. Adresy te wraz ze wskazaniem konkretnych lekarzy znaleźć też
można w internecie na stronach zrzeszeń
zawodowych
(Berufsgenossenschaft),
kas wypadkowych (Unfallkassen) oraz
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV).

Dobrym i rozsądnym rozwiązaniem jest posiadanie prywatnego ubezpieczenia wy- Pozdrawiam serdecznie - Bartosz Drajling
padkowego, które tym samym uzupełni lukę
i zapewni nam kompleksową ochronę w każdej sytuacji. Co odróżnia jeszcze ubezpieczenie prywatne od ustawowego, to to, że
możemy sami ustalić w umowie wysokość
ewentualnych świadczeń oraz ich ilość i zakres. Ponadto w prywatnym ubezpieczeniu
wypadkowym mamy też zagwarantowane
odszkodowanie lub rentę inwalidzką w określonej przez nas wysokości, co nie zawsze
może zagwarantować ubezpieczenie ustawowe. Na urlopie, w czasie wolnym, w pracy,
w miejscach nieobjętych ochroną ubezpieczenia ustawowego jesteśmy zabezpieczeni
Bartosz Drajling Doradca IHK
kompleksowo i zgodnie z własnym życzeKolonnenstaße 16, 10829 Berlin
niem.
Poinformować pracodawcę
Tel.: 0152 579 54 514
Fax.: 030 922 83087
Podsumujmy
Jeżeli zostaniemy zabrani do szpitala, poMail: drajling.ﬁnanz@web.de
nieważ odnieśliśmy uraz w drodze do pracy Od momentu przekroczenia progu mieszwww.drajling-finanz.com
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
Büroservice

Już od 25 €
Schloßstraße 50, 12165 Berlin
U9 Rathaus Steglitz

info@schloss50-bueroservice.de
www.schloss50-bueroservice.de
Mobil: 0152 06565253
Tel.: 030/ 797 89 699; Fax: 797 89 722

V-S-E-M
Versicherungs - Service - Europa - Makler GmbH

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…

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

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

Zakładania i zarządzania firm w BRD i PL
- załatwiania wszelkich spraw urzędowych
- Consulting, frenching, licencji, patentu...

Księgowości,problemów podatkowych

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

KSIĘGOWOŚĆ
Renata Podbiol-Gassal

ROZLICZENIA PODATKOWE
wypełnianie formularzy, zakładanie firm

Tel.: 030-2516958, kom.:0173-86 96 925

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

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

PIENIĄDZE NA DZIECI KINDERGELD
SUERTÉ, S. Wawrzyniak, Postfach 200318, 13513 Berlin
Tel.: 0179 484 50 63

www.kindergeld.com
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E-mail: kontakt@kindergeld.com

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą
na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość
oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych.

Rabenstr. 35, 13505 Berlin
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 208475776

BIURO SERWIS POLONEZ
•
•
•
•
•

Księgowość
Serwis biurowy, zakładanie firm
Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych
Pisanie rachunkow i prowadzenie korespondencji
Gewerbe na biuro bez konieczności stałego meldunku w Niemczech
Ollenhauerstr.45, 13403 Berlin (biuro mieści się w pomieszczeniach redakcji KONTAKTY).
Wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00 (w pozostałe dni możliwość wcześniejszego uzgodnienia terminu)

Tel. 030/ 343 90 574 • kom.: 0152 18954868 • fax: 030/ 375 91 850 • Email:info@polonez-eu.eu

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Gewerbe bez stałego
meldunku

Dipl.-Kfm

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de
Tel/Fax.: 030 398 84 670
Mobil: 0151/ 17890903

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

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.

Tel.: 0176 98550855

Gewerby dla Budowlańców
• Gewerby bez konieczności meldunku
• Steuer-Nummer i Freistellung
• Profesjonalna obsługa budowlańców
• Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia
• Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom
• Kindergeld (194€/mies. na dziecko)

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

Tel.: Lyca: +49-152-18214530 , Lebara: +49-151-66156997
E- mail: GewerbeService@onet.eu

Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
Od 1880 roku na rynku niemieckim

BÜRO-SERVICE DANIEL NEUKÖLLN
Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm

Marek Seruga

(również dla osób bez meldunku)

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Korespondencja urzędowa,
wypełnianie formularzy,
kindergeld, ubezpieczenia

Ubezpieczenia samochodowe

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%

Versicherungsfachmann (IHK)
Tel.: 030/ 5165229-0
mieszkaniowe, na dom, mienia i od
Mobil: 0179/ 70 20 572
nieszczęśliwych wypadków
Fax: 030/ 5165229-29
Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie
Seddiner Str. 5
Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.
10315 Berlin

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych

e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de
Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla firm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992

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

Hertzbergstr. 20, 12055 Berlin - Neukölln
(Przystanek: Hertzbergplatz M41)
Wynajem biur dla spółek GmbH z możliwością
obsługi księgowej.

www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de • Tel.: 030 462 22 07
Fax: 030 462 22 49 • Mobil: 0177 80 99 014

Ewa Gertzen

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

„Gertzen - Consulting"

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!!

Pomagam w załatwieniu: formalności urzędowych,
wypełniania dokumentów, prowadzenia korespondencji

Kontakt: 0163 / 46 24 160
E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de
Od poniedziałku do piątku - godz. 9.00-18.00
Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln

FELIETON

Mimo letniej pory, nie
będzie to wesoły tekst.
Mimo
optymistycznego wydźwięku wywiadu z założycielką bloga
Berlinsko, nie będzie to
tekst o tym, jak cudowne jest miasto, w którym żyjemy. To będzie
tekst o tym, czego nauczył mnie Berlin i co mi
uświadomił. Mnie – Polce, o nas – Polakach.
I jak po tym krótkim wstępie nietrudno się domyślić, nie będzie to nic dobrego.
Kocham Berlin. Kocham go tak, jak
kocha się kogoś, kogo dobrze się zna. Kogoś,
kogo ceni się za wszystkie zalety. Kogoś, kogo
wady się akceptuje, kogo humory cierpliwie
się znosi. Kogoś, kto choć sam boryka się
z problemami, czyni moje życie lepszym. Nie
była to miłość od pierwszego wejrzenia. Oj,
nie. Była to burzliwa relacja, która w obecnych
czasach powinna zakończyć się definitywnym
rozstaniem, odwróceniem się na pięcie i żałowaniem do końca życia, że nie miało się siły,
by walczyć o uczucie. Zamiast jednak szarpać
się ze mną, próbować na siłę przekonywać, że
warto tkwić w toksycznej relacji, Berlin pozwolił mi odejść, zatęsknić, a po roku przerwy –
powrócić w jego szorstkie, wytatuowane i pokaleczone ramiona.
Pamiętam ten lipcowy poranek kilka
lat temu, kiedy po nocnej podróży autobusem
z czystego i oswojonego Wrocławia, wysiadłam na ZOB. Szaro, brudno i głośno. Kiedy
pierwszy raz przyjechałam do Berlina, zanim
na dobre wyszłam ze stacji metra, już chciałam stąd uciekać. Nie było to zauroczenie od
pierwszego club mate wypitego nad kanałem.

Godziny otwarcia:
pn. - pt. 10°° - 20°°
sob. - ni edz. na termin
www.biuro-daniel.de

Tel.: 030 484 926 70
MÓWIMY PO POLSKU

BARNBROOK GMBH

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

Oj, nie. Lipcowe wieczory wypełniały miasto
tłumami ludzi, którzy robili to, na co mieli ochotę – śpiewy, tańce, nocne picie do rana i unoszący się wszędzie zapach zielska. Dla ułożonej dziewczyny, której całe życie mówiono, co
wolno, a czego robić nie wypada, było to nie
do przyjęcia. Po tygodniowej wizycie w mieście, z zakurzonymi stopami, odrapanymi paznokciami, potarganymi włosami, wróciłam do
domu i w trakcie niedzielnego obiadu stanowczo oznajmiłam: nigdy więcej, za żadne skarby
świata. A moi ułożeni rodzice, znad modrej kapusty i rolady, spojrzeli na mnie z politowaniem.
Oni już wiedzieli, że przepadłam.
To, co przerażało mnie w Berlinie
najbardziej, okazało się dla mnie największą
wartością tego miejsca. To, co kiedyś nazywałam anarchią, długo wierząc, że jeśli kiedyś
nastąpi koniec człowieczeństwa, to proces zacznie się w Berlinie, teraz nazywam wolnością.
Wolnością, bez której nie potrafię już żyć, od
której się uzależniłam. Wolnością, której musiałam się jednak nauczyć. Wolnością, którą
musiałam oswoić. Wolnością, która na każdym
kroku każe mi dokonywać świadomych wyborów. Zastanawiać się, kim jestem, czego chcę,
co jest dla mnie ważne. Wolnością, która codziennie na nowo zmusza mnie do podejmowania wyboru, jakim człowiekiem chcę być.
Wolnością, która uświadamia mi, że w świecie
bez nakazów, zakazów i jasnych reguł, wyjątkowo trudno pozostać w porządku. Nie wobec
siebie, ale wobec innych. Wolnością, z którą
my Polacy, sobie zwyczajnie nie radzimy.
Nie wyolbrzymiam, nie przesadzam,
nie kłamię. Niestety. W międzynarodowych firmach, w których pracowałam, to Polacy mieli
problem ze zrozumieniem pojęcia wolności
słowa. To z ich strony słyszało się najwięcej
komentarzy na temat czyichś życiowych wybo-
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Dipl. Kffr. Grażyna Gronowska
Asystentka doradcy podatkowego

rów, to z ich ust wychodziło najwięcej plotek, to
oni knuli intrygi prowadzące do kłótni i niesnasek. W przestrzeni publicznej, w parkach, nad
jeziorami, nad rzeką to Polacy byli tymi, którzy
nadużywali społecznego przyzwolenia na hedonistyczne rozrywki, upijając się do nieprzytomności, przeklinając, nierzadko wszczynając
kłótnie i bójki, prowadzące do zakłócania przyjacielskiej atmosfery. Może to wina naszego
wychowania. Może to wina naszego systemu
politycznego. Może to wina naszej mentalności. Może to wcale nie nasza wina, ale my
Polacy nie potrafimy korzystać z wolności. Bez
bicza nad głową rzadko pozostajemy wierni
wpojonym nam zasadom. Nie bez przyczyny
stanowimy sporą grupę mieszkańców miasta,
która pobiera zasiłki socjalne. Nieprzypadkowo
znaczna część bezdomnych na ulicach Berlina
pochodzi z Polski. Wolność okazuje się nie być
dla wszystkich. Nie dla wszystkich Polaków.
Polacy ze starszej generacji, którzy
migrowali do Niemiec właśnie z powodu braku poczucia wolności w ojczyźnie, doskonale odnaleźli się w berlińskiej rzeczywistości.
Świetnie zintegrowani, pozostali wierni polskim wartościom, jednocześnie z szacunkiem
korzystając z możliwości, jakie daje wolność.
Zastanawia mnie, dlaczego młodsza generacja Polaków, spuszczona ze smyczy ukręconej
z zakazów i nakazów, gubi się w gąszczu przyzwoleń. Zastanawia mnie, czy to cecha młodego pokolenia bez względu na narodowość, czy
to jedynie nasza polska mentalność. Zastanawia mnie, dokąd zaprowadzi nas nasza niesubordynacja, dokąd doprowadzimy Berlin? Nadal
uważam, że jeśli przewrót społeczny w Europie
ma się gdzieś zacząć, to rozpocznie się w Berlinie. Nie z powodu anarchii jednak, ale z powodu wolności. Wolności, z której nie wszyscy
potrafią korzystać.
			
Anna Burek

NAUKA / PRACA

abw-Sprachschule
anerkanntes Prüfzentrum
(telc, BAMF)

Bezpłatnie dla ALG 2, intensywne kursy języka niemieckiego
dla obcokrajowców i przesiedleńców
· kursy dla początkujących i zaawansowanych
· przed południem i wieczorem

Sophie-Charlotten-Str. 30A, 14059 Berlin, tel. 030 3222033
Sprachschule am Dong Xuan Center;
Herzbergerstr. 33/34,
www.abw-berlin.de
10365 Berlin
E-mail: sprachschule@abw-berlin.de

Leitung Telemarketing/Callcenter:
Wir suchen ab sofort eine Leitung für das Telemarketing
Wir bieten Ihnen: Ein gutes marktorientiertes Gehalt je nach Erfahrung,
ein modernes Büro in zentraler Lage, ein junges und motiviertes Team.
Das bringen Sie mit: Erfahrung in der Telefonie und
Kommunikationstalent, die Motivation ein Team führen zu wollen,
eine gute und klare Ausdrucksweise.

Rufen Sie uns an unter 0177 7000 774

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady
oraz profesjonalne wykończenie domów, mieszkań,
biur i klatek schodowych.

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).
TEL. 0 30 / 72 01 88 40
FAX 0 30 / 72 01 88 41
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NAUKA / PRACA

Oferujemy pracę od zaraz w zakresie sprzątania
hoteli w Berlinie i okolicach dla rzetelnych:

POKOJÓWEK / POKOJOWYCH
Znajomość języka niemieckiego ani
doświadczenie nie są wymagane.

Oferujemy:

Bezterminową umowę o pracę
Pracę w hotelach 4* i 5* w Berlinie
Osobiste szkolenie i nadzór
Wynagrodzenie - 10,30€ brutto/godz.
Dodatek 75% za niedziele i święta - 18,03€ brutto/godz.
28 dni urlopowych w roku
Darmową naukę języka niemieckiego
Dobrą atmosferę w miejscu pracy
Pracę w polskim team’ie
Pracę na jedną zmianę
Pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów
W przypadku doświadczonych pokojówek kwota 100 €
i indywidualne wsparcie w przypadku chęci rozwiązania
umowy z poprzednim pracodawcą.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: personal@kleine.berlin lub
dzwonić pod numer tel.: 0049 30 27 57 25 053 lub 0049 152 18 55 50 76
(Pani Sikorska) – chętnie oddzwonimy.
Adres firmy: KLEINE Reinigungs-und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Str. 132, 10407 Berlin

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

pokojówek/pokojowych
do Hotelu położonego
w Berlin Mitte!
Wymagana jest tylko znajomość języka
niemeckiego lub angielskiego w stopniu
podstawowym. Opłata za godzinę wynosi
10,30 euro. Premia za jakość, dopłata 75%
w święta i niedziele. 5 dni roboczych w tygodniu,
weekendy na przemian. W celu umówienia terminu
na rozmowę kwalifikacyjną prosimy
o kontakt telefoniczny:

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.)

Poszukujemy chętnych do pracy w hotelach
na terenie Berlina na stanowisko:
pokojowa/pokojowy
teamleitrer
(ze znajomością j. niemieckiego)
hausman
zmywak
Gwarantujemy umowę na warunkach niemieckich.
Wynagrodzenie 10,30 euro brutto/godz.
W niedzielę i święta dodatkowo
75% wynagrodzenia podstawowego.
Dla osób dojeżdżających z Polski
dofinansowanie do biletów.

Tel.: 0176 60 88 22 21

Wir bieten Gesundheits/und Krankenpflegekräften
sowie Pflegeassistenten und Haushaltshilfen
m/w eine Stelle an. Als Aushilfe oder in Teilzeit.
mitwirken am Pflegeprozess
Bezugspflege
Sicherheit in der Dokumentationsführung
gute Bezahlung
berufsübliche Tatigkeiten
Freude im Umgang mit Menschen
Teamfähigkeit
Verantwortungsbewußtsein
FD/SD auch WE

Für uns ist es wichtig, dass Sie Freude am Beruf haben,
Einfühlungsvermögen besitzen, pflichtbewusst sind
und Verantwortungsgefühl den Klienten und Team
gegenüber aufbringen. Sie haben ein Dienstfahrzeug.
Bewerbungen an:
Ambulanter Pflegedienst PflegeArt UG
Gardeschützenweg 70, 12203 Berlin
pflegeart@aol.de, tel.: 030 330 96 198
Das Pflegeteam
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Zatrudnię od zaraz fizjoterapeutkę na 20-30 godz./tyg.
Z uprawnieniami drenażu limfatycznego. Wymagana znajomość
języka niemieckiego. Tel.: 030 7053738 lub kom.: 0151 62870539
Firma budowlana szuka podwykonawców, prace murarskie,
wykończenia wnętrz, elewacje. Tel.: 0179 6813575, 0163 8639049
Mężczyzna (Polak), słabo znający język niemiecki, poszukuje legalnej
pracy (prowadzę własną działalność gospodarczą – gewerbe w Niemczech)
na dłuższy okres czasu jako opiekun osoby starszej z możliwością
zamieszkania u podopiecznego. Istnieje możliwość wykonywania zabiegów
rehabilitacyjnych i masażu. Wystawiam rachunki na świadczone usługi.
Informacje (możliwie w języku polskim) nr. tel. kom. +48 502 401030
(Janusz Wyrobiec)
Zatrudnię szkutnika lub stolarza, rzemieślnika ze znajomością szkutnictwa, tel.: 0170 3610215, w godzinach 9.00 – 18.00

Praktyka ginekologiczna (Tempelhof) zatrudni wykwalifikowaną pomoc
medyczną (Arzthelferin), zgłoszenia: dr.jakubek@gmx.de
Die Zeptoring Deutschland GmbH ist einer der führenden Hersteller von
medizintechnischen Geräten in Deutschland. Wir suchen ab sofort eine(n)
Trainer/-in für das Telemarketing. Das bieten wir:
• ein gutes Gehalt und schnelle Aufstiegschancen, • ein modernes Büro
in zentraler Lage,• ein junges und motiviertes Team. Das bringen Sie mit:•
Erfahrung in der Telefonie, • die Motivation ein Team zu führen und Erfahrung
zu sammeln. Bewerben Sie sich per Mail oder rufen Sie uns an unter
030 311 60 17 54
Firma Zeptoring. Szukamy pracownika do transportu (zaopatrzenie +
serwis) oraz technika (mechanik). Średnie wynagrodzenie, elastyczny czas
pracy, zatrudnienie na stałe. Tel.: 01777000774.

Przyjmiemy do pracy w branży budowlanej przy remontach mieszkań
i malowaniu klatek schodowych. Umowa o pracę z wszystkimi świadczeniami. Proszę o kontakt od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00 – 16.00. Tylko poważne oferty. Tel.: 0174 9461227

Dla wzmocnienia kadry szkoła kosmetyczna PRESTIGE Kosmetikakademie zatrudni docentkę do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
z zakresu kosmetyki i pediküre. Wymagane doświadczenie
co najmniej 5-letnie oraz dobra znajomość języka niemieckiego. Kontakt:
Tel.: 030/91683249, email: info@prestige-akad.de, www.prestige-akad.de.

Firma ogrodnicza zatrudni pracowników do prac ziemnych. Umowa
o pracę, pełne świadczenia socjalne, wynagrodzenie 11,75 € brutto na godz.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: email: consultig@lucre.de lub
kontakt telefoniczny pod nr.: 0049 151 58754338

Suche Übersetzer/- in Polnisch; Anzeigenaufgabe, Internetrecherche,
Kommunikation, 1-2 x wöchentlich; möglichst aus Kreuzberg /Neukölln,
Tempelhof-Schöneberg; von privat für privat Telefon/SMS:
0151 22774003 - lange klingeln; E-mail: rolli2008@yahoo.de

Betoniarnia poszukuje personelu do betoniarni na stanowisko: obsługa pompy. Wynagrodzenie 15 €/ godz. brutto. Umowa o pracę na
czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie inne dodatki socjalne.
Podstawowa znajomość języka niemieckiego. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt: 0049 151 58754338
Firma budowlana zatrudni pracowników do rozbiórki. Umowa o pracę
na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie inne dodatki socjalne.
13 € brutto na godz. Tel.: 0049 151 58754338
Firma budowlana zatrudni pracowników do obsługi maszyn budowlanych. Umowa o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie
inne dodatki socjalne. 15 € / godz. brutto. Tel.: 0049 151 58754338
Praca dla kierowcy w serwisie. Wymagane prawo jazdy kat. C1E, CE, B,
stały etat, od zaraz. E-mail: thurmann@tts-wc.de, tel.: 03322 246732
Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH. Tel.: 030 97893672,
Mail: kontakt@hauselfen.com
Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Spandau) poszukuje higienistkę
stomatologiczną / asystentkę stomatologiczną na cały lub pół etatu.
MiniJob też możliwy. E-mail: zahnpra@web.de lub tel.: 0159 0131 5748
(proszę dzwonić po godz. 20-tej).
Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Spandau) poszukuje wykwalifikowaną ZMV do obliczeń miesięcznych i kwartalnych oraz do recepcji na cały
lub pół etatu. MiniJob też możliwy. E-mail: zahnpra@web.de lub tel.: 0159
0131 5748 (proszę dzwonić po godz. 20-tej).
Przyjmę do pracy mechanika oraz elektromechanika. Dobre warunki
pracy, możliwość zakwaterowania. Berlin Britz, tel.: 0157 36244322

Sperantza GmbH
Ambulante Intensivpflege
Sie sind engagiert und wollen sich neuen Herausforderungen stellen?
Sie haben eine fundierte Ausbildung und hohe fachliche Kompetenz
als examinierte/r Gesundheits- und Krankenpﬂeger/in? Sie sind
Team orientiert,
- haben Organisationsgeschick und Freude an einem
breit gefächerten Aufgabengebiet? Dann rufen Sie uns an.!
Wir bieten Ihnen:
• 19€/h
• Verbindliche Abstimmung von
Urlaubs- und Freiwünschen
• Bezahlte Überstunden
• Ein freundliches und
kompetentes Team

Kontakten
Marburger Straße 12-13, 10789 Berlin
T: +49 - (0)176 – 69772499
T: +030 - 236376970
E: info@sperantza.de
H: www.sperantza.de

Zatrudnię blacharza samochodowego. Dobre warunki pracy oraz możliwość zakwaterowania. Berlin tel.: 0157 36244322
Zatrudnię lakiernika samochodowego w Berlinie. Dobre wynagrodzenie
i zakwaterowanie. Tel.: 0157 36244322
Firma transportowa szuka młodych pracowników z Gewerbą do pracy
przy przeprowadzkach. Tel.: 0151 24242432.
Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje
pilnie opiekunki w wieku 30-45 lat. Podstawowa znajomość języka niemieckiego mile widziana. Pytania prosimy kierować pod numery tel./sms:
0049 151 22774003 (po niemiecku), 0049 160 7569761 (po polsku),
e-mail: martusia77@hotmail.de

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

Poszukuję fizjoterapeutki możliwe w okolicach Kreuzberg/ Neukölln/
Schöneberg/ Tempelhof – terapia prywatna na dluższy czas i po południu.
Wymagana znajomość j. niemieckiego. Pytania prosimy kierować pod numery tel.: 0049 151 22774003 ( po niemiecku), 0049 160 7569761
(po polsku), e-mail: rolli2008@yahoo.de
Szukamy pracowników. Nowoczesny i duży warsztat blacharsko lakierniczy zatrudni pracowników na stanowisku blacharz lub lakiernik. Bardzo
dobre warunki pracy, Południowy Berlin, EHH GmbH,
mity@autozentrum-ehh.de, tel.: 03378 7968102
Biuro Podróży z 50-letnią tradycją szuka od zaraz współpracownicy
z wykształceniem zawodowym / doświadczeniem oraz płynną znajomością
języka niemieckiego i polskiego w niepełnym wymiarze czasu (20–30 godz./
tyg.). Proszę CV na adres mailowy: darpol@tc-rb.de
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NAUKA / PRACA
Przedsiębiorstwo budowy i instalacji rur i przewodów rurociągowych
Grupy Gasag BEGA.tec sp. z o.o.: Gasag Gruppe BEGA.tec GmbH szuka doświadczonych:

Poszukujemy pracowników
do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

pokojówka/pokojowy
kierwonik zespołu

spawaczy rurociągów ze stali nierdzewnej, wymagane: uprawnienia/certyfikat E-Hand (111)
oraz dodatkowe kwalifikacje niezbędne przy budowie rurociągów
pożądane: świadectwo egzaminu spawacza wg. DIN EN ISO 9606-1 oraz arkusz roboczy
DVGW (odpowiednik polskiej POGP) GW 350 do warunków budowlanych
niezbędne: prawo jazdy klasy C1E
praca: od zaraz
stosunek pracy: zatrudnienie etatowe
prosimy o wskazanie oczekiwanego wynagrodzenia
informacje dodatkowe na stronie: www.begatec/Karriere

BEGA.tec GmbH, Haynauer Str. 48-54,
12249 Berlin lub info@begatec.de

(ze znajomością j. niem.)

Oferujemy:

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,
opłata za godzinę wynosi 10,30 € (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!

MECHANIK SAMOCHODOWY Berlin
Jesteś dobrym, zorganizowanym w pracy i samodzielnym
mechanikiem samochodowym? Masz zadowolenie z własnych
osiągnięć? Potrafisz porozumieć się w języku niemieckim?

To jesteś tym właściwym kandydatem do pracy w naszym warsztacie.
Naprawiamy samochody osobowe wszystkich typów ale specjalizujemy się
w Mercedesach i Smartach, których około 90% przewija się przez nasze ręce.
Oczekujemy, że potrafisz w przyjemnej niemiecko-polskiej atmosferze pracy,
przyjażnie, kooperatywnie i efektywnie współpracować z kolegami.
Wzamian gwarantujemy Tobie zakwaterowanie i dobre zarobki.
Jeśli na powyższe pytania możesz pozytywnie odpowiedzieć, to z chęcią
przywitamy Cię w naszym zespole.
Elzbieta. Telefon: 00491578 7342412

Szukamy dysponenta do naszej
firmy transportowo- logistycznej
Na warunkach niemieckich.
Bardzo dobra zapłata, premie.

Proszę o kontakt: 0049 33 827076107

Tel.: 030 / 88714447

Zatrudnie fizjoterapeutów z uznanym
dyplomem na cały, pół etatu bądź minijob.
Dobra znajomość języka niemieckiego.
Okręg Zehlendorf, Lichterfelde i Kudamm.
Zgłoszenia na: physiokudamm@web.de

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!!!

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
Dwie Panie szukają pokoju w Berlinie. Tel.: 0048 87565247,
tel.: 0048 505100964
Działkę budowlaną, woda, prąd, gaz, 1336 m² sprzedam. Osiedle
„Leśne zacisze”, 5 km od centrum Jeleniej Góry, niedaleko wyciągu
narciarskiego na Łysą Górę. Cena 30.000 €,
tel.: 0176 21924968
Mieszkanie Moabit, 30 m², umeblowane, do wynajęcia. Miete: 280 €.
Tel.: 0048 506201919
Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, okolice
Trzciela, wyjazd z autostrady, 198 km od Berlina. Cena od 4 €/m².
Niektóre działki z własnym lasem i domem, na innych – na życzenie
wybuduje dom. Tel.: +48 602 134360, www.osada-pachy.pl
Sprzedam okazyjnie apartament w Międzyzdrojach ok. 150 m od
mola. Informacje tel.: 0048 665651400
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TO WSZYSTKO JEST TANDETNE!
„Niewielu jest ludzi w sztuce z klasycznym podejściem”.
Rozmowa z rzeźbiarzem Ryszardem Piotrowskim.
99 % prezentowanych współcześnie prac
nie ma moim zdaniem żadnej wartości estetycznej.
Jakie warunki zatem musiałyby być spełnione, żeby praca pani Nieznalskiej miała
walory estetyczne?

fot. Ryszard Piotrowski

Marta Szymańska: W magazynie „Kontakty” co miesiąc polecam naszym czytelnikom jakąś wystawę. Ja sama rozmyślam o sztuce. Często w galeriach widzi
się przedmioty czy obrazy, na które reakcja jest jedna: czy to jest sztuka? Na
myśl przychodzi mi wtedy niemalże od
razu Duchamp i jego pisuar. Artysta na
wielkiej wystawie Społeczeństwa Zjednoczonych Artystów (ang. Society of Independent Artists) w 1917 r. pokazał pisuar,
który nazwał wtedy „Fontanną”. Jakie
miało to znaczenie dla świata?
Ryszard Piotrowski: Działania Duchampa
były prowokacyjne. Później oceniał on swoje
dzieło negatywnie. Była to tylko i wyłącznie
prowokacja. Musimy pamiętać o kilku rzeczach. Prekursorzy awangardy byli wówczas
w zdecydowanej mniejszości. Dzisiaj ich sytuacja jest odwrotna. Dziś ogół sztuki usiłuje
być awangardowy i jest niewielu ludzi, którzy
mają klasyczne podejście. Od zarania dziejów sztuka była oparta na pewnych zasadach związanych z talentem artysty, z jego
postrzeganiem świata, z jego wrażliwością.
Celem artysty było przede wszystkim ukazanie piękna świata. Dzisiaj doszło do zachwiania całej tej sytuacji, przedstawianie
piękna przestało być tak istotne (oczywiście
w szpetocie też jest piękno, nie chodzi mi
tutaj tylko o piękne akty, piękne twarze itd.)
a wyznacznikiem stało się nowatorstwo,
awangardowość i chęć zwrócenia na siebie uwagi poprzez szokowanie. 99% prac
prezentowanych współcześnie nie ma nic
wspólnego z wrażliwością i talentem. Stare
tradycyjne kanony sztuki zostały odrzucone
i wrzucone do lamusa, a ludzi karmi się ciągle różnymi formami ekscesu. Przywołajmy
przykład pani Doroty Nieznalskiej (artsytka umieściła genitalia na krzyżu – przyp.
M.Sz.). Ja nie zarzucam jej świętokradztwa.
Ja mówię, że to jest po prostu jako znak
plastyczny słabe. Dla mnie to nie jest nośnikiem żadnych wartości estetycznych. Cała
siła tego, co zrobiła pani Nieznalska polega
na tym, że powstał skandal, że ją skazano,
że sąd zrobił jej największą z możliwych reklam, a sama w sobie praca jest po prostu
słaba plastycznie. I to jest główny problem;

Tutaj wkraczamy w sferę kiczu. Dam Pani
taki oto przykład. Dzisiaj na rynku mamy
tysiące różnokolorowych pism, robią je tak
zwani graficy. Dla mnie to nie są artyści, dla
mnie są to zwyczajnie graficy komputerowi,
którzy posługują się programami komputerowymi. W związku z tym układ zdjęć, liternictwo jest robione w sposób mechaniczny.
I nie ma mowy o żadnej wysmakowanej
formie. To wszystko jest tandetne. Nikt nie
przywiązuje wagi do formy, do pierwotnej estetyki. Pani Nieznalska również nie przywiązuje do tego wagi, bo ona jest wychowana
w tej marnej estetyce. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element nas otaczający.
90% produktów, nawet bardzo wysmakowanego dizajnu, który jest powielany w milionach egzemplarzy poprzez swoja wielką
liczbę staje się nieznośny. Najpiękniejszy
samochód, jeżeli jest powielony w 200 tysiącach egzemplarzy, przestaje być interesujący, staje się szary. Dlaczego samochody
Lamborghini są uważane za piękne? Między
innymi dlatego, że ich się produkuje 2 tysiące. Nie więcej, bo gdyby było ich 100 tysięcy straciłyby swój walor. Nawet najpiękniejszy dizajn, ale powielony w setkach tysięcy
egzemplarzy, staje się obrzydliwy, nudny,
okropny. Ja jestem na przykład z pokolenia,
któremu obrzydzono van Gogha. W latach
60., w każdym podrzędnym biurze, w każdej
szkole, w każdym urzędzie wisiały słoneczniki van Gogha. Oczywiście były to fatalne
reprodukcje. Działały na zasadzie wielkiej
liczby i spowszedniały. Stały się nie do zniesienia. W latach 60. istniały tzw „picassa” –
stoliki, zasłony, wzornictwo – wszystko było
oparte na pracach kubistów, ale to było po
prostu obrzydliwe. W tamtym okresie za kicz
uważano jelenia na rykowisku, monidła, które ludzie robili. Całe środowisko artystyczne
wykpiwało to. Natomiast w tym samym czasie, w każdym prawie mieszkaniu, w tych
biednych latach 60., na słomianych matach
nad łóżkiem ludzie wieszali całe zestawy paczek po papierosach, robili lampy z drogich
koniaków, bo butelka była taka piękna itd. To
były tak naprawdę marzenia ubogich o świecie bogatym i pięknym. I to był tak naprawdę
kicz. Tylko że nikt nie zwracał na to uwagi. Ci
ludzie mieli po prostu taką potrzebę. Podam
pani przykład z historii kultury, którym byłem zaskoczony. My w Polsce mamy bardzo
dużo obiektów barokowych, są wspaniałe
rzeźby barokowe, przyzwyczailiśmy się do
tego, tylko zapominamy, że Polska w okresie baroku była jednym z bogatszych krajów
Europy, możni, magnaci mieli dużo pieniędzy i zatrudniali najznamienitszych artystów.
Dla mnie było wielkim szokiem, kiedy znalazłem się na południu Włoch i oglądałem tam
kościoły barokowe. Okazało się, że w tych
kościołach były słabe rzeźby włoskich rzeźbiarzy. Zadałem sobie pytanie, dlaczego?
Ano dlatego, że wtedy południe Włoch było
biedne, nie stać ich było na wybitnych artystów, wybitni artyści pracowali między innymi w Polsce, ba tam dobrze płacono. Z pojęciem kiczu należy być cholernie ostrożnym.
Czy Pan uważa kicz za zdecydowanie
negatywne pojęcie? A może widzi Pan
jakieś pozytywne strony kiczu? Czy krasnal ogrodowy jest dla Pana kiczem?
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fot. Ryszard Piotrowski

To się wiąże z jakimś pragnieniem. Ja sam
zrobiłem cykl takich rzeźb w ceramice,
małe postaci ludzkie. Nie są one co prawda
w charakterze tych krasnali, które pani ma
na myśli, ale ja je nazwałem moimi krasnalami ogrodowymi. Była to moja odpowiedź na
te powielane w setkach tysięcy egzemplarzy odlewy gipsowe czy plastikowe. Problemem krasnali jest to, że są one w ogromnej
ilości i że są robione przez marnych rzemieślników. Przykre jest to, że nie kształci
się nowych pokoleń artystów, którzy mogliby wykonywać tego typu rzeczy. Będziemy
mieć rzeczy coraz gorsze. Akademie już
nie kształcą ludzi, którzy uczą się malować,
rzeźbić, zajmują się głównie nowymi mediami. To jest o tyle smutne i żałosne, że na
ostatnim Fiaku tych elektronicznych mediów
było znacznie mniej, około 10%. A u nas to
jest teraz szalenie modne i powszechne. Co
drugi wstawia telewizor i robi eksperymenty.
To ma krótkie ręce i krótkie nogi.
Jak odróżnić sztukę od niesztuki?
To jest bardzo prosta sprawa. W 70. latach
kilku ludzi tak rozepchało granice i kryteria
sztuki, że dzisiaj nikt nie wie, co nią jest.
Oni doszli do takiego absurdu, że dzieło
sztuki nie musi istnieć fizycznie, wystarczy,
że istnieje w głowie, namaszczone przez
tzw artystę – guru. Od tego momentu nie
można jednoznacznie powiedzieć, co jest
sztuką. Ja bym odwrócił pytanie: czy ludzie
chcą oglądać w muzeach obieranie ziemniaków? Tłumy ludzi chodzą do Luwru, tłumy
idą do d’Orsey, aby się tam dostać trzeba
stać godzinami w kolejkach. Przed Centrum
Pompidou na olbrzymim cokole z marmuru
stoi dzieło sztuki genialnego współczesnego twórcy francuskiego, pomalowana na
złoto olbrzymia donica. Szpetna w formie,
szpetna w treści – we wszystkim. Problem
polega na tym, że ten rzekomy artysta nie
miał żadnego przygotowania zawodowego,
on po prostu był ogrodnikiem i w pewnym
momencie stwierdził, że będzie artystą no
i postawił pomnik w postaci tej doniczki. Nie
wiem, ile ludzi znajduje w tym natchnienie,
radość. Obawiam się, że niewielu. Uważam,
że jest to po prostu chore. Pani mnie pyta,
co jest sztuką. Dla każdego jest sztuką coś
innego. Problem polega na tym, że ludziom
wmawia się i chce się ich przekonać do rzeczy, co do których wcale nie są przekonani;
nie wypada im powiedzieć, że coś jest nic
nie warte, nawet gdy coś na nich w ogóle nie działa. A rola sztuki polega przecież
na tym, żeby umilać i ubogacać życie. Tak
samo jest z literaturą. Proszę sobie wyobrazić, że zmuszają Panią do czytania książek,
w których nic pani nie znajduje poza stratą
czasu, do których nie ma pani żadnego stosunku emocjonalnego. Dla mnie sztuka kończy się w momencie, w którym ja – odbiorca,
nie mam żadnego emocjonalnego stosunku
do obiektu.
A czy to nie jest tak, że człowiek współczesny jest trochę tragiczny, ponieważ
czasem bardziej na niego działa obieranie ziemniaków niż tzw. sztuka wysoka?

Gdzieś ten głos wewnętrzny jest zachwiany i go tak naprawdę w ogóle nie ma.
Wydaje mi się, że to, na co cierpi nasza cywilizacja, to jest nadmiar informacji, nadmiar
obrazków… Jesteśmy agresywnie atakowani reklamą w różnej formie. Każdy chce
być jak najbardziej oryginalny, żeby zaszokować, zainteresować. Tworzy się jeden
wielki śmietnik estetyczny, po którym my
chodzimy jak szczury i staramy się wygrzebać dla siebie coś dobrego. Ja znalazłem
sobie swój świat, jestem w tym świecie, on
jest dla mnie poukładany i znajduję ludzi,
którzy go akceptują. Ja nie liczę na to, że
będzie to akceptowane przez większość,
po prostu nie ma sztuki, która dociera do
wszystkich i wszystkich zadowoli. I nie ma
sensu próbować zmusić ludzi do czegoś.
Agresja ludzi, którzy robią eksperymenty,
o których mówimy, polega na tym, że oni zawładnęli światem sztuki współczesnej w Polsce. U nas doszło do tego, że poza eksperymentem, wszystko inne jest eliminowane.
W Polsce jest to zamknięty krąg. Ludzie nie
mają alternatywy i nieprawdą jest to, że tej
alternatywy nie ma. Alternatywa nie ma siły
przebicia. W tej chwili awangarda zawładnęła wszystkim. Ale jaka to jest awangarda,
skoro wszystko jest awangardą? Awangarda
to jest coś, co wyrasta ponad pewne rzeczy,
co jest inne. A my mamy we wszystkich muzeach sztuki współczesnej to samo. Jak jest
moda na minimalizm, to wszyscy malują minimalistyczne obrazki, jak jest moda na ekshibicjonizm, to jeden się rozbiera do naga,
drugi też, jeden wkłada to, drugi tamto, trzeci
wbija sobie gwoździe. Co w tym jest awangardowego? Ja się śmieję, że awangardą
jest malowanie tradycyjnego obrazu, bo to
jest coś, czego nie robią wszyscy.
Czy żeby powstało dzieło sztuki, trzeba
wykonać tytaniczną pracę czy liczy się
bardziej pomysł? Domyślam się, że dla
Pana to nie koncept jest najważniejszy.
Na pewno nie. Nie wszyscy przecież mają
talent i możliwości, nie każdy jest w stanie
przekroczyć jakąś granicę, wyjść poza siebie. Prawda jest taka, że jeżeli chcemy stworzyć coś naprawdę ważnego i wielkiego, to
musimy się ocierać o granice kiczu. To jest
bardzo delikatna materia i wymaga od artysty odwagi, żeby podjąć wyzwanie i wyjść
z tego zwycięsko. Bardzo trudno jest dzisiaj
namalować piękny akt kobiecy, tak, żeby był
interesujący, żeby nie był powielaniem tego,
co już było. Bardzo trudno jest zrobić 550.
inscenizację jakiejś opery, potrzeba nie lada
maestrii, żeby ją kolejny raz ożywić, tchnąć
w nią coś nowego. Patrząc na całą historię
kultury, łatwo stwierdzić, że te największe
dzieła „ślizgały się” zawsze na granicy kiczu.
A jak zrobić coś, co się naprawdę chce
zrobić i czy zawsze artysta wie, co chce
zrobić? Mam pomysł, chcę, żeby to wyglądało tak a tak, jak mam to wykonać?
Czy sztuka często wychodzi przypadkiem? Powiedział Pan w jednym ze swoich wywiadów, że najbardziej Pana cieszy, kiedy bryła się już wpisze w kamień,
kiedy jest już Pan pewny, że rzeźba będzie wyglądać tak, jak Pan chce.
Przypadek odgrywa wielką rolę. Gdyby nie
on, nie mielibyśmy do czynienia z artystą,
tylko z zaprogramowanym komputerem,
który za nas wszystko zrobi. Trzeba pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak
proces tworzenia. Czasem jest to proces
długotrwały, czasem spontaniczny i szybki.
Inaczej powstają prace graficzne, inaczej
prace w kamieniu. Zdarzała mi się bardzo
często sytuacja, że zamierzałem zrobić coś,
miałem jakąś koncepcję, a w trakcie wychodziło zupełnie coś innego. Jestem krytyczny wobec tego co robię, więc zdarza mi się

też, że większość rzeczy nie do końca jest
realizacją mojego zamierzenia. Czasami
wracam do prac, z których nie jestem zadowolony i poprawiam je. Poza tym są dwa
rodzaje materii jeżeli chodzi o rzeźbę. Jedna
to kamień, z którego się odejmuje i zostawia
to, co ma zostać, a druga to glina do której
się dokłada. Zupełnie inne napięcia emocjonalne towarzyszą tym procesom. Pracując
w glinie, nie podejmuje się decyzji ostatecznych. Natomiast jeżeli odkuwa się coś z kamienia, to nie można nic potem zmienić. I tu
jest problem. Jeżeli człowiek pracuje w napięciu, to napięcie ma wpływ na rozważne
decyzje. Z samej swojej natury rzeźba robiona w kamieniu nie jest spontaniczna, trwa
w czasie. Artysta nie jest zaprogramowany,
nie jest komputerem.
Chciałabym teraz porozmawiać przez
chwilę o ciele człowieka. Jakie ono jest
dla Pana? Pan często rzeźbi ludzi w ekstazie. Czy to jest najbardziej naturalna
ludzka poza?
Problem nie tkwi w samym ciele. Mnie fascynują uczucia, emocje, pozytywne emocje, ja
nie mam kompleksów, lęków, obaw, jestem
w miarę poukładanym człowiekiem, mogę
opisywać te zdarzenia, które mnie dotyczą.
Kocham piękne kobiety, kocham ciało ludzkie, kocham piękno, więc nie będę ich deformował, niszczył, oszpecał tylko dlatego, że
to jest modne. Moje życie jest piękne i chcę
je takim pokazywać. Ciało jest pretekstem.
Jest bardzo trudnym tworzywem, ja robię to
co robię trochę z przekory. To jest ekskluzywne działanie. Wielu krytyków rozkłada
ręce, bo są to ludzie nieprzygotowani, niedouczeni, nie są w stanie ocenić, który akt
jest dobrze wyrzeźbiony czy namalowany,
a który źle. I to jest uważam wielki problem
w dzisiejszych czasach, bo jakie prawo mają
ci ludzie, do oceniania czegokolwiek, skoro
nie posiedli na ten temat elementarnej wiedzy. Ja wyrażam po prostu emocje. Mnie nie
fascynują ziemniaki, przekrojony samochód
przyklejony do ściany czy stalowa pospawana belka, po prostu to nie wywołuje we mnie
żadnych emocji. Mnie fascynuje ciało ludzkie, które jest piękne i wspaniałe.
Na czym polega metoda repusu, którą
Pan stosuje i czy w ogóle metoda ma
znacznie? Może bardziej liczy się to, CO
zostało wyrzeźbione, a nie JAK zostało wyrzeźbione?
Metoda ma znacznie. Metoda repusu jest
znana od wielu lat. Jest wykorzystywana
tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo
drogim kruszcem. Rzeźba ze złota odlana
trzydziestocentymetrowo ważyłaby kilka kilogramów. Nie każdego na to stać. Ta sama
wykonana z cieniutkiej blachy będzie ważyła kilogram, dwa. To jest majstersztyk. Nie
można się pomylić. Polega na wykuwaniu
w blasze pełnych form, które się potem łączy i tworzy przestrzenną bryłę. Ta blacha
jest grubości milimetra, półtora. Wymaga to
precyzji. Mnie fascynuje perfekcja i uważam,
że gdy już się coś robi, to powinno się to zrobić dobrze.

Ale są w niej jednak koncepty, które trzeba odkryć i zrozumieć.
Oczywiście. Odbiór zależy od przygotowania intelektualnego. Jedni widzą np. fajny
rymowany wiersz, drudzy szukają głębi,
a jeszcze inni czegoś innego. Natomiast nie
może być tak, że programowo dobrą sztuką nazywamy to, co jest niezrozumiałe dla
ogółu. Są wspaniałe dzieła sztuki, które są
zrozumiałe dla większości i w dziedzinie literatury, plastyki, muzyki czy filmu. Nie ma
jednoznacznego klucza.
A co z radością? Sztuka jest okazją do radości, ale też do refleksji. Czy to nie znaczy, że kicz spełnia lepiej zadanie od tzw.
sztuki? Przecież mówi się, że kicz jest
sztuką szczęścia.
Ja uwielbiam coś, co się nazywa radością
tworzenia. Jeżeli tworzenie sprawia mi przyjemność to i obcowanie ze sztuką jest dla
mnie radością. Jestem człowiekiem pogodnym i chcę przekazywać to, co jest pozytywne. Pojęcie kiczu… nie ma czegoś takiego.
Odbiorca kiczu nie odbiera go jako kicz, on
odczuwa radość z obcowania z nim. Nieważne jest to, jaki obraz sobie powiesimy
w domu, ważne jest, żeby on nam sprawiał
radość. Natomiast jeżeli kupimy jakiś obraz
tylko dlatego, żeby pokazać, że my jesteśmy
na wysokim poziomie intelektualnym i emocjonalnym, i znamy się doskonale na sztuce,
na której w rzeczywistości się nie znamy, to
nie ma w tym radości…
Wtedy stajemy się kiczowaci…
Kiczowata sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś
robi coś, co jest oszustwem. Kicz jako pojęcie estetyczne nie istnieje. Kiczowate są
sytuacje. Przecież nie powie pani, że obrazy
Kandinskiego czy Klee są złymi obrazami.
Natomiast jeżeli kupi pani w Ikei pięćsettysięczną kopię i powiesi ją w mieszkaniu, bo
kocha pani Klee, to to jest kiczowata sytuacja. To nie jest obcowanie ze sztuką. To jest
obcowanie z tapetą.
Czy może istnieć sztuka bez odbiorcy?
Czy wyobraża Pan sobie taką sytuację,
że swoją najnowszą rzeźbę wstawia Pan
do piwnicy?
Nie aż tak bardzo. Ale mam kawałek ziemi,
na której to moje rzeźby są dostępne dla
bardzo niewielkiej liczby osób. A czy może
istnieć dzieło bez odbiorcy? Myślę, że tak.
Nasze podejście jest często takie, że myślimy, że przede wszystkim liczy się efekt,
że efektem jest dzieło sztuki, które powinno
być pokazane. Ludzie zapominają o tym, że
proces tworzenia może być wartością samą
w sobie. Jeżeli sprawia mi przyjemność tworzenie czegoś, a jednocześnie nie uważam,
że to, co powstało powinno być pokazane komukolwiek, to mogę to zniszczyć czy
schować. I nikt nigdy nie będzie tego oglądał, ale tego, co przeżyłem tworząc, nikt mi
nie odbierze.
Marta Szymańska

Pan kiedyś powiedział, że sztuka współczesna jest złą sztuką dlatego, że trzeba
ją zawsze tłumaczyć. Czy sztuka powinna
być łatwo rozumiana? Czy dobra sztuka
to jest taka, którą łatwo zrozumieć? Ja
sama np. mam problem ze zrozumieniem
sztuki pani Katarzyny Kozyry. Gdybym
niczego o tym, co miała ona na myśli tworząc swe dzieła nie przeczytała, w ogóle
by one do mnie nie trafiły.
To można bardzo prosto zilustrować. Ja jestem wielbicielem pani Szymborskiej, która
pisze w prosty, ale piękny sposób. Poezja
nie musi być niezrozumiała.
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fot. Ryszard Piotrowski

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
Radio COSMO po polsku od poniedziałku do piątku
COSMO – Radio po polsku
o
18.00
liveradia
stream
w to
internecie
i narodzaju
smartfonach
Polska
audycja
COSMO
jedyne w swoim
spotkanie
o
22.00tematyką
na antenie
radia mediach.
COSMOTo najnowsza polska
z polską
w niemieckich

Nowy punkt obserwacji

Rotenberg były większe. Bez współpracy na miejscu byłoby to niemożliwe.
To prawda. Wystawa „My, berlińczycy!” cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem zarówno mediów, jak i publiczności. Był to
projekt naukowy, a jednocześnie otwarcie się na szerszą publiczność. Jak udało się pogodzić pracę naukową z dyskursem publicznym?

Od początku to zadanie nosiłem w sobie i wierzyłem, że mi się to
uda. Tworzyć naukowe projekty i jednocześnie, ponieważ jesteśmy
za granicą, budować coraz szerszą przestrzeń odbiorców. Wystawa
w Nadrenii
Północnej
dań
Historycznych
PAN- wWestfalii
Berlinie- 103, 3 MHz,
była częścią projektu badawczego, a jednocześnie odniosła sukces,
który nas przerósł. Później realizowaliśmy projekt „Polsko-niemiecw Bremiesięi Dolnej
Saksonii
- 96,7
MHz.
Staramy
docierać
tam,
gdzie
w
Niemczech
słychać
język
polski.
Cieszę się, że zgodził się pan na wizytę w studiu COSMO, bo kie miejsca pamięci” z gronem 117 autorów, 150 osób współpracująZasięgamy
porad
u
polskich
i
niemieckich
ekspertów
w
sprawach,
tel.
030
97
993
35
610
mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach jest Pan bardzo za- cych z 6 krajów Europy. Towarzyszyła temu bardzo mocna podstawa
które
Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie
www.cosmoradio.de
jęty.
naukowa, definiowaliśmy na nowo to, co zrobili nasi wielcy prekursoczytać
książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą
rzy i nadawaliśmy temu wspólny rys. Jednocześnie, pisząc w sposób
polnisch@rbb-online.de
WwBerlinie
kontekście
polsko-niemieckim
wciąż coś się dzieje. przyjazny dla czytelników, stworzyliśmy dzieło, które będzie czytane
Berlinie iwinnych
regionach
Niemiec.
Dzieje się dużo i często. To dobrze, dobrze dla dialogu.
i do którego będzie się wracało. Finalizowanie „Polsko-niemieckich
miejsc pamięci” odbędzie się w przyszłym roku i zakończy projektem
Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Dzieje się też w pana życiu osobistym i zawodowym, ponieważ dydaktycznym, więc dojdzie kolejny krąg odbiorców. To ogromna
żegna się Pan z Berlinem i CBH. Dlaczego?
sztuka dla tak małej placówki, by przebić się z nauką do szerszego
Audycje prowadzą:
odbioru publicznego. Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Monika
Sędzierska,
Adam
Gusowski,
Tomasz
Kycia,
Maciej
Myślę, że to jest normalne. Dyrektorem się nie jest, dyrektorem się zatrudnia 12 osób, w tym są stanowiska administracyjne. Zaledwie
Wiśniewski
Jacek Tyblewski.
bywa.
12 lat toi wystarczający
okres na dyrektorowanie. Dla mnie to 5-6 naukowców na to pracuje. Dlatego musieliśmy zbudować szeronajciekawszy okres mojej kariery zawodowej – pełen wrażeń, niesa- ki krąg współpracowników, którzy wchodzili w nasze projekty.
mowitych kontaktów i osiągnięć, które stworzyłem wspólnie z wieloma osobami, współpracującymi z CBH. Będę się żegnał z Berliniem Co było największym osiagnięciem w ciagu tych 12 lat?
ze smutkiem, ale też poczuciem, że nie były to lata zmarnowane.
Zarówno dla mnie, jak i dla tych, którzy mogą dziś czytać i oglądać Filozofia zmiany wektoru. Przeważnie dołączamy się w badaniach
to, co zrobiliśmy przez ten czas.
humanistycznych do dużych europejskich projektów, a w naszym
przypadku było odwrotnie. To my zapraszaliśmy koleżanki i kolegów
12 lat temu przyjechał Pan do Berlina, by założyć Centrum Ba- z Niemiec i innych krajów europejskich do naszych projektów. Nie
dań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Został powiem, że na naszych warunkach, bo wszystko odbywało się w diapan powołany na dyrektora placówki. Dziś widoczność CBH logu, ale my byliśmy tą instytucją centralną, organizującą badania.
w Niemczech dorównuje tak renomowanym instytucjom zagra- Po drugie, udało nam się w krótkim czasie stać się partnerem bardzo
nicznym jak francuskie Centr Marc Bloch, czy amerykańska The wymagających instytutów w Niemczech i w Polsce. To jest wielka saAmerican Academy. Jest Pan zadowolony z tego, co udało się tysfakcja.
zrobić, czy można było osiągnąć jeszcze więcej?
Jest pan współprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Komisji
Na wszystko trzeba patrzeć z pewnym umiarem i dystansem. Wyda- Podręcznikowej. W Niemczech polsko-niemiecki podręcznik
je mi się, że zrobiliśmy bardzo dużo. Zawsze można zrobić więcej, został dopuszczony do nauczania w 15 krajach związkowych.
ale gdy patrzę na punkt startu, to sam jestem zdziwiony, że wsze- W Polsce jego los wciąż jest nieznany. Jaką widzi pan przydłem w środowisko Berlina, jakbym wszedł w środowisko znajomych szłość tego wyjątkowego projektu?
i przyjacioł. Od razu zaczęliśmy robić swoje projekty. Przyjechałem
15 sierpnia 2006 roku, a już na początku września były pierwsze Chciałbym widzieć wyłącznie świetlaną przyszłość. Jakościowo twodni otwarte. Udało nam się je zorganizować w zupełnie nowym rzymy tym podręcznikiem nową wartość i to nie jest moja opinia, lecz
środowisku. Później była konferencja o tabu w historii w Instytucie wielu zagranicznych badaczy. Fenomen podręcznika polega na tym,
Polskim, a później było wielkie otwarcie w listopadzie. Otwieraliśmy że nagle w dwóch krajach, które budują różną narrację historyczną,
się w trzech krokach. Najpierw na Pankow i sąsiadów, później na uczniowie będą mieli tę sama treść i będą się tego samego uczyć.
Berlin, a później na środowiska międzynarodowe. Trudno mi sobie Jeżeli podręcznik nie byłby dopuszczony na równych warunkach
wyobrazić, że można by wejść z większym impetem w nowe środo- w Polsce i w Niemczech – to byłby błąd.
wisko. Ważne było to, że ja nie przyjeżdżałem do Berlina przypadkowo. Miałem swój pomysł na tę placówkę. Jestem wdzięczny losowi Dziś w Polsce polityka historyczna odgrywa ogromną rolę.
i ludziom, że pozwolili mi ten pomysł zrealizować w zasadzie w stu Przejawia się na wielu polach: zmieniane są szkolne programy,
procentach. Sam byłem zdziwiony, jak udało się ustawić tę placówkę listy lektur i ekspozycje w muzeach. Nawet historyczna data
w tak bogatej, berlińskiej przestrzeni naukowej i kulturalnej. Otrzy- 4 czerwca staje się nieobecną rocznicą dla władz w Polsce.
mywaliśmy również fajny feedback środowiskowy. Pamiętam, kiedy Z pewnością nie jest łatwo być historykiem w tych czasach?
siedzieliśmy tu razem w studiu RBB w 2009 roku, po finale wystawy
„My, berlińczycy! Polacy w rozwoju Berlina (XVIII–XXI w.)”. To było Ja zawsze mówię młodszym koleżankom i kolegom – bądźcie sobą,
jedno z moich największych przeżyć. W ciągu niespełna trzech lat ale nie chodzi o formułę „róbmy swoje”, bo ona dotyczyła innych
stworzyliśmy wystawę, która odniosła wielki sukces. W ostatnich de- czasów. Bycie sobą, czyli zachowanie pewnej etycznej postawy, jest
kadach jedynie Berlin Biennale Artura Żmijewskiego i wystawa Andy dzisiaj bardzo ważne. Wiadomo, że często poddajemy się pewnym
koniunkturom, a bycie sobą, to jest trochę niepoddawanie się tym
koniunkturom. Ja sobie radzę na razie bardzo dobrze i nigdy się nie
zdarzyło, żebym pod pływem polityki musiał zmieniać to, co piszę,
co badam. 4 czerwca od zawsze w CBH PAN wisi flaga i pojawia się
tekst w gablocie, wyjaśniający czym dla Polski i Europy Środkowej
jest data 4 czerwca. Uważam, że to, iż nie obchodzimy tej daty jako
święta narodowego, jest społecznie błędne, żeby nie powiedzieć –
szkodliwe. To święto walki o demokrację bez przelewu kropli krwi.
Jeżeli czegoś takiego nie umiemy szanować – to szkoda. Emocjonuję się wypowiadając te słowa, ale uważam, że tracimy szansę budowania nowej, tożsamościowej narracji o sobie.
muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi
w Berliniez na
fali 96,3 MHz
Rozmowa
profesorem
Robertem
Trabą, dyrektorem Centrum Batworzącymi
polską kulturę
w Niemczech.

Przez 12 lat obserwował pan Polskę z dystansu, z perspektywy
niemieckiej. Jak teraz zmieni się pana punkt obserwacji?

Robert Traba - rbb/Cosmo

Patrzenie na Polskę z dystansu to ciekawa sytuacja. Byłem oczywiście dyrektorem polskiej instytucji naukowej, jednak odległość 600
km od Warszawy pozwala tworzyć dystans. Cieszyłem się z tego
dystansu. Teraz wchodzę w środek rozgrzanej atmosfery, politycznie i społecznie. Nie wiem,, jak to będzie. Nie jestem prorokiem we
własnej sprawie, ale chcę być nadal sobą i myślę, że pisząc książki,
będąc uczestnikiem społecznych debat i częścią dialogu polsko-niemieckiego, będę mógł również z tamtej perspektywy wnosić dużo do
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dialogu, który jest esencją demokratycznego społeczeństwa. Różnimy się, ale próbujmy dyskutować. W Polsce nie ma sceny do dyskusji, są tylko scenki i monologi. Chciałbym, żebyśmy to przełamali,
żebyśmy zaczęli tworzyć społeczeństwo agonistyczne – mówiąc
słowami Chantal Mouffe – gdzie różnica jest inspiracją do tworzenia
prawdziwej, demokratycznej struktury społecznej.

Czy takie osoby przyjadą również do Berlina?

Dziękujemy za 12 lat współpracy i udział w audycjach COSMO
Radio po polsku

Na razie środki Senatu RP są dość ograniczone i dużo mniejsze, niż
wnioskowaliśmy. Dlatego starczy nam tylko na pokrycie kosztów jednego takiego zespołu. Fundacja Barka wnioskowała w zaokrągleniu
o kwotę 600 tys. złotych, a otrzymaliśmy 150 tys. złotych. Myśmy
wnioskowali na okres pracy od maja do grudnia, ale ponieważ długo
nie było decyzji senackiej, później decyzję podjęto ale zmniejszono tę kwotę, więc możemy zacząć dopiero od sierpnia. Muszę podkreślić, że bardzo pomogła nam ambasada polska w Berlinie, która
zaprosiła nas na duże spotkanie organizacyjne z lokalnymi organizacjami i władzami Berlina. Będziemy mogli więc zaprezentować
naszą koncepcję działania i mam nadzieję, że może władze Berlina
uznają, że warto nas wesprzeć.

Tak, właśnie na tym polega nasza praca, że lider po przejściach
współpracuje z asystentem socjalnym, czyli młodym psychologiem
lub pracownikiem socjalnym. Nawiązują oni kontakty z osobami
bezdomnymi na ulicach. Taki dwuosobowy zespół będzie pracował,
mamy nadzieję, już od połowy sierpnia na ulicach Berlina. Będzie
on odbywał regularne patrole uliczne, odwiedzał placówki pomocy
Z jakim miastem wiąże Pan swoją najbliższą przyszłość?
dziennej, ale również szpitale, policję, areszty i więzienia. W pierwDecyzja zapadła 2 lata temu. Wybierając między Warszawą a Kra- szej rozmowie nie będą oni wspominać o możliwości powrotu do
kowem, zdecydowaliśmy się na Olsztyn, choć zawodowo będę zwią- kraju. W pierwszym kontakcie chodzi o zbudowanie wzajemnego zazany z Warszawą. Pozostaję w Instytucie Studiów Politycznych Pol- ufania.
skiej Akademii Nauk. Teraz muszę przeżyć finał 25 lat peregrynacji,
z tego 12 lat w Berlinie. Osiąść i zmienić punkt obserwacji. Sam je- A docelowo będzie to większa grupa współpracowników fundacji Barka, czy tylko te dwie osoby będą pracowały w Berlinie?
stem ciekawy, co z tego wyniknie.

Rozmawiała Monika Sędzierska

Pomoc bezdomnym ruszy latem
Rozmowa z Ewą Sadowską, dyrektor Fundacji Pomocy Wzajemnej
„Barka” z Poznania.
Czy Barka będzie głównie zachęcać bezdomnych Polaków do
powrotu do Polski?
Mając na uwadze skalę zjawiska bezdomności naszych rodaków
w Berlinie, naszą pierwszą misją będzie rozeznanie sytuacji, sprawdzenie, z jakimi problemami borykają się nasi rodacy na ulicach
Berlina. Od ambasady RP w Berlinie wiemy, że w Berlinie jest kilka
tysięcy bezdomnych Polaków, z których większość cierpi na chorobę alkoholową, a część z nich jest uzależniona od narkotyków.
W pierwszej więc kolejności będziemy chcieli pomóc tym, którzy
są w sytuacji ekstremalnej, którzy są bliscy śmierci. Będziemy się
starali pomóc Polakom poprzez zaoferowanie możliwości powrotu
do Polski, do placówek sieci Barka, do swoich rodzin, do ośrodków
leczenia uzależnień. Taki program powrotów Barka realizuje już od
dziesięciu lat.

Skoro już przy tym jesteśmy, chciałbym zapytać, jak wygląda
współpraca z organizacjami berlińskimi? Jeszcze kilka miesięcy temu niektórzy polscy streetworkerzy w Berlinie byli zaskoczeni, że przyjeżdża Barka. Mówili nam, że tutejsze organizacje
mają wyrobione własne kontakty, zaufanie u bezdomnych, sposób ich prowadzenia etc. Czy Barka będzie z innymi organizacjami współpracować, czy raczej chodzić swoimi drogami?
Jesteśmy jak najbardziej nastawieni na współpracę z innymi berlińskimi organizacjami. Nigdy nie pracujemy w pojedynkę, zawsze
uczestniczymy w lokalnych systemach wsparcia. Również w Berlinie będziemy przychodzić na spotkania i zdawać relację z postępu
pracy. Chcielibyśmy też zaprosić lokalne berlińskie organizacje na
wizytę studyjną do Barki w Poznaniu. Poza tym, Barka nie pracuje
w oparciu o żadne biuro. Te ekipy dwuosobowe są mobilne, więc
w naturalny sposób będziemy korzystać z berlińskich struktur pomocy dla bezdomnych.

No właśnie, Państwo mają doświadczenie w pracy z bezdomnymi Polakami za granicą. Czy Polacy chętnie wracają? Pytam,
ponieważ nasi reporterzy, spotykając się z bezdomnymi Polakami w Berlinie, często słyszeli, że ci w ogóle nie chcą wracać, bo
Mówiła Pani, że projekt ze względów finansowych przewidziany
w Polsce będą mieli się gorzej.
jest do końca grudnia 2018. Czy to oznacza, że w styczniu 2019
Rzeczywiście, w pierwszym kontakcie z bezdomnym można usły- Barki na ulicach Berlina już nie będzie? Wtedy, kiedy jest zimno
szeć, że nie chce on wracać do Polski. Natomiast naszym zadaniem i bezdomni potrzebują najwięcej wsparcia?
jest przekonać ich, że nie wracają do sytuacji bezdomności w Polsce, ale że są tam bardzo duże możliwości terapii i leczenia, różnych My oczywiście będziemy składać wniosek do Senatu RP na konprogramów edukacyjnych. Sama Barka oferuje ogromne możliwości tynuację tego projektu w przyszłym roku. Ale wnioski składa się do
poprawienia swojej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i mieszkaniowej. końca listopada, one są rozpatrywane na początku przyszłego roku
Do tej pory z Fundacją Barka powróciło do Polski ponad 20 tysięcy i pewnie Barka mogłaby otrzymać nowe środki z polskiego Senatu
osób, z różnych krajów Europy Zachodniej. Ogromną rolę odgrywają najwcześniej w kwietniu 2019. Więc między styczniem a marcem
tu tzw. liderzy po przejściach. Są to osoby, które na własnej skó- byłaby przerwa, chyba że, jak już wspominałam, znalazłaby się możrze doświadczyły bezdomności, uzależnień, bezrobocia i różnora- liwość wsparcia nas ze strony władz Berlina.
kich problemów rodzinnych. Oni z pomocą Barki i innych organizacji
pokonali te problemy i dzisiaj niosą takie przesłanie, że można się Dziękuję za rozmowę
podnieść z każdego dna.
Rozmawiał Tomasz Kycia

Nowe życie w Berlinie
Rozmowa z Michałem „Limboskim” Augustyniakiem – wokalistą,
gitarzystą, kompozytorem i autorem kilku płyt, z których ostatnia,
„Poliamoria”, ukazała się wiosną
Od jak dawna jesteś berlińczykiem?
Od września ubiegłego roku. Ale mieszkałem już w Berlinie 6 lat
temu, więc jest to w pewnym sensie mój powrót do tego miasta. Wtedy funkcjonowałem tu inaczej niż obecnie. Teraz mieszkam w Berlinie, ale gram koncerty w Polsce, a wówczas przeważnie grałem
w Berlinie na ulicach.
Dlaczego zdecydowałeś się na przeprowadzkę do Berlina po kilku latach w Krakowie?

Ewa Sadowska - Krzysztof Miller

Krakowem byłem już zmęczony – mentalnością jego mieszkańców,
klimatem zamknięcia, hermetyczności. Mieszkałem w Krakowie parę
lat, ale nie urodziłem się tam, więc nigdy nie czułem się jak u siebie. A poza tym nie podobała mi się zmiana klimatu politycznego
w Polsce. I Berlin zaczął mi jawić się jako coraz bardziej atrakcyjne
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Gdzie powstała Twoja najnowsza płyta?
„Poliamoria” to album okresu przejściowego. Część piosenek powstała jeszcze w Krakowie, ale nagrywałem tę płytę jesienią i zimą
ubiegłego roku, a zatem w czasie, kiedy już mieszkałem w Berlinie.
Z tym, że na nagrania jeździłem do Suchej Beskidzkiej, bo tam studio miał producent płyty.
Jakie miejsce zajmuje „Poliamoria” w Twojej dyskografii?
Na tej płycie bardzo wprost i bez skrępowania postanowiłem pokazać moje muzyczne korzenie – blues, country, gospel, krótko mówiąc, muzykę amerykańskiego południa. Bo właściwie od czasu, gdy
byłem nastolatkiem, interesował mnie stary, tradycyjny blues z delty
Mississippi. Zawsze też fascynował mnie etos bluesmana – samotnego muzyka, który jeździ po bezdrożach, zawiera pakt z diabłem
i umiera młodo.
Przynajmniej to ostatnie Ci się nie udało.
Limboski - Zosia Zija i Jacek Pióro / Sony Music Poland

(śmiech) No i dlatego muszę dalej grać. Gdyby teraz coś mi się stało,
nie byłoby w tym nic romantycznego. Zacząłem więc o siebie dbać.

miejsce do życia, w dodatku takie, które trochę znam. Najpierw zacząłem testować grunt – przyjeżdżać do Berlina bez specjalnego
celu, ale po półtora roku mam tu już swoje nowe życie.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał
Maciej Wiśniewski
Radio COSMO
po polsku o godz. 18.00 livestream

Odnalazłeś w Berlinie to, czego szukałeś? Wielokulturowość,
tolerancję, otwartość dla innych?
Tak. Mam poczucie, że w Berlinie na ulicach panuje domniemanie
niewinności. Jeżeli spotykasz tutaj przypadkowego człowieka na
ulicy, to on spodziewa się po tobie czegoś dobrego, jest na ciebie
otwarty. Natomiast są takie miejsca, gdzie mam wrażenie, że ludzie spodziewają się po tobie zagrożenia, ataku, jakiegoś zła. Nie
chcę powiedzieć, że w Polsce wszędzie tak jest, ale w każdym razie
w Berlinie tego nie ma. I to mi się podoba.
Jakim doświadczeniem było dla Ciebie granie w Berlinie na ulicach i w knajpach?
Bardzo ciekawym. Nagrałem już wówczas kilka płyt, nie miałem jednak ani menedżera ani logistycznego zaplecza, więc wyjazd do Berlina nie był specjalnie szokującym pomysłem. Trochę miałem dosyć
jeżdżenia dookoła po Polsce i zamieniłem koncerty w knajpkach od
Częstochowy po Gdynię na koncerty w knajpkach na Kreuzbergu
i Neukölln. Przez jakiś czas tak funkcjonowałem. A teraz, kiedy latem Berlin zamienia się w jeden wielki festyn z tłumami i muzyką na
ulicach, to czasem miałbym ochotę do tego wrócić.

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA

w internecie i na smartfonach w aplikacji WDR
o godz. 22.00 na antenie radia COSMO

Radio
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popolsku
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COSMO
– Radio
polsku
tworzącymi
polską
kulturę
w Niemczech.
w Berlinie
na
fali po
96,3
MHz
Polska
audycja
radia COSMO
to jedyne
w 3swoim
w Nadrenii
Północnej
- Westfalii
- 103,
MHz, rodzaju spotkanie
z polską tematyką
w niemieckich
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polnisch@rbb-online.de
Staramy
docierać
tam, gdzie
w Niemczech słychać język polski.
w
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Niemiec.
Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach,
które Państwa
interesują,
podpowiadamy,
jakichgłosów.
słuchać płyt, jakie
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Państwa
czytać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą
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i innych regionach Niemiec.
Audycje
prowadzą:
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia, Maciej
Gramy, informujemy
i słuchamy Państwa głosów.
Wiśniewski
i Jacek Tyblewski.
Audycje prowadzą:
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia, Maciej
Wiśniewski i Jacek Tyblewski.
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Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula
Państwa specjaliści od:
Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów
z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym
Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Strona Internetowa:
www.zahnarzt-peschel.de
Godziny otwarcia:
Pon- Czw: 8:00-20:00,
Pt: 8:00-18:00
Tel: (030) 854 44 83
Bayerischer Platz 7
10779 Berlin

Estetycznej korekcji zębów
Leczenia w znieczuleniu ogólnym
Wybielania zębów
Stomatologii dziecięcej
Profesjonalnego oczyszczania zębów

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!
Beata Mydlowska
Zahnärztin

Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.: (030) 615 18 22
Sprechzeiten:
Mo: 12:00 - 20:00
Di, Do: 10:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mi, Fr.: 09:00 - 13:00
und nach Vereinbarung

Pn.

1200-1900
---------

Wt.

900-1300
00
00
15 -19

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.
wt.
śr. czw. pt.
9-12 9-12 13-19 9-12 9-12
14-18 14-18
14-18

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

Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Fr

8-14

S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123
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Śr.
---------

Czw.

1200-1900
---------

Pt.

900-1400
---------
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praxis@dentes-zahnaerzte.de



stomatolog i lekarz medycyny

Margareta Śliwiński

Master of Science Kieferorthopädie

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
dzieci, młodzieży i dorosłych

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau
822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00
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Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

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. 10.00 - 15.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku
Ortopeda i traumatolog

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

GABINET PSYCHOTERAPII
BARBARA KREMER Kronenstrasse 4, 10117 Berlin
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
Tel.: 030-45 08 85 87
www.barbarakremer.de

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

- 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

ANONIMOWI ALKOHOLICY – MEETING

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

Czwartek godz. 19.00 - 21.00
Hugo-Cassirer-Str. 2, 13587 Berlin
Piątek godz. 19.15, Hessenring 47,12101 Berlin, S/U-Bahn Tempelhof
Niedziela godz. 17.00 - 19.00, Lipschitzallee 80, 12353 Berlin

Grupy powiązane z AA
DDA: w pt. od godz.19.00-21.00, Sekis Mauerritze, Mauerstr. 6,
13597 Berlin (Spandau). NA: sobota 18.00 – 20.00,
Sekis Mauerritze, Mauerstr. 6, 13597 Berlin (Spandau).

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych/lek. rodzinny
OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)
Tel.: 030 491 91 95
13409 Berlin - Reinickendorf
030 499 07 360
Reginhardstr. 34
e-mail: praxis.germedica@gmail.com
NOWOŚĆ! Medycyna NATURALNA i estetyczna, Anti-Aging, m.in.
dożylne kuracje witaminowe, osocze bogatopłytkowe
PRP - "Vamipirlifting".
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GABINET LOGOPEDYCZNY

Anna Kolesinski
staatl. gepr. Logopädin

LECZENIE WAD (WY)MOWY - GŁOSU U DZIECI ORAZ DOROSŁYCH
ORAZ PO URAZACH NEUROLOGICZNYCH
WSZYSTKIE KASY CHORYCH I PRYWATNIE MÓWIMY PO POLSKU

Telefon:
Flemmingstr. 5,
0 30/ 67 94 65 15
12163 Berlin-Steglitz
0173/ 65 38 915
U9, S1
TERMINY PO UZGODNIENIU/WIZYTY DOMOWE

Domowa Stacja Opieki "Galerie"
MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

Opieka pielęgnacyjna i pomoc
w gospodarstwie domowym (SGB XI)
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpłatne porady (Pflegeversicherung)
Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75
Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu
Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)

Krankengymnastik i massage
oraz wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne.

LOGOPEDA

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

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

Praktyka z Lohmeyerstr. zostaje przeniesiona na
Gartenfelderstr.58,13599 Berlin - Spandau.

Terapia prowadzona jest w języku polskim

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

MEDYCYNA ESTETYCZNA I CHIRURGIA TWARZY

Dr. med. Aleksandra Janicka

specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej

kwas hialuronowy, botox, mezoterapia,
trwałe powiększanie ust, nici
niemiecka jakość polskie ceny
Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstrasse 129
www.lipsil.de
Tel.: 0160 91077110
info@lipsil.de
lub 0048 50997 4646
BEZPŁATNE KONSULTACJE!

od 16.99€/dzień
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CHIRURG PLASTYCZNY W SŁUBICACH (90 KM OD BERLINA)

Klinika "Intermed" Słubice
www.chirurgiaplastyczna-baranscy.pl
tel. klinika: +48 95 758 19 16
info w Niemczech: 02359 903 620
www.esculap-service.de

Dr. A. Barański, specjalista chirurgii plastycznej, znany z reportaży
telewizyjnych na Sat1, Pro7, France2 oraz z prasy niemieckiej i polskiej
Kurier Polonica, Wprost, Bild-Zeitung, Berliner Zeitung, Prisma,
Rzeczpospolita, Rheinische Post, zaprasza do swojej kliniki w Słubicach.
W rankingu "Rzeczpospolitej" z roku 2004, klinika "Intermed" była najwyżej
ze wszystkich polskich klinik plastycznych. Ceny zabiegów:
pow. piersi 3200€, kor. nosa 2930€, facelift 3230€, powieki górne 1050€,
dolne 1200€, kor. uszu 945€, podn. piersi 3130€, Reiterhose 1305€.

Czasami wystarczy poczekać
Kiedy mamy dzieci, wakacje wydają
nam się drugą pracą. Dzięki Bogu,
najintensywniej jest do pewnego roku
życia, a z czasem coraz lepiej, bo dzieci
stają się niezależne.

Ogrodniczka. Katarzyna Blitek

Każde dziecko chce być szybko duże,
a kiedy już jest dorosłe, wraca z sentymentem do lat swojego dzieciństwa. Mnie
wakacje kojarzą się z beztroską i pracą.
Pięknymi wschodami i zachodami słońca,
długimi upalnymi dniami i orzeźwiającą
wodą w jeziorze. W czasie wakacji czasu
nie liczymy, choć on nieubłaganie płynie
dalej i czasami wydaje się nam, że najtrudniejsze jest oczekiwanie. Później okazuje
się, że warto było czekać.
Nie wiem, czy byłam taka jako
dziecko, ale jako osoba dorosła jestem
dość niecierpliwa. Jest to jedna z cech
mojego charakteru, nad którą staram się
pracować, bo życie wielokrotnie mnie nauczyło, że czasami wystarczy poczekać,
by sprawiedliwości stało się zadość. Nie
wiem, czy jest to karma, czy po prostu
wiara, że sprawiedliwość, choć czasami
późno, jest nam dana. Tego uczył mnie
mój tata, szczególnie w sytuacjach, kiedy

w swojej naiwności zaufałam osobom, które mnie wykorzystały finansowo. Pożyczyły pieniądze, których nie oddały, poprosiły
o wzięcie abonamentu z telefonem, a później na moje nazwisko wydzwoniły horendalne rachunki, których nie płaciły i wiele
innych. Tak, byłam w swoim życiu bardzo
naiwna. Dziś staram uczyć się na błędach
i uważać na swoje decyzje. W takich momentach jednak jedyną pociechą jest wiara, że życie prędzej czy później wyrównuje
rachunki. Tak, jak powtarzał mi mój tata:
„ktoś, kto cię oszukał, nie będzie szczęśliwy z tych pieniędzy, prędzej czy później
życie wyrównuje krzywdy, wystarczy po- LIPIEC Katarzyna Blitek
czekać”. I chcę w to wierzyć, nawet jeśli
nie życzę nikomu źle, nawet tym, którzy zastanowienia się nad słowami wiersza,
mnie skrzywdzili i oszukali. Wiem jednak, a reszta sama przyjdzie w dobrym momenże sami stwarzają sobie piekło na ziemi, cie, bo czasami wystarczy tylko poczekać.
krzywdząc niestety innych wokół. Wystarczy zacząć czynić dobro, by ono do nas
Anna Maria Wladkowska
wróciło. I wcale nie mam tu na myśli oddania wszystkiego, co posiadamy, lecz mądrą dobroć, powiedzenie czasami „nie”, na
przykład powiedzenie komuś: „nie, nie dam
„Żeby docenić wartość jednego roku,
ci pieniędzy, ale mogę pomóc ci znaleźć
zapytaj studenta, który oblał egzaminy.
pracę”. To jest wielka siła i mądra dobroć.
Żeby docenić wartość miesiąca,
Pamiętam, że jako dziecko muspytaj matkę,
siałam nauczyć się czekać na to, co chcę
której dziecko przyszło na świat
mieć. A nawet gdy już dostałam wyczekiza wcześnie.
waną zabawkę, musiałam nauczyć się nią
dzielić z młodszą siostrą. Za moje pierwsze
Żeby docenić wartość godziny,
zarobione podczas wakacji pieniądze ku- zapytaj zakochanych czekających na to,
piłam sobie przybory do szkoły i dżinsową
żeby się zobaczyć.
kurtkę, którą mam do dziś. I pamiętam, jak
czekałam na ten dzień wypłaty i to uczucie
Żeby docenić wartość minuty,
wahania, gdy patrzyłam na cenę wybranej
zapytaj kogoś,
kurtki. Od tamtego czasu zawsze chciałam
kto przegapił autobus lub samolot.
pracować w wakacje, by móc sobie pozwolić kupić coś, co mi się marzy. I mam takie
Żeby docenić wartość sekundy,
poczucie, że czasami wystarczy poczekać,
zapytaj kogoś,
przetrwać najtrudniejsze, odliczać dni i rokto przeżył wypadek.
bić swoje, by osiągnąć cel. Nie bez przyczyny mówi się, że sukces należy do najŻeby docenić wartość setnej sekundy,
wytrwalszych.
zapytaj sportowca, który na olimpiadzie
zdobył srebrny medal.
Wakacje, choć jest to czas odpoczynku od szkoły, są idealnym momentem,
Czas na nikogo nie czeka!
by nauczyć się tworzyć i zasługiwać na doŁap każdy moment,
bre chwile, na które się czekało. Dlatego na
który ci został, bo jest wartościowy.”
ten wyjątkowy czas życzę Państwu i sobie
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Szafy z drzwiami suwanymi
Drzwi suwane przejściowe
Zabudowy wnęk
Meble kuchenne
Żaluzje poziome i pionowe
Plisy, markizy, rolety
Wszystkie produkty
wykonujemy na wymiar
Wysoka jakość
Konkurencyjne ceny
Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

DIKO
Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a
16552 Schildow

Tel.: 033056/432917
Fax: 033056/432918
Funk: 0172 30 50 652
dikokosicka@gmx.de

Za pra s za my po uzg o dn ie ni u t er mi n u
CH C E S Z ZM IE N IĆ T WO JĄ K U CH N I Ę?
WYM I EN I AM Y FRO N TY I B L A TY !

Wymierzanie oraz oferta bezpłatnie i bez zobowiązań dla klienta !

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

Jeśli uważasz, że płacisz za dużo, pozwól nam to sprawdzić.
Powiedz dość zawyżania waszych rachunków.
Zgłoś się do nas, sprawdzimy je, poprawimy oraz obniżymy nawet do 20%.
W mieszkaniach, domach i firmach. 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.

Wszystkie formalności za darmo! Zaufaj mi!
,

Profesjonalna wymiana okien i drzwi

Pogotowie zamkowe dzieñ i noc

natychmiastowa i tania pomoc w wypadku zatrzaśnięcia
drzwi lub zgubienia kluczy. Usuwanie szkód
powłamaniowych oraz montaż dodatkowych zamków

oraz wszelkie prace remontowe, jak malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka,
panele i wykładziny podłogowe. Wieloletnie doświadczenie 30 lat w Berlinie.
Tel.: +491723224739

tel.: 030/ 915 94 017, 0170/ 5837677

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Blower Door Test

Testy szczelności budynków

Vattenfall - Zähleranträge / Szafy licznikowe
+ nowe Liczniki elektroniczne / Baustrom
/ Odbiory "E-Check"
Mobil: 0173 6206292, fax: 030 65940163
Meisterbetrieb

kubielektro@gmail.com

REMONTY MIESZKAŃ

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

TEL.030/ 40205275
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Korzystne podstrzykiwanie zmarszczek, powiększanie ust, volumen policzków, orginalne produkty, 20 letnie doświadczenie w teorii
i praktyce. Informacje tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278

Wykonujemy prace remontowe, szpachlowanie, malowanie, regipsy, płytki, tapetowanie, elektryka, hydraulika, montaż drzwi, okien,
laminaty, kompletne remonty mieszkań. Tel.: 0151 71770337

Montaż anten SAT- ustawienie anten, cyfrowy Polsat, NCPLUS, pomoc
techniczna, SAT-instalacje, anteny, kable, tunery, SATIL – Zapraszamy.
Tel.: 0152 16849681 DE lub +48 733568191 PL

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

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. Podstrzykiwanie kwasem
hyaluronowym; Mezoterapia; Fale radiowe, liposukcja – ujędrnianie,
tłuszcz; Cosmelan – plamy; Mikrodermabrazja, Mikroneedling – odbudowa ujędrnianie skóry. Kosmetyka, B.Jankowska,
tel.: 0176 49891284, E-mail: info@futurelines.de

Masażystka z długoletnim stażem: wykonuje masaże całego ciała:
kregosłupa, kończyn górnych i dolnych, barku, zanik mięśni, masaż
limfatyczny, skuteczne leczenie migreny. Tel.: 0157 88907855
Biuroservice Polonez: pomoc w załatwianiu wszelkich spraw
urzędowych, prowadzenie korespodencji, pisanie rachunków, zakładanie
firm, Gewerbe na biuro bez konieczności stałego meldunku w Niemczech.
Tel.: 030 343 90 574 lub kom. 0152 189 54 868

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

Doradca duchowy, wróżenie z kart. Porada dotyczy wszystkich sytuacji
życiowych, miłości, rodzina, finanse, kariera. Tel.: 0152 57002166

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

Wynajem szalunków - stempli budowlanych. Prosto od producenta,
wysoka jakość, niezbędne akcesoria, możliwość dowozu w wybrane
miejsce, profesjonalne doradztwo. Tel.: +48 515270200, e-mail:
biuro@szalunki-stemple.pl

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

Remonty, wykończenia, malowanie, szpachlowanie, płytki, montaż drzwi, okna, regipsy, adaptacja poddaszy. Hydraulika, elektryka,
murowanie, klinkier, kostka polbruk, granit GWARANCJA , tel.: 0152
16255022,
e-mail: klinkierprof@gmail.com

Ty szukasz mnie! JA? A po co? Bo JA załatwie ci naprawdę wszystkoszybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki termin na
meldunek, czy może czekasz już miesiącami na Kindergeld?
Magiczne Biuro odzyska tobie - tylko w 3 tygodnie! Dzwoń i wszystko będzie twoje! Magiczne Biuro 030 99251739, 0178 1144095,
e-mail: info-biurobp@gmx.de
Komputery - Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, Internetu/ WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych, także u Klienta.
Tel.: 030/30201944, Funk: 0162 1786980
Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, festyny,
imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie nagłośnienia
i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890.
Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów, rzetelna praca, krótkie
terminy bezpłatna wycena, tel.: 0176 96383270
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
Profesjonalne przedłużanie i zagęszczanie rzęs oraz zabiegi
kosmetyczne również z dojazdem do klientki. Tel.: 0163 4792402
Firma budowlana szuka podwykonawców, prace murarskie, wykończenia wnętrz, elewacje. Tel.: 0179 6813575, 0163 8639049.
Mail: robert@ceramix.berlin
Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring,
kreatyna). Agnieszka 0157 30430185
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
DJ + Wodzirej. Jeśli chcesz aby Twoje wesele, jubileusz lub
bal zostało w pamięci każdego Twojego gościa zapraszamy
do współpracy. www.musicpartytime.eu, tel.: 0172 9209360
Solidnie wykonujemy remonty mieszkań: hydraulika, elektryka,
kafle, podłogi, szpachlowanie, malowanie, regipsy, tapety, murarskie,
izolacje, dachy, stolarskie, ciesielka, małe przeprowadzki, prace
ogrodnicze,
tel.: +49 162 1044173 lub +49 30 85745005
Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem, Gewerbeamtem, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, wizyty w urzedach, meldunki,
pisma urzedowe i odwolania, wypelnianie formularzy oraz pomoc
przy wizycie u lekarza. Tel.: 030 60307603, kom.: 0177 5642472
Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej z dojazdem do klienta. Mikrodermabrazja, mezoterapia igłowa, wypełnianie
zmarszczek, powiększanie ust, makijaż permanentny, botox, nici
liftingujące, kwasy medyczne, zabiegi na ciało i inne.
Wysoka jakość, promocyjne ceny. Tel.: 0176 27398949

Problemy ze stopami. Domowe wizyty, pedicure.18 lat pracy w tym
zawodzie, również ciężkie przypadki. Tel.: 030 3614422

Pranie narożników, kanap, dywanów i wykładzin. Narożniki od 30
€. Dojazd na terenie Berlina i okolic. Tel.: 0157 74539629 lub 0163
9606275
Terapia zespołów bólowych (kregosłup, mięśnie, stawy, głowa, choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie stawów, reumatyzm, itp.)
Praktyka prywatna, terminy po uzgodnieniu telefonicznym.
www.praxis-vitalplus.de, tel.: (030) 23534789

Idealny Pies

Strzyżenie psów, nadawanie fryzur, czesanie, rozczesywanie.
Kosmetyka: czyszczenie uszu, obcinanie pazurków. Dojazd do klienta.

Tel.: +49 174 533 6794, +48 570 313 113

Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych,
Job Center, Arbeitsamt, Kindergeld, Elterngeld,
Wohngeld, pisma, odwołania, adres korespondencyjny dla
Gewerbowiczów, sprawy rentowe, mieszkaniowe etc
(oprócz prawnych). Mobil.: 0 157 84894000

NAUKA JAZDY
w języku polskim
Tel.: 323 20 18

Handy: 0162 3050393

Joachim-Friedrich-Str. 29, 10711 Berlin-Halensee
U-Bahn: Adenauer Platz, S-Bahn: Charlottenburg

OGRODZENIA
bramy
renowacja starych ogrodzeń
kładzenie polbruku

Tel.: 0152 28629738
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Mistrz Kamieniarstwa Inż. KRZYSZTOF IMIELSKI

Tel./Fax:

030/27497001

Mobil 0171

9074101

GRANIT+MARMUR+PIASKOWIEC+WAZONY+LAMPIONY+NAPISY+ZŁOCENIA
KOMINKI+PŁYTY KUCHENNNE+ŁAZIENKI+SCHODY+OGRODZENIA+itd.

Roedernallee 7 - 13407 Berlin

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

zrozumieć

towarzyszyć

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

tel. 0175 1200 662

www.sanssouci-bestattungen.de

www.fk-sat24.de

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

U nas znajdą Państwo wspόłczucie,
zaangażowanie i profesjonalizm.
Mόwimy rόwnież po polsku!

Robimy to po prostu dobrze.

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

Tel.

364 36 859

niedrogo

godnie

stylowo

HD.SAT

Nowo otwarta polska cukiernia
Cafe & Backwaren Biene
Petersburger Straße 23
10249 Berlin Friedrichshain
tel.: 0152 18 04 28 19

Co nas wyróżnia: atrakcyjne ceny,
ponad 30 rodzajów ciasta, szeroki wybór tortów
okolicznościowych, zawsze świeże pieczywo

Zapraszamy: pon.-pt 6:00-19:00, sob. 7:00-18:00, nd. 8:00-17:00

STOLARSKIE
& SZKLARSKI
Tel.: 030/216-34-32

kom.: 0157 59640537

Docinanie płyt kuchennych.
Montaż szafek, regały na wymiar.
Laminat, parkiet.
Całościowe remonty mieszkań.
Punktualnie, czysto i solidnie.

Mistrz elektryk instalacje elektryczne
wykonawstwo, naprawy i pomiary.
Szybko i fachowo. Tel.: 0157 52474787

Tworzenie stron sklepów internetowych

 info@it-webdesigner.eu
 0151-63 27 7241
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DESERY WSZECH CZASÓW – Niech żyją łasuchy!
AMARETTI BISCOTTI CALABRESI

Desery to coś wspaniałego, w rankingu ulubionych wygrywają te z Włoch, ale jest też sporo pyszności z innych
stron świata. Sięgnijmy do dzisiejszych przepisów, np.: na
cudowne ciasteczka zwane Amaretti.
TIRAMISU
Istnieje co najmniej kilkadziesiąt różnych

przepisów na tiramisu, które we Włoszech
występuje w wielu regionalnych odmianach.
Deser ten przyjmuje najróżniejsze rozmiary
i kształty, choć na ogół jest to prostokątne
lub okrągłe ciastko o rozmiarach zbliżonych
do polskich wuzetek. Krąży wiele teorii na Panna Cotta z sosem malinowym
temat historii tego deseru. Do miana stolicy
tiramisu pretendują: Wenecja, skąd pochodzi PANNA COTTA Z SOSEM
serek mascarpone, Treviso, Siena i Florencja. Każde z tych miast ma własny przepis MALINOWYM
na wykonanie tego deseru i uważa go za
najlepszy. Tiramisu zrobiło międzynarodową ok. 8 małych foremek
karierę podczas II wojny światowej, kiedy to
włoscy żołnierze przebywający w alianckiej Składniki:
niewoli otrzymywali ów deser w paczkach • 1 litr tłustej śmietany (>30% tłuszczu)
nadsyłanych z domów. Alianci spróbowali • 100 g cukru
• 1 laska wanilii
i zakochali się w tiramisu bez reszty.
• 4-5 łyżeczek żelatyny w proszku
• 100 ml zimnej wody
Składniki:
• 5 jajek
sos malinowy:
• 6 łyżek cukru pudru
• 1 pojemnik malin
• 500g sera mascarpone
Amaretti kalabryjskie - Reggio Calabria
• 3-5 łyżek cukru
• 180 g biszkoptów
• olej roślinny do nasmarowania kokilek
• 2 łyżki kawy
Ciastka te są typowe dla obszaru Włoch, • 1/3 szklanki wina marsala lub likieru, np.:
Śmietanę wlewamy do rondla i dodajemy
a szczególnie rejonu Kalabrii. Są stałym
amaretto
cukier. Podgrzewamy na średnim ogniu,
przysmakiem na weselach wraz z boskimi • 1 łyżka kakao do dekoracji.
cały czas mieszając, aż cukier się rozpuści.
cukierkami wykonanymi z marcepana ...
Moja znajoma, sędziwa Włoszka pani Juliet- 5 żółtek ucieramy mikserem z cukrem pu- Zdejmujemy rondel z ognia. Laskę wanilii
ta, nie pamięta, aby istniał choć jeden ślub, drem. Dodajemy ser mascarpone i dalej przekrawamy wzdłuż na pół przy pomocy
na którym Amaretti nie byłyby podawane ucieramy aż do uzyskania jednolitej masy. ostrego noża, wyskrobujemy znajdujące się
po posiłku lub rozdawane gościom. Jedyną W osobnym naczyniu ubijamy 5 białek na wewnątrz ziarenka i wrzucamy je do śmiewadą tych ciasteczek jest to, że znikają jak sztywną pianę i delikatnie mieszając, łączy- tany, razem z laską wanilii. Odstawiamy na
„duszki”, więc wskazane jest, aby robić je my z poprzednio przygotowaną masą sero- 30 min. do tzw. naciągnięcia. Laskę wanilii
w dużych ilościach!
wą. Zaparzamy 1/3 szklanki bardzo mocnej możemy zastąpić 2 łyżeczkami ekstraktu
kawy, dolewamy do niej taką samą ilość z wanilii, który należy dodać do podgrzanej
i pozostawiamy do ostudzenia. Przy- śmietany z cukrem. Nie trzeba wtedy odstaAMARETTI KALABRYJSKIE likieru
gotowujemy płaskie szklane przeźroczyste wiać śmietany na 30 min., tylko od razu moż- REGGIO CALABRIA
naczynie i wykładamy jego dno biszkoptami. na połączyć śmietanę z żelatyną.
Nasączamy biszkopty kawą z likierem i na- Następnie przygotowujemy sos malinowy.
Składniki:
kładamy na wierzch warstwę masy serowej. Maliny wkładamy do innego rondelka, doda• 120 g zmielonych migdałów
W ten sam sposób nakładamy drugą war- jemy cukier i gotujemy przez ok. 10 minut,
• 150 g cukru pudru, przesianego
stwę biszkoptów i pokrywamy ją pozostałą od czasu do czasu mieszając, aż maliny się
• 3 białka
masa serową. Całość delikatnie posypujemy rozpadną. Jeżeli chcemy, aby sos był gładki,
• ekstrakt lub aromat migdałowy, ewentual- kakao. Deser podajemy mocno schłodzony. przecieramy go przez sito lub miksujemy. Ja
wolę czuć teksturę malin, więc nie przecienie likier migdałowy(lepszy)
Pycha.
ram. Sos przechowujemy w lodówce.
Kiedy śmietana naciąga, przygotowujemy
Migdały wymieszać z przesianym cukrem
sobie również foremki na panna cottę, smapudrem. Jeśli nie uda się kupić migdałów
rując je wewnątrz cienką warstwą bezsmamielonych, można kupić płatki migdałokowego oleju. Po upływie 30 minut wstawiawe i wrzucić je do blendera. Błyskawicznie
my rondel ze śmietaną z powrotem na ogień
zmienią się w migdałowy pył. Białka ubić na
i podgrzewamy. W tym czasie w misce miesztywno, delikatnie wmieszać do nich zmieszamy żelatynę z 100 ml zimnej wody i odlone migdały i cukier. Powstanie gęste, nieco
stawiamy na 5-10 min. Gdy śmietana będzie
klejące ciasto. Dodać likier lub esencję migjuż dobrze ciepła, kładziemy durszlak na
dałową i delikatnie wymieszać.
misce z żelatyną i przelewamy przez niego
śmietanę. W ten sposób odcedzamy waniBlaszkę wyłożyć papierem do pieczenia.
lię, a śmietana dołącza do żelatyny w misce.
Masę migdałową przełożyć do rękawa cuMasę dobrze mieszamy. Wypełniamy przykierniczego i wyciskać na blaszkę malutkie
gotowane foremki masą śmietanową i odstaciasteczka. Bez problemu można też nawiamy do ostygnięcia. Następnie wstawiamy
kładać masę zwykłą łyżeczką. Ciasteczka
je do lodówki na co najmniej 3-4 godziny, aż
nie będą może wtedy idealnie równe, ale
panna cotta stężeje. Panna cottę podajemy
to absolutnie nie przeszkadza w ich jedzepolaną sosem malinowym.
niu. Piec około 15-20 minut w temperaturze
Uwaga: Aby wyjąć panna cottę z foremki, za160 stopni do lekkiego zbrązowienia. Wtenurzamy foremkę w gorącej wodzie na 10-15
dy będą chrupiące. Jeśli wyjmiemy je nieco
sekund. Wykładamy na talerzyki i polewamy
wcześniej, ciasteczka powinny być w środsosem owocowym, dekorując całymi owocaku bardziej ciągnące, mniej chrupkie. Wiele
mi. Pycha.
osób lubi właśnie takie „ciągutki” – są wspaTiramisu
Bogusław Sypień
niałe.
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MOTORYZACJA / TRANSPORT
STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?

MPU Vorbereitung („Idiotentest“)
Dipl.-Psych. Małgorzata Voelkel
Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych i medycznych
Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności
Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin, www.mpu-in-berlin.de

ZABRALI TOBIE PRAWO JAZDY?

Zadzwoń - nie zwlekaj, odzyskasz!!!
Fachowa pomoc, tylko zadowoleni klienci.
ALKOHOL, NARKOTYKI, PUNKTY PRZYCZYNĄ?
Kurs, zaświadczenie, badanie i znów jedziesz.
Tel.: 030 6691210 albo 0176 24346798.

Tel.: 030 47980232; Tel.: 0152 33578752
e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

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

Transport – Przeprowadzki

- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń
- bezpośrednie rozliczanie z JobCenter
Tel.: 0151 24242432 lub 030 93958737

0176 83392933, 030 81473037

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)
• diagnostyka
• elektryka
• mechanika
• klima service
• usuwanie szkód powypadkowych
• wywarzanie i zmiana opon
• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

Tel.: 030 701 -32-494 , E-mail: gspautoservice@gmx.de
TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

Telefon: +4915758152189
Transporty to nasza specjalność... przewieziemy wszystko i wszędzie.
Bezpiecznie, solidnie i w przystępnych cenach.
---->>> www.speedberlin.de <<<----

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

Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz. Dowozy z domu
i pod dom, dowozy na lotniska, paczki. Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246
Megtrans - usługi transportowe (przeprowadzki, opróżnianie
pomieszczeń, przewóz sklep - dom). Berlin, Niemcy, Polska
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550,
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

bezpłatne porady

rzetelny rzeczoznawca
dla
Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli
www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY
Dipl.-Ing.

Michael Żurek

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADA

zadzwoń, poradź się bezpłatnie, zanim zadzwonisz
do ubezpieczalni!

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

Funk 0163 - 24 007 01, biuro (03322) 22007
dom (030) 76678600 www.michael-zurek.de

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

-------------------------------------E.POGODZINSKI-----------------------------MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z
PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY
SZKODY
poradź się zanim postawisz fałszywy krok
PIERWSZA PORADA - BEZPŁATNA -

Wieloletnie doświadczenie, wyliczenie kosztów
związanych z naprawą pojazdu po wypadku,
bezpłatne porady, oględziny u klienta.

Tel.: 0176 935 966 22
web: kfz-gutachten-msg.de

- rzeczoznawca certyfikowany przez TüV
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten
- wycena wartości pojazdu
www.kfz-gutachten-pogo.de
--------------------------------------------------------------------------------------------

Funk: 0178 3490159 Tel-Fax: (030)64493125
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Złodziejka świata
Drodzy Czytelnicy,
witam Was serdecznie na moim blogu podróżniczym. Mam na imię Paulina, mam 30
lat i jestem złodziejką świata. Po wielu latach podróżowania po krajach Europy i Azji
oraz po ponad czterech latach pracy w turystyce uznałam, że przyszedł czas na to,
aby zacząć dzielić się moimi podróżniczymi łupami z innymi. Będzie to opowieść
o stylu życia, jaki świadomie wybrałam, o tym, jak wygląda praca w turystyce, na co
warto zwracać uwagę, wybierając się na wakacje i przede wszystkim, jak gromadzić
wspomnienia, których nikt nam nigdy nie zabierze, a więc jak być szczęśliwym. Jeśli
moja historia zainspiruje kogoś do tego, by coś zmienić w swoim życiu, bądź wywoła
uśmiech na twarzy albo zmotywuje do działania, to będzie to dla mnie największa nagroda, a zarazem satysfakcja i znak, że warto było kolekcjonować marzenia
i dzielić się radością ich spełnienia.
Nie mogę się doczekać Waszych komentarzy, krytyki i sugestii.
Ściskam Was z krańca świata,
Travellanka

Azjatycka klątwa, czyli
o tym, jak trafiłam na Sri
Lankę
O tym, że nadchodzące lato będzie
moim ostatnim po trzyletnim pobycie w Turcji i na jesieni będzie trzeba podjąć decyzję, dokąd iść dalej,
wiedziałam już od kilku miesięcy
i starałam się z tym pogodzić.
Łatwe to nie było, gdyż Turcja stała się moim
domem i nawet przez pewien okres na serio wyobrażałam tam sobie moją przyszłość,
czego nadal nie wykluczam… ale o tym
innym razem. W każdym razie pewne były
dwie rzeczy: po pierwsze – nie wiedziałam,
dokąd los mnie rzuci po nadchodzącym lecie, a po drugie – wiedziałam, dokąd polecę
na urlop. Wybór nie był zaskakujący, ponieważ już po raz trzeci w ciągu ostatnich 5 lat
planowałam podróż do Ameryki Południowej. Tym razem padło na Peru i Boliwię.
Za pierwszym razem, miało to miejsce
w 2013 roku, kiedy planowałam polecieć do
Brazylii, okazało się, że mój urlop jest możliwy tylko i wyłącznie w listopadzie i nie jest
to optymalna pora, aby udać się w tamten
rejon świata. No i stało się…po raz pierwszy
zakręciłam globusem i mój wybór padł na
Indie. To od tej podróży wszystko się zaczęło, a moje życie diametralnie zmieniło. Indie
pokochałam, ale one też całkowicie odmieniły moje nastawienie do życia i niewątpliwie
miały wpływ na to, co wydarzyło się później.

Rok 2018 miał wszystko zmienić. Wyjazd do
Peru i Boliwii był planowany już od początku roku. Tym razem miała mi towarzyszyć
moja przyjaciółka, z którą – wiedziałam to
– ta wyprawa nie mogłaby się nie udać. Wyjazd miał mieć jak zwykle w moim przypadku
charakter globtroterski. Mapy i przewodniki
miałam już szczegółowo przestudiowane,
listę potrzebnych rzeczy zrobioną i buty trekingowe na Machu Picchu kupione. Kurier
dostarczył buty do mojego domu w Berlinie
w walentynki, a tydzień później, w środę, 21.
lutego po godzinie 17:00, siedząc w pracy
za biurkiem, otrzymałam telefon z Hiszpanii
od mojego szefa. To był okropny dzień, nie
tylko pod względem pogodowym. Miałam
bardzo trudny przypadek turystów w Dubaju,
którzy za wszelką cenę chcieli zmienić hotel
bez opłat, a w Emiratach jest to praktycznie
niemożliwe, gdyż takie są reguły tamtejszego rynku. Głowa mi pękała, byłam sfrustrowana tą całą sytuacją w Dubaju i na pewno
w tym momencie nie miałam ani nastroju,
ani chęci na pogawędkę z szefem. Wyjścia
jednak nie było i odebrałam połączenie. Mój
szef – jak zwykle w świetnym nastroju –
zapytał śpiewająco: „Paulinko, co u Ciebie
słychać?“ – Oczywiście odpowiedziałam, że
wszystko cudownie, bo inna odpowiedź byłaby nie do przyjęcia. Poza tym nie miałam
ochoty opowiadać, co jest przyczyną mojego
podłego nastroju. Na moje kłamstwo Peter
odparł: „To świetnie, bo mam dla Ciebie taką
propozycję, że za chwilkę spadniesz z krzesła.“ – W zasadzie w tym momencie nie wie-

działam, czy chcę, aby kontynuował. Jedno
było pewne – czułam, że moje krzesło i moja
głowa tego nie wytrzymają. Peter, nie czekając na moją reakcję, kontynuował: „Czy Ty
Paulinko byłabyś w stanie wyobrazić sobie
życie i pracę na Sri Lance?“ – W tym momencie poczułam, jak krzesło się powoli
odsuwa, mój wewnętrzny duszek się uśmiecha, a mnie odbiera mowę, co raczej jest
rzadkim zjawiskiem. Po ustaleniu, od kiedy
miałoby to nastąpić, na jakich warunkach
i dlaczego wybrano akurat mnie, postanowiłam, że mimo świadomości tego, iż decyzja
może być tylko jedna i ja ją już podjęłam,
muszę zachować się profesjonalnie i poprosić o kilka dni „do namysłu“. Aby nie być
gołosłowną z czystej przyzwoitości nie spałam 2 noce i wypiłam 3,5 butelki czerwonego wina, bo przecież decyzji o wyjeździe na
koniec świata nie podejmuje się przy wodzie
z cytryną. Decyzja zapadła, Peter szczęśliwy, ja również. Potem wszystko potoczyło
się juz w ekspresowym tempie.
Po trzech latach pobytu w ukochanej Turcji
spakowanie życia w jedną walizkę było nie
lada sztuką. Niemniej jednak wiedziałam, że
to jest absolutnie jedyna i właściwa droga,
dlatego nie miałam żadnych wątpliwości co
do słuszności tej decyzji. Nie zmienia to jednak faktu, że Azja znowu postawiła na swoim i przywłaszczyła mnie sobie – tym razem
na dłużej. Wyjazd do Ameryki Południowej
przesunął się na bliżej nieokreśloną przyszłość. Azjatycka klątwa wisi nade mną, ale
niewątpliwie ma ona wymiar pozytywny. Od
trzech tygodni jestem na Sri Lance i nie pamiętam, kiedy odczuwałam tak błogi spokój
i szczęście. Tutaj każdy dzień jest radością
i nawet – jak to powiedział mój tata – „kiedy pada, to i tak świeci słońce“. Ludzie są
przyjaźni, szczerzy i uśmiechnięci, dookoła
jest zielono i egzotycznie, a ja wiem, że nie
jestem tutaj bez powodu i mam jakąś misję
do spełnienia, której cel jest mi ciągle nieznany. Póki co, wstaję rano, uśmiecham się
do siebie i oddycham. Wreszcie oddycham.

„Madame, do you have
Facebook?“- czyli podryw
w syngalezyjskim stylu
Bez względu na to, do którego kraju
udajemy się w podróż, jedną z kwestii, która wydaje nam się niezwykle
interesująca, a wręcz intrygująca
są niewątpliwie stosunki damsko –
męskie.
Tutaj nie ma znaczenia, czy podróżujemy
w celu odkrywania nowych miejsc, kultur
i religii, czy jesteśmy miłośnikami „all inclusive“ albo w ogóle przez większość czasu
prowadzimy życie kanapowe, stopień zaciekawienia jest porównywalny.

Druga próba wylotu do Ameryki Południowej miała miejsce w zeszłym roku, kiedy
planowałam urlop. Tym razem znów okazało się, że oferty, które znalazłam, nie do
końca spełniały moje oczekiwania, a z kolei
konkurencyjna propozycja wyjazdu do Azji
Południowo–Wschodniej była dużo bardziej
kusząca i atrakcyjna cenowo. Dzięki tej podróży znów wiele się o sobie dowiedziałam,
odwiedziłam wspaniałe miejsca, poznałam
cudownych ludzi i nauczyłam się, że to, co
dla innych mogłoby się wydawać rajem,
dla mnie okazało się piekłem. Mówię tutaj
o wyspie Bali, na której pobyt zniosłam dość
ciężko, ale na tę historię przeznaczę osobny
artykuł. Nie zmienia to faktu, że w pojedynku
na „wakacje roku“ Azja zwyciężyła po raz kolejny i jak zwykle mnie nie zawiodła.

Po wieloletnich obserwacjach dochodzę do
wniosku, że ciekawość ludzka to jedno, ale
to, co wyobraźnia potrafi zrobić z naszym
umysłem to zupełnie inna sprawa. Jedno
mogę stwierdzić na pewno: im mniej ktoś
przeżył i widział, tym jego wyobraźnia pracuje na wyższych obrotach.
Faktem jest, że miłosne stereotypy dalej
rządzą światem i mimo, że ten się rozwija,
my nadal w nie wierzymy. Nikt przecież nie
zaprzeczy, że Włosi to urodzeni romantycy,
którzy potrafią rozkochać w sobie niejedną kobietę, a żonę zdradzają dla sportu.
Francuzi są podobno niezłymi kochankami,
a Arabowie mogą mieć po kilka żon i każda
jest katowana regularnie, aby przypadkiem
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się do mnie per „madame“ (pani). Każdego
dnia słyszę wielokrotnie: „dzień dobry madame“; „miłego dnia/dobrej nocy madame“;
„smacznego madame“ itd. Mężczyzna traktuje kobietę z niesamowitym szacunkiem
i godnością. Już nie pamiętam, kiedy w Europie jakiś mężczyzna otworzył mi drzwi od
samochodu, pomógł wysiąść, podał rękę,
gdy schodziłam ze stromych schodów, bądź
odsunął krzesło w restauracji. Na Sri Lance
jest to zachowanie standardowe, z którym
spotykam się na co dzień.

Paulina Grzelka

nie zapomniała, gdzie jest jej miejsce. Turcy
to „dziecioroby“, Egipcjanie kupują żony za
wielbłądy, Finowie są oziębli w okazywaniu
uczuć, Niemcy za to romantyczni jak baśnie
braci Grimm. Tylko Polacy wciąż idealni
i niezastąpieni…Uff…a jak to jest naprawdę?
Pamiętam jak dziś, gdy przed moją wyprowadzką do Turcji w 2015 roku byłam zasypywana pytaniami, czy się nie boję? De
facto do dziś nie wiem, czego miałam się
bać, choć w Turcji spędziłam 3 lata. Kolejne
pytania dotyczyły zmiany religii, założenia
burki i regularnych wizyt w meczecie. Na
koniec oczywiście padała cenna rada: TYLKO SIĘ NIE ZAKOCHAJ! Nie pozostało mi
nic innego jak tylko grzecznie uświadamiać,
podśmiechując się w duchu jak ludzie mało
wiedzą i jak bardzo telewizja działa im na
wyobraźnię. W sumie nie ich wina. Po trzech
latach życia w Turcji bilans jest zaskakująco
pozytywny: Turcja stała się moim domem, do
którego na pewno powrócę. Wyznania nie
zmieniłam i też nigdy nikt na mnie takiego
nacisku nie wywierał. Po ulicach chodziłam
zawsze na wysokich obcasach, najczęściej w sukienkach przed kolano, z czerwoną szminką na ustach w odcieniu Scarlett,
a jedyną rzeczą budzącą konsternację były
moje krótkie włosy. Policja obyczajowa mnie
nigdy nie dorwała, a to tylko dlatego, że to
nie Arabia Saudyjska i w Turcji takowa nie
istnieje, bo to kraj ŚWIECKI i nie ma w nim
prawa szariatu. Meczet odwiedzałam wyłącznie w celach turystycznych. W Turcji też
przeżyłam wielką miłość i na pewno był to
jak do tej pory najlepszy okres mojego życia. Skutków ubocznych pobytu w Turcji jak
dotąd u mnie nie stwierdzono.
Przed wylotem na Sri Lankę pytania bądź
wręcz stwierdzenia „ekspertów“ szły już
w zupełnie innym kierunku… „Ci Syngalezi
to tacy mali ludzie“ – mówili jedni. „Ponoć
mało atrakcyjni i brudni“ – dodawali inni. Nawet podnosiły się krzyki ze strony męskiej
publiczności, która nie mogła przeżyć, że
opuszczam Turcję : „Ty Kochana uważaj, bo
tam się żaden facet do niczego nie nadaje!“.
Ekspertów w bród. Na Sri Lance nikt nigdy
nie był i połowa miałaby trudność ze wskazaniem jej na mapie świata, ale każdy swoje
wie. A jaka jest prawda? Jakimi mężczyznami są Syngalezi?
Pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę
po przybyciu na Sri Lankę, to forma, w jakiej
mężczyźni się do mnie zwracają. Do tej pory
dla wszystkich mężczyzn w krajach europejskich jak również w Turcji byłam po prostu
Pauliną. Nikt nie bawił się w żadne uprzejmości i od razu nawiązywało się bezpośredni kontakt, co – nie ukrywam – bardzo ułatwiało kontakty socjalne, zarówno w pracy
jak i życiu osobistym. Tutaj, niezależnie od
tego, w jakim wieku jest mężczyzna, zwraca

Ktoś złośliwy mógłby stwierdzić, że takie
zachowanie i urocze traktowanie zapewne
wynika z faktu, że biała kobieta jest atrakcyjna dla męskiej części lokalnej społeczności. Trudno się z tym nie zgodzić, ale dobre maniery Syngalezi mają akurat we krwi
i swoje kobiety traktują również z należytym
szacunkiem, czego nie można powiedzieć
o wszystkich Europejczykach.
Skoro w takim razie uprzejme traktowanie
pań jest na porządku dziennym, to jak wygląda zatem podryw w syngalezyjskim stylu? Z racji tego, że lokalne kobiety uchodzą
za bardzo nieśmiałe, co z resztą jest zauważalne na każdym kroku, mężczyźni starają
się swoje dobre maniery przenieść również
na tę intymną stronę życia. W Europie zazwyczaj mężczyźni są bardzo bezpośredni
i od razu proponują kobiecie wymianę numerów telefonów, by już w trakcie pierwszej
rozmowy zaproponować wspólne wyjście
na kolację, najlepiej w połączeniu ze śniadaniem gratis w pakiecie. Na Sri Lance
sprawa jest dużo bardziej złożona, gdyż
zazwyczaj w momencie, gdy dziewczyna
wpadnie w oko chłopakowi, to on grzecznie
zapyta: „Madame, do you have Facebook?“
(„czy ma Pani Facebooka?). Gdy pierwszy
raz usłyszałam tak sformułowane pytanie, to
parsknęłam gromkim śmiechem, bo stwierdziłam, że „madame“ do „Facebooka“ pasuje tak jak kwiatek do kożucha, ale co kraj, to
obyczaj. Później się okazało, że życie połowy mieszkańców toczy się w rzeczywistości
wirtualnej. Takie „facebookowe“ znajomości
są przeważnie nieszkodliwe, bo kończą się
na krótkiej wymianie uprzejmości, życzeniach miłego dnia bądź dobrej nocy i kilku
„lajkach“ pod zdjęciami.
Nie mam jednak wątpliwości co do tego, że
tutejsi mężczyźni są bardziej wrażliwi niż
kobiety w Europie, ich wyobrażenie o życiu
we dwoje jest zbliżone do iluzji kreowanej
przez bajki Disneya i do tego mocno przesiąknięte bollywodzkim folklorem. Wcześniej
myślałam, że filmy rodem z Bollywoodu są
przesadzone i klimat oraz dramaturgia scen
miłosnych jest również bardzo mocno naciągana. Tym czasem okazuje się, że te produkcje filmowe oddają rzeczywistość. Na Sri
Lance mężczyzna płacze, kiedy wyznaje kobiecie uczucia. Płacze też, kiedy te uczucia
zostaną odrzucane. W momencie, gdy jego
wyznanie miłosne spotka się z aprobatą… to
wtedy też płacze, ale ze szczęścia. Generalnie wszystkie sprawy dotyczące miłosnych
uniesień są naznaczone łzami. Z natury
sama jestem osobą bardzo wrażliwą i emocjonalną. Czasami nawet się tego wstydzę,
ale jak się okazuje nie ma czego. Są gorsi.
Będąc na wycieczce w Kandy udało mi się
trochę informacji wyciągnąć od lokalnego
przewodnika, który sam jeszcze szczęścia
w życiu nie znalazł, bo koszule na wyjazd
prasowała mu mamusia, do czego sam się
z resztą przyznał. Bardzo mnie interesowała kwestia jak tutaj są zawierane małżeństwa. To, że mężczyzna w turbanie, kobieta
w czerwieni i słoń w tle to trzy główne postacie całego przedstawienia, wiedziałam. Ale
jak do tego dochodzi? Na ile są to małżeństwa aranżowane, a na ile małżeństwo jest
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konsekwencją decyzji dwojga zakochanych
w sobie ludzi?
Okazało się, że małżeństwa na Sri Lance
są zawierane na 3 sposoby: większość par
pobiera się z miłości – podobnie jak ma to
miejsce w Europie. Druga grupa to pary, które poznają się poprzez biuro matrymonialne
bądź anonsy w gazetach. Jest również grupa małżeństw zaaranżowanych przez rodzinę, ale pary są kojarzone na podstawie…
horoskopów. W każdej wsi jest kobieta, której rolę można porównać do tzw. „swatki“,
posiadająca dodatkowo kompetencje astrologiczne, w co lokalna społeczność mocno
wierzy. Tyle, jeśli chodzi o teorię.
W praktyce jak to w życiu. Jak nie wiadomo,
o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze.
Wielu mężczyzn z mojego otoczenia skarżyło się, że kobiety syngalezyjskie są bardzo
wyrachowane, bo nie dość, że nie pracują,
to każda zwraca wyłącznie uwagę na stan
majątkowy potencjalnego kandydata. Uczucia wówczas odgrywają drugorzędną rolę.
Jeden z kolegów z pracy, którego z resztą
bardzo cenię za jego rzetelność i pracowitość, przyznał się, że jego żona podbiera mu
pieniądze z portfela, które nie należą do niego, bo są własnością firmy. Inny stwierdził,
że jest uczciwym człowiekiem i jak się zakocha, to na amen, ale ze względu na niski status społeczny i słabe zarobki jego szanse na
ożenek maleją z każdym dniem. Słuchając
tych wszystkich zwierzeń i zażaleń pojęłam,
dlaczego na Sri Lance mężczyzna płacze.
Bilans ostatniego miesiąca wygląda następująco: pytania, czy madame ma Facebooka bądź męża, słyszę każdego dnia. Kilka
razy stałam się zupełnie niechcący ofiarą
sceny rodem z Bollywoodu i doprowadziłam
tym samym mężczyznę do łez. Też zupełnie
niechcący, bo przecież nie z premedytacją.
Aktorka ze mnie kiepska, ale pan wyznający
miłość wczuł się w rolę bez wątpienia. Choć
życia u boku Lakijczyka raczej nie potrafiłabym sobie wyobrazić, to i tak uważam, że są
uroczymi ludźmi i wiele można się od nich
nauczyć, np. uśmiechu. Z radością będę się
im dalej przyglądać i czerpać od nich inspirację, ale jedno jest pewne: u mego boku
biedny Lankijczyk zapłakałby się na śmierć.
Oszczędzę mu tego i pozostanę madame,
którą będzie mógł adorować i podziwiać
z daleka.
@travellankacejlon - 30-letnia singielka;
podróżniczka kochająca życie; pasjonatka obcych kultur i religii; studentka prawa i ekonomii; złodziejka świata.
Blog:
https://travellankacejlon.wordpress.com/
Facebook Fanpage:
Travellanka - moja historia o Cejlonie

TURYSTYKA
MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT
2 pokoje, łazienka, aneks kuchenny
(z wyposażeniem), 50 m2, balkon, TV,
IV piętro, winda, 150 m do morza.
Apartament w „Rezydencji Bielik”,
na terenie której znajduje się:
basen kryty, sauna, jacuzzi, fizjoterapia,

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 Apartament w Torre del Mar, 40 km od Malagi, do 4 osób,
z widokiem na morze i góry, 300 m do plaży. Pełne wyposażenie, TV-Smart
i Internet. Sierpień jeszcze wolny, 50,-€ za dzień. Tel. : 0179 1112200

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

Tel.: 0048 785 869 981

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

piotr_swider@gmx.de

www.pttk-berlin.de

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE w Berlinie

Klub PTTK BERLIN zaprasza w lipcu na spacer Śladami Heinricha von Kleist.
Spotykamy się w sobotę, 21.07.2018 na stacji S – Wannsee o godz. 11:00. Dojazd
S1 i S7. Heinrich von Kleist, dramaturg, poeta i publicysta mieszkał i tworzył w Berlinie od 1807 roku aż do momentu śmierci, czyli do 21 listopada 1811 roku. W tym
okresie pisał regularnie do Berliner Abendblatt i publikował dzieła zaliczane dzisiaj
do jednych z najbardziej znanych i udanych. Do nich należą min. bardzo ciekawe
historyczne gry rycerskie („Historische Ritterschauspiel“), „Das Kätzchen von Heilbronn”, „Der zerbrochene Krug”, „Amphitryon”, również tragedia „Penthesilea” oraz
nowele „Michael Kohlhaas” i „Die Marguise von O...”
Podobnie jak wielu sławnych twórców i artystów także Heinrich von Kleist nie uzyskał za życia uznania za swoją twórczość. Prawdopodobnie brak tego uznania spotęgowany trudną sytuacją finansową oraz wcześniej nabytymi okrutnymi przeżyciami wojennymi przyczynił się do tego, że bardzo świadomie zdecydował się popełnić
samobójstwo 21.11.1811 roku. Wiele faktów wskazuje na to, że dokładnie przygotowywał się do tego aktu razem ze swoją przyjaciółką i kochanką Henriette Vogel.
Niezwykła subtelność w postrzeganiu świata Heinricha von Kleist i interesująca
forma wyrazu zawarta w jego twórczości zachwyca do dzisiaj czytelników i inspiruje
wielu reżyserów filmowych i teatralnych. Jego imieniem nazwano stację ubanu
i park znajdujący się w pobliżu tej stacji Kleistpark, natomiast dla uczczenia 200 rocznicy jego śmierci nazwano rok 2011 rokiem Heinricha Kleista. Z tej oto okazji
odrestaurowano jego grobowiec znajdujący sie na Wannsee w dzielnicy Steglitz
– Zehlendorf, założono ogród i wytyczono trasy spacerowe. W imieniu klubu
PTTK BERLIN na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie
i Poczdamie.
/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WĘDRUJ Z NAMI!
Zapraszamy: Klub PTTK BERLIN, prezes - Elżbieta Potępska
tel.: 030 815 89 14, e-mail: info@pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin działa od 2007 roku.

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Klub PTTK Berlin im.Wojciecha Korfantego serdecznie zaprasza na:
Spotkanie w Potsdamie.
W lecie każdego roku tysiące turystów z całego świata odwiedza Potsdam.
Główną atrakcją dla wszystkich jest Sansouci - kompleks pałacowo-ogrodowy,
który zapoczątkował Fryderyk II w roku 1744. Fryderyk Wielki mieszkał (od
kwietnia do listopada) i budował Sansouci do końca swego panowania - 1786
Po jego śmierci następni władcy Prus powiększyli powierzchnię kompleksu,
zbudowali nowe obiekty oraz uzupełniali według swoich potrzeb istniejące
budynki i fragmenty parku. Ciekawym fragmentem Sansouci jest Bornstedt
- zaplecze gospodarcze Sansouci przebudowane i dopracowane w stylu południowo-włoskiej posiadłości ziemskiej przez Fryderyka Wilhelma IV w połowie XIX wieku. Położone jest w odległości 300 m od Pomarańczarni, nad
niewielkim jeziorem i było w posiadaniu rodziny Hohenzollernow od 1678
roku. Na terenie Bornstedt poza zabudowaniami gospodarczymi są także pomieszczenia mieszkalne w których w latach 1876 - 1888 zamieszkiwała para
następców tronu (Fryderyk III z żona Viktoria) - obecnie Urząd Stanu Cywilnego. Od 1901 siostra Viktorii Augusty - księżna Fedora - przejęła posiadłość
i nadała jej obecnie odtworzony kształt i charakter. Oprócz własnego browaru,
piekarni, kwiaciarni, winiarni są gastronomiczne lokale, muzeum figur z cyny,
ma swoją siedzibę Towarzystwo upamiętniąjace dawny oddział gwardii Fryderyka Wilhelma I - tzw. Lange Kerls i odbywają się często różnego rodzaju
pokazy, fetyny i koncerty. Obok zabudowań głównych znajduje się zabytkowy
cmentarz z kościołem, którego wieża jest dobudowana (połowa XIX wieku)
jak zabudowa główna w stylu południowo włoskim. Do naszego celu wycieczki
dojedziemy tramwajem.
Spotkanie grupy na stacji Potsdam Hauptbahnhof przy Informacji w dniu
08.07.18 o godz. 10.00. Proszę pamiętać, że w Potsdamie obowiązuje
strefa C - BVG.
Piotr Świderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
Hohenstaufenstr. 36 - 10779 Berlin tel/Fax:0049/30/85727737
mobil-0049/15218674590/e-mail: piotr_swider@gmx.de
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PROSTO Z UKOSA

NA CZYM STAĆ,
ŻEBY NA SOBIE POLEGAĆ...
Onegdaj na stronie internetowej Fundacji Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy ukazał się wzór umowy małżeńskiej, czyli intercyzy. Nie wiem, czy wzór ten jest tam nadal i szczerze powiedziawszy, mało mnie to interesuje.
Interesuje mnie natomiast sam fakt, że
ktoś wpadł na pomysł proponowanych
tam szczegółowych ustaleń, mających
regulować związek umawiających się
stron, zwany też związkiem małżeńskim.
Umawiające się strony kiedyś zwano
narzeczonymi, parą młodą etc. Intercyza małżeńska jest tak stara, jak sama
instytucja małżeństwa. No; może trochę
młodsza, bo przecież najpierw potrzebne były doświadczenia. Ja osobiście takowej nie posiadam i - także osobiście
– nie znam nikogo, kto posiada. Sprawę
znam tylko z filmów – głównie amerykańskich. A że Polska co jakiś czas w różnych obszarach życia społecznego aspiruje do miana pięćdziesiątego stanu albo
przynajmniej terytorium zależnego USA,
więc takie „amerykańskie” rozwiązania
tu i ówdzie się pojawiają. Lecz naśladownictwo z rzadka dorównuje oryginałowi,
co łatwo, Drodzy Czytelnicy, zauważycie
w dalszej części tego tekstu.
Zatem cóż to za ustalenia do małżeńskiej intercyzy zaproponowała Fundacja
Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy?
Ano na przykład, że „żona będzie mogła
odmówić mężowi współżycia seksualnego tylko wówczas, gdy będzie miała zwolnienie lekarskie, (oraz) dwa dni
przed i po menstruacji.” Czy tylko taki
przypadek prawa żony do wymigania
się od „bzykanka” przewidzieli autorzy?
Nie, okazali się znacznie łaskawsi, co
zdecydowanie uwalnia ich od zarzutu, że
widzą przyszłą żonę – czyli jedną z umawiających się stron – w roli seksualnej
machiny zaprogramowanej na usługiwanie w tym obszarze przyszłemu mężowi
– czyli drugiej z umawiających się stron.
Bo oto zaznaczono, że „Może żona także
odmówić współżycia seksualnego mężowi, gdy mąż będzie chciał współżyć seksualnie więcej niż raz dziennie”. Ale na
tym nie koniec. Atoli i żona ma prawo od
męża żądać i wymagać. Mąż mianowicie „ma obowiązek współżyć seksualnie
z żoną, nie mniej jak trzy razy w tygodniu”. Nie napisano natomiast, jak długo
ma współżyć każdorazowo, co uważam
za poważne niedopatrzenie, bo przecież
bzykanko bzykanku nierówne, tak co do
czasu, jak i co do jakości. Nie postarano
się też o wskazania szczegółowe co do
osiągania orgazmu – co, jak wiadomo,
bywa problematyczne. Zatem, czy jeśli
partnerka nie zostanie wystarczająco
zaspokojona, to takie współżycie można
uznać za zaliczone, czy też za niebyłe?
Czy partnerka niedoprowadzona do rzeczywistego orgazmu ma może obowiązek go udawać, czy też wolno jej wyrazić niezadowolenie wynikłe z tego faktu
w formie zwerbalizowanej lub innej?
Ponadto nie uwzględniono wymagań
co do stanu i kondycji członka męskie-

go, potocznie zwanego „fiutem”, co ma
ogromne znaczenie, jeśli idzie o komfort
i jakość pożycia. A przecież można było
– co podpowiadam wszystkim chcącym
taką intercyzę podpisać – zawrzeć zapis,
mówiący, że: „fiut miękki jest lepszy od
twardego, bo nie uwiera”. Ogromnym niedopatrzeniem autorów omawianego projektu intercyzy jest też nie-uwzględnienie
wymagań dodatkowych, dotyczących
gry wstępnej i gry końcowej. Nie wiemy
zatem, czy współżycie pozbawione obu
lub jednej z nich wypełnia wymagania
umowy. A to niezwykle ważne czy, gdy
chłop już zrobi swoje, to może sobie „zafajczyć” – czyli oddać się zgubnemu nałogowi palenia tytoniu, czy ewentualnie
może odwrócić się plecami do partnerki
i wreszcie sobie pospać, czy też jeszcze
musi się trochę pomęczyć? Nie ma też
mowy o środkach wspomagających, takich jak tabletki sprawiające, że „konar
płonie”, żele poprawiające wilgotność,
specjane ubiory, akcesoria i – bez wdawania się w szczegóły – tym podobne.
No i, co najważniejsze, nie zaznaczono,
czy wymagania te obowiązują dożywotnio, czy na czas określony. W tej sytuacji
inne przepisy, w mniej skomplikowanych
sprawach, wydają się błahostką! Takie
na przykład jak to, że „mąż w każdym
miejscu zamieszkania, tam gdzie będzie
przebywał, będzie decydował o wyborze programu TV”. Czy, że mąż może
zażądać, żeby żona „zobowiązała się
do noszenia długich włosów (minimum
do ramion) i że co najmniej w każdą
niedzielę i święta, będzie chodzić w sukienkach, podczas trwania małżeństwa”.
A wszystko to pod rygorem kar finansowych i postępowania sądowego z możliwością odwołania się do Strasburga.
Nie przewidziano tylko kar fizycznych,
ale też ich nie zabroniono. Mimo licznych
niedoskonałości projektu intercyzy – które w pewnej części starałem się wykazać
– jest to dokument ze wszech miar pożyteczny, a wkrótce może okaże się wręcz
niezbędny! Dzięki niemu małżonkowie
nareszcie będą wiedzieli, co i jak w małżeństwie stoi i kto na kim ma polegać…
Zadziwiająca zgodność
Mąż skorzystał z nieobecności żony
i zdradził ją ze śliczną pokojówką.
- Wiesz, Kasiu – zwrócił się do niej, gdy
było już po sprawie – ja nigdy nie zaznałem z moją żoną podobnej do tej rozkoszy… Jesteś po prostu fantastyczna!
- Dziękuję panu – odpowiedziała skromnie pkojówka – to bardzo miłe. I wie pan
co? Wszyscy pańscy znajomi, co tu bywają, mówią mi to samo, że też wolą
mnie od naszej pani…
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Bez czarnowidztwa proszę…
Młoda, zapłakana dziewczyna stoi przed
swoim dość otyłym pracodawcą i najwyraźniej mu się skarży. On próbuje ją jakoś uspokoić:
- Nie płacz, kochanie, nie płacz…
Ale to nie skutkuje, mimo to on nie rezygnuje:
- Nie płacz, proszę cię… A może to nie to,
co myślisz… No, popatrz tylko na mnie.
Widzisz? Ja też mam duży brzuch…
Pechowiec
Pewien mężczyzna od dłuższego czasu
szukał kandydatki na żonę, ale był przy
tym niezwykle wymagający, więc żadna
mu nie odpowiadała. Gryzło go to bardzo, ale z drugiej strony nie zamierzał
ani na jotę zrezygnować ze swych oczekiwań. Kiedyś przypadkowo przechodził
przez cmentarz i zaczął odczytywać napisy na nagrobkach:
„Najlepszej towarzyszce życia”. „Nieodżałowanej małżonce”. „Mojej cudownej
żonie”. „Wspaniałej żonie i przyjaciółce”.
„Tej, która była mi najmilszą”. Itd., itp.
- Ech – westchnął sam do siebie ów mężczyzna – no i jak ja mam znaleźć odpowiednią żonę, skoro te najlepsze są tutaj…
Nabożna
- Moja żona – zwierza się swojemu koledze pewien niezadowolony z pożycia
małżonek – traktuje seks jak modlitwę...
- No to chyba dobrze, bo z pełną powagą
i oddaniem?
- No nie całkiem; jak modlitwę to znaczy,
że ciągle odmawia...
MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH,
NIE ZAWSZE ZNANYCH…
Wódka potrafi doprowadzić całe narody
do zguby! Ale pojedynczemu człowiekowi aż tak bardzo nie zaszkodzi…
Jurek Ciurlok „Ecik”

KĄCIK ROZRYWKI
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ński

ogon japo ński
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UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie,reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word.
Zasady odpłatności:
Ogłoszenia drobne i towarzyskie od 25 słów - 15 Euro (powyżej 0,50 Euro za każde słowo). Ogłoszenia firmowe - 1cm2: czarno-białe - 1,30 Euro, w kolorze - 1,80 Euro. Ogłoszenia firmowe
- 1 cm2: strona 3 i ostatnia w kolorze - 2,50 Euro. Ogłoszenia ekspresowe w internecie (do 20 słów) - 10 Euro za miesiąc ekspozycji. Ceny bez podatku.
Uwaga! Przy wpłatach do 7 dni za ogłoszenia ramkowe pow. 30 Euro udzielamy rabatu: 3 miesiące - 5%, 6 miesięcy - 10%, 12 miesięcy - 15%. Reklamy firmowe (powyżej 9 cm x3 cm)
zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na lipiec 2018!!!
RENAULT Laguna
Grandtour III Sportway 1.5 dCi 110
Komputer pokładowy, klimatyzacja, centralny zamek,
elektryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne
lusterka, czujniki parkowania, światła przeciwmgielne,
system audio 3D Sound Arkamys system audio może
być wyłączony, wspomagania hamowania, relingi
dachowe Chrom , głośnomówiący Bluetooth.
RATY od
110 €/mies.

RATY od
125 €/mies.

Cena: 6.999 €

RENAULT Kadjar
XMOD 1.5 dCi 110
Technologia Start-Stop, rozpoznawanie znakow, czujnik
deszczu, asystent świateł drogowych, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, Tempomat, czujnik parkowania,
Keyless Go, LED światła dzienne, system audio 3D
Sound by Arkamys, zestaw głośnomówiący Bluetooth,
klimatyzacja automatyczna 2-strefy.
RATY od
155 €/mies.

Cena: 17.690 €

RATY od
140 €/mies.

RENAULT Captur
Intens 1.5 dCi 90 EDC eco
Komputer pokładowy, start-stop automatic, czujnik
deszczu, czujnik zmierzchu, asystent ruszania pod
górę, automatyczna klimatyzacja, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, Tempomat, Keyless Go, światła
do jazdy dziennej LED, kontrola ciśnienia w oponach,
system audio-nawigacyjny z kolorowym ekranem
dotykowym wyświetlaczem (Media Nav Evolution),
głośnomówiący Bluetooth.

RENAULT Grand Scenic
III Dynamique 1.5 dCi 110 FAP
Komputer pokładowy, start-stop automatic, czujnik
deszczu, czujnik zmierzchu, asystent ruszania
pod górę, elektryczne szyby, skórzana tapicerka,
podgrzewane fotele, elektryczne lusterka, Tempomat, Keyless Go czujniki parkowania z przodu
i z tyłu, światła do jazdy dziennej LED, światła przeciwmgielne, system audio z funkcją odtwarzania
plików MP3 (Bluetooth) system nawigacji
Carminat TomTom.

Cena: 13.890 €

Cena: 8.790 €

RATY od
120 €/mies.

RENAULT Trafic
Kasten L2H1 2,9t Dachträger+AHK+Navi+PDC
Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
regulacja kolumny kierownicy, ABS, immobilizer,
dźwięk MP3 (Bluetooth), guma w kabinie,
wspomaganie nagłego hamowania, pakiet
Confort, elektryczny rozkład siły hamowania,
zestaw głośnomówiący Bluetooth, skrzynia
biegów 6-biegowa, system nawigacji Carminat
TomTom, ładowność zwiększona 2,9 t.

RATY od
325 €/mies.

Cena: 8.890 €

AND ROVER Range Rover Evoque
Dynamic 2.2 SD4 Leder Navi eNapęd na cztery koła, komputer pokładowy, czujnik
deszczu, czujnik zmierzchu, asystent awaryjnego
hamowania, asystent zjazdowy, skórzana tapicerka,
podgrzewane siedzenia, elektrycznie sterowane lusterka, tempomat, wielofunkcyjna kierownica, elektryczne fotele, czujniki parkowania przód i tył,
elektrycznie sterowana tylna klapa, pamiec siedzenia, oświetlenie otoczenia, 2-strefowa klimatyzacja,
bi-ksenon, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, kamera wsteczna, panoramiczny dach,
ogrzewanie kierownicy, pakiet zimowy.

Cena: 27.860 €

RATY od
245 €/mies.

MERCEDES-BENZ CLS 350
CDI BE LED Navi Keyless AD Dyn
Komputer pokładowy, zawieszenie pneumatyczne,
wykrywanie zmęczenie, rozpoznawanie znakow,
czujnik deszczu, asystent świateł drogowych, asystent
zmiany pasa ruchu, automatyczna klimatyzacja,
elektryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne
lusterka, tempomat, Keyless Go, czujniki parkowania
przód i tył, siedzenia klimatyzowane, siedzenia
z pamięcią, reflektory adaptacyjne reflektory, APS
COMAND z nawigacji HDD i DVD.

RATY od
90 €/mies.

RENAULT Megane
III Grandtour Paris Business 1.5 dCi 95 F
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu,
centralny zamek, elektryczne szyby, podgrzewane fotele,
elektryczne lusterka, tempomat, czujniki parkowania,
klimatyzacja automatyczna 2 strefy, światła do jazdy
dziennej LED,system audio z funkcją odtwarzania plików
MP3 (Bluetooth), system nawigacji Carminat TomTom,
Plug & Music, podgrzewane przednie fotele.

Cena: 22890 0 €

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

Cena: 6.690 €

aut.

www.renault-kaufmann.de

Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!
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p. Cezary Szulc

Tel.: 769923-25

Ollenhauer Str.45, 13435 Berlin
(Bus: M21- Pfahlerstr.)

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

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

MIEJSCE
T
S
E
J
O
T
REKLAMĘ
Ą
J
O
W
T
NA

632
030 3241

WĘDLINY, SERY,
PIECZYWO,
CIASTA
oraz wiele
innych produktów
PO ATRAKCYJNEJ CENIE
Nowe godziny otwarcia:

komunijne

Polski Sklep
WILMERSDORFERSTR. 95,
Berlin 10629

pn. - pt. 9-18, sob. 9-16

0157 71336577
Pn.- Pt. od 9:00 do 19:00
Sobota od 9:00 do 18:00

(Adenauerplatz)

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 świeże pieczywo z Polski.

