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GRUPA MUZYCZNA

Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.

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

i wypożyczalnia nagłośnienia

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

Spis treści

Szanowni Czytelnicy
Niby wrzesień a wydawać się może, że w „Kontaktach” ciągle 
wakacje. We wrześniowym numerze znajdą Państwo bowiem 
trochę Indii, trochę Tajlandii. Czyli nadal podróżujemy! Można 
też poczytać o lodach i ludziach, którzy na tym zimnym wyna-
lazku zarabiają pieniądze. Czyli nadal się rozpieszczamy i ule-
gamy przyjemnościom! A tu już jednak wrzesień, każdy marzy 
o jakiejś kosmicznej energii, naładowanych bateriach, które 
pozwolą zacząć okres powakacyjny z wyjątkowym przytupem. 
Ale może nie dajmy się zwariować. Zwolennikiem slow life 
można być przez cały rok! Ot, tak jak jest nim jeden z naszych 
wrześniowych bohaterów, z którym wywiad zamieszczamy 
w tym miesiącu.

Stanisław Halamoda ma dobry sposób na życie. Naszej redak-
torce Annie Burek opowiada o swoim sukcesie. Znają Państwo 
Oak&Ice? W samym centrum dzielnicy Prenzlauer Berg , lekko 
schowana za zatłoczonym skrzyżowaniem Schönhauser Al-
lee i Eberswalder Strasse, znajduje się lodziarnia prowadzona 
przez polskie małżeństwo, które znalazło przepis na połączenie 
polskiej tradycji i jakości z berlińską ideą slow life. Kto jeszcze 
nie był – musi nadrobić. I trzeba pamiętać: Lody należy jeść 
przez cały rok!

Paulina Grzelka chce, aby wakacje nigdy się nie kończyły. Tym 
razem zabiera nas do Indii. Varanasi to święte miasto hindu-
izmu znane też jako Benares. Najstarsze zamieszkiwane miasto 
na świecie. Czyż to nie brzmi intrygująco? Miejsce, gdzie, jak 
pisze autorka, zaczyna i kończy się życie. „To właśnie Varanasi 
jest kwintesencją Indii i marzeniem pochówku każdego Hindu-
sa. To właśnie tam – na ghatach – obserwując palące się stosy 
ludzkich ciał, będąc świadkiem mistycznego przejścia na „tam-
tą stronę“ pojęłam sens życia Hindusów”. I znów widzimy, że 
aby gdzieś dojść, trzeba wyruszyć w drogę.

A może Państwu znudziły się już te wakacyjne przyjemności? 
Wypady nad jezioro? Ileż można!? Grillowanie w parku? Nie-
strawność! Seanse filmowe pod chmurką? Zbrzydły. Baseny na 
powietrzu z instalacjami artystycznymi? A czegoż to nie wy-
myślą!? Nie! Nie! Nie! Chcemy wiatru i obniżenia temperatur. 
Miasta w normalnym tempie. Idących ulicami do szkoły na 8:00 
dzieci. Zatłoczonego metra. O tak! To będzie miła odmiana! 
„Kontakty” i tu Państwa nie zawiodą. Mamy coś dla twardo stą-
pających po ziemi. A może przede wszystkim dla tych, którzy 
jednak trochę bujają w obłokach. Pora zejść na ziemię.

Giełda, fundusze, polisy oszczędnościowe.... Bartosz Drajling 
jak zwykle otwiera nasze głowy i zmusza do myślenia. Czy 
to dobrze, że ufamy firmom znanym, z wielkim logo? Komu 
powierzyć swoje pieniądze? Jak nie dać się oszukać? Co zro-
bić, gdy firma nie dotrzymuje zapisanych w umowie gwaran-
cji? Nie bójmy się stawiać pytań, strach ma tylko wielkie oczy. 
Próbujmy zrozumieć. A my pytamy wraz z autorem: dlaczego 
w szkole nie uczą nas wypełniania zeznania podatkowego?

Nie bójmy się! Przeczytajmy felieton o głupim strachu przed 
nieznanym, który blokuje nas i nie pozwala zrobić kroku na 
przód. Strachu przed ryzykiem, porażką, rozczarowaniem. A co 
ze strachem przed zmarnowanym życiem? Redakcja „Kontak-
tów” wraz z Anną Burek we wrześniu spełnia marzenia. Bierze 
życie we własne ręce. Trzeba nadal działać. Nie ma wyjścia. 
 
Aktywnego września!
Redakcja
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Latawce, Dmuchawce, Wiatr....
Jesienny wiaterek to idealny napęd dla pięknych kolorowych lataw-
ców. Kiedyś uważano, że latająca konstrukcja odstraszała wrogów 
i złe duchy, dziś zachwyca przybierając coraz to nowe kształty i barwy.

Latawce towarzyszą ludzkości od wieków, a za ich ojczyznę uważa się sta-
rożytne Chiny. Budowano je już 2500 lat temu, by wypuszczać je podczas 
dworskich uroczystości. W czasie wojen miały natomiast odstraszać wroga. 
Od czasów dynastii Sung puszczanie latawców stało się sportem narodo-
wym. Starym, kultywowanym do dziś zwyczajem jest w Chinach przecina-
nie sznurków, na których latawce są uwięzione. Chińczycy wierzą, że od-
latujące w nieznane latawce zabierają ze sobą nieszczęścia i zmartwienia.

W kolejnych wiekach latawiec znajdował nowe zastosowania. W 1749 roku 
po raz pierwszy użyto go do pomiarów meteorologicznych a nieco później 
do badania elektryczności atmosferycznej. W trakcie I wojny światowej 
Niemcy używali wielkich latawców skrzynkowych unoszących obserwatora 
do kierowania ogniem artylerii.

Już ponad 100 lat temu padł rekord wysokości – 3800 metrów nad ziemią. 
W 1910 kolejny rekord 7300 metrów. A w 1919 roku rekord pobili Niemcy 
9740 metrów i był to łańcuch złożony z ośmiu latawców. Wbrew pozorom 
zmuszenie latawca do wzbicia się w powietrze nie zawsze jest łatwe. Wła-
ściwie opanowanie umiejętności puszczania latawców wymaga wielu prób 
i ćwiczeń. Należy przede wszystkim przestrzegać kilku podstawowych za-
sad. Latawców nie wolno puszczać w pobliżu lotnisk, w sąsiedztwie linii 
energetycznych i w czasie burzy!

Nie warto też próbować w pogodę bezwietrzną, bo jak wiadomo, motorem 
każdego latawca jest wiatr. Rozrzucone po niebie latawce o różnych bar-
wach i kształtach to niezapomniany widok. Dlatego festiwale i konkursy 
mają swoją wierną publiczność. Aby w pełni docenić te piękne widowiska, 
trzeba pamiętać, że są one efektem wielu godzin pracy. 

Na całym świecie działają stowarzyszenia miłośników latawców, w Polsce 
działa Związek Sportów Latawcowych, a w Berlinie od paru lat na polach 
Lübarska możemy podziwiać piękne, kolorowe latawce, które szybują do 
nieba dając radość dzieciom i ich rodzicom.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.
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Ollenhauer Str.45, 13435 Berlin
(Bus: M21- Pfahlerstr.)

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA

O.S.T.R. Adam Ostrowski
Muzyk, producent, instrumentalista, raper. 

Jeden z najbardziej pracowitych i utalentowanych artystów w Polsce. 

Od kilkunastu lat konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku artystycznym.  
Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął właściwie wszystko.

Autor 20 autorskich albumów muzycznych. Posiadacz 7 platynowych i 6 złotych płyt, w tym jednej 
podwójnie i jednej potrójnie platynowej. 

Czterokrotny laureat Fryderyka - Nagrody Akademii Fonograficznej. Laureat nagrody Bestseller 
Empiku 2016 oraz nagrody kulturalnej Onetu O!Lśnienia 2016 w kategorii muzyka popularna.  

Od kilkunastu lat w nieprzerwanej trasie koncertowej. 

Jeden z pionierów w wykorzystaniu zespołu instrumentalistów w czasie koncertów
hiphopowych w Polsce. Już 19 października w berlińskim klubie Biu Nuu zagra 

koncert promujący ostatni swój album “ W DRODZE PO SZCZĘŚCIE ”.

Bilety również są dostępne od polowy 
września w kilku polskich sklepach:
• Mały Książe - Lilienthalstr 6 , Berlin
• U Zosi - Breite Str. 63, Berlin
• U Zosi - Turmstraße 13, Berlin

Bilety online 
dostępne na: 

www.artstagepromotion.com
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Wspomnienia, które pozwalają żyć
Wakacje, urlop i lato to mają do siebie, że kiedyś się 
kończą i trzeba wrócić do szkoły, pracy i cieplejszych 
ubrań w chłodniejsze już noce. 

By wakacje były prawdziwymi wakacjami, 
a urlop prawdziwym urlopem, trzeba doznać 
smaku pracy i dyscypliny. Bo cóż za znacze-
nie ma odpoczynek, jeśli nie pracujemy? Dobre 
chwile są też po to, by ich wspomnienia trzymać 
głęboko w sercu i kiedy jest nam źle, pomyśleć 
o nich, bo to właśnie one pozwolą nam dalej żyć.

 Dobry odpoczynek na urlopie pozwa-
la nam zregenerować siły i zacząć pracę z nową 
energią. Wakacje pozwalają nam przeżyć przy-
gody, o których później możemy opowiadać zna-
jomym. Pamiętam, że jako dziecko nie musia-
łam wyjeżdżać daleko na wakacje, by dzielić się 

swoimi wspomnieniami z czasu beztroski. Cza-
sami nawet mała zmiana otoczenia sprawia, że 
nabieramy nowych sił. Wspomnienia, które sami 
tworzymy, mogą być czymś budującym bądź 
niszczącym. Muszę przyznać, że mam w sobie 
pewne historie, które budzą we mnie ogromny 
smutek, złość a nawet chęć, by karma stała się 
rzeczywistością i to co, ktoś mi złego uczynił, 
wróciło do niego. I być może nawet tak jest, ale 
to, co ma większe dla mnie znaczenie, to fakt, 
jakie emocje to we mnie wzbudziło. Wierzę w to, 
że wspomnienia mają wielką moc zmiany na-
szych nastrojów. Możemy czuć radość, jeśli tylko 
przypomnimy sobie śmieszną chwile z ostatnie-
go weekendu. Bądź możemy chodzić cały dzień 
przygnębieni, z powodu niesprawiedliwości jaka 
nas spotkała i złości jaką odczuwamy z tego po-
wodu. Tak wiele zależy od naszych wspomnień... 
dlatego wierzę, że są i takie, które pozwalają 
nam żyć.

 Pamiętam, jak przeżywałam ostatnie 
dni naszej domowej kotki, która zachorowała 
i niestety nie było dla niej ratunku. Czekała na 
wszystkich domowników, by móc spokojnie 
odejść, ale zanim wszyscy się zjechali, mu-
siała wytrwać kilka dni. Gdy ją zobaczyłam po 
raz ostatni, ledwo stała na swoich łapach, wy-
chudzona przez chorobę, ostatnimi siłami snuła 
się po swoich ścieżkach. I myślę sobie, że być 
może to właśnie te miejsca, które znała od ma-

leńkości, te wytyczone ścieżki i wszelkie wspo-
mnienia, które się z tym wiązały, pozwalały jej 
żyć jeszcze ten jeden dzień i jeszcze kolejny... 
Dlatego jestem przekonana, że również najwięk-
szą i najniebezpieczniejszą naszą „bronią” jest 
umiejętność kreowania i modyfikowania w pew-
nym wymiarze swoich wspomnień. Może być 
to naszą obronną tarczą, albo wręcz odwrotnie 
– słabym punktem. Wierze jednak, że to, w co 
ubierzemy nasze wspomnienia, jest ogromnie 
ważne dla naszego nastroju i konkretnego dnia. 
Możemy przecież przeżyć zły dzień w pracy, co 
jest nawet wpisane w nasze życie, ale jeśli do 
tego zaczniemy przypominać sobie wszystkie 
nasze zawodowe porażki, to sprawimy, że jeden 
kiepski dzień zamieni się w trudny czas walki 
z własnymi kompleksami i słabościami.

 Dlatego dbajmy o każdą chwilę, kreuj-
my nasze wspomnienia poprzez wynajdowanie 
w nich dobra i pamiętajmy, że najszlachetniejsze 
perły znajdują się czasem na dnie zamulonej 
małży. Odwagi dobra i odwagi wspomnień, które 
pozwalają żyć.

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

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

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

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

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

PRAWO / ADWOKACI
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PRAWO / ADWOKACI

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

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

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

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

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

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

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Boguslaw Gierak 
Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt
 

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

 

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

Kancelaria adwokacka
Jarosław Delekta

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

windykacja roszczeń, wypadki drogowe, 
rozwody, prawo karne.

Maya Rosenkranz
adwokat

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

Kaiserdamm 85 • 14057 Berlin 
T. 030-224 87 274 • T. 030-36 41 980 • F. 030-36 41 98 29 

 • kanzlei@ra-rosenkranz.de

  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

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

  Zakres zainteresowań m. in.:

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

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Lauterstr.14/15,12159 Berlin przy Breslauer Platz

.  30 9  778-0, Fax -9, Tel : (0 ) 6 2 09 info@liczbanski.de
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Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

www.kupisz.de                           

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

T(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. iergarten)
tel.: 030/682 31 107 
 fax: 030/68231108

kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de

KANCELARIA ADWOKACKA

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

Peter Kupisz

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

E-Mail: info@strafverteidiger-dr-matthies.de
www.strafverteidiger-dr-denis-matthies.de 

TŁUMACZE

POLSKI           NIEMIECKI            ANGIELSKI
mgr RENATA LEHMANN 
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
Tel. 498 71 890, 0179/15 888 54
Hausotterstr. 31 A, 13409 Berlin
Berlin-Reinickendorf (U 8)
U-Bhf. Franz-Neumann-Pl.
Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

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

150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE
WILMERSDORF

ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI   

DOROTA CYGAN
tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)

Hoeppnerstr. 121, 12101 Berlin
Tel.: 0177 78 42 993, e-mail: dorota_cygan@yahoo.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

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

PRAWO / ADWOKACI
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TŁUMACZE

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

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

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

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

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

Tłumacz przysięgły – mgr Karolina Kosior

Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

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

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

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

MARIA GAST-CIECHOMSKA
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA - TŁUMACZENIA PISEMNE I  USTNE

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

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

Tłumaczenia ekspresowe i pomoc 
w kontaktach z urzędami, policją i sądami

mgr Małgorzata  KUSZAK 
tłumaczka przysięgła 

Merlinweg 10, 13465 Berlin (Frohnau)
tel.: 030 - 401 61 10 © kom.: 0172 – 318 63 58

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy                
tel.: 030 814 93 668       kom. 0152 226 79 474      

fax: 030 21978655   golabek-alberth@vodafone.de 
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln   

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

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

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

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła
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„Tę książkę naszego życia piszemy my sami. Nie po-
zwólmy, by napisał ją za nas po swojemu ktoś inny”. 

Czasem spotykam się z pytaniem ze stro-
ny niektórych klientów, czy produkt (polisa), 
o którym rozmawiamy jest pewny i czy jest 
stabilny. Bo w Polsce to, wie Pan, Amber 
Gold też obiecywało... Tu zwykle przery-
wam pytaniem:

- Przepraszam, w jakim banku macie Pań-
stwo konto?
- Jak to? – Odpowiada klient. – W Spar-
kasse.
- Dobrze. – Mówię i pytam dalej. – A czy za-
kładając konto w Sparkasse pytaliście się 
Państwo konsultanta, „czy ten bank upad-
nie” i „czy jest stabilny”?...Nie??Dlaczego 
??? Przecież nie dalej jak rok temu wielki 
Deutsche Bank zachwiał się w posadach 
i prawie padł na kolana! To jest i powinno 
być bardzo dobre pytanie. Czy pytaliście 
się Państwo konsultanta, ile zyskacie, 
trzymając pieniądze na koncie? Niektórzy 
pewnie tak. Ale czy poszliście krok dalej 
i spytaliście, ile wynosi inflacja, a ile real-
ny zysk, a w tym przypadku strata?...Nie?? 
Dlaczego ??? W końcu tu i tu chodzi o Wa-
sze pieniądze!

Inna sytuacja. Czy zakładając polisę na 
życie w dużej, znanej firmie ubezpiecze-
niowej pytamy i wnikliwie weryfikujemy jej 
rentowność, przeglądając i porównując 
jak szaleni tabelki w umowie? Nie?? NIE!!! 
I powiem Wam dlaczego. Sugerujemy się 
znajomością i wielkością loga danej 
firmy. Ślepo ufając i wierząc, że ONI nas 
nie oszukają. Przecież to duża firma! I co 
z tego, ja się pytam?? To tak, jakby oceniać 
auto i jego osiągi po kolorze lakieru! Niebie-
skie BMW jest szybsze niż czerwone. Ba! 
Przecież każdy to wie!

Właśnie wnikliwie sprawdzając zyskow-
ność niektórych największych ubezpie-
czycieli na rynku, stwierdziłem ostatnio, że 
wielu z nich nie tylko nie dotrzymuje za-
pisanych w umowach gwarancji, ale także 
mocno i po cichu „rąbie” klienta ostro po 
kieszeni. Za cichym i niemym jego przy-
zwoleniem. Niewiarygodne było to, że zysk 
jednej z polis emerytalnych był ujemny! 
I to całkiem sporo. Rzecz, która nie powin-
na mieć miejsca. Najzabawniejsze, a może 
najbardziej przykre jest to, iż ubezpieczy-
ciel ten zarabia na tej polisie, klientowi nie 

dając w zamian kompletnie nic. Na własne 
życzenie posiadacz owej polisy nabija port-
fele akcjonariuszom. Taki prezent, ot co. 
No cóż. Klienta zbójeckie prawo wydawać 
pieniądze jak chce i gdzie chce.

Zatem gdzie ten krzyk strachu i sensowne 
pytania o bezpieczeństwo i zyskowność, 
kiedy decydujemy się powierzyć obcym 
i anonimowym osobom swoje pieniądze? 
Pieniądze, które mają przynosić zysk 
i zabezpieczyć naszą przyszłość? Czemu 
zatem w przypadku zaprezentowania al-
ternatywy, innego produktu czy innej stra-
tegii powstaje taka nieufność i zalew pytań 
o stabilność i wiarygodność?? Ponieważ 
za dobrą strategią nie stoi duże i rozpo-
znawalne logo. Czy to ma wykluczać taki 
produkt? Czy to ma definitywnie stwier-
dzać, że jest tylko jedna firma, że tylko jed-
na firma ma monopol na prawdę, która tą 
prawdą w rzeczywistości nie jest?

Znów ucieknę się do motoryzacyjnego po-
równania. Wyobraźcie sobie, że ktoś twier-
dzi całe wasze życie, że na świecie jest 
jeden i tylko jeden model auta. Ten mo-
del to, powiedzmy, Opel Astra. Z różnymi 
pojemnościami silnika, ale jednak TYLKO 
Opel Astra. To mówi wam ktoś, kto jeździ 
do pracy Mercedesem.

Inna sytuacja to taka, w której klient pyta 
mnie, czy to w ogóle możliwe („na pewno 
niemożliwe”), żeby polisa oszczędnościo-
wa przynosiła 9%-10% zysku rocznie. Po-
kazuję wtedy klientowi indeksy przypadko-
wych przedsiębiorstw, akcji oraz funduszy 
osiągające średnio 30% zysku. Pokazuję 
akcje rozwojowych przedsiębiorstw z bran-
ży IT z zyskiem 120% rocznie. Każda firma 
ma w założeniu rozwój i ma zamiar przy-
nosić coraz większy zysk. Nikt nie chce 
generować strat, bo to nie jest w niczyim 
interesie. Ani firmy, ani klienta. Na to pracu-
ją menedżerowie i analitycy tych firm. Czu-
ję, że klient się powoli uspokaja i rozluźnia. 
Zaczyna nabierać zaufania. Zna te firmy. 
Korzysta z ich komputerów, telefonów lub 
usług. Nie są mu obce. Fakty są przeko-
nujące,  namacalne i idealnie uzupełnia-
ją teorię.
- To się dzieje naprawdę – mówię kliento-
wi. Tak funkcjonuje gospodarka. To nie jest 

WARTO WIEDZIEĆ
MATRIX - psychologia tłumu czy 
inteligencja jednostki. W obu 
przypadkach ciężki wybór.

żadna „mechanika kwantowa”. Giełda, in-
deksy, fundusze...Tego nie trzeba się bać, 
tylko zrozumieć jak funkcjonuje. To wcale 
nie jest skomplikowane. 

Zawsze powtarzam, że wszystko co wy-
myślił człowiek, jest dla ludzi. To nor-
malne, że „nowe” czy „nieznane” powoduje 
w nas lęk. Ale to jest taki malutki lęk przed 
życiem, który każdy z nas jest w stanie 
oswoić. Wielka szkoda, że nie uczą nas 
tego w szkołach zamiast analizy wiersza. 
Bo to jest właśnie życie. Nie uczą też, jak 
wypełniać zeznanie podatkowe, ale znamy 
za to budowę pantofelka. Możemy to jed-
nak jeszcze sami naprawić, chcąc zrozu-
mieć otaczający nas świat.

Ostatecznie pytam klienta, czy według nie-
go, banki i ubezpieczalnie zarabiają.
- Oczywiście! Co za pytanie, odpowia-
da klient.
- Właśnie! Zarówno bank jak i ubezpie-
czalnia chcą przynosić coraz więcej zy-
sku (zwykle sobie) ale to znaczy, że nie 
chcą upaść.

Bogaci stają się bogatsi, pieniądz robi pie-
niądz. Więc skąd ta nieufność, kiedy poka-
zuje się klientowi te same bankowe rozwią-
zania? Rozwiązania, z których korzystają 
te same banki i ubezpieczalnie. Bezpo-
średnie. Bez narzutu i marży. Rozwiązania 
dla niego właśnie, dla klienta! Najwyraźniej 
lubimy tkwić w Matrixie i oburzamy się, gdy 
ktoś chce nas z niego wyciągnąć. W Ma-
trixie jest bezpiecznie. Mówią, co mamy 
robić, co kupić i co wybrać i my to robimy. 
Świadome podejmowanie decyzji wiąże się 
z odpowiedzialnością. Nie każdy to lubi.

Następnie proszę mojego klienta, aby wy-
siadł ze swojego „Opla Astry” i przesiadł się 
do „Mercedesa”.

- Czy czuje Pan różnicę? – pytam. – Czy sie-
dzi się Panu stabilniej, wygodniej i przede 
wszystkim bezpieczniej? Co Pan teraz 
czuje? – nie daję za wygraną. A przecież 
widzę tę zmianę uczuć na jego twarzy i bło-
gie spojrzenie.
- Wie Pan co? – odpowiada klient.
- Tak, słucham? Zadaję mu uprzejme py-
tanie.
- Teraz czuję spokój.

Po prostu są różne rozwiązania na ryn-
ku. Zarówno dobre, jak i złe. Wszystko 
zależy tylko od tego, które z nich wybie-
rzemy, a nie damy za siebie wybrać.

Pozdrawiam serdecznie - Bartosz Drajling

Bartosz Drajling Doradca IHK 
Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin

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

Mail: drajling.finanz@web.de
www.drajling-finanz.com 
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Tel.: 030/77006344 • Fax: 030/23916283 • 0176/49127482 • 0177/3916580 
naszeplbiuro@onet.pl

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

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

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

Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy

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

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

Tel.: 030/413 78 91,  0171 570 52 44
Połączenie:       S8- Eichborndamm,
 U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221

Pomoc w przygotowaniu wszelakich pism urzędowych.
Biuro znajduje się w dzielnicy Spandau. 

Tel.: 0179 484 50 63
www.kindergeld.com E-mail: kontakt@kindergeld.com

PIENIĄDZE NA DZIECI KINDERGELD

Szukamy dysponenta do naszej  
firmy transportowo- logistycznej

Na warunkach niemieckich. 
Bardzo dobra zapłata, premie.

Proszę o kontakt: 0049 33 827076107

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski
specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%   

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

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

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony 
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych
e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de



| | KONTAKTY KONTAKTY12

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

Tel/Fax.: 030 398 84 670
Mobil: 0151/ 17890903

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

BIURO SERWIS POLONEZ

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

• 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

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

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

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Tel.: 0176 98550855

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

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

Gewerby dla Budowlańców

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

•
 
Gewerby bez konieczności meldunku

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

•
 Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom •
 Kindergeld (194€/mies. na dziecko)

Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin 

Steuer-Nummer i Freistellung

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

Kontakt: 0163 / 46 24 160

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

Od poniedziałku do piątku - godz. 9.00-18.00
 Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln

 E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de  

 
wypełniania dokumentów, prowadzenia korespondencji
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BÜRO-SERVICE DANIEL NEUKÖLLN
Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm
(również dla osób bez meldunku)

Korespondencja urzędowa, 
wypełnianie formularzy, 
kindergeld, ubezpieczenia

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

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

SZYBKO, KOMPLEKSOWO, PRZYSTĘPNA CENA

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

Wynajem biur dla spółek GmbH z możliwością 
obsługi księgowej.

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada
Po ukończeniu technikum kolejowego zostałam zatrudniona 
w PKP. Po szkoleniu wewnętrznym i zdaniu tzw. egzaminu 
ścisłego, koniecznego do angażu na stanowisko adiunkta, 
otrzymałam to  stanowisko. Mimo tego tutejszy DRV przy-
znał mi zaledwie piątą grupę kwalifikacyjną. Uważam w każ-
dym bądź razie, że moja renta jest za niska?
 
Jeśli po zdaniu egzaminu ścisłego- w połączeniu ze świadec-
twem technikum- przyznana została najniższa grupa kwalifika-
cyjna, którą otrzymują pracownicy niewykwalifikowani, to  jest 
to oczywisty błąd, który wymaga poprawy. Taką poprawę uzy-
ska Pani po przedłożeniu świadectwa technikum kolejowego, 
zaświadczenia egzaminu ścisłego oraz bliższego wyjaśnienia 
wartości tego ostatniego na podbudowie technikum, gdyż chodzi 
w tym wypadku o specyficzny dla Polskich Kolei Państwowych 
rodzaj doboru i kształcenia kadr w służbie państwowej, istniejący 
od początku odrodzenia państwa polskiego po pierwszej wojnie 
państwowej, co nie zawsze jest znane i odpowiednio uwzględ-
niane . 
  
W związku z otrzymaniem decyzji rentowej przyszło z AOK 
zawiadomienie o zakończeniu mojego ubezpieczenia familij-
nego oraz wniosek o uzyskanie dobrowolnego członkostwa. 
Czy powinnam ten wniosek o członkostwo  dobrowolne wy-
pełnić  i złożyć?

Przed złożeniem takiego wniosku należy sprawdzić istnienie 
prawa do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Skoro 
przyznano Pani  rentę z powodu wieku, to jest bardzo prawdo-
podobne, że takie uprawnienie Pani przysługuje. Sprawdzenie 
posiadania uprawnienia wymaga szczegółowego zapoznania się 
z przebiegem życiorysu ubezpieczeniowego, czyli z jego doku-
mentami. Dobrowolne składki zdrowotne są  na ogół wyższe.
 
W moim życiorysie ubezpieczeniowym DRV znajduję po-
trącenia do 5/6 jako glaubhaft gemachte Zeiten. Chciałbym 
je zwalczyć i otrzymać pełną wartość każdego roku pracy, 
a nie tylko z 10 miesięcy w roku. Pewien adwokat poradził mi 
podać na to świadków. Czy to faktycznie pomoże?

Zeznania świadków co do ilości i długości chorób, pobytów 
w szpitalu, w sanatorium, urlopów czy innych okresów nieobec-
ności w pracy nie mogą być wiarygodnym dowodem. Chodzi 
tutaj o fakty sprzed 20 do 30 lat i więcej. Ocena dowodowa ze-
znań co do tego rodzaju szczegółowych i przeważnie drobnych 
faktów, jak kilkudniowa, czy nawet dłuższa nieobecność w pracy, 
ewidentnie nie daje możliwości traktowania takich danych jako 

wiarygodne, gdyż pamięć ludzka tak odległych zdarzeń i faktów 
jest niedokładna i zawodna. Wspomniane tu czasy nieobecności 
w pracy należy udowodnić dodatkowymi dokumentami z tamte-
go okresu, dodatkowo do świadectw pracy. 

Pobieram rentę z tytułu niezdolności do zatrudnienia na 
czas nieokreślony. Czy prawidłowe jest doliczenie tzw. cza-
su dodatkowego do osiągnięcia wieku rentowego w wyso-
kości 36 miesięcy, podczas gdy powinno być co najmniej 
60 miesięcy?

Mowa jest o tzw. Zurechnungsżeit, czyli o czasie doliczanym 
w rencie z powodu niezdolności do zatrudnienia od daty wystą-
pienia niezdolności do osiągnięcia 60 lat, bądź też aktualnie 62 
lat. Oczywistym jest, że uwzględnienie prawidłowej liczby mie-
sięcy, dzielących wymienione daty,  ma zasadniczy wpływ na 
wysokość przysługującej wysokości renty. Jeśli pominięto  w tym 
doliczeniu pewną ich część, to mamy do czynienia z oczywistym 
błędem, który powinien być usunięty po wniesieniu sprzeciwu, co 
poskutkuje podwyższeniem miesięcznej wysokości renty, rów-
nież w czasie wstecznym. Ponieważ nie podane są konkretne 
daty, nie można podać tutaj dokładnej liczby brakujących mie-
sięcy.

Pobieram rentę od dwóch lat; w Polsce przepracowałem 
jako lekarz 10 lat. DRV nie zaliczyła jednak tych lat, mimo że 
przybyłem do Niemiec w 1980 roku ?

Najwidoczniej nie został Pan prawidłowo poinformowany lub też 
w ogóle niepoinformowany o konieczności wyjaśnienia konta 
polskiej wysługi pracy i z tego powodu nie złożył jeszcze polskich 
dokumentów pracy.  Należy więc uczynić to teraz, wnioskując za-
liczenie przepracowanych tam lat. Jako lekarz, pracujący wuspo-
łecznionej służbie zdrowia, podlegał Pan w Polsce obowiązkowi 
ubezpieczenia emerytalnego, podczas gdy w Niemczech lekarze 
objęci są własną gałęzią ubezpieczenia na starość. Ta różnica 
systemów mogła mieć wpływ na 
powstanie nieporozumienie.

Otrzymałam wezwanie AOK, aby przedłożyć brakujące do-
kumenty co do całości okresów ubezpieczenia, umożliwia-
jące zastosowanie ustawowej reguły chorobowego ubezpie-
czenia dla rencistów w wypadku stwierdzenia ubezpieczenia 
zdrowotnego w okresie 9/10 drugiej połowy mojego życio-
rysu ubezpieczeniowego, w tym wypadku w sumie 2 lat i 2 
miesięcy. Jeśli nie udowodnię tej przynależności w wyma-
ganych 9/10  okresu drugiej połowy ubezpieczenia chorobo-
wego, muszę przejść na ubezpieczenia dobrowolne, którego 
składki są wyższe?
 
Po zbadaniu przebiegu ubezpieczenia rentowego z przerwami 
w jego przebiegu okazało się, że członkostwo w obowiązkowej 
kasie zdrowia wyprzedzało czasy bezrobocia uznane jako nie 
ubezpieczone. Przedłożenie odpowiedniego urzędowego po-
twierdzenia  Agencji Pracy, czy też wcześniejszego Urzędu Pra-
cy o  całości otrzymanego świadczenia w czasie odbywania kur-
su nauki języka jest dowodem posiadania członkostwa ogólnej 
kasy zdrowia i zgodnie z obowiązującymi przepisami jego dzia-
łanie rozciąga się na czasy bezrobocia bez świadczenia, czyli 
jest potwierdzeniem członkostwa w obowiązkowej kasie zdrowia 
właśnie w okresie czasu uznanym do tej pory za brakujący.  
 
Dostaję rentę powypadkową po mężu, który zmarł w wyni-
ku wypadku w drodze do pracy. Teraz chcą mi ją odebrać, 
bo mam też rentę wdowią. Czy to jest zgodne z obowiązują-
cym prawem?

Co prawda w styczniu 2011  Krajowy Sąd Socjalny Baden-Wuert-
temberg  wydał wyrok, który uznał powszechną praktykę zalicza-
nia renty wdowiej na rzecz renty powypadkowej i tym samym jej 
likwidację za nieprawidłową. Uzasadniał bowiem, że ustawowa   
renta powypadkowa w zetknięciu z wdowią  nie jest dochodem 
i nie może jako taka być brana pod uwagę.  Rewizja wniesiona 
od tego wyroku zakończyła sprawę wyrokiem Federalnego Sądu 
Socjalnego (BSG) jednak na korzyść DRV,  co oznacza ostatecz-
ne zatwierdzenie praktyki DRV kasowania renty wdowiej. Stano-
wisko DRV opiera się właśnie na tym orzeczeniu BSG.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia



| | KONTAKTY KONTAKTY14

Oak&Ice - polskie lody najlepsze w Berlinie

Anna Burek: Jak zaczęła się Wasza przy-
goda z Berlinem?

Stanisław Halamoda: Nasza osobista przy-
goda z Berlinem zaczęła się trochę przypad-
kowo. Moja żona, wtedy jeszcze dziewczy-
na, zdecydowała się na studia w Berlinie, 
po których rozpoczęła praktyki, a następnie 
otrzymała pracę. Moje początkowe wyjazdy 
weekendowe, by ją odwiedzać, zamieniły 
się w nasz stały pobyt w Berlinie, a zakłada-
ny przez nas dwuletni pobyt trwa już prawie 
dziesięć lat. Oczywiście znaliśmy Berlin już 
wcześniej, przyjeżdżaliśmy tutaj na koncerty, 
imprezy kulturalne oraz by zwyczajnie na-
cieszyć się tą przestrzenią, która od zawsze 
wydawała się wyjątkowo bliska naszym ocze-
kiwaniom względem miasta, w którym chcie-
libyśmy żyć.

A. B.: Jak długo zatem mieszkaliście 
w mieście bez dobrej lodziarni?

Stanisław Halamoda: To nie tak, że w Berlinie 
zupełnie nie ma dobrych lodziarni. W sezonie 
letnim na każdym rogu można się schłodzić 
mrożonymi deserami. Jednak jako miłośnicy 
dobrej jakości oraz zdrowego odżywiania, 
zauważyliśmy, że jakość lodów w Berlinie po-
zostawia wiele do życzenia. Kiedy w końcu 
znaleźliśmy lodziarnię, której lody wydawały 
się nam najlepsze z oferowanych w mieście, 
okazało się że ich skład nadal zawiera sporo 
sztucznych składników i zupełnie niepotrzeb-
nych ulepszaczy, które mają zrekompenso-
wać stosowanie w produkcji składników (np. 
owoców czy orzechów) niższej jakości. Mając 
znajomych produkujących najwyższej jakości 
produkt w Polsce oraz chęć wprowadzenia 
nowej jakości na berliński rynek, postanowi-
liśmy założyć własną lodziarnię.

także pozostałe produkty, np. brownie, które 
u siebie sprzedajemy to wyjątkowe ciasto, 
które tworzymy według receptury kupionej od 
zawodowej baristki i pani cukiernik z Nowej 
Zelandii. Nasz chlebek bananowy to z kolei 
rarytas wypiekany z najlepszej jakości bana-
nów ekologicznych, po który ludzie wpadają 
regularnie od pierwszego posmakowania. 
Ostatnio wprowadziliśmy do oferty również 
japoński deser mochi, który wykonuje przy-
jaciel lokalu, zawijając nasze lody w ręcznie 
wyrabiane ciasto ryżowe. Każdy z produktów 
w naszej ofercie ma bliskiego nam człowie-
ka, który za nim stoi.

A. B.: Oak&Ice to nie tylko lody i oferta 
gastronomiczna, ale także dość nietypo-
wa przestrzeń. Skąd pomysł na takie po-
łączenie?

Stanisław Halamoda: Szukaliśmy prze-
strzeni, która pozwoli nam stworzyć lokal 
przyjazny rodzinom, ale także osobom chcą-
cym popracować nad filiżanką dobrej kawy 
– taki, w którym komfortowo będzie się czuć 
zarówno stały gość biznesowy, ale także lo-
kalny rzemieślnik czy szukający dobrej jako-
ści turysta. Sam charakter miejsca to rezul-
tat moich zainteresowań i pasji – działałem 
w branży architektonicznej, więc możliwość 
urządzenia ponad 140 metrów kwadratowych 
według własnego pomysłu to było poniekąd 
spełnienie marzeń. Wiedzieliśmy dokładnie, 
na czym nam zależy – chcieliśmy posiadać 
przestrzeń kanapową, która zaprasza w na-
sze progi jak do domu dobrego przyjaciela, 
nie wyobrażaliśmy sobie lokalu bez kącika 
dla mam z dziećmi, ale chcieliśmy mieć także 
miejsce do wygodnej pracy – by je stworzyć 
wykorzystaliśmy stare drewniane ławki z ber-
lińskich wagonów metra. Całości dopełniają 
lampy sprowadzane z polskich zakładów fa-
brycznych oraz okna z warsztatu lokalnego 
artysty. Na naszych ścianach wystawiane 
są dzieła sztuki, a samo menu jest również 
ilustrowane przez zaprzyjaźnioną graficz-
kę. Z jednej strony nasz lokal to lodziarnia, 
z drugiej – przestrzeń kreatywna. To, jak wy-
gląda to miejsce, to poniekąd ucieleśnienie 
naszego pomysłu na nią – ma być miejscem 
spotkań ludzi, ma ich łączyć i pozwalać na 
czerpanie inspiracji.

A. B.: Na swoje stronie piszecie, że utoż-
samiacie się z ideą slow life. Jak ma się ta 
filozofia do prowadzenia własnego bizne-
su w niezasypiającym Berlinie?

Stanisław Halamoda: Przede wszystkim 
prowadzimy biznes właściwie rodzinny – 
wraz z żoną założyliśmy miejsce, będąc już 
rodzicami maleńkiej córeczki. Nasz produkt 
to także wynik pracy całej rodziny produ-
centa naszych lodów. Ta idea sprawdza się 
w prowadzeniu lodziarni, której założeniem 
nie jest absolutnie branie udziału w jakim-
kolwiek wyścigu szczurów. Mimo że, ze 
względu na nasze wykształcenie, doskonale 
wiemy, jak sprzedać produkt, nie stosujemy 
żadnych wyszukanych narzędzi marketin-
gu – zakładamy, że dobra jakość obroni się 
sama. I rzeczywiście tak jest – zgłaszają się 
do nas media z prośbą o udzielenie wywia-
du, zgłaszają się małe kawiarnie w Berlinie, 
którym zależy na lodach najwyższej jakości, 
ale i duże koncerny, które usłyszały o nas 
na drugim krańcu świata – w Azji czy Afry-
ce. Z rozwagą dobieramy partnerów, chcąc, 
by wszystkie nasze działania kojarzyły się 
właśnie z ideą slow life – stawiamy raczej 
na współpracę z wartościową, lokalną spo-
łecznością, niż agresywne rozbudowywanie 
marki za wszelką cenę. Może to także dzięki 
temu nasza lodziarnia tak przypadła do gu-
stu berlińczykom, którzy choć cenią sobie 
przyjemność i potrafią się rozpieszczać, żyją 
uważnie, tu i teraz, ciesząc się tym, co mają 
wokół siebie.

Anna Burek

W samym centrum najpopularniejszej dzielnicy głośnego 
Berlina, lekko schowana za zatłoczonym skrzyżowaniem 
Schönhauser Allee i Eberswalder Strasse, znajduje się 
lodziarnia prowadzona przez polskie małżeństwo, które 
znalazło przepis na połączenie polskiej tradycji i jakości 
z berlińską ideą slow life. Kto jeszcze nie był – musi nad-
robić. Dlaczego warto – opowiada Stanisław Halamoda, 
właściciel lokalu Oak&Ice.

A. B.: Kiedy postanowiliście otworzyć wła-
sny lokal?

Stanisław Halamoda: Widząc lukę na rynku 
i szansę na wprowadzenie do Berlina lodów 
wyjątkowej jakości, mniej więcej trzy lata 
temu zaczęliśmy się rozglądać za lokalem. 
Marzyła się nam lodziarnia, która przez cały 
rok zachowuje swój wyjątkowy charakter. Nie 
chcieliśmy być miejscem, które latem sprze-
daje lody, a zimą zmienia profil, by utrzymać 
się na rynku. Mieszkając na Prenzlauer Ber-
gu, mając tu swoich najbliższych przyjaciół, 
wijąc tutaj swoje gniazdko rodzinne, natural-
nym wydało się nam, że nasz rodzinny biz-
nes także powinien znaleźć się w tej dzielni-
cy. Kiedy pewnego razu przechadzałem się 
Schönhauser Allee, z maleńką wtedy córecz-
ką na piersi, spotkałem bliską naszej rodzinie 
przyjaciółkę, stojącą pod budynkiem numer 
52, na parterze którego znajdował się kiedyś 
jej ulubiony zakład fryzjerski. Spontanicznie 
podzieliłem się z nią naszym pomysłem na 
otwarcie lodziarni, a jakiś czas później los po-
nownie poprowadził mnie pod te same drzwi 
i sprawił, że podpisałem umowę najmu lokalu. 
Teraz, kiedy o tym myślę, zastanawiam się, 
czy aby na pewno był to najlepszy czas na 
otwieranie własnego biznesu – mieliśmy ma-
leńkie dziecko, mnóstwo wyzwań związanych 
z rodzicielstwem, ale okazuje się, że wszyst-
ko świetnie zagrało. Wierzę, że takie zrządze-
nia losu nie są przypadkowe.

A. B.: Co sprawia, że Wasze lody są tak wy-
jątkowe?

Stanisław Halamoda: Przede wszystkim 
jakość. Niewiele osób zdaje sobie sprawę 
z tego, że w większości lody serwowane 
w kawiarniach, nawet w tych o dużej reno-
mie, wytwarzane są z gotowych past, któ-
rych skład niewiele ma wspólnego ze zdrową 
przyjemnością. Nasz produkt wykonany jest 
z naturalnych, najlepszej jakości składników 
– sprzedajemy lody, którymi bez wyrzutów su-
mienia częstujemy swoich najbliższych przy-
jaciół, znajomych oraz także swoją córeczkę. 
Nie chcemy opierać biznesu na kiepskiej ja-
kości – zależy nam na tym, by opierać nasz 
biznes na uczciwości, a to oznacza serwowa-
nie gościom tego, co sami chcielibyśmy jeść.

A. B.: Który z produktów napawa Was 
szczególną dumą?

Stanisław Halamoda: Jesteśmy dumni 
z każdego z naszych produktów. Producent 
naszych lodów to przyjaciel rodziny – znamy 
się od lat, a on sam produkuje lody już od 
kilku dekad. Ufamy sobie nawzajem i wiemy, 
że mamy podobne priorytety. Dumą chyba 
napawa nas fakt, że coraz więcej osób do-
cenia nasze podejście do tego, co robimy. 
Nasze lody są naturalne, nie zawierają żad-
nych ulepszaczy, a mimo to cieszą się opinią 
najlepszych w mieście. Kiedy na początku 
rozwijania biznesu wystawiliśmy się z naszą 
ofertą na targu Markthalle Neun, nasz bez-
cukrowy, wegański sorbet o smaku gorzkiej 
czekolady został uznany za najlepszy pro-
dukt imprezy. Wyjątkowe w naszej ofercie są 
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Poszukujemy fizjoterapeutki / ty
do pracy w praktyce w Falkensee
- praktyka położona blisko dworca

- dobre warunki pracy i płacy!
- znajomość języka niemieckiego obowiązkowa
Czekamy na zgłoszenia: a.wysocka@gmx.de

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

pokojówka/pokojowy
kierwonik zespołu
 (ze znajomością j. niem.)

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

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

Die Klüh Cleaning GmbH zählt zu den führenden 
Multidienstleistungsunternehmen in Deutschland. 

Wir suchen in mehreren Bezirken zuverlässige 
deutschsprachige

Reinigungsmitarbeiter (m/w)
in Vollzeit/Teilzeit und auf geringfügiger Basis. 
Bewerbungen bitte an Herrn Richter unter 

0163 65 138 43 oder Frau Gattner unter 
030 23093212

Przedsiębiorstwo budowy i instalacji rur i przewodów rurociągowych 
Grupy Gasag BEGA.tec sp. z o.o.: Gasag Gruppe BEGA.tec GmbH szuka doświadczonych:

spawaczy rurociągów ze stali nierdzewnej, wymagane: uprawnienia/certy�kat E-Hand (111)
oraz dodatkowe kwali�kacje 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

spawaczy rurociągów ze stali nierdzewnej, wymagane: uprawnienia/certy�kat E-Hand (111)
oraz dodatkowe kwali�kacje 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

Wir sprechen auch polnisch. Kontakt: Anna Jankowska
Tel.: 030 120211-262, Fax: 030 120211-230
E-mail: jankowska@begatec.de

Firma ogrodnicza zatrudni pracowników do prac ziemnych
Umowa o pracę, pełne świadczenia socjalne, wynagrodzenie 

11,50 € brutto na godz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
email: consulting@lucre.de lub kontakt telefoniczny pod nr.: 

0049 151 58754338
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Największa firma do 
usług hotelarskich 
w Niemczech 
i bezpośredni pracodawca
poszukuje od zaraz

pokojówek/pokojowych
do Hotelu położonego 

w Berlin Mitte!

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

Kontakt: 3B Berlin Premium 
Hotelservice GmbH

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

(Mittenwalder Str.)

Wymagana jest tylko znajomość języka 
niemeckiego lub angielskiego w stopniu 
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: 

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 
do�nansowanie do biletów.

Tel.: 0176 60 88 22 21

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

POKOJÓWEK / POKOJOWYCH 

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.

Znajomość języka niemieckiego ani 
doświadczenie nie są wymagane.

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 �rmy: KLEINE Reinigungs-und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Storkower Str. 132, 10407 Berlin

P�egeassistent w/m und P�egefachkraft w/m
zum 1. August / 1. September 2018 in Teilzeit

Bewerben Sie sich mit vollständigen 
Unterlagen an: p�egeart@aol.de oder

Amb. P�egedienst P�egeArt UG
Gardeschützenweg 70, 12203 Berlin

Wir erwarten das Sie:

Ihre Aufgaben kennen und können
Freude am Umgang mit Menschen haben

bereit sind in einem Team zu arbeiten
die Dokumentation sicher führen können

ein ausgeprägtes P�egeverständnis besitzen

Wir bieten Ihnen:
eine gute Einarbeitung

ein Dienstfahrzeug
ein freundliches Team

regelmäßige Teamsitzungen
Beteiligung an der Dienstplangestaltung

Interne Fortbildung
gute Bezahlung

Entwicklungsmöglichkeiten
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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   

Zatrudnię szkutnika lub stolarza, rzemieślnika ze znajomością szkutnic-
twa, tel.: 0170  3610215, w godzinach 9.00 – 18.00

Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje pil-
nie opiekunki w wieku 30-45 lat, na dłuższy czas. Pytania prosimy kierować 
pod numery tel./sms: 0049 151 22774003 (po niemiecku), 
0049 160 7569761 (po polsku), e-mail: martusia77@hotmail.de

Poszukujemy pielegniarki/asystentki do intensywnej opieki nad osobą 
przewlekle chorą. Praca oficjalna na trzy zmiany; język niemiecki konieczny.
Kontakt: 030 4511646

Zatrudnie od zaraz fizjoterapeutę / tkę na 20 godz. / tyg.
Berlin Reinickendorf-Wedding, Tel.: 030 499051917, 0151 18697416

Poszukuję osób do pracy na budowie. Mile widziane doświadczenie. 
Tel.: 0152 12025028

Malarz, lakiernik z doświadczeniem (wszelkie prace malarskie, lakierowa-
nie drzwi, itp.). Oferuję także prace stolarskie (składanie mebli itp.) 
Tel.: 0152 12025028    

Stała praca na 450 Euro – Sprzątanie w ogrodzie  - 1 do 2 razy w tygodniu.
Wymagania: sprawność fizyczna, punktualność, dokładność, bez nałogów!
Miejsce pracy: 15831 Mahlow, na południu Berlina, dojazd autobusem 275  
na przystanek końcowy. Tel.: 0178 5100696    

Poszukujemy murarzy/tynkarzy/osoby do ociepleń budynków na nasze 
budowy w Berlinie i w Brandenburgii do stałego zatrudnienia lub z własną 
działalnością gosp. (niem. Gewerbe) na rachunek. Prosimy o kontakt telefo-
niczny pod numerem telefonu 0163 9331442 (pan Kosior – mówi po polsku) 
lub mailowy: info@sgba-gmbh.com

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

Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Charlottenburg) poszukuje asystent-
kę stomatologiczną, 400 Euro Basis, Mini Job. 
Tel.: 030 3125523 lub 030 3131884

Szukam sprzątaczki z doświadczeniem do regularnej pomocy u polsko-
-niemieckiej rodziny: 1-2 razy w tygodniu (5-8 godz.), tylko przedpołudniem, 
sprzątanie mieszkania 170 m2 i prasowanie. Tylko na rachunek!!  
Rodzina Zielińscy: 0151 40166900

Poszukujemy kierowców do transportu chorych (Krankentransport), możli-
we dokształcenie. Tel.: 0176 41798095

Zatrudnię pracownika na stanowisko magazyniera w branży elektronicz-
nej (pakowanie, rozpakowanie sprzętu elektronicznego, wprowadzenie do 
bazy danych). 20 h tygodniowo (Teilzeit).  
Od zaraz. Wymagana biegla znajomość języka niemieckiego.
Kontakt: info@tmc-home.de, tel.: 0177 3776877

Szukam współpracownika do montażu okien i drzwi z doświadczeniem, 
j.niemieckim i gewerbą. Kontakt: 0179 1242089 Krzysiek

Firma Transportowa szuka pracowników z Gewerbą do pracy przy prze-
prowadzkach. Tel.: 0151 24242432

Praca w Berlinie jako kierowca Kat C+E od zaraz w Spandau. 
Tel.: 0159 05411641

Praca na produkcji mięsnej i wędlin od zaraz w Spandau
tel.: 0159 05411641

Tłumaczymy profesjonalnie Twój życiorys/CV i aplikacje na prace 
w Niemczech. Posiadamy kontakty w przemyśle i handlu oraz dobrą znajo-
mość rynku www.berlinconsultant.de, info@berlinconsultant.de, 
tel.: 0049 30 308124 82

Szukam stolarza, montera mebli na wymiar, do 450 € Basis. 
Tel.: 030 92405384 lub 0151 59119112

Zatrudnię informatyka / administratora IT do pracy, ze znajomością  
j. niemieckiego. Cały lub pól etatu. Dokładne informacje pod:
www.ps-itservice.de/news E-mail: bewerbung@ps-itservice.de

Poszukujemy pracownika. Firma w Berlinie, Moabit,  
Beussesltraße 44 n -q, Haus 25, 10 553 Berlin. Praca w magazynie z warzy-
wami, pełen etat, niewymagana znajomość języka niemieckiego. 
Tel: 0048 660793315

Poszukuję osób do pracy na budowie. Mile widziane doświadczenie. 
Tel 0152 12025028

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

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

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

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).
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Wir, die Firma Reichel Dienstleistungen GmbH, suchen ab sofort motivierte 
Mitarbeiter/-innen als Reinigungskraft zur Verstärkung unseres Teams.  
 
Arbeitszeiten:  Vollzeit oder Teilzeit / Tag- oder Nachtschicht  
Einsatzgebiet:  Berlin  
Bezahlung:   nach Tarif  
 
Gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt.  

 
Kontakt: info@reicheldienstleistungen.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!!!

Ok, dosyć tego. Wakacyjna aura trwająca 
od maja rozpieszczała nas dość długo, 
byśmy się zdążyli znudzić wakacyjnymi 
przyjemnościami.Weekendowe wypady 
nad berlińskie jeziora, niezliczone grille 
organizowane w miejscowych parkach, se-

anse filmowe pod chmurką i piknikowanie nad rzeką – choć 
powtarzałam sobie, że ich czas mógłby się nigdy nie kończyć 
– dobiegły końca i z ulgą przyjmuję wrzesień i nadchodzą-
cą z nim obietnicę jesieni. Z głową pełną letnich wspomnień, 
z twarzą wciąż rumianą od piekącego słońca, z niecierpliwo-
ścią czekam na chłodniejsze dni, które pachną ziemią po ule-
wie, a wkrótce także gorącą herbatą i śliwkowymi powidłami.

Chłodna jesień ma dla mnie jedną zasadniczą zaletę – po 
rozleniwiającym lecie, swoimi długimi wieczorami zmusza 
mnie do planowania, obwieszczając początek końca roku, 
sprawia, że rozważniej ustalam priorytety na kolejne miesią-
ce i odważniej spełniam odkładane do tej pory marzenia. Nie 
wszystkie jednak – są wśród nich takie, które kolejny rok po-
zostaną w sferze marzeń. Dlaczego? Powód, choć ukrywa się 
pod różnymi postaciami, jest jeden. Strach. Przed porażką. 
Przed tym, że może się nie udać, nie wyjść. Próba bronie-
nia się przed sytuacją, w której coś, co od dłuższego cza-
su wydaje się nam doskonałym pomysłem, może okazać się 
niewypałem, zupełną klapą. Kurczowe trzymanie się strefy 
komfortu, by nie musieć stawiać czoła nowym wyzwaniom, 
które wymuszają na nas elastyczność i otwartość na zmia-
ny. Niezdolność do postawienia wszystkiego na jedną kartę 
i jednoznacznego podjęcia decyzji. Co jeśli nie podołamy? Co 
jeśli zawiedziemy?

Strach. Przed ryzykiem związanym z inwestycją czasu i pie-
niędzy. Realizację niektórych marzeń odkładamy przecież 
latami. Gromadząc fundusze, odmawiając sobie nierzadko 
codziennych przyjemności, z dumą wrzucamy kolejne bank-
noty do skarpety czy przelewamy na otwarte w tym celu kon-
to. Wolny czas spędzamy na doszkalaniu się i rozpoznawaniu 
możliwości, a wszystko po to, by być jak najlepiej przygotowa-
nym na ten wyczekiwany moment, kiedy marzenie przekute 
zostaje w rzeczywistość. Co, jeśli to wszystko na nic? Co jeśli 

FELIETON
kilkuletnie inwestycje nie przyniosą oczekiwanych korzyści?

Strach. Przed rozczarowaniem. Zakorzeniony w głowie pomysł – 
na podróż dookoła świata, na przeprowadzkę na wieś, na otwar-
cie własnej kawiarni lub stworzenie własnej kolekcji odzieżowej 
– kiełkuje i rozwija się bez żadnych przeszkód, mając się cał-
kiem dobrze w sferze marzeń. W wyobraźni wszystko idzie jak 
po maśle, plecy nie uginają się pod ciężarem plecaka, wieś jest 
sielska i wesoła, kawiarnia przynosi dochody, autorska kolekcja 
wyprzedaje się na pniu, a my sami rozpływamy się ze szczę-
ścia, osiągając stan spełnienia. Co jednak, jeśli będzie inaczej? 
Włożony w realizację marzeń trud nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów? Nie wystarczy, by osiągnąć sukces? Nie uszczęśliwi 
nas tak, jak myśleliśmy?

Szkoda, że bojąc się wszystkiego dookoła – porażki, ryzyka, 
rozczarowania – zapominamy o tym najważniejszym i jedynym 
strachu, który powinien nam towarzyszyć – strachu przed mar-
nowaniem życia na realizację scenariusza, który został napisany 
przez los czy przypadek. Nie znam historii sukcesu, która nie 
opierałaby się na ryzyku, której bohaterowie nie ponieśliby choć 
jednej porażki, której nie towarzyszyłoby rozczarowanie. Nie 
znam człowieka sukcesu, który by się nie bał, który nie miałby 
obaw czy wątpliwości. Nie znam nikogo, kto mówiłby o szczęściu 
i marzeniach bez wspominania, ile go to kosztowało, ile błędów 
w ich realizacji popełnił i ile razy się potknął.

Jesień to dla mnie wyjątkowa pora – kiedyś pierwszy dzień 
szkoły, później pierwsze przygotowania do studiów. To jesienią 
przeprowadzałam się do nowych miejsc, także do Berlina. Czas 
wielkich decyzji, zmian i podejmowania ryzyka. I choć pamiętam 
strach towarzyszący większości wrześniom w moim życiu, wiem, 
że było warto. Tak będzie też w tym roku – po beztroskim lecie, 
któremu pozwalałam się zaskakiwać na każdym kroku i porywać 
przez nurt wakacyjnej spontaniczności, we wrześniu biorę życie 
w swoje ręce i spełniam marzenia. I boję się tylko jednego – że 
biorę się za to za późno, by spełnić je wszystkie.

Anna Burek

10.09.2018

Betoniarnia zatrudni osoby na stanowisko
 operator pompy budowlanej. 

Wynagrodzenie:15€/ godz. brutto.
 Umowa o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie inne 

dodatki socjalne. Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 

0049 151 587 54 338
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Radio COSMO po polsku od poniedziałku do piątku
o 18.00 live stream w internecie i na smartfonach
o 22.00 na antenie radia COSMO

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

Pobudzać do myślenia 
Do Berlina przyjechał prawie 40 lat temu. Dziś jest animatorem życia 
polonijnego w tym mieście. Bogusław Fleck – artysta grafik, społecznik, 
twórca Uniwersytetu Trzech Pokoleń na Uniwersytecie Humboldtów, za 
swą działalność otrzymał Złotą Sowę Polonii.

Rozmowa Moniki Sędzierskiej z Bogusławem Fleckiem, grafikiem, ma-
larzem, społecznikiem, inicjatorem Uniwersytetu Trzech Pokoleń na Uni-
wersytecie Humboldtów w Berlinie, laureatem Złotej Sowy Polonii 2018 
za działalność polonijną.  

Spędza Pan lato w Berlinie? 

Tak, nie wyjeżdżam. Lubię lato w Berlinie. Mamy lasy, wodę, dużo imprez 
kulturalnych. Fajnie jest tutaj siedzieć.

Ta fascynacja Berlinem trwa już od... prawie 40 lat?

To prawda. Polubiłem, a nawet pokochałem to miasto. Przeżyłem w nim 
większość swojego życia.

Przyjechał Pan do Berlina Zachodniego w 1980 roku, choć miał Pan 
zupełnie inne plany. Wierzy Pan w przypadki?

Wierzę w przypadki i uważam, że życie pisze własne scenariusze, które 
powinniśmy uważnie śledzić i reagować w niektórych momentach. 

Ten przypadek sprawił, że znalazł się Pan w Berlinie Zachodnim, 
zamiast w Amsterdamie. Jak to się stało?

Jechałem do Amsterdamu na studia, ponieważ dostali się tam moi przy-
jaciele. Na prośbę przyjaciela wysiadłem w Berlinie, żeby przekazać pre-
zent jego siostrze i zostałem do teraz. 

Polska lat 80. to protesty robotnicze, „Solidarność”, stan wojenny-
...W tym czasie w Berlinie królował wolny duch i nocne życie. Jak 
wyglądała ta rzeczywistość z perspektywy młodego emigranta? 

Dla mnie przez długi czas była to po prostu przygoda. Bardzo długo my-
ślałem o tym, żeby wracać do Polski. Do momentu, kiedy w Polskiej Misji 
Wojskowej nie zabrano mi paszportu. Wtedy podjąłem decyzję, że zosta-
ję tutaj. Mój statut był dosyć niewyraźny, ponieważ nie miałem azylu, ani 
pochodzenia. Byłem w Berlinie tylko dlatego, że dostałem się na studia. 
Ale wszystkie środki finansowe musiałem zdobywać sam. Zarabiałem 
na czarno, bo nie miałem pozwolenia na pracę. Wówczas wszystko było 
przedziwne. Dziś, kiedy opowiadam to córce, ona twierdzi, że byłem dys-
kryminowany, ale ja byłem szczęśliwy, będąc w ten sposób dyskrymino-
wany. Mój pobyt był nie do końca pewny i nawet po studiach nie miałem 
oficjalnego prawa do pracy w zawodzie grafika.

W drodze wyjątku dostałem pracę jako „technischer Zeichner”, ponieważ 
pracowałem w Polsce w konserwacji zabytków, a to było bardzo cenione.

Został Pan absolwentem Wydział Komunikacji Wizualnej w Wyższej 
Szkole Sztuk Pięknych w Berlinie.

Tak, ale najpierw skończyłem Industriedesign czyli formy przemysłowe.

COSMO – Radio po polsku
Polska audycja radia COSMO to jedyne w swoim rodzaju spotkanie 
z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska 
muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi 
tworzącymi polską kulturę w Niemczech.

Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język polski. 
Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach, 
które Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie 
czytać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą 
w Berlinie i innych regionach Niemiec.

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.

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

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

Mimo miłości do sztuki i malarstwa swoje życie związał Pan z kom-
puterem?

Tak. Moją pasją w zasadzie było projektowanie wnętrz, ale takiego kie-
runku nie było w Berlinie, więc poszedłem najpierw na Wydział Form 
Przemysłowych, a później przeniosłem się na komunikację wizualną, po-
nieważ trochę przestraszyłem się tych form przemysłowych. Wydawało 
mi się, że po tym będę miał małe szanse zawodowe. To był mój błąd. Do 
tej pory trochę żałuję, ale tak się stało i jest ok.

Czym zajmował się Pan jako grafik komputerowy?

Praktycznie wszystkim, co należy do grafiki użytkowej, począwszy od 
plakatów, folderów, książek, składu gazet, loga, strony internetowe. To, 
co należy do mojego zawodu mam przerobione. I nadszedł taki czas, że 
zacząłem malować. Nie zrezygnowałem z zawodu grafika, ale już jestem 
nim troszeczkę zmęczony. Poza tym lubię zmiany. 

Maluje Pan na płótnie czy w komputerze?

Projekty swoich obrazów do tej pory robiłem w komputerze, dlatego że 
pewnych efektów nie da się przewidzieć tak od razu, jak przy malowaniu.  
Zwłaszcza, że posługuję się przestrzeniami przezroczystymi, więc w tym 
pomaga mi komputer. W momencie, kiedy jestem w stu procentach za-
dowolony, nanoszę farbą akrylową na płótno. 

Dopiero w ubiegłym roku pozwolił Pan szerszej publiczności na 
oglądanie efektu tej pracy. Dlaczego tak długo chował Pan obrazy? 

Nie wiem, czy je chowałem, po prostu wieszałem je u siebie w miesz-
kaniu. Trochę mnie przyjaciele zmusili i sprowokowali, żebym zrobił 
pierwszą wystawę i tak się też stało. Odbyła się w Poczdamie i wtedy 
po raz pierwszy zobaczyłem, że komuś podobają się te prace. Szczerze 
mówiąc, nie tworzyłem z tą nadzieją, ponieważ wszystkim się i tak nie 
dogodzi. Komuś się podoba, komuś się nie podoba. Na kilkanaście obra-
zów na tej wystawie 5 zostało sprzedanych, więc dla mnie był to dowód, 
że ktoś je chce mieć. To było zupełnie nowe doznanie emocjonalne, więc 
postanowiłem kontynuować malowanie. Kolejną wystawę miałem w Ło-
dzi, a teraz przygotowuję się do warszawskiej. 

O tych planach jeszcze porozmawiamy. Teraz chciałam poruszyć 
jeszcze inny wątek. Mam wrażenie, że kiedyś przyglądał się Pan 
z dystansu Polakom w Berlinie, był pan raczej niewidoczny w tym 
środowisku, choć jako grafik komputerowy projektował plakaty na 
różne polonijne akcje, a nawet stworzył portal Polacy w Berlinie. 
Co sprawiło, że postanowił Pan to zmienić i zająć się działalnością 
społeczną dla Polonii? Co było tym impulsem?

Doszedłem do wniosku, że nie mogę występować jako osoba prywatna, 
jeśli chcę formalnie realizować pewne projekty w kręgu polonijnym, po-
nieważ nie daje mi to żadnych praw. Dlatego założyłem stowarzyszenie 
Polikultura i wówczas mogłem występować jako podmiot, który może 
ubiegać się o jakieś prawa. I tak zacząłem realizować projekty europej-
skie, dzięki którym poznałem dużo osób w Europie, które robią podob-
ne rzeczy.  Będąc w Wiedniu zainspirowałem się działalnością jednego 
człowieka, który stworzył tam Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pomyślałem 
sobie, że to nie byłoby głupie, zrobić coś takiego w Berlinie. Wróciłem 
i zacząłem działać w tym kierunku. Po pewnym czasie doszedłem do 
wniosku, że Uniwersytet Trzeciego Wieku jest nie fair, zwłaszcza wśród 
Polonii, ponieważ izoluje on seniorów od reszty. I stworzyliśmy Uniwer-
sytet Trzech Pokoleń. 

To był rok 2014, radio Cosmo, a wcześniej Funkhaus Europa, pilnie 
uczestniczyło w wykładach UTP. Od początku uniwersytet działał 
z wielkim rozmachem. Macie prestiżową lokalizację, czyli Uniwersy-
tet Humboldtów i świetnych wykładowców. Jak to się udało?

Ja jestem tylko pomysłodawcą, natomiast realizuję to wspólnie z Funda-
cją Pokolenia Pokoleniom z Warszawy z Basią Czechmeszyńską-Skow-
ron i Hanką Jakob. Doszedłem do wniosku, że skoro już mam takie part-
nerki, to musimy iść rzeczywiście na 100% w dobrym kierunku. Zależało 
nam na tym, żeby polskojęzyczną imprezę zrobić w przestrzeni publicz-
nej Berlina i stąd pomysł na Uniwersytet Humboldtów.

Od tych czterech lat uniwersytet ewoluował, wykłady tłumaczone są 
na język niemiecki, co otwiera was na niemiecką publiczność. Od 
jakiegoś czasu spotkaniom towarzyszą również wystawy. Jak udaje 
Wam się znaleźć fundusze? 

To jest nasz największy problem. Pozyskiwanie grantów, siedzenie w pa-
pierach i rozliczanie projektów zupełnie nie sprawia nam przyjemności, 
bo to jest bardzo mozolna i nieprzyjemna praca, ale ktoś to musi zrobić, 
więc robimy. Dużym sukcesem było to, że dostaliśmy finanse na tłuma-
czenie, ale już od września nie będziemy mieli tłumaczeń. Będziemy sta-
rali się pozyskać pieniądze po stronie niemieckiej, ale ogromnie ciężko 
znaleźć sponsora czy instytucję, która zechciałaby wspierać nas regu-
larnie. Może nam się uda zebrać pieniądze na jakiś pojedynczy wykład. 
Na wszystkie pozostałe rzeczy otrzymujemy pieniądze od Polsko-Nie-
mieckiej Fundacji na rzecz Nauki, troszeczkę dorzuca nam również BKM 
(przyp. red. Pełnomocnik Rządu Niemieckiego ds. Kultury i Mediów). 

Bogusław Fleck
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Problem z pisaniem 
wesołych tekstów 

Rozmowa z Michałem Masłoniem – mieszkającym w Berlinie muzy-
kiem, wokalistą i kompozytorem.

Wolisz, kiedy nazywa się Ciebie wokalistą, które to określenie ko-
jarzy się bardziej z muzyką pop, czy jednak śpiewakiem, co z kolei 
pasuje do opery. A Ty ukończyłeś Akademię Muzyczną w Łodzi.

To prawda. Ale nie zastanawiałem się nad tym, które określenie bardziej 
do mnie pasuje. Z wykształcenia jestem śpiewakiem operowym, przez 
ostatnie 10 lat śpiewałem jednak przede wszystkim piosenki pop, a teraz 
ponownie odczuwam pragnienie, żeby wrócić do muzyki klasycznej.

To dlaczego po studiach porzuciłeś ją dla „zwykłych” piosenek?

Nie wyobrażałem sobie życia bez muzyki, ale zawsze chciałem robić coś 
swojego. W muzyce klasycznej śpiewak najczęściej jest odtwórcą. Mamy 
określone ramy, których musimy się trzymać, czy to przy śpiewaniu arii 
operowych, czy przy wykonywaniu innych utworów. Natomiast potrzeba 
wyrażania siebie przez muzykę i teksty sprawiła, że postanowiłem śpie-
wać „coś zwykłego”.

Słuchając Twoich piosenek można przenieść się w klimat lat 90., 
kiedy polską muzyką pop rządziły takie zespoły jak Varius Manx. 

Uwielbiam Varius Manx. Byłem totalnie zakochany w Anicie Lipnickiej, 
a potem w Kasi Stankiewicz. Uciekałem ze szkoły, żeby jeździć za nimi 
w trasy koncertowe. To było szaleństwo. I to słychać dziś w mojej muzy-
ce. Kiedy ktoś mówi mi, że ona przypomina mu Varius Manx, ja zawsze 
traktuję to jako komplement.

A ten romantyk o wrażliwym sercu, który najczęściej jest bohate-
rem Twoich piosenek, facet, który czasem nie wstydzi się zapłakać, 
to Ty?

Niestety tak (śmiech). Mam problem z pisaniem wesołych tekstów. Na-
wet jeśli muzyka ma optymistyczny wydźwięk, to w tekście musi być 

Polak – emigrant – człowiek 
sukcesu 

Pracują w najlepszych światowych firmach sektora IT. Są właściciela-
mi startupów i innowatorami. Odnieśli sukces za granicą i mają duży 
wkład w postęp naukowo-technologiczny. Właśnie takim Polakom 
poświęcony jest projekt badawczy „E-migracja – Polska Diaspora 
Technologiczna”.  

„To pierwsze tak kompleksowe badanie tej społeczności” – zaznacza  
dr Rafał Raczyński w rozmowie z Adamem Gusowskim.

Skąd konieczność badań naukowych na temat polskiej migra-
cji technologicznej?

Czy to prawda, że Polska strona nie dokłada się do Waszego pro-
jektu?

Polska nas nie finansuje. Nawet Ambasada RP, która była naszym pa-
tronem, w tej chwili zabroniła nam używania logo ambasady, więc tam 
nie składamy już żadnych wniosków i myślę, że ze strony MSZ również 
byśmy nic nie dostali. 

Dlaczego tak się stało? 

Nigdy nie dostaliśmy żadnej oficjalnej informacji. Nigdy nie staraliśmy się 
zajmować działalnością polityczną. Zapraszaliśmy osoby,  które uważa-
liśmy za kompetentne, mądre i warte zaproszenia, ale nie kierowaliśmy 
się opcją polityczną. Tak wyszło.

Kto z prelegentów mógł się nie spodobać polskiej ambasadzie?

Kilku wykładowców mogło się nie spodobać: Magdalena Środa, Ireneusz 
Krzemiński, Stefan Chwin.  Wiele osób... Ale właściwie to jest nasz cel, 
żeby pobudzić ludzi do dyskusji. Jeśli ktoś był innego zdania, to była 
idealna okazja, żeby na ten temat u nas porozmawiać. 

We wrześniu rozpoczyna się nowy rok akademicki Uniwersytetu 
Trzech Pokoleń w Berlinie. Czego możemy się spodziewać?

Kalendarz jest już prawie na 100% ustalony. Wykład inauguracyjny 14 
września wygłosi profesor Eugeniusz Cezary Król, tematem będzie 
„Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 
1919-1945”. Wernisaż organizujemy w Klubie Polskich Nieudaczników. 
Zaprosiliśmy artystów, którzy zgłosili prace na temat 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę.  Co do dalszych planów, to mogę zdra-
dzić tajemnicę, że w marcu będziemy gościć Jurka Owsiaka. Bardzo się 
cieszymy z tego powodu. 

Kto nie może uczestniczyć w spotkaniach, to zachęcam do słucha-
nia wywiadów z wykładowcami na antenie COSMO, zresztą wszyst-
ko jest przez Was transmitowane...

Tak, od kilku lat każdy wykład jest nagrywany i publikowany na YouTube. 
Link można znaleźć na naszej stronie utp.berlin oraz na Facebooku.

Pana zaangażowanie na rzecz Polonii zostało docenione w tym roku 
w Wiedniu. Otrzymał pan Złotą Sowę Polonii 2018 za działalność 
polonijną. Co dla Pana oznacza to wyróżnienie? 

To bardzo miła nagroda, tym bardziej, że nie z każdej strony jesteśmy do-
ceniani, wręcz przeciwnie. Sowa była dużą i bardzo miłą niespodzianką. 

Dziękujemy za rozmowę.

Michał Masłoń

smutek i cierpienie. Ale mam wrażenie, że ludzie zaczęli od pewnego 
czasu szukać w muzyce jakiejś prawdy, ponieważ ostatnie lata były pla-
stikowe. Stąd sukces takich wykonawców jak np. Kortez.

O Berlinie mówisz, że jest to Twoje miejsce na ziemi. Dlaczego?

Po raz pierwszy przyjechałem do Berlina jeszcze na studiach, na week-
end majowy. I od razu poczułem się jak w domu. Nie potrafię tego wy-
tłumaczyć, ale trzymam się tamtego wrażenia. Poczułem się, jakbym już 
tu był i znał to miasto. Poczułem jego energię. A po ukończeniu studiów 
przez kilka miesięcy śpiewałem w grupie 12 tenorów i jeden z kolegów 
z zespołu zaproponował mi przyjazd do Berlina. Długo nie trzeba było 
mnie namawiać. Spakowałem się w dwa dni, przyjechałem do Berlina 
i mieszkałem tu dwa lata.

Od 2007 do 2009 r. A dlaczego wyjechałeś?

Było bardzo ciężko z pracą. W tamtym czasie Polska była już w Unii Eu-
ropejskiej, ale w Niemczech trwał nadal okres przejściowy jeżeli chodzi 
o pozwolenia na pracę. To była jedna wielka walka i w końcu poddałem 
się. Wyjechałem na krótko do Londynu, potem mieszkałem w Polsce, 
kilka lat w Bawarii i w końcu wróciłem do Berlina. 

A co Cię pociąga w tym mieście? Co powoduje, że, jak mówisz, czu-
jesz jego energię?

Uwielbiam wypuszczać się w Berlin i zatracać się w nim. Iść, oglądać, 
obserwować ludzi, usiąść na kawę, iść dalej … Kocham Prenzlauer 
Berg. Kiedy tam jestem, czuję że oddycham.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Maciej Wiśniewski
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W Polsce emigrację przedstawia się często jako szczególny i tragicz-
ny element polskiej historii. Często kojarzy się ona z ucieczką przed 
represjami, uciskiem czy ubóstwem. Sytuacja ta wpłynęła na uksztł-
towanie się pewnego stereotypu Polaka emigranta, który często ko-
jarzony jest z pracą fizyczną, aczkolwiek nie wymagającą pewnych 
kwalifikacji, natomiast wśród członków polskiej diaspory, zarówno 
dawnej, jak i współcześnie, znaleźć można wiele osób, które dzięki 
swoim umiejętnościom, wiedzy, doświadczeniu oraz ciężkiej pracy 
osiągnęły zagranicą znaczące sukcesy i wniosły istotny wkład w po-
stęp naukowo-technologiczny na świecie. Obecnie wielu  Polaków 
oraz osób o polskich korzeniach pracuje w czołowych, światowych 
firmach sektora IT, jest właścicielami startupów, albo są innowato-
rami. Ta interesująca i coraz liczniejsza  grupa zawodowa niestety 
nigdy nie została gruntownie przebadana, stąd pomysł na ten projekt 
badawczy.  

Na jakie etapy rozłożony jest ten projekt i kiedy poznamy 
jego wyniki?

Nasze badania przeprowadzane są w dwóch etapach. Pierwszy to 
badanie ilościowe w formie ankiety, które jest prowadzone w tym 
roku. Uruchomiliśmy pod adresem www.e-migracja.eu stronę inter-
netową, która zawiera elektroniczną wersję ankiety. Ta ankieta składa 
się z około 40 krótkich pytań dotyczących tożsamości migrantów oraz 
ich dotychczasowych doświadczeń migracyjnych. To badanie ankie-
towe potrwa jeszcze do końca października.  Pod koniec roku wyniki 
zostaną zaprezentowane w formie raportu cząstkowego, podsumo-
wującego pierwszą część badania, a raport będzie jednocześnie 
wstępem do przeprowadzenia drugiego etapu badań, czyli badań 
jakościowych. Te odbędą się w formie wywiadów, które zaplanowa-
liśmy na przyszły rok. Ciekawi jesteśmy, gdzie znajdują się przed-
stawiciele polskiej diaspory technologicznej, jakie wykonują zawody 
i jakie mają specjalizacje, jakie były motywy, które skłoniły ich do pod-
jęcia pracy za granicą, oraz czy są oni ewentualnie zainteresowani 
podjęciem współpracy z polskimi organizacjami i instytucjami.

Jak dokładnie określa Pan osoby ciekawe dla projektu badaw-
czego „E-migracja – Polska Diaspora Technologiczna”?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zatrudnione zagranicą 
w innowacyjnych sektorach gospodarki, Polaków, którzy wyemigro-
wali, jak i osoby o polskich korzeniach, również ekspertów, transmi-
grantów i współczesnych nomadów, którzy realizują swoje kariery 
globalne. Te osoby chciałbym serdecznie zaprosić na naszą stronę, 
do wypełnienia ankiety i do rozpowszechnienia informacji o naszym 
projekcie. 

Do szkoły bez komórki? 
Niedawno we Francji wprowadzono absolutny zakaz używania smartfo-
nów w szkołach podstawowych i średnich. W Niemczech trwa debata 
o zasadności używania tego sprzętu przez uczniów podczas lekcji. 
Zakaz istnieje tylko w Bawarii, ale sytuacja nie jest przejrzysta, bo 
każdy Land i każda szkoła może taki zakaz wprowadzić. Tylko, czy 
warto? O tym chciałbym porozmawiać z Krystyną Wolnik-Straub, 
nauczycielką języka polskiego jako ojczystego w Hamm, w Westfalii.

Pani uczniowie mogą korzystać ze smartfonów podczas lekcji? 

Tak, moi uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych pod-
czas lekcji, ale moje lekcje są specyficzne. Na te lekcje uczniowie 
przychodzą dobrowolnie, odbywają się już po lekcjach w ich macie-
rzystej szkole. Przychodzą do mnie więc o godz. 15:00 lub 16:00 i lek-
cje trwają do godz. 18:00 lub 19:00. 

Ale dlaczego pozwala Pani uczniom korzystać z telefonów ko-
mórkowych?

Moi uczniowie, przychodząc po zajęciach w swoich szkołach, nie-
jednokrotnie nie mają możliwości przekazania informacji swoim ro-
dzicom, czy dotarli na moje lekcje, czy nie. Dlatego pozwalam, by 
ich telefony były wyciszone, a jeżeli rodzice dzwonią, pozwalam na 
odebranie telefonu. Oczywiście, wszystko odbywa się na lekcjach za 
moją zgodą. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów, kiedy chcą, 
wychodzić z klasy itd. Te zasady ustalamy sobie na początku roku. 
Poza tym, jednym z tematów lekcji są wady i zalety korzystania z te-
lefonów komórkowych.

To porozmawiajmy o tych zaletach korzystania ze smartfonów. 
Czy można je jakoś w kreatywny sposób wykorzystać do nauki?

Oczywiście, że tak. To jest bardzo szybki dostęp do informacji. Roz-
mawiamy czasem o polskich artystach i nie zawsze mam możliwość 
pokazania uczniom, jak dany artysta wygląda. Wtedy proszę ich, by 

znaleźli go sobie w smartfonach. Poza tym, kręcimy na lekcjach krót-
kie filmy, mamy utworzone grupy na WhatsApp i tam możemy te fil-
my sobie razem oglądać. Oczywiście, to wszystko jest przygotowane 
i przemyślane. Taka lekcja  z wykorzystaniem smartfonu musi być 
bardzo dobrze przygotowana i przemyślana przez nauczyciela. 

A kiedy ktoś zacznie grać, odbierać śmieszne wiadomości i wcią-
gać w nie innych uczniów, jak później wyegzekwować od niego 
zakaz robienia tego, skoro smartfon jest dozwolony na lekcji?

Szczerze mówiąc, takiej sytuacji jeszcze nie miałam. Jeżeli któryś 
z uczniów nie wykonuje poleceń, to wtedy po prostu z nim rozma-
wiam. To wystarczy. Rzadko się zdarza, bym musiała w to angażo-
wać rodziców.

Cały czas mowa o nastolatkach?

Tak, ja uczę w klasach 5-10. Wpływ na decyzję o korzystaniu ze 
smartfonów mają różne czynniki. Gdzie i kiedy odbywają się lekcje, 
jak liczna jest grupa, jaki jest wiek uczniów, jakie są ich zaintereso-
wania, jaki jest ich poziom intelektualny. Znam swoje grupy i wiem, 
w której grupie na co mogę pozwolić. Poza tym, jest jeszcze jeden 
aspekt pozytywny. Jedna z naszych nauczycielek od grudnia leży 
w szpitalu. Postanowiliśmy z całą grupą nagrać na lekcji dla niej fil-
mik. Kiedy go dostała na telefon, bardzo się ucieszyła!

A jak wygląda sytuacja w przypadku egzaminów? Czy wtedy te-
lefony wciąż mogą być włączone?

Uczniowie zdają egzaminy w 10 klasie. Wtedy telefony są wyłączone 
i złożone na biurku.

A jeśli przyjdzie rodzic, który stwierdzi, że jego dziecko nie daje 
sobie rady ze smartfonem, jest uzależnione i lepiej byłoby, gdy-
by cała klasa go nie używała?

Nie korzystamy z telefonów na każdej lekcji. Jeżeli rodzice zgłoszą 
taki problem, że dziecko jest uzależnione od telefonu, to będziemy 
szukać rozwiązania, ale na pewno nie będzie ono dotyczyło całej gru-
py. Zresztą, wróćmy do tego pozytywnego aspektu. Uczniowie uczą 
się, że portale społecznościowe służą do przekazywania ważnych 
informacji, a nie do wypisywania bzdur czy obrażania się wzajemnie. 
Niektórzy uczniowie dopiero na lekcji dowiadują się, że smartfon słu-
ży nie tylko do grania i do pisania na portalach społecznościowych, 
ale również do zdobywania informacji. 

Jak podaje tygodnik DER SPIEGEL, uczniowie jednego z gimna-
zjów w Zurychu byli zdziwieni i zachwyceni, że przez weekend 
wytrzymali bez smartfonów podczas wycieczki klasowej w góry. 
Później opowiadali, że tak intensywnie jeszcze ze sobą nie roz-
mawiali. Może więc warto spróbować wyciszyć to narzędzie, 
które często jest ważniejsze od naszego rozmówcy, sąsiada, 
kolegi?

Tutaj przyznam Panu rację. Wycieczki szkolne to jest odrębny temat, 
wręcz temat rzeka. Czasem warto na tych wycieczkach ten telefon 
wyłączyć, aby porozmawiać z drugim człowiekiem.

Dziękujemy za rozmowę!

COSMO – Radio po polsku
Polska audycja radia COSMO to jedyne w swoim rodzaju spotkanie 
z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska 
muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi 
tworzącymi polską kulturę w Niemczech.

Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język polski. 
Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach, 
które Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie 
czytać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą 
w Berlinie i innych regionach Niemiec.

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.

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

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

COSMO – Radio po polsku
Polska audycja radia COSMO to jedyne w swoim rodzaju spotkanie 
z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska 
muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi 
tworzącymi polską kulturę w Niemczech.

Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język polski. 
Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach, 
które Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie 
czytać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą 
w Berlinie i innych regionach Niemiec.

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.

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

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

Radio COSMO po polsku od poniedziałku do piątku
o 18.00 live stream w internecie i na smartfonach
o 22.00 na antenie radia COSMO

w Berlinie na fali 96,3 MHz
w Nadrenii Północnej - Westfalii - 103, 3 MHz,
w Bremie i Dolnej Saksonii - 96,7 MHz.
tel. 030 - 97 993 - 35 610
www.cosmoradio.de
polnisch@rbb-online.de
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Dmuchawce, latawce, wiatr... Jest taki 
dzień, podczas którego na berlińskim nie-
bie możemy zobaczyć same dziwy. Dzie-
więciometrową wiewiórkę, gigantyczne 
pszczoły, które się do nas uśmiechają, 
olbrzymie krety (tak, też umieją latać!), 
ale też Elvisa, który tańczy jak szalony, 
a gdzieś w tle widać wieżę telewizyjną... 
Zresztą kto wie, może jest on właśnie 
w drodze na Alexander Platz? Co roku na 
Tempelhofer Feld pojawia się 50 000 od-
wiedzających.

W tym roku możemy spodziewać się naj-
większej na świecie turbiny (45 metrów), 
gigantycznej ośmiornicy (47 metrów), lata-
jącego wieloryba (30 metrów) i superbo-
haterów, jak Super Mario, Batman i Super-
man (12 metrów).

Pojawią się też mistrzowie latawców (cóż 
za wspaniały zawód!!!), którzy prezento-
wać będą swoje umiejętności. Poza tym 
– też muzyka. Ta rozbrzmiewać będzie 
z paru wybudowanych scen. A na zakoń-
czenie wieczoru – fajerwerki!

Festiwal potrwa od godziny 11:00 do 
20:00. To rozrywka dla całej rodziny. Dla 
młodszych, dla starszych. Nie ma osoby, 
która nie krzyknie: „Wow!!!!”. Wstęp oczy-
wiście bezpłatny. Zachęcamy do zrobienia 
swojego latawca, jeżeli nie w domu, to na 
pewno będzie okazja na warsztatach.

W ramach BERLIN ART WEEK (Tydzień 
Sztuki w Berlinie) setki galerii w stolicy 
Niemiec zaprezentują nowe oblicze. Nowe 
galerie staną w szranki ze starymi.

Wystawy, instalacje, galerie, sale projek-
cyjne, prywatne zbiory... Tydzień ten ma 
jedno główne zadanie: pokazać, jak wiele 
oblicz ma artystyczne życie w Berlinie. To 
okazja do spotkania i posłuchania dyskusji 
z udziałem artystów, kolekcjonerów, gale-
rystów, dyrektorów muzeów i miłośników 
sztuki. Program jest bardzo bogaty, dlate-
go najlepiej udać się na stronę: www.berli-
nartweek.de Tam znajdą Państwo wszyst-
kie szczegóły. Na stronie można zamówić 
newsletter. Facebook, Instagram, Twit-
ter – zachęcamy do korzytsania również 
z tych mediów.

Czego nie wolno przegapić:

1. Otwarcie wystawy Lee Bul w Martin 
Gropius Bau. Artystka pochodzi z Korei 
Południowej

   Jest rzeźbiarką i autorką robiących wra-
żenie instalacji, które urzeczywistniają 
futurystyczne marzenia.

Tu możemy spodziewać się czegoś na-
prawdę zaskakującego, a znając możliwo-
ści Martin Gropius Bau i przestrzenie ga-
lerii – wystarczy tylko niecierpliwie czekać. 
Pozycja obowiązkowa.

2. Agnieszka Polska w Hamburger Bahn-
hof. Artystka urodziła się w Lublinie 
i podbija z powodzeniem nie tylko Niem-
cy. Tworzy filmy i robi zdjęcia. Bawi się 
animacją i scenami z filmów. W 2017 
roku przyznano jej w Berlinie prestiżową 
nagrodę (Preis der Nationalgalerie).

3. Julian Charrière w Berlinischen Galerie. 
Artysta urodził się w 1987 roku w Mor-
ges, francuskojęzycznej części Szwaj-
carii. Jest laureatem GASAG Art Prize 
2018. Swoją instalacją w berlińskiej ga-
lerii zabierze widzów w podwodny świat 
Pacyfiku, gdzie ponad 70 lat temu Stany 
Zjednoczone testowały broń jądrową. To 
pierwsza solowa wystawa w Niemczech 
tego młodego artysty.

21 września startuje przepiękna wystawa 
„Burzliwe czasy. Archeologia w Niem-
czech” w Martin Gropius Bau, na której 
zobaczymy spektakularne odkrycia ostat-
nich lat. To wystawa ambitna, dlatego pro-
ponuje nowe spojrzenie również na stare 
zabytki. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
zobaczyć, jak od bardzo dawna Europa 
jest w ciągłej interakcji. Mobilność, kon-
flikty, wymiany, innowacje – to wszystko 
od tysięcy lat wywiera wpływ na wspólne 
życie Europejczyków.

Wystawa jest podzielona właśnie według 
tych tematów. W pokojach zobaczymy 
eksponaty ze wszystkich niemieckich lan-
dów. Opowiadają one i uzmysławiają to, 
jak te wszystkie międzyrejonowe interak-
cje wywierały wpływ na życie osobiste, 
ekonomiczne i religijne zwykłych ludzi. 
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiel-
kim i jak wielu wpływom ulegamy. Zapomi-
namy, że jesteśmy zlepkiem wielu kultur. 
Rok 2018 został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Wyda-
rzenie w Martin Gropius Bau idealnie się 
w ten rok wpisuje. Dzięki niemu zanurzy-
my się też we współczesne tematy, takie 
jak migracje, integracja, natłok informacji 
obrazkowych, postęp technogiczny. To 
wspaniałe, że zrozumieć teraźniejszość 
pomaga nam archeologia.

Marta Szymańska

Wystawa rusza 21. września 2018 
i potrwa do 6 stycznia 2019 roku

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin, Niemcy

Godziny otwarcia:
Od środy do poniedziałku 
od 10:00 do 19:00
We wtorki zamknięte.

Bilety:
normalny 12 €
ulgowy € 6

Wstęp wolny do 18 roku życia.

22 września 
FESTIWAL LATAWCÓW NA 
TEMPELHOFER FELD

26-30 września 
BERLIN ART WEEK

ARCHEOLOGIA W BERLINIE

Nieboskłon. Najstarsze przedstawienie nieba w Euro-
pie, znalezione w 1999 roku przez Raubgräbern am 
Mittelberg, Sachsen-Anhalt. © Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Foto: Ju-
raj Lipták Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland
brąz i złoto, ok. 1600r  p.n.e.

Agnieszka Polska, The Demon’s Brain, 2018, fot. 
Agnieszka Polska

Fot. Julian Charrière

Fot. Lee Bul
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stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

  822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de 
 

 
 

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

ZDROWIE
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Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

Z a h n ä r z t i n
Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.:  (030) 615 18 22

Mo:   12:00 - 20:00
Di, Do:   10:00 - 13:00

14:00 - 18:00
Mi, Fr.:   09:00 - 13:00

S p r e c h z e i t e n :

STOMATOLOG W CHARLOTTENBURG
Hans - Peter Fenske

Rhinstr. 15, 10315 Berlin, tel.: 3445040
S-Bhn.: Friedrichsfelde Ost 

godz. 
przyjęć:

pn. 8.30-12
14-18

wt.
12-18

śr.
8.30-14

czw.
12-18

pt.
nieczynne

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

sob.
9-14

Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

---------

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

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

Dr.  Alina Gutsch-Trepka
Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

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

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

ZDROWIE
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ZDROWIE

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)

Opieka pielęgnacyjna i pomoc
w gospodarstwie domowym (SGB XI)
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpłatne porady (Pflegeversicherung)

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75
Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

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

 

              
Flemmingstr. 5,

U9, S1 
12163 Berlin-Steglitz

TERMINY PO UZGODNIENIU/WIZYTY DOMOWE

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

U DZIECI ORAZ DOROSŁYCH

Anna Kolesinski
staatl. gepr. Logopädin

WSZYSTKIE KASY CHORYCH I PRYWATNIE MÓWIMY PO POLSKU

 GABINET LOGOPEDYCZNY

Telefon:
0 30/ 67 94 65 15
0173/ 65 38 915

Dr. med Emilia Witwer-van de Loo
życzy wszystkim pacjentom wesołych wakacji i udanego urlopu. 

Od 27.7-19.8.18 jestem na urlopie. 
Zastępstwo: Carola Kadgien, Klosterstr.6/7, 13581 Berlin 

Tel.: 030-3316772, kontakt@frauenarztpraxis-kadgien.de

DOM SENIORÓW w Polsce

Wysokiej klasy od 900 €/miesiąc
Tel.: 0049 157 31118529
E-mail: info@corvitale.de

www.corvitale.de

Nasze usługi:

Polska Prywatna 
Praktyka Fizjoterapeutyczna

Zapraszamy wszystkie kasy prywatne i prywatnych pacjentów

Gimnastyka, Manuelle Therapie, gimnastyka twarzy żuchwy, gimnastyka bioder, 
gimnastyka dla kobiet ciężarnych, manuelle lymphdreinage, masaże klasyczne, 

masaże stóp (Fussreflexzonenmassage), akupresura, 
czerwone lampy, borowina i fango, wellness usługi: Relaxmassage, 

masaż twarzy, masaże głowy (migreny), pakiet uroda (pilling, masaże, maska).

Godziny przyjęć: Pon./Wt./Czw. od godz. 9.00 do 13.00 oraz od 15.00 
do 18.00, Śr. tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, Pt. od 9.00 do 12.00 

Serdecznie zapraszam: Gartenfelder Str. 58, 13599 Berlin-Spandau,
tel.: 030-46735968 oraz tel.: 0160-5383503

Dojazd:  ( Paulsternstr.), Bus 139, X33 - przystanek Paulsternstr./Gartenfelder Str. (Berlin)

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

soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

ALKOHOLIZM
- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin

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

lek. med. Marek Kubicki
specjalista intensywnej terapii

www.marekkubicki.com
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ZDROWIE

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

ZDROWIE

Stacja opieki domowej SCHWESTER  EVA
- Usługi pielęgnacyjne i opieka medyczna 
- pomoc w wykonywaniu codziennych
  obowiązków domowych 
- bezpłatne doradztwo w zakresie
  społeczno-socjalnym / Pflegeversicherung 
- personel polskojęzyczny
- rozliczeń dokonujemy z kasami chorych,
  kasami ubezpieczenia społecznego
  oraz z Urzędem ds. Socjalnych.  

Adres:  Auguste - Viktoria - Allee 82 , 13403 Berlin 
Tel.: 030 805 77 497, Funk: 0175 7128973 
E-mail: pflegedienst.schwester-eva@web.de

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

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

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

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

WYPADKI W PRACY I SZKOLE 
LECZENIE ZACHOWAWCZE I OPERACYJNE 

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

ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING
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). 

Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński
Specjalista Ginekologii i Położnictwa

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

9:00-13:00 und 15:00-18:00
Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG
Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon.+ Śr. 12.30 - 19.00, Wt.+ Cz. 8.00 - 14.00, 
Pt. 10.00 - 15.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku

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

 • 

Ortopeda i traumatolog
Dr. med. Marek Rutkowski

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse

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

Tel.
         030 499 07 360

:  030 491 91 9513409 Berlin - Reinickendorf
Reginhardstr. 34
e-mail: praxis.germedica@gmail.com

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych/lek. rodzinny

NOWOŚĆ! Medycyna NATURALNA i estetyczna, Anti-Aging, m.in. 
dożylne kuracje witaminowe, osocze bogatopłytkowe 

PRP - "Vamipirlifting".
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USŁUGI / INNE

Mobil: 0173 6206292,   fax: 030 65940163
kubielektro@gmail.com

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Meisterbetrieb

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

/ Odbiory "E-Check" 

Blower Door Test
Testy szczelności budynków

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

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

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

Wszelkie prace
remontowe

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

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

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

20%. 

Wszystkie formalności za darmo! Zaufaj mi!

Jeśli uważasz, że płacisz za dużo, pozwól nam to sprawdzić.
Powiedz dość zawyżania waszych rachunków.

,

Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a

16552 Schildow

 
 

 
 

Tel.: 033056/432917 
Fax: 033056/432918 

Funk: 0172 30 50 652 
dikokosicka@gmx.de 

  
 

CHCESZ ZM IENIĆ  TWOJĄ  KUCHNIĘ?
 

WYMIENIAMY FRONTY I  BLATY! 
Wymierzanie oraz oferta bezpłatnie i bez zobowiązań dla klienta ! 

DDIIKKOO   
 

Zapraszamy po uzgodnieniu terminu

 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

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

Zajmujemy się wprowadzaniem psów wcześnie rano. Opieka nad kotami 
w domu klienta. Opieka indywidualna zwierząt. Wizyty u weterynarza.

Poszukujemy do współpracy asystenta i dog sittera
www.hundi-haustierbetreuung.de, tel.: O152 22706641

 Opiekujemy się kotami i psami
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                      REMONTY   MIESZKAŃ       
tapetowanie-malowanie    kafelkowanie      panele  podłogowe   
meble kuchenne           drzwi suwane przejściowe           żaluzje
                 INNE PRACE REMONTOWO -BUDOWLANE 

      TEL.030/ 40205275         MOBIL. 0178 9034361 

USŁUGI / INNE

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

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

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

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

Ty szukasz mnie! JA? A po co? Bo JA załatwie ci naprawdę 
wszystko-szybko 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.

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    

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

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  

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

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     

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    

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

Firma budowlana wykonuje remonty w zakresie: - wymiana pokryć 
dachowych, - wymiana, naprawa obróbek dekarsko - blacharskich,  
- więźby dachowe, - ocieplenia budynków, - układanie glazury, kamienia 
naturalnego, - regipsy, szpachlowanie, malowanie, tapety, - hydraulika, 
elektryka, - parkiety, panele, itp., tel.: 0151 43532633 Mariusz, 
tel.: 0151 75579462 Kamil

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

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

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała, 
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring, 
kreatyna). Agnieszka 0157 30430185 

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

Makijaż permanentny, brwi, oczy, usta, microblading.
Kwasy: migdałowy, glikolowy, AHA. Tel.: 0163 801 23 78 
 
Fryzjerka damsko-męska z długoletnim doświadczeniem 
wykonuje usługi fryzjerskie z dojazdem do domu. 
Tel.: 0157 32427380

Oferuję pomoc w wszelkich sprawach urzędowych (Finanzamt, JobCen-
ter, Gewerbe, Familienkasse, itp.) W zakres wchodzi pójście do lekarza.  
Tel.: 0152 18376404

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

NAUKA JAZDY 
w języku polskim
Tel.: 323 20 18 Handy: 0162 3050393 

bramy
renowacja starych ogrodzeń
kładzenie polbruku

Tel.: 0152 28629738

OGRODZENIAOGRODZENIA

Nowo otwarta polska cukiernia 
Cafe & Backwaren Biene  

Petersburger Straße 23 
10249 Berlin Friedrichshain

tel.: 0152 18 04 28 19

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

Co nas wyróżnia: atrakcyjne ceny, 
ponad 30 rodzajów ciasta, szeroki wybór tortów 

okolicznościowych, zawsze świeże pieczywo

Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem, 
Gewerbeamtem, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, wizyty 

w urzędach, meldunki, pisma urzędowe i odwołania, 
wypełnianie formularzy oraz pomoc przy wizycie u lekarza. 

Tel.: 030 60307603, kom.: 0177 5642472
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USŁUGI / INNE

 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

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

Robimy to po prostu dobrze.

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

24

POLSKI

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

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

zaangażowanie i profesjonalizm. 
 Mόwimy rόwnież po polsku!

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

 info@it-webdesigner.eu
 0151-63 27 7241

Tworzenie stron sklepów internetowych

Tel.: 030/216-34-32   

kom.: 0157 59640537

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

& SZKLARSKI

Mistrz elektryk instalacje elektryczne 
wykonawstwo, naprawy i pomiary. 

Szybko i fachowo. Tel.: 0157 52474787

N   A   G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

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

Roedernallee 7 - 13407 Berlin
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KULINARIA

Jak wszystkie kuchnie dalekiego wschodu 
ona też posługuje się popularną już u nas 
patelnią wok, pałeczkami do jedzenia, 
łyżkami o egzotycznym, lecz bardzo prak-
tycznym kształcie i pełną gamą przypraw. 
Królują oczywiście warzywa i popularne 
rodzaje mięs. Drób, wieprzowina, wołowi-
na, owoce morza i ryby to baza. Duża ilość 
i niezwykła różnorodność potraw awanso-
wały sztukę kulinarną w Tajlandii do rangi 
niemalże nauki.

Nie zapominajmy o tym, że Tajlandia to 
niemal równik, więc wszystko tu sprzy-
ja bujnemu rozwojowi. Duża wilgotność, 
wysokie temperatury i obfitość wody dają 
ogromne możliwości. Bogactwo plonów 
pozwala na utrzymanie niskich cen żyw-
ności, rozwoju drobnego handlu i lokalnej 
małej gastronomii. Niemal na każdym kro-
ku spotykamy uliczne bary, stragany i re-
stauracje, w których podaje się najdziw-
niejsze egzotyczne smakołyki. Istnieją też 
miejsca, gdzie całe ulice czy wielkie place 
targowe zamieniają się na wieczór w jedną 
wielką jadłodajnię z bardzo przystępnymi 
cenami. Możliwość wyboru jest nieograni-
czona. Wszystko tu jest świeże i pachną-
ce, a tajscy restauratorzy bardzo rygory-
stycznie dbają o czystość. To proste: jest 
tak ogromna konkurencja, że każdy unika 
najmniejszych błędów i niedociągnięć, bo 
jedna wpadka eliminuje z rynku.

Przeciętna tajska rodzina praktycznie sto-
łuje się w ulicznych barach czy na straga-
nach, ale tylko u sprawdzonych i znanych 
od dawna kucharzy. Rodzice długo pracu-

dzamy, zostawiając marynatę. Nabijamy 
mięso lub krewetki na wymoczone w wo-
dzie patyczki grillowe bambusowe lub me-
talowe szpikulce, przeplatając jak wstążki. 
Rozgrzewamy mocno patelnię grillową lub 
inną, lecz płytką np.: patelnię naleśnikową, 
cienką warstwą rozprowadzamy na niej 
olej. Skrapiamy mięso cytryną i smażymy 
z obu stron na złoty kolor, często smaru-
jąc pozostałą marynatą. Podajemy gorące 
z ryżem na sypko i surówką. Do maczania 
użyjmy sosu orzechowego – polecam.

SATAY SOS TAJSKI
Łatwy do zrobienia dip orzechowy będzie 
gotowy w mniej niż 5 minut!

Sałatka:
• 1 2/3 szklanki mleka kokosowego 

(1x 400ml)
• 1/3 filiżanki kremowego masła orzecho-

wego (naturalne preferowane)
• 2 łyżki słodkiego sosu sojowego
• 2 1/2 łyżki brązowego cukru
• 2 1/4 łyżki czerwonej pasty curry
• 2 łyżki sosu rybnego (opcjonalnie – wy-

mieszać z sosem sojowym 1+1)
• ½ łyżki pasty z tamaryndowca (opcjonal-

nie - jest kwaśniejsza od cytryny)
• 1 szczypta soli do smaku
• 1 łyżeczka mielonego czosnku
• 1-2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z li-

monki (według gustu)

Wszystkie składniki, z wyjątkiem soku z li-
monki, połączyć w średnim rondlu. Doprowa-
dzić do wrzenia, obniżyć temperaturę i po-
zostawić na małym ogniu, stale mieszając 
do momentu połączenia i odpowiedniego 
zagęszczenia (około 5-6 minut). Odpowied-
nio gęsty sos zdjąć z ognia i wymieszać z so-
kiem z limonki (na początek 1 łyżka stołowa 
– próbując dopasować do własnych upodo-
bań). Służy do szaszłyczków z kurczaków, 
owoców morza lub wołowiny, a jeśli ktoś lubi 
– do wszystkiego.

SOS ORZECHOWY 
MALAJSKI
Według uznania do wszystkich mięs i wa-
rzyw z grilla

Składniki:
• 10 ząbków czosnku
• 1 pęczek kolendry zielonej
• ½ szklanki masła
• ½ szklanki sosu sojowego
• 5 łyżek cukru
• 1-2 łyżki octu ryżowego
• 2-3 łyżki oleju chili
• ½ szklanki pokruszonych orzechów ara-

chidowych

Wszystkie drobno pokrojone składniki zmik-
sować w blenderze na gładką masę. Po-
zostawić w temperaturze pokojowej ok. 30 
minut, aby składniki nabrały aromatu i „prze-
gryzły się”. Podawać do grillowanych mięs 
i szaszłyków.

Bogusław Sypień

Tajska kuchnia należy do najdoskonalszych w dekorowaniu 
potraw i z pewnością najsubtelniejszych smakowo. 

ją, dzieci spędzają w szkole wiele godzin, 
nikt nie ma czasu na gotowanie w kuchni. 
Dziadkowie, jeśli są blisko, też najczęściej 
pracują lub handlują. Jedzenie zatem 
przygotowują uliczni kucharze i robią to 
perfekcyjnie. Nie znaczy to, że tajska go-
spodyni nie umie gotować. Każda matka 
od dziecka uczy wszystkie swoje dzieci 
pracy w kuchni i w gospodarstwie, gdyż 
jest to warunkiem dobrego zamążpójścia 
czy ożenku, a to jest priorytetem. Przeka-
zuje się tym samym informacje o starych 
tradycjach, przepisy na rodzinne potra-
wy, sposoby wykonania sosów i past co 
ma niebagatelne znaczenie szczególnie 
w Tajlandii.

Diś polecam azjatycki rodzaj małych 
szaszłyczków, które są bardzo popularne 
w całym regionie, dopowiem, że są poda-
wane niemal w każdej restauracji czy na 
każdym ulicznym straganie. Zapraszam 
i Smacznego.

SATAY Z KURCZAKA
Marynata:
• 2 łyżki stołowe sosu rybnego (Fish Sau-

ce) – jest dostępny w sieciach super-
marketów czy sklepach z przyprawami

• 4 łyżki sosu sojowego – dostępny 
w sklepach z przyprawami

• 4 łyżki octu winnego 6%
• 1 czerwona papryczka chili pokrojona 

bardzo drobno – osoby nie uznające 
ostrych przypraw dodają połowę chili 
lub wcale

• 1 łyżeczka imbiru

Składniki:
• 50 dkg piersi z indyka lub kurczaka, 

lub pieczeni wołowej lub kilkanaście 
krewetek oczyszczonych z pancerzy 
i sprawionych (bez przewodów pokar-
mowych)

• 1 cytryna
• olej do smażenia

Mięso kroimy ostrym nożem w cienkie 
wstążki (krewetki całe) i wkładamy do 
dobrze wymieszanej marynaty na 2-3 go-
dziny (lub całą noc). Po tym czasie odce-

ŚWIAT PACHNĄCY LIMONKĄ
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Transporty to nasza specjalność... przewieziemy wszystko i wszędzie.
Bezpiecznie, solidnie i w przystępnych cenach. 

 www.speedberlin.de <<<---- ---->>>

Telefon: +4915758152189

 ZABRALI TOBIE PRAWO JAZDY?

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

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

Tel.:  albo 030 6691210 0176 24346798.

0176 83392933, 030 81473037

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

Tel.: 0151 24242432 lub 030 93958737

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wywarzanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

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

MPU Vorbereitung („Idiotentest“) 
Dipl.-Psych. Małgorzata Voelkel

STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?

Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych i medycznych
Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności

Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin, www.mpu-in-berlin.de
Tel.: ; Tel.: 030 47980232 0152 33578752

e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

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

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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



| | KONTAKTY KONTAKTY33

MOTORYZACJA / TRANSPORT

www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

rzetelny rzeczoznawca 
dla      Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125 

bezpłatne porady

Dipl.-Ing. Michael Żurek

zadzwoń, poradź się bezpłatnie, zanim zadzwonisz 
do ubezpieczalni!

A , SCHWApartner D T CKE, KÜS, ADA

- ocena szkód powypadkowych dla niemieckich
  lub polskich ubezpieczalni (Gutachten)

- pomoc w uzyskaniu odszkodowania z Polski

- ocena wartości pojazdu,
- oględziny u klienta, krótkie terminy

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

ANIEZALEŻNY RZECZOZN WCA
SAMOCHODOWY

dom (030) 76678600 
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Złodziejka świata

Czasami wydaje mi się, że ja tak napraw-
dę nigdy stamtąd w pełni nie powróciłam. 
Cząstka mnie została w Indiach, a one na-
dal żyją we mnie.

To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, 
ale z czasem okazała się miłością prawdzi-
wą i tą na zawsze. Taką jak w bajkach. To 
była podróż, od której się wszystko zaczę-
ło. Podróż, w trakcie której i dzięki której 
ja narodziłam się na nowo. Inny świat. Tak 
bardzo magiczny, metafizyczny i niewyobra-
żalny. Tak bardzo inny i intrygujący. Tak bar-
dzo trudny i nie dla każdego. No właśnie…
Indie nie są dla każdego. Albo się je poko-
cha albo znienawidzi. Ja nie znam uczucia 
nienawiści. Szczególnie do świata – mojej 
największej miłości. Mogłam więc tylko wy-
grać na tym wyjeździe. Udało się.

Po wylądowaniu w New Delhi ok. 5:00 rano 
czasu lokalnego widziałam przez okno sa-
molotu unoszący się nad miastem smog 
i poczułam smród wdzierający się do wnę-
trza mimo zamkniętych drzwi. W tym mo-
mencie zrozumiałam, czym jest zapach 
Indii. Lotnisko w Delhi w ogóle nie pasuje 
do kultury kraju, bo jest tak samo piękne 
i komfortowe jak wszystkie lotniska w azja-
tyckich metropoliach. To dopiero po wyjściu 
z lotniska, kiedy gorące powietrze zderza 
się z naszym ciałem, specyficzny zapach 
wchodzi przez nozdrza i przeszywa nas 
od środka, a kakofonia dobiegających ze-
wsząd dźwięków zabija moje własne myśli, 
wiem, że jestem w Indiach.

Mimo, że do tej podróży przygotowywałam 

i przychodzą każdego ranka, by obmyć się 
w jej wodach, których stopień zanieczysz-
czenia przekroczył 230.000 razy dopusz-
czalne normy. To Ganga daje pokrzepienie 
i moc każdemu, kto zatopi się w jej wodach. 
Varanasi jest fenomenem. Tam nawet słoń-
ce inaczej świeci. Tam wszystko jest milion 
razy bardziej intensywne niż w każdym in-
nym miejscu w Indiach. Smród jest większy, 
uliczki ciaśniejsze, ludzie dziwniejsi, jedze-
nie smaczniejsze, przestępczość zwiększo-
na, jedwab najpiękniejszy. Ani to miejsce, 
ani ludzie je zamieszkujący nie pasują do 
tego świata. Będąc raz w Varanasi, czło-
wiek staje się jego więźniem już na zawsze. 
Wspomnienia Benares nie jest w stanie wy-
przeć najsilniejsza ludzka psychika. Choć 
było to najmocniejsze doświadczenie po-
dróżnicze, jakiego doznałam, nigdy go nie 
pożałuję. Ono zostanie we mnie na zawsze. 
Czy wróciłabym do Varanasi? Myślę, że nie 
ma człowieka, który będąc tam choć raz 
umiałby się oprzeć temu niezwykle odpy-
chającemu miejscu.

Po Varanasi było jeszcze mnóstwo innych 
wspaniałych miejsc na mojej drodze. Choć 
w Indiach byłam zaledwie miesiąc, to wy-
starczyło, by rozbudzić we mnie poczucie 
wiecznej nostalgii, niedosytu i ciekawości, 
które nigdy nie zostaną w pełni zaspokojo-
ne. Indie zmieniły mnie bardziej niż jakikol-
wiek inny kraj. Wróciłam inna. Po powrocie 
już nigdy nie byłam taka, jak przed podróżą 
i w jej trakcie. Indie nauczyły mnie pokory 
i otworzyły mój umysł na chęć poznawa-
nia różnorodności tego świata. Czy wrócę? 
Z pewnością. Zanim to jednak nastąpi, za-
topiona w książkach o Indiach, podróżując 
po świecie i mieszkając na Sri Lance, piszę 
dalej mój własny Shantaram.

Paulina Grzelka

@travellankacejlon - 30-letnia singielka; 
podróżniczka kochająca życie; pasjonat-
ka obcych kultur i religii; studentka pra-
wa i ekonomii; złodziejka świata.
 
Blog: 
https://travellankacejlon.wordpress.com/
Facebook Fanpage:
Travellanka - moja historia o Cejlonie

W listopadzie minie pięć lat, od kie-
dy byłam w Indiach. To już pięć lat, 
a wydawać by się mogło, że było to 
wczoraj. Wspomnienia z Indii stale 
mi towarzyszą i bardzo często do 
nich wracam myślami. 

się intensywnie ok. 6 miesięcy, czytałam 
książki, przewodniki, oglądałam filmy doku-
mentalne i słuchałam opowieści ludzi, któ-
rzy w Indiach byli, dopiero na miejscu zrozu-
miałam, że bez względu na to, ile czasu na 
te przygotowania bym poświęciła, nigdy nie 
byłabym w stanie zakończyć je na 100%. 
Szok przeżywa każdy. U jednych trwa chwi-
lę, u innych trochę dłużej, a u pozostałych 
całe życie. Ja ogarnęłam się w jeden dzień. 
To krótko jak na Indie, ale wiedziałam, że 
mam target do ogarnięcia. Miałam dwie 
opcje: uciec z podkulonym ogonem i od 
razu się na Indie obrazić albo dać im szan-
sę, zaakceptować swoje położenie i chłonąć 
je całym ciałem i umysłem. Oczywiście wy-
brałam opcję numer dwa. Zanim dotarłam 
do pierwszego hostelu położonego w Pahar 
Ganj, najbiedniejszej dzielnicy Delhi, mu-
siałam obejść bądź przeskoczyć sporą ilość 
odchodów (sama już nie wiem, czy ludzkich 
czy zwierzęcych), minąć stado świętych 
krów i potężne góry śmieci. W końcu, po do-
tarciu na miejsce, otworzyłam drzwi pokoju 
zamkniętego – jak zawsze w Indiach – na 
kłódkę. Pokój był przestronny, ale bardzo 
prosto urządzony. Ściany miały kolor majt-
kowego różu i gdzieniegdzie lila. Kategoria 
hotelu – gwiazdek minus piętnaście. Łazien-
ka – toaleta bez papieru (to rarytas dla bia-
łasów – musiałam sobie kupić i aż tak tanio 
nie było), kran, wiadro i polewaczka. Nie 
ma się co śmiać. Uczymy się całe życie. Po 
trzech tygodniach byłam mistrzynią świata 
w kategorii „kąpiel w wiadrze“. Początki ła-
twe nie były, ale wszystkiego uczyłam się 
powoli, a przede wszystkim dystansu do 
siebie, cierpliwości i pokory.

Indie odpłacały mi wszystkie niedogodności 
życia codziennego z nawiązką… pysznym 
jedzeniem, głębokim snem w trakcie dłu-
gich nocy w pociągach, które pokochałam, 
bogactwem kultury, historii i religii a przede 
wszystkim magią miejsc, której nigdy wcze-
śniej nie doświadczyłam. Pierwszy raz 
w życiu miałam poczucie, że znalazłam się 
w innym świecie i to nie był świat, którego 
doświadczamy w trakcie każdego wyjazdu 
za granicę. To był naprawdę INNY świat. 
Taki, którego nigdy nie pojmiemy. Świat, 
który jest nam obcy i intrygujący. Świat, któ-
ry pragniemy poznać, jednocześnie zdając 
sobie sprawę z tego, że nigdy nam się to 
nie uda. W momencie, kiedy nauczyłam się 
już kąpać w wiadrze i chodzić z podniesioną 
głową po delihjskim slumsie, w momencie, 
gdy poczułam się jak główna bohaterka fil-
mu „Dziewczyna z zielonym szmaragdem“, 
krocząc po korytarzach Pałacu Wiatrów 
w Jaipurze… wreszcie w momencie, gdy 
przechadzałam się po ogrodach Taj Mahal 
o wschodzie słońca i zdawało mi się, że już 
prawie należę do tego świata. Wówczas tra-
fiłam do Varanasi i zrozumiałam, że PRA-
WIE robi naprawdę wielką różnicę.

Varanasi – święte miasto hinduizmu znane 
też jako Benares. Najstarsze zamieszkiwa-
ne miasto na świecie. Miejsce, gdzie zaczy-
na i kończy się życie. To właśnie Varanasi 
jest kwintesencją Indii i marzeniem pochów-
ku każdego Hindusa. To właśnie tam – na 
ghatach – obserwując palące się stosy 
ludzkich ciał, będąc świadkiem mistycznego 
przejścia na „tamtą stronę“, pojęłam sens 
życia Hindusów. To właśnie w Varanasi każ-
dego dnia odbywa się taniec życia i śmierci, 
który trwa nieprzerwanie dzień i noc. Nigdy 
wcześniej nie byłam tak blisko śmierci. To 
właśnie tam musiałam dotrzeć, aby zrozu-
mieć, że śmierć należy do życia a życie pły-
nie… jak rzeka. Jak Ganges, który zabiera 
wszystko, co żywe i martwe. Rzeka, która 
daje wiarę i nadzieję na lepsze życie w in-
nym życiu. To ta rzeka jest najlepszą przy-
jaciółką tych, którzy wierzą w jej świętą moc 

Varanasi – miejsce nie 
z tego świata.

Kajuraho. Listopad 2013

Ganges, Varanasi. Listopad 2013
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Pension - Spandau
Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka

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

www.Spandau-Zimmer.de

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT

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

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

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

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

Tel.: 0048 785 869 981

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 

TURYSTYKA

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: Działkę o powierzchni 3150 m² - Dom 250 m², sklep 65 
m², garaż 40 m², budynek gospodarczy 120 m², oczko wodne, sad, bu-
dynki w 80% nie przekraczają 8 lat. Nieruchomość przy trasie kolejowej 
- Wolin - Międzyzdroje. Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 0048 698723224

Mieszkania do wynajęcia w Berlinie. Częściowo umeblowane, 
2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka. Również „Teilgewerbe”  
(jako adres dla firmy). Oficjalna umowa z meldunkiem. Kaucja.  
Tel.: 0162 6014949

Wynajmę pokój spokojnej kobiecie. Mieszkam sama w dzielnicy Alt 
Moabit. Tel.: 0048 690145960, 0049 1777094645

Wynajmę miejsce w pokoju dwuosobowym na Wedding dla Pana. 
Kontakt pod tel.: 0171 6552959

Wynajmę umeblowany pokój Neukölln, dobre połączenie, S- Bahn, 
U-Bahn Neukölln, Karl-Marx-Str., Hermannstr. Tel.: 0160 2096536

NIERUCHOMOŚCI Matrymonialne / Towarzyskie

Sympatyczna, zadbana Pani bez zobowiązań, rencistka (70/160), 
pozna miłego Pana w wieku emerytalnym. Tel.:0157 32155168

Pan 51 lat, szczupły, stała praca, bez nałogów, szuka partnerki w od-
powiednim wieku. Tel.: 01521 3498314

Wolny, 190/60 plus, pozna Panią w odpowiednim wieku, chętnie zwią-
zek stały. Tel.: 0152 14819329

Sympatyczny Pan, lat 54 (od ponad 39 lat w Berlinie), lubiący podróże, 
taniec, pełen humor, oczywiście pracujący, pozna Panią do 45 lat. Chęt-
nie związek stały. Tel.: 0151 63928651
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TURYSTYKA

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WĘDRUJ Z NAMI!

Klub PTTK Berlin działa od 2007 roku.                 

Zapraszamy: Klub PTTK BERLIN, prezes - Elżbieta Potępska
tel.: 030 815 89 14, e-mail: info@pttk-berlin.de

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE w Berlinie

piotr_swider@gmx.dewww.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Klub PTTK Berlin im.Wojciecha Korfantego serdecznie zaprasza na:
Spacer po Sanssouci.
Po śmierci Fryderyka II w roku 1786 przez długie lata nie budowano nowych 
obiektów w kompleksie pałacowo-ogrodowym Sanssouci. Dawna pomarań-
czarnia została w latach 1771/1774 przebudowana na reprezentacyjne po-
mieszczenia dla gości króla tzw. Neue Kammer. Drzewa pomarańczowe i inne 
egzotyczne rośliny z otoczenia letniej rezydencji władcy były umieszczane na 
okres zimowy w pomieszczeniach zastępczych w pobliżu. W roku 1825 roku 
rozpoczęła się druga faza rozbudowy kompleksu, w której wykorzystano plany 
następcy tronu - poźniejszego króla Fryderyka Wilhelma IV oraz idee Petera 
Józefa Lenne ogrodnika królewskiego dotyczące całości krajobrazu Potsdamu. 
W tym celu dokupiono wybrane tereny otaczające kompleks ogrodowo-pała-
cowy Sanssouci i na nich realizowano systematycznie zaplanowane przed-
sięwzięcia. Jednym z nich była budowa Pomarańczarni w ramach rozbudowy 
i zabezpieczenia egzotycznych roślin parku. Oranżeria miała być nie tylko 
uzupełnieniem brakujących pomieszczeń ogrodniczych lecz także reprezen-
tacyjnym obiektem dla potrzeb króla. Pomarańczarnia wybudowana została 
w stylu (włoski renesans) obiektów architektonicznych, które widział Fryderyk 
Wilhelm IV w trakcie swoich licznych podróży do Włoch. Budowę rozpoczęto 
wiosną 1852 i już jesienią tego roku możliwe było zabezpieczenie egzotycz-
nych roślin na okres zimowy w zachodniej części obiektu. Jest to największy 
(300 m długości ) i jako ostatni zbudowany obiekt w Sanssouci. Przy budowie 
brali udział czołowi architekci z tego okresu: Stüller, Hesse i von Arnim. Zakoń-
czenie całości było możliwe dopiero po śmierci króla (1861r.) Marzenia i plany 
Fryderyka Wilhelma IV zrealizował do końca jego brat i następca Wilhelm I. 
Licząc wszystkie prace wykończeniowe  wnętrz i tarasów, czynności trwały do 
1870 roku. Środkowa część zabudowań z dwoma wieżami widokowymi  wyko-
rzystana była jako pomieszczenia królewskie z galerią kopii obrazów Raffaela, 
których kolekcjonerem był Fryderyk Wilhelm IV. Wśród pomieszczeń króla były 
zaplanowane i wykonane pokoje gościnne dla siostry Fryderyka Wilhelma IV 
i jej męża Cara Wszechrosji Mikolaja I. Obydwa skrzydła stanowią pomiesz-
czenia cieplarniane na okres zimowy. Powierzchnie tarasowe zamykają z obu 
stron wille w stylu florentynskim. Wzdłuż pomieszczeń pomarańczarni umiesz-
czonych jest szereg rzeźb będących alegoriami: pór roku, miesięcy i zami-
łowań monarchy. Przed wejściem do środkowej części obiektu stoi rzeźba 
Fryderyka Wilhelma IV. W tym roku otwarte jest dla zwiedzających wejście na 
wieżę widokową, z której widać przepiękną panorame Sanssouci. Wejście na 
wieżę widokową kosztuje 3 Euro od osoby. Zapraszamy w dniu 08.09.18 
na spacer po Sanssouci z pomarańczarnią. Spotkanie grupy 08.09.18 na 
dworcu Potsdam Hbf. przy informacji o godz. 11.00

Przypominamy, że w Potsdamie obowiązuje strefa C BVG. Do zobaczenia 
na spacerze.

Piotr Świderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
Hohenstaufenstr. 36 - 10779 Berlin tel/Fax:0049/30/85727737
mobil-0049/15218674590/e-mail: piotr_swider@gmx.de

Klub PTTK BERLIN zaprasza we wrześniu na spacer po Glienicke Park.

Spotykamy się w niedzielę, 23.09.2018  o godz. 11:00 na przystanku au-
tobusowym 316 (kierunek Glienicke Brücke), przy S – Wannsee.

Park Klein–Glienicke nazywany potocznie Glienicker Park rozciąga sie na 
obszarze 116 ha dokładnie po przeciwnej stronie znanego już nam Parku 
Babelsberg w południowozachodniej części Berlina w dzielnicy Steglitz-Ze-
hlendorf. Ten otwarty dla społeczeństwa park o długiej i ciekawej historii 
w stylu angielskiego parku krajobrazowego jest częścią Potsdamer Kul-
turlandschaft i światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO (Welterbes 
Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin). Tu należy jednak zaznaczyć, 
że park ten podzielony został na dwie części pod koniec XVIII wieku, czyli 
od momentu wybudowania drogi łączącej Berlin z Poczdamem.

Przyszły kanclerz, książę Karl August von Hardenberg przejął tę posiadłość 
wraz z majątkiem w 1814 roku. Na jego zlecenie Joseph Peter Lennè stwo-
rzył uroczy i romantyczny park krajobrazowy wraz z tarasami wykorzystując 
liczne pagórki, wzniesienia i naturalny spadek terenu w kierunku rozlewiska 
Haweli. Natomiast od 1824 roku zawładnął tą posiadłością książę Karl von 
Preußen, zakochany w antyku. Nadał on parkowi całkowicie inny charak-
ter, oczywiscie dzięki znanym architektom, Karlowi Friedrich Schinkel i Lu-
dwikowi Persius. Wtedy zbudowany został pałac - Schloss Glienicke oraz 
wiele innych ciekawych budowli, także romantyczne fontanny, mostki i sta-
wy. Krótko mówiąc w owym czasie park ten należał do jednych z najpięk-
niejszych w Europie. Druga wojna światowa i podział Niemiec przyczyniły 
się do jego całkowitego zubożenia. Tak właściwie to dzięki zbliżającej się 
200 rocznicy istnienia Parku Glinicke rozpoczęto jego odrestaurowywanie. 
Rocznica ta obchodzona była bardzo uroczyście w 2016 roku. Podczas 
naszego spaceru będziemy mogli zobaczyć, czy park ten również dzisiaj 
konkuruje z najpiekniejszymi parkami europejskimi. 

Na spacer zaprasza w imieniu klubu PTTK BERLIN Elzbieta Potępska, 
przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

| | 
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PROSTO Z UKOSA
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No tak niestety nie jest, bo gdy mówi-
my czasem o „samospełniających się 
proroctwach”, to jakoś nie chcą one 
dotyczyć  życzeń dotyczących tego, 
co powyżej opisałem. No chyba, że 
gdy słyszymy, lub sami wypowiadamy 
życzenia „szczęścia, zdrowia, pomyśl-
ności”, to tak naprawdę w podtekście 
jest syndrom „stu owieczek”. W tym 
miejscu można przytoczyć opowieść 
o Panu Bogu, który zszedł na ziemię, 
żeby przyjrzeć się doli pasterzy owie-
czek. Pasterzy w sensie dosłownym 
a nie przenośnym… I owieczek też… 
Pan Bóg zaczął wizytację od Grecji, 
gdzie zauważył markotnego niezwykle 
pasterza. Zapytał więc: „Dlaczego się 
smucisz?” Pasterz odparł: „Bo sąsiad 
ma sto owieczek a ja tylko jedną.” „No 
więc???” „No ja też chciałbym mieć 
sto.” „No to masz!” I Pan Bóg sprawił, 
że pasterz miał sto owieczek. Potem 
tak samo było w Szkocji, Irlandii, Nowej 
Zelandii, Australii… Aż Pan Bóg dotarł 
do Polski, gdzie na górskiej hali zauwa-
żył bardzo niezadowolonego pasterza. 
Wywiązała się podobna do poprzed-
nich rozmowa, ale na pytanie Pana 
Boga: „Czego byś chciał?”, pasterz 
odpowiedział: „A niech mojemu sąsia-
dowi wszystkie te owieczki zdechną!!!”  
Jest też podobny dowcip ze złotą ryb-
ką, którą złowiło w Wiśle trzech węd-
karzy. Tzn. jeden złowił, a dwóch mu 
towarzyszyło, lecz on wspaniałomyśl-
nie postanowił podzielić się życzenia-
mi, które rybka miała spełnić w zamian 
za uwolnienie. Wędkarz był czarnym 
emigrantem z Afryki i jeden z jego to-
warzyszy także a ten trzeci był jak naj-
bardziej miejscowy pod każdym wzglę-
dem. „Ja chcę być biały” – powiedział 
wędkarz a jego czarnoskóry towarzysz 
powiedział to samo i stali się biali. Zaś 
ten trzeci rzekł: „A ja chcę, żeby ci dwaj 
znów byli murzynami…”

   Trudno nie dostrzec, że wzajemna 
i często bezinteresowna nieżyczliwość 
wyziera spoza  fasady dobrych życzeń 
jak „dupa z pokrzywy” – by zacytować 
w tym miejscu wers z piosenki nie-
zapomnianych Przybory i Wassow-
skiego, wykonywanej po mistrzowsku 
przez równie nie zapomnianą Irenę 
Kwiatkowską. Pewien mój znajomy na 
formułkę: „Najlepsze życzenia…” za-
wsze odpowiadał: „Nawzajem” – tak 
na wszelki wypadek, jak twierdził… 
Kalumnia, szyderstwo, zajadłość, za-

piekła złość, zawiść … To raczej te 
uczucia a nie deklaratywna miłość 
bliźniego, kierują myślami, słowami 
i czynami sporej części rodaków, co 
widać słychać i czuć zarówno w ska-
li mikro, jak i makro. Rzecz jasna ton 
nadają ci, których najbardziej widać 
w świecie medialnej celebry. A inni bio-
rą przykład, starając się mistrzów prze-
ścignąć za wszelką cenę. Te złe uczu-
cia i życzenia, dawniej mimo wszystko 
skrywane, jakoś tam woalowane jako 
coś wstydliwego, czasem tylko uze-
wnętrzniane w sąsiedzkich kłótniach 
i awanturach w miejscu pracy, dziś ob-
jawiają się bezwstydnie w ornamencie 
wulgarnych słów, wyzwisk, nieskrywa-
nego chamstwa. To już nie tylko hejter-
skie komentarze. Z okazji minionych 
Świąt w internecie można było prze-
czytać wprost, bez owijania w baweł-
nę, czegóż to różni ludzie życzą swoim 
przeciwnikom i oponentom. Przy czym 
życzenie: „żeby was pokręciło”, nale-
żało do najłagodniejszych. A wszystko 
w duchu świątecznej miłości i zgody. 
W komentarzach pod różnymi artyku-
łami i wypowiedziami jest podobnie. 
Z rzadka odnoszą się one do meritum. 
Najczęściej obrzuca się błotem autora 
i innych komentujących, życząc sobie 
wzajemnie wszystkiego najgorszego. 
Chamstwo i agresywna nieżyczliwość 
przestały u nas być powodem do wsty-
du. Stały się częścią obyczajowości 
coraz powszechniej akceptowanej! 
I choć piszę to w rubryce satyrycznej, 
to nie jest to powód do śmiechu. Chy-
ba, że przez łzy…

   W X wieku po ziemiach słowiańskich 
podróżował niejaki Ibrahim Ibn Jakub 
– żydowski kupiec rodem z będącej we 
władaniu Maurów, Hiszpanii. Tę swoją 
podróż opisał, notując między innymi: 
„Na ogół biorąc, to Słowianie są skorzy 
do zaczepki i gwałtowni, i gdyby nie ich 
niezgoda (...) żaden lud nie zdołałby im 
sprostać w sile.” No właśnie…

Z NAUKOWEGO PÓNKTU 
WIDZENIA

Polski język, trudny język – co przy-
chodzi nam konstatować aż nazbyt 
często, słuchając i czytając. Weźmy 
taki czasownik: „rozwijać”. Rozwijać 
można nici, sznurek, liny, druty – jed-
nym słowem wszystko, co wcześniej 

było zwinięte w kłębek, motek, zwój itp. 
Rozwijać można np. zakupy i prezenty, 
które były zawinięte w papier, folię itp. 
Ale rozwijać też można gospodarkę, 
naukę, sztukę, stosunki, zainteresowa-
nia wreszcie sam człowiek może się 
rozwijać. Czy to znaczy, że wcześniej 
wszystko to było zwinięte lub zawinię-
te??? A jeśli tak, to kto i w co to zawinął 
lub zwinął??? A jeśli ktoś to zwinął, to 
dlaczego nadal to jest ??? I to właśnie 
są pytania, na które nauka na razie nie 
znalazła odpowiedzi…

Dobry zwyczaj…

Zenuś był w dużej potrzebie finanso-
wej, poprosił więc Józka o pożyczkę.
- Nie mogę – wymiguje się Józek  - 
kiepsko u mnie z finansami…
- Ale przecież dobrze zarabiasz – na-
ciska Zenuś.
- Ale zajmuję się swoimi biednymi ro-
dzicami…
- Ty, a oni mi się niedawno skarżyli, że 
grosza im nie dajesz…
- No widzisz? Jeśli im nie daję, to jak 
mam dać tobie???

Warunek

Po świątecznych i sylwestrowych sza-
leństwach niejednemu finase szwan-
kują.
- Pożycz mi pięć stów – prosi kolegę 
ktoś spłukany.
- Ale nie dam teraz rady…
- A kiedy byś mógł?
- No, może jak z Lublina wrócę…
- Z Lublina? A kiedy wrócisz???
- A tego nie wiem, bo się tam wcale 
nie wybieram…

Pożyczenie

- Pożycz mi tysiąc złotych.
- No życzę ci tysiąca złotych…

Jurek Ciurlok „Ecik”

OBY WAM SIĘ  
I WASZEJ ZŁOTEJ RYBCE TEŻ…
Życzenia mają to do siebie, że na ogół się nie spełniają. Gdyby 
się spełniały, to pewnie żylibyśmy wiecznie, zachowując mło-
dość i znakomite zdrowie, nie mielibyśmy żadnych problemów 
finansowych, wszyscy by nas kochali i szanowali, za co byśmy 
się nie wzięli, kończyłoby się niebotycznym sukcesem a my 
pławilibyśmy się w tym powodzeniu radośni i szczęśliwi. 

| | 
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opera-
cyjna

sklepo-
wy
stół

morskie
parasole

grozi
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dymny
lub bez-
dymny

zespół z
deficy-
tem
uwagi

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

Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

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

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

Tel.: 769923-25
p. Cezary Szulc

zyPropo cje pana Szulca na wrzesień 2018!!!

Zobacz nas na:

FORD S-Max
Titanium 2.0 TDCi 1. Hand
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik 
zmierzchu, elektryczne szyby, podgrzewane sie-
dzenia, tempomat, czujniki parkowania przod 
i tyl, klimat-2-stref, CD, radio, wejście AUX, port USB, 
MP3, Bluetooth, sterowanie głosem, system informacji 
kierowcy (FordConvers Plus), fotel kierowcy z elektr. 
regulacją wysokości.

Cena: 10.890 €

AUDI A8
3.0 TDI quattro Leder Navi Keyless Dyn. Kurve
Napęd na cztery koła, komputer pokładowy, czujnik 
deszczu, czujnik zmierzchu, asystent zmiany pasa 
ruchu, elektryczne szyby, skórzana tapicerka, 
podgrzewane fotele, tempomat, Keyless Go czujniki 
parkowania z przodu i z tyłu, fotele z masażami, 
Elektryczna regulacja tylnego siedzenia, elektryczna 
klapy tylna, klimatyzowane fotele, Światła bi-
ksenonowe, szyberdach, asystent zmiany pasa 
ruchu (Side Assist).

Cena: 16.860 €

VW Passat Alltrack
BlueMotion 4Motion 2.0 TDI BMT
Napęd na cztery koła, komputer pokładowy, auto-
matyczny start-stop, manetki zmiany biegów, wykry-
wanie zmęczenia, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, 
asystent ruszania pod górę, elektryczne szyby, 
podgrzewane fotele, elektryczne lusterka, tempomat, 
ogrzewanie postojowe, czujniki parkowania przód i tył, 
Światła bi-ksenonowe.

Cena: 15.900 €

RENAULT Captur
Luxe 1.2 TCe 120 EDC
Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, asystent ruszania 
pod górę, automatyczna klimatyzacja, centralny zamek, 
elektryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne 
lusterka, Tempomat, Keyless Go funkcji start, kamera 
cofania, ekranem dotykowym wyświetlaczem (Media 
Nav), tryb Eco (tryb jazdy switch) elektrryczny zestaw 
głośnomówiący Bluetooth.

Cena: 13.450 €

RENAULT Trafic
Kasten L1H1 2,7t Komfort 1
Komputer pokładowy, klimatyzacja, wspomaganie 
kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, 
podłokietniki, kolumna kierownicy regulowana, Światła 
do jazdy dziennej, immobilizer, ESP, kontrola trakcji, 
radio, Bluetooth, radio z Bluetooth oraz Plug & Music.

Cena: 12.890 €

RENAULT Kangoo
1,5 dCi 70 Rapid Extra
Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne 
lusterka, regulacja kolumny kierownicy, ABS, poduszka 
powietrzna, poduszka powietrzna pasażera, immobilizer, 
radio, elektryczny rozkład siły hamowania.

Cena: 4.900 €

DACIA Duster
Prestige 4x2 1.5 dCi 110 FAP
Komputer pokładowy, pomoc przy ruszaniu z miejsca, 
klimatyzacja, centralny zamek, elektryczne szyby, 
skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, elektryczne 
lusterka, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, 
immobiliser, system audio-nawigacyjny z kolorowym 
ekranem dotykowym wyświetlaczem (Media Nav), tryb 
Eco (jazda przełącznik trybu pracy), elektryczne przednie 
szyby i tylne, głośnomówiący Bluetooth.

Cena: 10.890 €

Opel Astra 5türig Active1.4 Turbo 1. 
Hand+Navi+PDC+Xen
Metallic, elektryczne podnośniki szyb, ESP (stabilizacja 
toru jazdy), światła Xenonowe, czujnik deszczu, komputer 
pokładowy, wielofunkcyjna kierownica, Kurvenlicht, światła 
do jazdy dziennej, Beheizbares Lenkrad, Lordosenstütze, 
Innenspiegel autom. abblendend, alufelgi, wspomaganie, 
nawigacja, czujniki parkowania, elektryczne lusterko 
boczne, odtwarzacz CD, Tuner/Radio, czujnik zmierzchu, 
kontrola trakcji, Berganfahrassistent, USB. 

Cena: 11.860 €

RATY od
125 €/mies.

RATY od
120 €/mies.

RATY od
70 €/mies.

RATY od
115 €/mies.

RATY od
135 €/mies.

RATY od
155 €/mies.

RATY od
135 €/mies.

RATY od
140 €/mies.



Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

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

 Mówimy po polsku
Szeroki wybór polskich kosmetyków

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w sprawach związanych 

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

Pn.- Pt. od 9:00 do 18:00
Sobota od 9:00 do 16:00

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

Codziennie świeże pieczywo z Polski. 

Polski Sklep
WILMERSDORFERSTR. 95, 

Berlin 10629  

(Adenauerplatz)

0157 71336577

oraz wiele 
innych produktów 
PO ATRAKCYJNEJ CENIE

WĘDLINY, SERY, 
PIECZYWO, 
CIASTA

komunijne

Nowe godziny otwarcia: pn. - pt. 9-18, sob. 9-16
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Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października 2018


