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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
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Szanowni Czytelnicy
W końcu jest! Najpiękniejszy miesiąc w roku! Doczekaliśmy się. 
Chwila! Wróć. Że co? Najpiękniejszy? Te deszcze, te wiatry, ten ziąb 
to ma być piękne? A właśnie że tak! Podobno najważniejsze jest to, 
aby w coś uwierzyć. No więc: budzimy się. Leje. Ciemno, a przecież 
to już poranek. I teraz największa sztuka: Wstać, wyciągnąć ramio-
na do góry, przeciągnąć się i powiedzieć: to będzie cudowny dzień. 
Powtarzać, należy to zdanie powtarzać, aż naprawdę stanie się 
prawdą. Potem idziemy do pracy. Wchodzimy radośni, uśmiech-
nięci (mimo wszystko!), głośno mówimy wszystkim „Dzień do-
bry!”. Dziwią się. Może zwariowaliśmy? Ale po chwili wszyscy się 
uśmiechają, bo uśmiechanie jest zaraźliwe. I żyje się lepiej! A zatem: 
wszystko zależy od naszego nastawienia. A i kawa smakuje lepiej, 
gdy jesteśmy optymistami.

Smakuje również karkówka. W naszym listopadowym numerze 
publikujemy świetne przepisy, które opracował dla naszych czy-
telników Bogusław Sypień. Karkówka w sosie własnym, karkówka 
z Podlasia, karkówka z patelni i wieprzowina po polsku. Oj smacz-
na ta jesień, smaczna. W dodatku jak zwykle mamy słowo zachęty 
od autora: „gotowanie to banalna sprawa”.

Anna Maria Władkowska pisze w tym miesiącu o tym, kiedy czuje-
my, że jest tak, jak być powinno. Jakie warunki muszą być spełnio-
ne, co zrobić, żeby myśleć bardziej pozytywnie. Czasem pomimo 
brzydkiej pogody warto pójść do parku. Nie dać się. Wykrzesać tro-
chę siły. W końcu przecież istnieje pociecha na każde zmartwienie. 
Tego się trzymajmy.

Bartosz Drajling popada natomiast w jesienną zadumę. Nad cza-
sem i nad euro. Jak nadrobić czas, jak go nadgonić? I skąd wziąć 
brakujące pieniądze? Jakie błędy popełniamy w naszym myśleniu? 
Jaka czeka nas emerytura? Spawa wygląda tak: nie stać nas na sta-
nie w miejscu, na bycie biernym. Mimo jesiennej pluchy i rzadkiego 
słońca zadbajmy o aktywność. Jeżeli dotąd nie zaczęliśmy oszczę-
dzać, pomyślmy o tym i to w końcu zacznijmy robić. Dbać o siebie 
należy w każdych okolicznościach przyrody.

Jak co miesiąc polecamy również i tym razem kosmiczne materia-
ły radia COSMO. Monika Sędzierska rozmawia o dwujęzyczności 
w kontekście zdrowia z dr Anną Mróz. Rozmowa pomoże nam 
podjąć decyzję o ewentualnej wizycie z dzieckiem u logopedy. Co 
powinno nas zaniepokoić? Jak zwalczać wady wymowy? Gdzie 
szukać pomocy? Odpowiedzi – na antenie radia oraz na łamach je-
siennych „Kontaktów”.

Anna Burek pisze o polskich start-upach, które podbijają Berlin. Jest 
się czym chwalić. Podczas Polish Tech Night nawiązują się kontak-
ty między polskimi przedsiębiorcami a niemieckimi inwestorami. 
O tej wartościowej inicjatywie opowiada naszej reporterce i felieto-
nistce Anna Mencel na co dzień specjalista do spraw online marke-
tingu w firmie Visual Meta.

Marta Szymańska przybliża nam natomiast postać Georga Grosza, 
jednego z najważniejszych karykaturzystów Republiki Weimar-
skiej. Cóż to za interesujący prowokator! Może zainspiruje nas do 
szaleństw tej jesieni?

Zapraszamy do lektury!
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CO? GDZIE? KIEDY?

 Omen Band.

Tym razem gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w Polsce.

Przygotowania do Finału WOŚP w Berlinie już ruszyły pełna 
parą i aby były owocne, potrzebujemy Twojego wsparcia! 
Gwarantujemy świetną atmosferę oraz radość i ogromną 

satysfakcję z niesienia pomocy! 

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

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

i głowa pełna pomysłów to krok w stronę udanego �nału
Firmy lub organizacji, która pomoże nam zapewnić 

bezpieczeństwo uczestników.
 Agencji reklamowej, która pomoże nam opracować i wydrukować 

ulotki oraz plakaty.

Kontak z szefem Sztabu:
Dorota Rędzikowska, e-mail: 

wosp.berlin@gmail.com
Web: www.facebook.com/wosp.berlin

Tel.: 0176 94359636

SIEMA! Już niedługo 
Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
zagra po raz 27-my! 

20

I

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada 2018
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KONCERT MUZYKI POLSKIEJ
w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest naj-
ważniejszym polskim świętem narodowym, 
obchodzonym 11 listopada na pamiątkę od-
zyskania przez Polskę po 123 latach niewoli 
niepodległości w 1918 roku. 11 listopada 
1918 roku w miejscowości Compiégne pod 
Paryżem przedstawiciele Niemiec podpisali 
rozejm, oznaczający zakończenie I wojny 
światowej. Wcześniej rozpadło się państwo 
Habsburgów – Austro-Węgry i Sowieci zli-

KONTAKTY, OllenhauerStr.45, 13403 Berlin, Tel.: 030 3241632, Mo. - Fr. 08.30 - 14.30 

Uhr

kwidowali imperium rosyjskie. Wszystkie te 
zdarzenia utorowały Polakom drogę do nie-
podległości. 10 listopada 1918 roku do War-
szawy powrócił z internowania w twierdzy 
w Magdeburgu Komendant I Brygady Legio-
nów Polskich, Józef Piłsudski. Rada Regen-
cyjna rozwiązała się, przekazując mu pełnię 
władzy państwowej i wojskowej. Piłsudski 
został mianowany Naczelnikiem Państwa. 
Powstała Druga Rzeczpospolita. Podczas 

niemieckiej okupacji oraz w okresie Polski 
Ludowej rocznica odzyskania niepodle-
głości przez Polskę nie była obchodzona. 
W r. 1989 Sejm RP przywrócił święto 11 
listopada i ustanowił je dniem wolnym od 
pracy. 

W tym roku 11 listopada to 100 rocznica 
Odrodzenia Polski.
Z okazji stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości zapraszamy na 
koncert muzyki polskiej w niedzie-
lę 25 listopada 2018 r.,  godz. 17.00, 
Französische Friedrichstadtkirche, 
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin 

Rezerwacja bezpłatnych zaproszeń:
biuro.bundeshaus@gmail.com lub 
tel. 030 186 811 4183 (od 10.00 do 14.00) 

Wystąpi znana nam już Orkiestra 
Kameralna „Academia” pod dyrek-
cją  prof. Bohdana Boguszewskiego 
z pianistą Sławomirem Wilkiem.W 
programie utwory: Ignacego Jana 
Paderewskiego, Henryka Mikołaja 
Góreckiego, Wojciecha Kilara.

Serdecznie zapraszamy
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  Wir 
     verstehen Sie! 

»

Ein Unternehmen der  
Autohaus Berolina Gruppe

U nas otrzymacie Państwo kompetentne konsultacje na 
temat mobilności – rownież w języku polskim.

  

  

  

  
 

Zapewniamy:

Brunsbütteler Damm 40, 13581 Berlin
www.audi-zentrum-berlin.de

Marcel Wieczorek
Tel. 030 338 009 220
Fax 030 338 009 211
marcel.wieczorek@autohaus-berolina.de

Kontakt w języku polskim:

Zentrum Berlin-Spandau

- Certy�kowanych sprzedawców z wieloletnim doświadczeniem
- Łatwe i uczciwe �nansowanie, leasing i okazyjne oferty
- Ogromny wybór: dostępnych jest ponad 1000 nowych 
   i używanych aut
- Gwarantowaną i sprawdzoną jakość naszych 
   warsztatów mistrzowskich
- Atrakcyjną kartę klienta, Berolina Joycard z wieloma  
  ofertami, rabatami, promocjami i innymi udogodnieniami
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Polish Tech Night – czyli polskie 
start-upy podbijają Berlin

Anna Burek: Jak powstała inicjatywa Polish Tech Night?

Anna Mencel: Pomysł organizowania tego wpisującego się już w mapę 
berlińskich wydarzeń eventu powstał właściwie w Polsce, a dokładnie 
w Poznaniu. Joanna Skuza – współorganizatorka wydarzenia, pracująca 
wówczas dla Speedup Venture Capital Group, zwróciła uwagę, że nie ma 
w Berlinie jeszcze żadnej inicjatywy promującej w stolicy Niemiec polskie 
start-upy. Owszem, istniał organizowany przez Ulę Lachowicz meet-up 
pod nazwą Polish-Berlin Tech, jednak jego formuła była bardziej networ-
kingowa, natomiast nie zaspokajała potrzeby na stworzenie przestrzeni 
spotkań dla przedstawicieli polskich start-upów z niemieckimi inwestora-
mi. Tę lukę miał wypełnić cykliczny event pod nazwą Polish Tech Night.

Anna Burek: Jak wyglądały Wasze początki?

Anna Mencel: Joanna i Ula, wiedząc już mniej więcej, co chcą osiągnąć, 
skontaktowały się z Ewą Galant z Londynu i wspólnie, jesienią 2016 roku, 
zorganizowały pierwszy event pod obecną nazwą. Już wtedy, na samym 
początku, wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem, a co za tym idzie 
– wsparciem ze strony partnerów i sponsorów. W pierwszej edycji towa-
rzyszyłam dziewczynom z ramienia mojej firmy, która była sponsorem, 
jednak szybko złapałyśmy wspólny język i drugą edycję organizowałyśmy 
już w większym gronie. W międzyczasie dołączył do nas także Adam For-
manek i Tobias Szarowicz Od tamtej pory działamy już w sześć osób. 
To w sumie dość zabawne, bo każda z osób organizujących Polish Tech 
Night przebywa w innym miejscu lub mocno związana jest z zupełnie in-
nym miejscem w Europie, a mimo to udaje się nam wspólnie tworzyć coś 
wartościowego. Myślę, że to doskonale obrazuje współczesny biznes sam 
w sobie, który opiera się na wielokulturowości i różnorodności, a funk-
cjonuje dzięki technologii i digitalizacji. Nasze polskie środowisko start-
-upowe, choć rozproszone po całym właściwie świecie, pozostaje ze sobą 
w stałym kontakcie, w związku z czym, łatwo być na bieżąco z wszelkimi 
zmianami, nowościami i planami. Dzięki networkingowi, wspólnej chęci do 
działania i wspólnej wizji organizatorów, Polish Tech Night ma za sobą już 
cztery edycje, a w planach kolejne.

Anna Burek: Na czym polega Wasza inicjatywa?

Anna Mencel: Wydarzenie pod nazwą Polish Tech Night ma za zadanie 
prezentować i promować polskie start-upy w Niemczech – dać młodym 
przedsiębiorcom szansę pokazania się przed naszym lokalnym ekosyste-
mem technologicznym. Ze strony uczestników wyróżnić można właściwie 
trzy grupy: przedstawicieli start-upów, inwestorów oraz osoby zaintereso-
wane poznaniem środowiska i nawiązaniem z nim kontaktów. Prezentacje 
firm odbywają się w formie pitchu – z nadesłanych zgłoszeń wyłaniamy 
firmy, które mają szansę zaprezentować się szerszej publiczności i opo-
wiedzieć o swoich inicjatywach. Warto wspomnieć, bo niewiele osób zdaje 
sobie z tego sprawę, że poza samym eventem wieczornym, który w tym 
roku zgromadził blisko 400 osób, w dzień poprzedzający wydarzenie, 
jego uczestnicy mają szansę wzięcia udziału w szkoleniach i spotkaniach 

Cykliczne wieczory poświęcone nawiązywaniu kontak-
tów między polskimi przedsiębiorcami i niemieckimi 
inwestorami – to główne założenie Polish Tech Night. 
O inicjatywie opowiada jedna z organizatorek – Anna 
Mencel – na co dzień specjalista do spraw online mar-
ketingu w firmie Visual Meta.

warsztatowych prowadzonych przez naszych mentorów oraz w wycieczce 
po berlińskich przestrzeniach co-workingowych. Podczas czwartej edycji 
wydarzenia zwiedziliśmy ze start-upami Motion.Lab.Berlin, Smart Hectar 
Accelerator, Next Big Thing oraz WeWork.

Anna Burek: Co uważacie za swój największy sukces?

Anna Mencel: Na pewno sukcesem, który cieszy nas najbardziej, jest 
pozytywny odbiór wydarzenia oraz rosnące zainteresowanie eventem. 
Pierwsza edycja zgromadziła nieco ponad 70 osób, czwarta – już pię-
ciokrotnie więcej. To dla nas potwierdzenie, że nasza inicjatywa jest po-
trzebna. Ledwo zamknęliśmy tegoroczne wydarzenie, zaczęły napływać 
zapytania i aplikacje do kolejnej edycji – cieszymy się, że dzięki naszym 
staraniom i wysiłkom polscy przedsiębiorcy stają się widoczni dla niemiec-
kiego ekosystemu technologicznego.

Anna Burek: Co właściwie może zyskać młoda firma prezentująca się 
szerszej publiczności podczas Polish Tech Night?

Anna Mencel: Zyskać może naprawdę wiele. Zaczynając od możliwości 
networkingu, czyli zapoznania się z środowiskiem niemieckich przedsię-
biorców, wzięcia udziału w rozwojowych warsztatach, uczestnictwa w dys-
kusjach zarówno panelowych, jak i tych odbywających się w trakcie nieofi-
cjalnej części eventu, poprzez możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, 
przyjrzenia się konkurencji, nawiązania biznesowych znajomości, aż po 
– co dla start-upu chyba najważniejsze – pozyskania finansowania. Dodat-
kowo, co dla nas niezwykle ważne, poprzez liczne uczestnictwo polskich 
przedsiębiorców w naszym wydarzeniu, zmienia się myślenie Niemców 
o naszych rodzimych start-upach. Już teraz ceni się nas za wysokie wy-
kształcenie, kreatywność, pracowitość i przedsiębiorczość. Dzięki takim 
spotkaniom jak nasze, zmienia się obraz polskich firm, a to przecież niesa-
mowicie ważne w działaniach promocyjnych podejmowanych przez przed-
siębiorców.

Anna Burek: Start-up to gorące określenie obecnie używane jako sy-
nonim młodej firmy. Co tak naprawdę kryje pod sobą ta popularna 
ostatnio nazwa?

Anna Mencel: Start-upy to rzeczywiście młode firmy, które cechuje in-
nowacyjny pomysł w zakresie rozwoju technologii, dynamiczny rozwój 
i sposób finansowania. Niemniej jednak, poszczególne firmy nazywające 
się start-upami mocno różnią się od siebie. Są takie, które finansują się 
samodzielnie, są takie, które istnieją na rynku już ponad 10 lat, są i takie, 
które zatrudniają ponad 200 pracowników. Myślę, że sama nazwa nie ma 
tu większego znaczenia – liczy się nowatorstwo, skalowalność produktu 
na rynki międzynarodowe i chęć rozwoju.

Anna Burek: Chęć rozwoju jednak nie zawsze wystarcza, by odnieść 
sukces, prawda?

Anna Mencel: Niestety, to prawda. Czasem młody przedsiębiorca ma do-
skonały pomysł, jednak nie ma możliwości jego sfinansowania. Z drugiej 
strony zdarza się też, że rewelacyjny pomysł nie trafia na żyzny grunt 
z powodu nie najlepszego wyczucia czasu czy potrzeby rynku. Powodów, 
dla których doskonałych pomysłów nie wieńczy sukces, można mnożyć. 
Jednak nie powinien być to powód, by się zniechęcać. Nasza inicjatywa 
udowadnia, że po pierwsze, otaczają nas ludzie, którzy osiągnęli wiele 
dzięki ciężkiej pracy, a po drugie – że dobry pomysł, pasja i chęć do dzia-
łania to doskonały początek wspaniałej przygody. Berlin i jego środowisko 
biznesowe to trochę takie spełnienie amerykańskiego snu o karierze od 
pucybuta do milionera – w tym wielokulturowym mieście, które nigdy nie 
zasypia, tętni życiem i energią, łatwo uwierzyć, że wszystko jest możliwe. 
A my tym, którzy w to wierzą, chcemy pomóc w osiągnięciu swoich ce-
lów i spełnieniu swoich marzeń. Dlatego już teraz zachęcamy do udziału 
w przyszłorocznej edycji Polish Tech Night, o której informować będziemy 
na naszej stronie: www.polishtechnight.com.

Anna Burek
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* Firma TransferGo powstała w 2012r. (na polskim rynku działa od 2013r.) po to, żeby wspierać rozproszone po świecie 
rodziny. TransferGo oferuje oferuje całkowicie darmowe przelewy międzynarodowe do bliskich osób, aktualnie między 
46 krajami. „Herosi z Berlina” to cykl comiesięcznych artykułów ukazujących Polonię w Berlinie. Zainteresowanych 
zapraszamy do zgłaszania się do udziału w akcji, pisząc do gazety, bądź za pośrednictwem strony na Facebooku TransferGo 
Polska, na której pojawi się więcej informacji i zdjęć z kampanii. Dla czytelników gazety przygotowany jest specjalny kod 
rabatowy na darmowy pierwszy przelew do domu. Więcej informacji na: www.transfergo.pl

Herosi z Berlina: 

Renata Rauch
Renata Rauch, wraz ze swoją wspólniczką 
Agnieszką Olszewską-Groen od ponad 
czterech lat prowadzą Rauch und Groen – 
sklep, z polską modą damską w wersji 
slow fashion. W ramach kampanii pod hasłem 
„Pamiętaj o domu, kiedy jesteś daleko” powstałej 
z inicjatywy firmy TransferGo*, ukazujemy sylwetki 
Polaków związanych z berlińską Polonią. Z Renatą, 
miłośniczką Włoch i bohaterką aktualnej edycji akcji, 
porozmawialiśmy w jej sklepie na Friedrichshain.

Jaka jest historia związana z Twoją 
przeprowadzką do Berlina?

Renata Rauch: Do Berlina przeprowadziłam 
się po trzech latach mieszkania we Włoszech 
i ponad piętnastu latach mieszkania 
w Hanowerze. Zdecydowałam się na ten 
ruch ze względu na plan otworzenia butiku 
z Agnieszką, którą dobrze znałam już 
wcześniej. 

Czy nie miałaś obaw przed taką zmianą?

Renata Rauch: Oczywiście, że miałam. 
Zawsze są wątpliwości w sytuacjach, 
kiedy trzeba zostawić wszystko za sobą 
i zacząć od nowa. Jednak nie robiąc tego 
kroku, stałabym w miejscu i nie miałabym 
zebranego doświadczenia, którym już dzisiaj 
mogę się wykazać.

Co Cię zatem przekonało do Berlina?

Renata Rauch: Przede wszystkim bliskość 
do Polski, ale też inne czynniki, jak na 
przykład liczne połączenia lotnicze z Berlina 
do Włoch. Razem z pochodzącą z Berlina 
Agą, widziałyśmy też sens otwarcia butiku 
z modą w tak dużym mieście jak Berlin.

Jak narodził się pomysł otworzenia 
sklepu z polską modą w Berlinie?

Renata Rauch: Aga od zawsze jeździła 
do Polski, gdzie kupowała ładne ubrania 
od polskich projektantów. Podobnie 
było w moim przypadku. Nasze znajome 
Niemki zawsze się później dopytywały 
skąd mamy tak fajne rzeczy. W pewnym 
momencie stwierdziłyśmy, że skoro jest 
zainteresowanie, powinnyśmy spróbować 
sprzedać tę polską modę na gruncie 
zagranicznym. Dziś większość naszych 
klientek to Niemki – tak jak właściwie 
pierwotnie zakładałyśmy. Sięgają one po 
jakość i oryginalność, czyli to, na co stawiamy 
w naszym sklepie, dobierając kolekcje.  

Co kryje się pod hasłem slow fashion, 
widniejącym pod nazwą Waszego 
sklepu? 

Renata Rauch: Slow fashion odnosi się 
do bliskości z Polską, lokalną produkcją 
i nieskomplikowanym transportem. Zna-
my naszych projektantów i możemy im 
zaufać. Produkty w naszym sklepie nie 
pochodzą z masowej produkcji, są starannie 
zaprojektowane i wykonane. Zależy nam 
również na dobrych relacjach z projektantami.

Jak zbudowałyście te relacje i sieć 
kontaktów, którą dzisiaj macie?

Renata Rauch: Od samego początku 
jeździłyśmy do Polski, żeby osobiście 

spotkać się z projektantami, poznać ich 
przy okazji różnych eventów modowych. 
Z czasem projektanci sami zaczęli się do 
nas zgłaszać. Dziś jeśli nie ma chemii między 
nami a projektantami, to nie podejmujemy 
współpracy. Wybierając kolekcje, kierujemy 
się własnym gustem, przekonaniem 
i intuicją.

Za co lubisz Berlin?

Renata Rauch: Do Berlina wciąż jeszcze się 
przekonuję, zwłaszcza do tego wschodniego, 
gdzie mieszkam. Lubię zieloną okolicę nad 
wodą przy Rummelsburger Ufer, Treptower 
Park czy tajski park na Wilmersdorf. Moją 
ulubioną knajpką jest włoska Cento Passi. 
Daję jeszcze sobie czas na odkrycie Berlina, 
bo mieszkam tu dopiero od czterech lat, 
a większość czasu spędzam jednak w sklepie. 

Oprócz relacji zawodowych, czy wciąż 
jesteś związana w jakiś sposób z Polską?

Renata Rauch: Tak, w Polsce mam rodzinę, 
w Polsce się urodziłam i tam spędziłam 
połowę życia. Oprócz tego, wiele kontaktów 
zawodowych przerodziło się w relacje 
przyjacielskie. Ciągnie mnie przez to do 
Polski i oczywiście zdarza mi się też tęsknić. 
Przede wszystkim jednak tęsknie za ludźmi 
związanymi z moim rodzinnym krajem, a nie za 
konkretnym miejscem czy sytuacją. 
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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

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

Karina Filusch, LL.M.
Rechtsanwältin

prawo ochrony danych
prawo konkurencji

Syrische Straße 9b
13349 Berlin

 info@kanzlei-filusch.de
www.kanzlei-filusch.de

w języku polskim

T: 030 / 219 11 555, M: 0170 / 23 85 788
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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 

PRAWO / ADWOKACI

Kancelaria prawna Adwokat Edyta Koryzna LL.M

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 500 99315, Fax: 0335 500 99317
Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 787 738 670

E-mail: ra-koryzna@gmx.de

KANCELARIA ADWOKACKA
URBAN GOZDOWSKI

Porady w języku polskim i niemieckim

Meinekestr. 26, 10719 Berlin, tel.: +493088778577
info@ra-gozdowski.de

prawo pracy – m.in. wypowiedzenie umowy o prace, mindestlohn,
prawo karne – m.in. praca na czarno, oszustwo podatkowe,

prawo upadłościowe – reprezentacja dłużników i wierzycieli 
na wszystkich etapach postępowania upadłościowego,

prawo podadkowe – m.in. rewizija dokumentacja przedsiębiorstwa, 
ubezpieczenia społeczne, 

prawo ruchu drogowego – m.in. obrona w sprawach dotyczących kar 
grzywny oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń
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PRAWO / ADWOKACITŁUMACZE

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

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

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
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TŁUMACZETŁUMACZE

DOROTA CYGAN
tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)

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

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

150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE
WILMERSDORF

ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI   

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 – mgr Artur Balon  
Uwierzytelnione tłumaczenia świadectw, dyplomów, dokumentów urzędowych 
i prywatnych, pozwów, zażaleń i innych pism. Wizyty w zakładach karnych.
Artur Balon, Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst), 
tel.: 0163 452 5633 oraz 030 43924611 (terminy na telefon), arturbalon@web.de

 

Tryumf szarości to motto listopada. Gołe drzewa, chlapa i chłód dni, 
które szybko zamieniają się w noc, sprawiają, że odechciewa nam 
się wszystkiego. Odnoszę wrażenie, że zmotywowanie się do zrobie-
nia czegokolwiek w listopadzie jest ogromnym wyzwaniem. Z teorii 
i doświadczeń psychologicznych wiem, że najlepsza jest motywacja 
wewnętrzna. To ona daje najbardziej trwałe zmiany w naszym życiu. 
Nie mniej jednak, na niektórych całkiem dobrze działa również mo-
tywacja zewnętrzna, strach przed szefem, utratą pozycji społecznej 
etc. Kiedyś ktoś mi powiedział, że 80% naszych wyborów jest po-
dyktowane strachem, który czasami nas przytłacza do tego stopnia, 
że nie możemy spać. A gdyby tak zacząć podejmować decyzje nie 
przez strach, a radość udziału w czymś bądź robienia czegoś?

Wiem, że łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. W świecie, który prze-
pełniony jest strachem, trudno jest odnaleźć w sobie siłę spokoju. 
Czasami każdy z nas jest zobligowany zrobić coś, na co nie ma spe-
cjalnie ochoty. Gotowanie kolacji po całym dniu pracy, w dodatku kie-
dy dzieci podchodzą i domagają się z niecierpliwością jedzenia, nie 
jest upragnioną czynnością dnia. Najchętniej położylibyśmy się na 
moment, przekąsili małą, dobrą i zdrową przystawkę oraz poczekali, 
aż ktoś poda nam pyszną kolację. A tu sami musimy zapracować na 
wszystko. I wiem, z jakim trudem przychodzi nam odrzucenie myśli 
o zmęczeniu, a wybranie tych, które budują poczucie radości. Sam 
fakt, że dajemy sobie codziennie radę, powinien być dla nas powo-
dem do wdzięczności. Zawsze możemy znaleźć coś, co zmieni nasz 
kurs myślenia z „nie chce mi się” na „zrobię to, ponieważ kocham”. 
Szybko zapominamy, jak bardzo kochamy naszych najbliższych. Ile 
dla nas znaczą i co jesteśmy gotowi dla nich zrobić. Często za to 
przychodzą nam myśli o niesprawiedliwości obowiązków, przemę-
czeniu i ogromie pracy, który wykonujemy dla innych.

Ilekroć tylko dopadnie nas chandra, która zacznie szeptać, że nasze 
życie jest trudne, niesprawiedliwe, poświęcamy zbyt wiele dla innych 
i jesteśmy zmęczeni, spróbujmy powiedzieć sobie, co jeszcze mogę 
dziś zrobić? Działać na przekór. Wiem, że jest to trudne. I zapewne 
nie raz nie uda nam się zmienić myślenia i pokłócimy się z mężem, 
żoną, córką, synem, sąsiadką... To co jednak jest piękne w życiu, to 
że zawsze możemy spróbować jeszcze raz, aż do momentu kiedy 
stanie się to naszym pancerzem na słabe dni.

Listopad nie jest najłatwiejszym miesiącem, by zacząć zmieniać na-
sze myślenie, ale za to czasem, w którym możemy tego najbardziej 
potrzebować. Odnajdźmy codziennie powód, dla którego zmotywu-
jemy się do podjęcia dodatkowej pracy, diety, regularnych ćwiczeń 
fizycznych... czegokolwiek, co przychodzi nam generalnie z trudem. 
A zobaczymy, że po pewnym czasie zmienianie naszego myślenia 
stanie się naszym nawykiem. Czego sobie i Państwu życzę.

Anna Maria Wladkowska

„Dla każdego, kto się boi, jest samotny albo nieszczęśliwy, sta-
nowczo najlepszym środkiem jest wyjście na zewnątrz, gdzieś, 
gdzie jest się zupełnie sam na sam z niebem, naturą i Bogiem. 
Bo dopiero wtedy, tylko wtedy, czuje się, że wszystko jest tak, 
jak być powinno i że Bóg chce widzieć ludzi szczęśliwymi 
wśród prostej, ale pięknej natury. Jak długo to istnieje, a będzie 
na pewno zawsze istnieć, wiem, że we wszystkich okoliczno-
ściach, istnieje zawsze pociecha na każde zmartwienie. I wierzę 
mocno, że natura potrafi ukoić każde cierpienie.”

[Anna Frank] 

„Wdzięczność otwiera pełnię życia. Sprawia, że to, co mamy, 
wystarcza. Zamienia opór w akceptację, chaos w porządek, 
konfuzję w klarowność. Może zamienić posiłek w ucztę, miesz-
kanie w dom, obcego w przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens 
przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra.”

[Melody Beattie]

Szarość myśli
Mało kto lubi jesienną słotę i pierwsze 
chłodne dni. Z lekkości lata przechodzimy 
w okres ciężkiego, szarego nieba, które 
jakby chciało się na nas zemścić za te 
wszystkie słoneczne dni. 

LISTOPAD Katarzyna Blitek
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Jesień. Czas refleksji i zadumy. Czas odpowied-
ni aby zrobić rachunek sumienia i zastanowić 
się, jak chcemy żyć ? 
Jeśli dziś do życia potrzebujemy 2000 €, to na 
emeryturze nie będzie inaczej. 
Tym bardziej, że z niej zostanie odprowadzony 
podatek i opłacona składka na kasę chorych. 
Z czym zatem zostaniemy ? 
Skoro według wszelkich prognoz zarówno 
bankowych, jak i rządowych, będziemy płacić 
na emeryturę coraz więcej otrzymując coraz 
mniej. 
To nie fantazja ! Tak stanowi system społeczny. 
Dać chociaż trochę, ale każdemu. 
Z czego brać te brakujące ... € ? 

Temat polis emerytalnych i rosnącej potrzeby ich 
posiadania wraca jak bumerang i przynajmniej 
raz w miesiącu zajmuje nagłówki gazet. Nie lek-
ceważmy tego, tym bardziej że mówią właśnie 
o tym media publiczne. To już jest znak, że coś 
jest na rzeczy i trzeba zacząć działać. 

Najczęstszy błąd, który popełniamy, to lekcewa-
żenie i brak konsekwencji. Nawet jeśli przyjdzie 
nam do głowy aby zabezpieczyć się i pomyśleć 
o emeryturze, czy przyszłości zarówno naszej, 
jak i naszych bliskich, to za każdym razem od-
kładamy to „na później”.

Lekceważymy tu jednak tylko siebie i sobie wy-
rządzamy krzywdę. Potrafimy ubezpieczyć auto 
od wszelkich możliwych sytuacji losowych, które 
jest warte kilkanaście tysięcy, a bronimy się rę-
kami i nogami przed zabezpieczeniem tego, kto 
na ten samochód pracuje. Paradoks taki. 

• Dzień dobry. Ja jednak zdecydowałem się na 
to ubezpieczenie, o którym rozmawialiśmy 
kiedyś, mówi klient. Ostatni raz widzieliśmy 
się 5 lat temu. 

• To chyba dobrze, że pan się w końcu zde-
cydował ? - pytam. Skąd taka nagła zmiana 
decyzji ? 

• A, bo wie pan...żona mnie namówiła - przecią-
ga każdą sylabę, jakby mnie chciał przekonać 
co do słuszności wyboru, a nie siebie. 

• Czyli nie jest pan do końca przekonany ? - 
staram się nieudolnie odwieść go od ewentu-
alnego popełnienia błędu i zrobienia czegoś, 
czego może nie chce. 

• Nie, nie. Jestem ! Sam chciałem ! - tu włącza 
się męskie ego - Żona mi tylko przypomniała! 
- nadmienia z dumą mówiąc o swojej żonie. 

• Szczęściarz z pana - komplementuję jego 

niegdysiejszy wybór - Czyli umie pan podej-
mować trafne decyzje ? - puszczam oko ze 
zrozumieniem. 

• (...)
• Próbując ponownie przeanalizować sytuację 

klienta poprawiam i dopasowuję dawne wyli-
czenia. Składka wyniesie (...) - mówię z prze-
konującą pewnością siebie usatysfakcjonowa-
ny  poprawnością wyliczenia. 

• O matko ! Czemu tak drogo !?? Nie ma nic 
tańszego ?? 

• Panie Marku - staram się brzmieć spokojnie, 
jak Czubówna w kontakcie z przyrodą -Trzeba 
było podjąć decyzję pięć lat temu. Im wcze-
śniej się zacznie oszczędzać, tym mniejszym 
nakładem środków można to zrobić, bo mamy 
trochę czasu. W tym przypadku  nie mamy go 
zbyt wiele, a co gorsza musimy go jeszcze 
nadrobić. Tu nie ma połowicznych rozwią-
zań. Walczymy o pańską przyszłość. O być 
albo nie mieć. Czubówna niestety to nie była. 
Kompletnie mi nie wyszła. Raczej coś stanow-
czego pokroju sędzi Wesołowskiej. Ale wyrok 
chociaż dobry zapadł. 

• Ma pan rację - przyznał pan Marek - za dwa 
lata byłoby jeszcze drożej, zaśmiał się szcze-
rze. To była głupia oszczędność. Straciłem 
cenny czas i muszę teraz dodatkowo więcej 
odkładać. 

• Ale jeszcze możemy wszystko naprawić - 
uspakajam, kiwając głową rzeczowo. Mamy 
odpowiednie narzędzia.

Jest to autentyczna rozmowa, gdzie jedynie dwa 
zdania zostały częściowo zmienione, ponieważ 
pamięć płata figle i nie odwzorowałbym słowo 
w słowo całej naszej wymiany zdań po takim 
czasie. 

Kolejny błąd to strach. 

Zabawne jest to, iż żeby go oswoić potrzeba tyl-
ko określić jasno swój cel w życiu. Po co pracu-
ję? Po to, żeby tylko pracować? I to wszystko ? 
Rodzę się, uczę, pracuję, umieram. Coś jak w fil-
mie „Eat, pray, love” tylko odwrotnie. A gdzie 
życie w tym wszystkim? 

Pracujemy zwykle dla innych. Czas zacząć pra-
cować dla siebie. 

Taki strach, przed wzięciem odpowiedzialności 
za swoje życie, boi się jednej rzeczy, jak diabeł 
święconej wody, a mianowicie podejmowa-
nych decyzji.

WARTO WIEDZIEĆ
Czas to pojęcie względne, jednak bezwględnie 
nam ucieka. Czy można coś z tym zrobić ? 
Czy można go dogonić, nadrobić... ? 

Jak już dowiemy się, po co egzystujemy i dokąd 
w tym wszystkim zmierzamy, warto zająć się 
sobą na poważnie i zostać rebeliantem na sta-
re lata. To znaczy, że czas najwyższy wystąpić 
przeciwko systemowi socjalnemu i zabezpieczyć 
swoje najlepsze lata (a te, zawsze przed nami) 
w prywatny sposób. 

Pół żartem, jednak jak najbardziej serio. Ktoś 
nam podarował czas, więc rozsądnym jest do-
brze go wykorzystać. W przeciwnym razie prze-
cieknie nam bezpowrotnie przez palce, a jest to 
jedyna rzecz, której nie możemy kupić. 

Każdy z nas, jakby mógł - na pewno jakiś mal-
kontent się znajdzie i powie, że on nie - posyłał-
by swoje dzieci do prywatnych i dających świet-
ne wykształcenie szkół. 
Doskonale ten przykład obrazuje społeczeństwo 
i system szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych. 

Czemu prywatne a nie publiczne ? W końcu tu 
i tu nauczy się czytać i pisać. Zgadza się. Ale 
gdzieś jednak jest ta subtelna różnica. Po pry-
watnej, renomowanej uczelni nasze dziecko ma 
otwartą drogę do każdej formy kariery i jest po-
żądanym pracownikiem, szefem, menedżerem. 
Ma możliwości, jednym słowem. 

To samo przekłada się analogicznie na emerytal-
ny system społeczny, gdzie płacimy i będziemy 
płacić coraz więcej z naszyć pensji, aby dostać 
i dostawać coraz mniej świadczeń na emery-
turze. To są oficjalne prognozy banków i rządu, 
ponieważ liczebność populacji wzrasta i dzięki 
poprawie warunków bytowych oraz postępowi 
wiedzy i medycyny dłużej żyjemy. 

Za chwilę dowiemy się, że wydłużył się wiek 
emerytalny i nie wyjdziemy, jak dotychczas, 
wcześniej z pracy „przed szesnastą”. 

Prywatne formy ubezpieczeń emerytalnych 
staną się niebawem nieuniknione, ponieważ 
system społeczny nie udźwignie takiego obcią-
żenia. Możemy być jednak od niego mądrzejsi 
i wykonać ruch wcześniej. Da nam to upragnioną 
przewagę nad czasem.

Holandia i Dania to kraje o najlepiej rozwiniętych 
systemach emerytalnych w Europie, gdzie pra-
wie 90% pracowników posiada dodatkowe, pry-
watne formy ubezpieczeń emerytalnych. 
Umożliwia to uzyskanie emerytury nawet w wy-
sokości 110% wypracowanych dochodów. 

W czym zatem jesteśmy gorsi od Holendrów 
i Duńczyków ? Zasadniczo w niczym. Oni tylko 
znacznie wcześniej oswoili swój strach i spoj-
rzeli odważnie w swoją finansową przyszłość. 
Na tą chwilę mają właśnie, wspomnianą już 
wcześniej, przewagę nad czasem. 

Jednak, jak to w sporcie i w życiu bywa, zawsze 
możemy ich jeszcze dogonić. 
To tylko zależy od nas.  

 
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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Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada

specialna taryfa na ciężarówki od 3,5t–40t (Flottenversicherung)
DKV Zahnzusatzversicherung – korzystne ceny – aż do 100% pokrycia rachunku

Mam wykształcenie jako murarz – zbrojarz i jako taki też pra-
cowałem.Następnie po kilku latach tej pracy podjąłem kolejną 
pracę jako pracownik laboratorium, podczas której pobiera-
łem próbki z przygotowanego betonu do zbadania jego jako-
ści i zgodności z normami obowiazującymi dla tego materiału. 
Chodzi co prawda jedynie o 14 miesięcy, które są zaliczone do 
grupy niewykwalifikowanych, czyli piątej, ale chciałbym mieć 
wszystkie czasy zaliczone do czwartej?

Zaszeregowanie do grupy kwalifikacyjnej odbywa się na podstawie 
przepisów załącznika 13 do SGB VI, czyli szóstej księgi przepisów 
socjalnych, która poświęcona jest regulacjom rentowym. Według de-
finicji tych grup, w tym również czwartej, obowiązuje zgodność wy-
kształcenia z wykonywanym zawodem. Czyli w wypadku posiadania 
zawodu murarza – betoniarza praca na stanowisku laboranta nie 
podlega zaliczeniu do grupy czwartej, gdyż jest to zupełnie odmien-
na dziedzina, wobec czego wymagane jest stosowne wykształcenie.

Mam 67 lat, od roku jestem na regularnej rencie. Aktualnie otrzy-
małem dodatkową pracę do końca roku i będę miał ok. 3.700 
euro miesięcznie brutto. Czy w takiej sytuacji podatek dochodo-
wy odliczy mi zakład pracy, czy też zrobi to dopiero Finanzamt , 
czyli tutejszy urząd skarbowy?

Ponieważ wolny próg podatkowy w bieżącym roku  wynosi 9.000,- 
euro na osobę, dla małżeństwa zaś kwotę podwójną, tj. 18.000,- euro 
brutto, to odpowiednik czasowego wykorzystania przy  4-miesięcz-
nym zatrudnieniu sięga 3.000,00 euro , a dla małżeństwa  stosownie 
6.000,00 euro. W zasadzie zakład pracy może sam wybrać spo-
sób postępowania w wymienionym wypadku. Ponieważ zapewne 
nie jest mu znana  wysokość dochodów rentowych, wypłacanych 

z innego żródła,  nie podejmie się on obliczenia podatku i odprowa-
dzenia, skoro tak czy tak, w ostatecznym rozrachunku dokona tego 
urząd skarbowy.

Chciałabym kończąc 63 lat przejść w przyszłym roku na rentę, 
bo moim zdaniem będę miała 45 lat pracy? 

Co prawda w odpowiedziach sprzed kilku tygodni wyjaśnialiśmy tę 
kwestię, ale widocznie jej powtórzenie  jest konieczne, gdyż przyto-
czony w pytaniu pogląd utrzymuje się bezpodstawnie w powszech-
nym zapatrywaniu. Renta, o którą chodzi, czyli renta dla szczegól-
nie długotrwale ubezpieczonych, przysługuje jedynie osobom, które 
ukończyły 65 lat. Ukończenie natomiast 63 lat jest ewentualną prze-
słanką udzielenia innych rodzajów rent,  które nie wymagają wymie-
nionego stażu pracy.

Ponieważ po zgonie mojego pierwszego męża wyszłam po-
nownie zamąż, utraciłam rentę wdowią. Aktualnie po rozwo-
dzie zawnioskowałam przywrócenie uprzedniej renty wdowiej. 
Jednakże w wydanej decyzji renta ta została zmniejszona. Moje 
odwołanie nie pomogło i teraz pozostało mi wystapić do sądu. 
Zanim podejmę jakiekolwiek kroki, chciałabym wiedzieć jakie są 
regulacje prawne w tym zakresie?

Zgodnie z istniejącymi regułami przy przywróceniu uprzednio utra-
conej renty wdowiej należy brać pod uwagę, w ramach jej nowego 
ustalenia, roszczenia jakie nabyte zostały w trakcie trwania drugiego 
małżeństwa. Jeśli na gruncie nabytych uprawnień z drugiego mał-
żeństwa powstały świadczenia, czy to rentowe, czy też do płatności 
kosztów utrzymania, to wysokość tego świadczenia jest zarachowy-
wana na poczet pierwszej renty,a więc oczywiście o tę kwotę zmniej-
szona. 

Ewentualne wystąpienie z pozwem do sądu z wnioskiem o przyzna-
nie uprzedniej wysokości renty wdowiej powinno więc być zbadane 
i rozważone pod tym kątem.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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Tel.: 030/77006344 • Fax: 030/23916283 • 0176/49127482 • 0177/3916580 
naszeplbiuro@onet.pl

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

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

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.
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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

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…
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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!

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!!!

Tel.: 0176 68665015, e-mail: biuroserwis@gmx.de

DROGI SENIORZE! 
wspólne spacery, 
pomoc w sprawach urzędowych, 
wizyty lekarskie, 
organizacja rozrywek, wycieczek, 
robienie zakupów, itp.

Oferuję: 

Neu Eröffnetes Kosmetikstudio ist 
auf der Suche nach einer 

Kosmetikerin. (Vollzeit / Teilzeit)
 Bist du auf der Suche nach einem Job, bei dem du *selbstständig arbeiten* kannst 
und dies bei *super Bezahlung*? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir sind ein 

neu eröffnetes Kosmetikstudio in Berlin und suchen genau dich.
Was du können solltest:

• Erfahrung in der Kosmetikbranche
• Gesichtsbehandlung

• Wimpernverlängerung
• Kenntnisse in der medizinischen Fußpflege

• Maniküre und Pediküre
Außerdem sind Pünktlichkeit, Freundlichkeit und Teamfähig für uns ganz 

wichtig. Denn der Kunde ist bei uns König. Auch eine konstante Bereitschaft 
zur Weiterbildung wird gerne gesehen. 

        Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich bei uns.
        Wir bieten dir eine *feste Anstellung* mit *attraktiver Vergütung*.

        Tel: 017661092545, e-mail: marlena.pekacz@gmx.ch                                                 
Wir freuen uns auf dich.

Zur Festeinstellung 
suchen wir ab sofort

Brandenburgische Str. 39, 
10707 Berlin
Tel.: 030/75 48 93 10/11
Mobil: 0157 39 474447
E-Mail: t.milenkovic@datec-bm.de

Dachdecker, Flachdachabdichter,
Isolierer, Dachklempner,
Zimmerer, möglich auch 

als Subunternehmer
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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

Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

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

 
 
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  

Z nami rozwiniesz skrzydła!
Z nami osiągniesz swój zawodowy sukces!

Jesteśmy �rmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmującą się 
doradztwem personalnym.

Poszukujemy wykwali�kowanych pracowników, w sektorze przemysłowym (Industrie 
Gewerbe): budowa pojazdów szynowych i inżynieria kosmiczna i lotnicza, budowa 
konstrukcji metalowych i stalowych, budowa instalacji przemysłowych.

W wyżej wymienionych obszarach poszukujemy 
Pana/Panią na stanowisko:

Gwarantujemy: umowę na czas nieokreślony z ponadprzeciętnym wynagrodzeniem 
(umowa na niemieckich warunkach BAP), dodatki świąteczne (zgodnie z umową 

taryfową), długoterminowe zatrudnienie, wszystkie umowy z naszymi pracownikami 
zawieramy na podstawie przepisów ZBZA/DGB (Tarifvertrag)

Nasze oczekiwania: znajomość j.niemieckiego w stopniu komunikatywnym wymagana
Dołącz do nas !!!

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:
Bräse&Hagedorn GmbH, info@braese-hagedorn.de, www.braese-hagedorn.de

Kapweg 5, 13405 Berlin, tel.: +49 (030) 4985710 – 0
Hellersdorfer Promenade 14 b, 12627 Berlin, tel.: +49 (030) 2700065 –60

ślusarz           spawacz          mechatronik
mechanik przemysłowy          lakiernik

stolarz           montażysta
pracownik na taśmie produkcyjnej

magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego
operator frezarki
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TEL. 0 30 / 72 01 88 40        FAX 0 30 / 72 01 88 41

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

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

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).

NAUKA / PRACA

Zatrudnie od zaraz fizjoterapeutke na 20-30 godz/tyg. Z uprawnieniami 
frenazu limfatycznego. Wymagana znajomosc jezyka niemieckiego.  
Tel.: 030 7053738 lub kom.: 0151 62870539

Zatrudnię szkutnika lub stolarza, rzemieślnika ze znajomością szkutnic-
twa, tel.: 0170 3610215, w godzinach 09.00 – 18.00

Klub sportowy FC Polonia Berlin z siedzibą na Reinickendorf szuka 
juniorów rocznika 2008 2009 2010 2011 i 2012. Kontakt 0157 51678218 
Sławomir Strychoń.

Suche für unsere 95 jährige Mutter eine 24 Std. Pflegekraft für 4 Tage pro 
Woche. Tel.: 030 3349422

Poszukujemy pielęgniarek i pielęgniarzy do ambulatoryjnej, medycznej 
opieki od zaraz. atrakcyjne wynagrodzenie i dobre warunki pracy, elastyczne, 
indywidualne godziny pracy!.Tel: 0159 05411641 lub mail na 
info@berlinconsultant.de

Cocktail Bar Caros na Potsdamer Platz poszukuje kelnerek. Wymagania: 
komunikatywny język niemiecki i mile widziane doświadczenie w gastrono-
mii. Gwarantowana miła atmosfera! Kontakt +49 152 15305820  
Paulina

Zatrudnię od zaraz mechanika lub elektromechanika samochodowego. 
Dobre warunki pracy i wynagrodzenia. Tel.: 030 70132494

Poszukuję opiekunki dla Ojca na sobotę i niedzielę. Tel.: 0157 78781637

Polska firma budowlana szuka zleceń na budowy domów od podstaw, 
dachy, ocieplenia. Tel.: +48 608 729122, +49 160 3089338

Poszukuje do pracy uczciwe Panie do sprzatania biur i praxis. Wymagana 
gewerba. Tel.: 0176 38804792

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

Poszukuję kafelkarza do pracy w Berlinie, proszę o kontakt: 0172 3117875

Poszukuję osoby z biegłą znajomością języka niemieckiego i polskiego 
w mowie i piśmie na stanowisko asystenta biurowego w firmie transportowej 
na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej i umiejętność 
obsługi komputera. Telefon: 030 75654655

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

Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje pil-
nie opiekunki w wieku 30- 45lat, na dłuższy czas. Pytania prosimy kierować 
pod numery tel./sms: 0049 151 22774003 ( po niemiecku),   
tel.: 0151 29448278 ( po polsku), e-mail: beata.osys2@gmail.de

BOS Spedition GmbH, 
mail: Sekretariat@bos-spedition.de • tel.: 030 / 39 74 77 86

Zatrudnimy kierowcę C//CE  
na chłodni z podstawową znajomością 
języka niemieckiego.

Możliwość systemu 3/1 • Nowy i stały samochód

Niemiecka Firma szuka do pracy
z umową na stałe pracowników do wykończenia mieszkań, klatek 

schodowych, izolacji balkonów i fundamentów. Proszę dzwonić tylko 
od 09.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Tel.: 0174 9461227

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA
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Dwujęzyczność na co dzień 
czyli nie taki logopeda straszny 
Wada wymowy to problem wielu dzieci, jednak u tych wychowywa-
nych dwujęzycznie może być podwójną przeszkodą w rozwoju języ-
kowym. Z dr Anną Mróz rozmawia Monika Sędzierska.  

Tym razem porozmawiamy o dwujęzyczności w kontekście 
zdrowia. Co może utrudniać naukę języka u dzieci? 

Nabywanie języka utrudniają różnego rodzaju wady anatomiczne, 
np. przykrótkie wędzidełko, to jest ta maleńka powięź pod językiem. 
Drugie wędzidełko znajduje się pod górną wargą. Jeżeli one są 
przykrótkie czy niewłaściwie wykształcone, język układa się w ser-
duszko. To wygląda może słodko, ale jest to niewłaściwy rozwój. 
Przykrótkie wędzidełko sprawia dziecku problemy przy przełykaniu, 
przyjmowaniu stałych pokarmów, gryzieniu. Cała motoryka nie funk-
cjonuje we właściwy sposób i w konsekwencji pojawiają się błędy 
wymowy. Często pomaga masaż, ale czasami niezbędna jest inter-
wencja chirurgiczna. Warto się na to uwrażliwić. Również budowa 
całej jamy ustnej: języka, ust, policzków jest niezmiernie ważna. 
Wady powinny być wychwycone przez pediatrę, ale świadomi ro-
dzice mogą wychwycić to dużo wcześniej. Jeżeli dziecko ma pro-
blemy ze ssaniem piersi czy butelki  - to jest pierwszy sygnał, że 
warto skontrolować pewne mechanizmy. Warto również pożegnać 
się ze smoczkiem. Smoczek powoduje destrukcyjne zmiany w jamie 
ustnej, które później uniemożliwiają właściwą artykulację. Przy czym 
należy uważać, żeby zamiana smoczka nie doprowadziła do tego, 
że dziecko zacznie ssać palec, bo powoduje on jeszcze głębsze 
zmiany w aparacie zębowym. 

Co powinno nas zaniepokoić? Kiedy powinniśmy udać się 
z dzieckiem do logopedy?

Seplenienie nie jest właściwym stanem. Jeżeli dziecku akurat wypa-
dają zęby mleczne to seplenienie jest naturalne, ale poza tym eta-
pem warto mieć oczy i uszy otwarte i zasięgnąć porady specjalistki 
czy specjalisty. Również jeżeli dziecko po 4 roku życia nie wymawia 
głosek  „r”, „sz”, „cz”, „dż” to powinniśmy udać się na konsultacje. 
Powinno nas zaniepokoić również, kiedy dziecko po 4 roku życia, 
wymawia „r” jako „j”. Jeżeli wymawia „r” jako „l” to nie ma większego 
powodu do obaw. Jest to zmiana rozwojowa i dziecko powinno to 
sobie samemu jakoś wypracować. Również jeżeli dziecko po 2 roku 
życia nadal skraca wyrazy. Na pierwszym etapie jest to normalne, że 
dziecko mówi tylko pół wyrazu, np. „wizor” zamiast „telewizor”, ale 
później powinno się to stabilizować i wymowa powinna być zbliżona 
do prawidłowej.

Mówimy tutaj o języku polskim, ale dla polskich rodziców 
mieszkających w Niemczech najważniejszy jest kontekst dwu-
języczności. Jak wady wymowy wpływają u dzieci na dwu- i wie-
lojęzyczność?

Stoję na stanowisku, że ma to ogromne znaczenie, bowiem dzie-
ci nabywają dwa języki jednocześnie. Jest to podwójne wyzwanie. 
Nabywają podwójną wymowę, dwie melodyki języka, akcent, jak 
i struktury zdaniowe. Jeżeli tutaj pojawiają się wady anatomiczne 
czy problemy z wymową lub zbyt długo noszony smoczek, to warto 
sięgnąć po konsultacje, często terapię logopedyczną. Najpierw tylko 
w jednym języku, żeby wyjaśnić, co jest przyczyną niewłaściwej wy-

mowy dzieci. Po drugie, żeby wesprzeć dziecko najpierw w jednym 
języku, później w drugim, żeby miało szansę usłyszeć właściwą wer-
sję językową i sobie ją przyswoić. 

Chciałabym odczarować wizytę u logopedy. Im wcześniej zacznie 
się terapię logopedyczną, tym lepsze są jej efekty. Jest to korzyst-
niejsze także dla psychicznego rozwoju dziecka. Dziecko się tym zu-
pełnie nie stresuje. Dziecko odbiera to jako miłą i przyjemną zabawę. 
Po 3 roku życia z pewnością warto się przyjrzeć jak wygląda rozwój 
dziecka pod względem językowym.

Gdzie rodzice w Berlinie, którzy wychowują dzieci dwujęzycz-
nie, mogą zasięgnąć porad w tym zakresie?

Szeroką ofertę dla polskojęzycznych rodziców ma  SprachCafé Po-
lnisch -  Polska  Kafejka Językowa. W ramach projektu „Gelebte 
Mehrsprachigkeit” odbywają się zajęcia ze specjalistką ds. logopedii 
Martą Maciejak oraz seminaria z dwujęzyczności i inkluzji. Kafejka 
prowadzi również kilka grup językowych, prowadzonych przez spe-
cjalistki z pedagogiki specjalnej i logopedii. W tej chwili na Pankow, 
Schönebergu i w Mitte. To jest również wspaniała okazja, żeby dzieci 
częściej obcowały także poza domem z językiem polskim.

Nie wikłajcie nas w politykę! 
Z prof. Igorem Kąkolewskim – dyrektorem Centrum Badań Hi-
storycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie rozmawia Maciej  
Wiśniewski.

Pracuje Pan w CBH PAN od czterech lat, zna Pan tę instytucję 
doskonale, a objął Pan jej kierownictwo we wrześniu po zakoń-
czeniu pewnej epoki.

Tak. To jest moja nowa rola i jest to rola trudna. Trudna między inny-
mi dlatego, że miałem znakomitego poprzednika. Prof. Robert Traba 
nie tylko stworzył Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, ale  
i z sukcesem przez 12 lat realizował wielkie projekty badawcze. 
Przede wszystkim trzeba wspomnieć o „Polsko-niemieckich miej-
scach pamięci” – jednym z największych projektów w dziejach pol-
skiej humanistyki na arenie międzynarodowej. W powstaniu monu-
mentalnych dziewięciu tomów w języku polskim i niemieckim wzięło 
udział 117 naukowców z pięciu krajów europejskich.

Czy Pana poprzednik dał Panu jakieś rady na drogę?

Oczywiście rozmawialiśmy bardzo długo o tym, w jakim kierunku 
chciałbym poprowadzić CBH PAN. Mówilismy dużo o upowszech-
nianiu wiedzy o historii Polski. Jednym z ważnych projektów, które 
realizujemy z naszymi niemieckimi partnerami, jest akademicki pod-
ręcznik do historii Polski. Jego tytuł brzmi „Polska w historii europej-
skiej”, w sumie będzie składał się z czterech tomów. To będzie na-
jobszerniejszy podręcznik do nauczania historii Polski na poziomie 
akademickim nie tylko w języku niemieckim, ale w tzw. językach kon-
gresowych.
Ale naszym projektem flagowym, który od 2014 r. realizowałem 
w CBH PAN, jest polsko-niemiecki podręcznik do nauki historii 
w szkołach. Chciałbym, żebyśmy do 2020 r. zakończyli pracę nad 
tym podręcznikiem.

Czy jest on już wykorzystywany w szkołach?

Ten podręcznik jest w Polsce wykorzystywany testowo, co związane 
jest z reformą edukacji. Podręcznik wprowadzany jest obecnie do no-
wego systemu, ponieważ jego głównym odbiorcą miały być gimnazja, 
a te, jak wiadomo, są wygaszane. W tej chwili podręcznik przecho-
dzi przez kolejne recenzje Ministerstwa Edukacji Narodowej i ma być 
przeznaczony dla szkół podstawowych. 
Ten projekt jest swoistym ewenementem – cieszy się on wsparciem 
niezależnie pod tego, jaką ekipę rządzącą mamy w Polsce. To bardzo 
stabilne poparcie, które przekłada się również na wsparcie finanso-
we. Jestem bardzo wdzięczny ludziom dobrej woli, którzy doceniają 
jego wartość dydaktyczną, ale również postrzegają podręcznik jako 
ważny miedzyrządowy projekt, który jest elementem integracji euro-
pejskiej.

Jak łączyć pracę stricte naukową z potrzebą odpowiedzi na dys-
kurs publiczny w relacjach polsko-niemieckich, zwłaszcza kiedy 
historia bardzo nad tymi relacjami obecnie ciąży?

Historia ciążyła nad tymi relacjami od wielu dziesięcioleci. W pewnym 
momencie – to był przełom lat 90. ubiegłego stulecia i początek obec-
nego wieku – stosunki polsko-niemieckie weszły w wielu wymiarach 
w tak dobrą koniunkturę, że zaczęto wręcz mowić o banalności lub 
kiczu pojednania. Od kilku lat pojawiło się jednak wiele problemów, 
w związku z czym trzeba być uważnym, mieć wyczulone ucho na gło-
sy w debatach i starać się prezentować głosy, które słychać w Polsce, 
na terenie Niemiec, zapraszając również do otwartych debat kolegów 
niemieckich. Anna Mróz - rbb/Monika Sedzierska
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Możliwość współpracy  
ponad podziałami 

- szczególnie w obszarze ofert dla dzieci i młodzieży widzi nowa 
konsul ds. Polonii w Berlinie. Jowita Wencius zapewnia, że konsu-
lat jest otwarty na współpracę z rozmaitymi organizacjami i środowi-
skami polonijnymi.

Czym zajmuje się konsul ds. Polonii?

Konsul ds. polonijnych w berlińskich okręgu konsularnym jest pra-
cownikiem wydziału konsularnego ambasady. Konsul ds. polonijnych 
razem z konsulem generalnym współpracuje z przedstawicielami 
Polonii. Głównie chodzi tutaj o partnerską współpracę z organiza-
cjami polonijnymi, które należą do naszego kręgu konsularnego. 
Najczęściej są to organizacje zajmujące się kulturą, sztuką, nauką, 
z szerokim programem dla naszych współobywateli, również dla 
dzieci i młodzieży, jak i dla osób starszych. 

Wydział konsularny wraz z tymi organizacjami realizuje różne projek-
ty, tzw. projekty polonijne. Na te projekty otrzymujemy środki finan-
sowe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto blisko współ-
pracujemy z punktami nauczania języka polskiego i ze szkołami, 
w których odbywa się nauka języka polskiego lub nauka w języku 
polskim. Jako pracownicy zajmujący się sprawami Polonii mamy na 
celu pogłębianie tej współpracy. Jesteśmy otwarci na współpracę 
z rozmaitymi środowiskami i organizacjami polonijnymi. Akceptuje-
my propozycje projektowe i współpracę z ambasadą właśnie od tych 
środowisk i organizacji. Staramy się w miarę naszych możliwości 
i przyznanych środków współpracować z wieloma partnerami. 

Najbardziej interesują nas projekty z dziedziny kultury i sztuki, ale 
także w ostatnich latach wzmacniamy taką gałąź związaną z  miej-
scami pamięci o polskiej historii, czy o osobach polskiego pocho-

Harcerstwo to wesoły patriotyzm 
i szacunek dla innych 

Max Steinhoff, wychowany w Belgii i Holandii, spełnia swoje ma-
rzenie o harcerstwie dopiero po przeprowadzce do Berlina. Student 
Slawistyki i Pedagogiki na Uniwersytecie Humboldtów zakłada dru-
żynę harcerską w Berlinie. 

Jak to się stało, że zostałeś harcerzem?

Dziadkowie byli w harcerstwie, mama była w harcerstwie, tata był 
przez jakiś czas w niemieckim skautingu. Podczas wakacji w Pol-
sce widywałem harcerzy. Czasami też byłem na podchodach, bo 
rodzicie organizowali kolonie nad polskim Bałtykiem. Trochę tego 
zazdrościłem. Piękne mundury i idea harcerskości. Nie wiedziałem 
wtedy jeszcze w ogóle, że istnieje cos takiego jak Związek Harcer-
stwa Polskiego Poza Granicami Kraju. Gdz jeszcze chodziłem do 
szkoły, marzyłem, że pojadę do Polski na studia i wtedy zostanę 
harcerzem. Ale okazało się, że jest ZHP PGK, znalazłem w inter-
necie kontakt mojego drużynowego, Rafała Ryszki, który prowadzi 
drużynę w Lipsku. 

W Berlinie nie ma dotąd drużyny harcerskiej? 

Niestety nie. Zastanawiamy się, czy otworzyć w Berlinie filię naszej 
drużyny. 

Co oznacza być harcerzem w Twoich oczach?

Harcerz to dla mnie dobry obywatel, dobry człowiek, który kieruje 
się ideami harcerskimi, takimi jak służba bliźniemu, służba ojczyź-
nie i Bogu. Ktoś, kto jest tolerancyjny, który uważa każdego skauta 
i harcerza za brata albo siostrę. I dba o pamięć historii, ale także, 
jak w moim przypadku, żeby polskie dzieci nie zapomniały o swo-
jej historii i swoim języku. Bo jest dość dużo polskich dzieci tutaj, 

Na ile Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie jest instytu-
cją niezależną? Czy jest jakaś presja polityczna na dobór tema-
tów, treści lub głosów, o których Pan wspominał?

Nie. Takiej presji nie było i nie ma. Oczywiście musimy tworzyć pro-
jekty związane z tematami, które jako pracownicy naukowi CBH PAN 
uważamy za istotne dla stosunków polsko-niemieckich.Tak jak to było 
wcześniej, nasze projekty będą w dużym stopniu fokusować się na 
tematyce związanej z drugą wojną światową, ale chcemy koncentro-
wać nasze badania również na przełomie 1989 – 1990 r. Wszyscy 
wiemy, że w kulturze pamięci nie tylko niemieckiej i europejskiej, ale 
wręcz światowej istnieje ikona upadku Muru Berlińskiego jako symbo-
lu końca komunizmu i początku nowej ery. Metafora Okrągłego Stołu 
zupełnie nie przebiła się do europejskiej świadomości historycznej. 

Może dlatego, że w samej Polsce toczy się spór o znaczenie 
Okrągłego Stołu, rolę Solidarności i Lecha Wąłęsy?

Wielość głosów jest wskazana, ale nie wolno rezygnować z dysku-
sji, obrażać się i odchodzić od wspólnego stołu, przy którym się roz-
mawia. To jest dla mnie również bardzo istotny cel działalności CBH 
PAN: prezentowanie różnych punktów widzenia. To jest pomysł na 
pewne debaty, w ramach których chcemy zapraszać gości z Polski, 
którzy mają różne punkty wizdenia na dany temat po to, żeby w dialo-
gu między sobą i z kolegami niemieckimi prezentowali ten wielogłos. 
Natomiast nie chciałbym – i mówię to w sposób uczciwy i bezpośredni 
– ażeby CBH PAN zostało uwikłane w debaty polityczne. Jesteśmy 
niezależną placówka naukową i mamy realizować przede wszystkim 
cele naukowe!

Igor Kakolewski - rbb/Maciej Winiewski

Jowita Wencius - rbb/Adam Gusowski

dzenia związanych z Republiką Federalną Niemiec, dbamy również 
bardzo mocno o aspekty historyczne i martyrologiczne. W tym roku, 
w nadchodzących miesiącach, bez wątpienia najważniejszym takim 
aspektem jest uczczenie odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Takie działania również wspieramy.

Polonia jest bardzo zróżnicowana. Polacy w różnych okresach 
przyjeżdżali i przyjeżdżają nadal do Niemiec. Różne były ich mo-
tywacje, różne ich potrzeby. Ale Polonia, tak jak i polskie społe-
czeństwo, jest także politycznie podzielona. Czy ten podział ma 
wpływ na prace konsula ds. Polonii?

Staramy się, by nie miało to wpływu. Konsulat jest otwarty na współ-
pracę i zachęcamy zawsze wszystkie organizacje do składania swo-
ich pomysłów, które moglibyśmy wykorzystać do współpracy dla do-
bra Polonii. Konsulat kładzie mocny nacisk na projekty oferowane 
dzieciom i młodzieży. W tym aspekcie wydaje mi się, że wszelkie 
ewentualne różnice poglądów nie powinny mieć aż takiego znacze-
nia. 

Ale kultura, historia i martyrologia mogą mieć taki potencjał.

Mogą mieć ten potencjał, natomiast my ze swojej strony zachęcamy 
środowiska polonijne do próby znalezienia porozumienia i współpra-
cy. Należy pamiętać, że życie na emigracji wiąże się z tyloma różny-
mi wyzwaniami, a bycie emigrantem bywa skomplikowane. Wydaje 
nam się, że porozumienie i współpraca dla dobra środowiska polo-
nijnego, czy Polaków, jest najważniejsza. Zapraszam serdecznie do 
kontaktu ze mną.
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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

w Berlinie na fali 96,3 MHz
w Nadrenii Północnej - Westfalii - 103, 3 MHz,
w Bremie i Dolnej Saksonii – 95,6 i 98,9 MHz.

tel. 030 - 97 993 - 35 610
www.cosmoradio.de
polnisch@rbb-online.de

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Audycje prowadzą: 
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia 
i Maciej Wiśniewski.

które nie mówią po polsku. Nie muszą mówić perfekcyjnie, ja też 
nie mówię perfekcyjnie po polsku, nie chodziłem do polskiej szkoły, 
dopiero na slawistyce na Uniwersytecie Humboltów nauczyłem się 
języka polskiego. Wracam do tego języka. 

Czy wasza drużyna ma też kontakty z niemieckimi skautami?

Tak, mamy takie kontakty. Np. co roku przekazujemy sobie betle-
jemskie światło pokoju. A nasza drużyna będzie też uczestniczyła 
w grze terenowej z niemieckimi skautami. 

Jakbyś opisał te kontakty? 

Z własnego doświadczenia powiem tak: nie zna się tej osoby oso-
biście, kogoś spotyka się pierwszy raz w życiu, ale pojawia się od 
razu przyjaźń, życzliwe uczucie. Mamy międzynarodowe pozdro-
wienia. W Polsce mówimy „czuwaj”, Niemcy mówią „gut Pfad”, 
w Anglii mówi się „be prepared”, ale wszyscy pokazujemy trzy palce 
prawej ręki i każdy wie, że to jest skaut. Jak byłem w tym roku we 
Francji, spotkałem przypadkowo włoskich skautów i oni podali mi 
lewą rękę! To też jest tajny znak rozpoznawczy. 

Powróćmy do ideałów, które wymieniłeś. Tam padło coś takie-
go jak „oddanie ojczyźnie”. Skoro harcerze są przywiązani do 

ruchu patriotycznego, jak ty żyjesz tym patriotyzmem do ojczy-
zny, mieszkając w Niemczech?

W tych czasach słowo patriotyzm ma negatywne konotacje. Ale jest 
też takie pojęcie jak wesoły patriotyzm. Można być dumnym ze swo-
jego kraju, można lubić swoją historię, kochać ją i pamiętać o bo-
haterach. Ale jednocześnie nie trzeba negować za to historii innych 
lub uważać, że nasza historia jest najlepsza i jedyna. Można też po 
prostu mieć szacunek dla innych. 

Pozostaje nam w takim razie zaprosić do wesołego patrioty-
zmu i życzyć powodzenia w  budowaniu drużyny harcerskiej 
w Berlinie. Jak osoby zainteresowane mogłyby się z tobą skon-
taktować? 

Na facebooku mamy stronę, która się nazywa 1 LDH ZHPpgK im. 
Ks. Józefa Poniatowskiego Leipzig, czyli 1 Lipska drużyna harcerzy 
Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Czuwaj!

Max - rbb/Adam Gusowski

 Nie znam wśród swoich rówieśników z gimnazjum ani 
jednej osoby, która nie poszłaby na studia. Wszyscy, 
jak jeden mąż, podchodziliśmy do matury, stresowa-
liśmy się jej wynikami i tym, czy uzbieranych punk-
tów starczy, by dostać się na wymarzoną medycynę, 
historię sztuki, administrację czy wyśnione prawo lub 
dziennikarstwo. Z plecakami zapakowanymi po klapę 

słoikami z gołąbkami i pulpetami z ryżem ochoczo wyruszyliśmy w paździer-
niku w największą podróż młodości. Niecierpliwi byliśmy zdobywania wiedzy, 
głodni nowych informacji – chcieliśmy się uczyć od autorytetów, wzorować 
na bardziej doświadczonych, inspirować tymi, którzy posiedli wiedzę, o której 
nam się wtedy jeszcze nie śniło. Z głowami napchanymi marzeniami i dum-
nymi celami, nie myśleliśmy o tym, co czeka na nas na krańcu tej studenc-
kiej przygody.

 A czekało głównie rozczarowanie – mizerny rynek pracy, etato-
we wynagrodzenie niższe niż stypendium naukowe na uczelni, ośmiogo-
dzinne kserowanie dokumentów i parzenie kawy w zamian za skopiowane 
z internetu referencje po rocznych praktykach, a wszystko to z poczuciem, 
że złapaliśmy byka za rogi, bo na nasze miejsce jest co najmniej 10 innych 
chętnych, spragnionych zdobywania pierwszego po studiach zawodowego 
doświadczenia. I to nie tak, że żadne z nas wcześniej nie pracowało – ow-
szem, harowaliśmy po nocach w obskurnych barach, za 5 złotych za godzi-
nę, w konsekwencji zasypiając na poranne wykłady, udzielaliśmy korepetycji 
rozpieszczonym gimnazjalistom, zamiast uczyć się do kolokwium, pisaliśmy 
prezentacje maturalne leniwym licealistom, zamiast skupiać się na własnych 
rozprawach licencjackich czy magisterskich. Doświadczaliśmy najpiękniej-
szego okresu w swoim życiu najpełniej, jak to możliwe – żyjąc od wypłaty do 
wypłaty, na zupkach chińskich i wypalanych pod salą wykładową papierosach 
wysępionych od bezdomnych (do dziś mi wstyd).

 Po latach spędzonych na płaceniu absurdalnie wysokiego czyn-
szu za pokój w współdzielonym mieszkaniu, planowaniu każdego, nawet naj-
bardziej błahego zakupu kilka miesięcy do przodu, uczęszczania na wszelkie 
darmowe kinowe i teatralne pokazy popremierowe i wmawianiu sobie, że na 
tym właśnie polega dorosłość, niektórzy z nas zdecydowali się spróbować 
za granicą. Wielu z nas wybrało Berlin. Europejską stolicę, w której spełnia 
się amerykański sen o karierze od pucybuta do milionera. Dzierżąc w ręku 
zakurzony dyplom wyższej uczelni, jedno doświadczenie na stanowisku prak-

tykanta i mając za sobą setki sezonowych prac, o których wstyd wspomi-
nać w CV, ponownie ruszyliśmy w podróż zwaną dorosłością. Tym razem 
jednak – nie jako równi równym, a jako Polacy na zagranicznym rynku 
pracy. Ponownie z plecakami wypchanymi słoikami, a głowami – niepew-
nością, strachem i brakiem poczucia własnej wartości. Trudno o łechtanie 
własnego ego, kiedy w uszach nadal brzmią słowa poprzednich szefów: 
na Twoje miejsce są setki chętnych.

 Stanęliśmy zatem tak, jak nas nauczono: w wykrochmalonych 
koszulach, lakierowanych skórkowych butach, ze świeżo wydrukowa-
nym, oprawionym w błyszczącą koszulkę CV w drzwiach pierwszej, dru-
giej, piątej, dziesiątej firmy. Tak, jak nas do tego przyzwyczajono, zawsze 
przed czasem, odmawiając kawy, jednym tchem wymienialiśmy swoje 
wady, z paniką szukaliśmy w pamięci swoich zalet. A obok nas na rozmo-
wę rekrutacyjną czekały wspominane po tysiąckroć setki chętnych na tę 
samą posadę. Niemówiących po niemiecku, nieznających się na temacie 
nawet w połowie tak dobrze jak my, z nieaktualnym CV, do którego i tak 
nie mieli czego wpisać, bo za studia płacili rodzice, a po studiach nie mieli 
ochoty na bezpłatne praktyki. Stali dumnie, doskonale wiedząc, czego 
chcą. Stali tłumnie, doskonale znając swoją wartość. Stali w różnorakich 
kolejkach do pracodawców, by w końcu dostać wymarzoną pracę. Zdoby-
li stołek dzięki swoim umiejętnościom, doświadczeniu, temperamentowi, 
potencjałowi. My też dostaliśmy pierwsze w Berlinie pozycje. Z tą różnicą, 
że nam się zwyczajnie „udało”.

 Do diaska – udało? Uczciwi, rzetelni, punktualni, samodzielni, 
kreatywni, zaradni, obowiązkowi – tak mówią o nas niemieccy współpra-
cownicy i pracodawcy. O nas! O tych, którzy sami o sobie mówią: bez 
wystarczającego doświadczenia, z wykształceniem niekierunkowym, 
z angielskim nieperfekcyjnym, niemieckim niewystarczającym. Ceni 
się nas za pracowitość i pomysłowość, za umiejętność radzenia sobie 
w każdej sytuacji, za wytrwałość, upór i konsekwencję. Ceni się nas za 
to, czego nauczyła nas Polska. Nie wstydźmy się zatem doświadczeń, 
nawet tych najbardziej przypadkowych, z pozoru nie znaczących nic. To 
one zbudowały naszą wartość. Nie próbujmy umniejszać swojej warto-
ści – sięgajmy z dumą po to, co inni biorą bez wstydu: wyższe stano-
wiska, większe pieniądze, wymagające obowiązki, rozwijające projekty. 
I nie mylmy skromności z brakiem wiary we własne możliwości, pokory 
z brakiem umiejętności walczenia o swoje, a doświadczenia zebranego 
w Polsce – z jego brakiem. Jesteśmy warci więcej niż się nam wydaje! 
Musimy w siebie jedynie uwierzyć w połowie tak mocno, jak wierzą w nas 
inni, niekoniecznie Polacy.

Anna Burek

FELIETON
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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 :

TSTOMA OLOG  
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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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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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

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

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

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".

ZDROWIE

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

DZIEWCZYNY BIERZCIE TERMINY
do końca roku niezmienione godziny przyjęć, choć mnie z Praxis-Hompage 
zdjęto. Poniedziałek/wtorek 9-13//15-19, środa/czwartek 9-13, tel.: 03/3316772

Dr. med Emilia Witwer-van de Loo w Praxis Carola Kadgien 
Klosterstr.6/7, 13581. Przy problemach językowych: dmewvdl@gmx.de

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
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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

 Flemmingstr.5
12 163 Berlin
S1 | U9 | Bus 

Leczenie wszystkich zaburzeń mowy – głosu – neurologopedia
u dzieci i dorosłych, terapia w języku polskim lub niemieckim.

www.logopraxis-berlin-steglitz.de

 Gabinet Logopedyczny

Telefon:
Mobil: 

 

0 30 67 94 65 15
0173 65 38 915

Terminy po uzgodnieniu. Wizyty domowe – 
wszystkie kasy chorych oraz prywatnie 

Anna Kolesinski staatl. gepr. Logopädin

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.: 0151-54703170

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

Mówimy po polsku 
w Pn., Śr. i Pt.

Agata Montinaro
Kurfürstendamm 226
10719 Berlin (Charlottenburg)
Przy stacji U9/U1 Kurfürstendamm
Tel.: 030 /88 71 44 47
www.physioamkudamm.de
Czynne Pn.-Pt. 9:00 do 20:00

Oferujemy:
Krankengymnastik (KG)

Krankengymnastik Bobath (KGB)
Manuelle Therapie (MT)

Manuelle Lymphdrainage (MLD)
Massage (KMT) 

Oraz inne zabiegi lecznicze.

Wszystkie kasy chorych

Doktor N. Med. Łukasz Kozak 
Medycyna Estetyczna

8 lat praktyki
Praca na różnych preparatach
powiększanie ust oraz wypełnianie 

bruzd kwasem hialuronowym
botoks

osocze PRP
nici PLLA oraz nici z haczykami

HIFU ultradźwięki (Ultraskin II Absolute)

Terminy do uzgodnienia: 015773089243, Berlin Spandau
...i wiele innych zabiegów medycyny estetycznej...

PRYWATNY GABINET UROLOGICZNY
PRIVATPRAXIS FÜR UROLOGIE

lek. med. Anita Lisowski
specjalistka urolog

HOMBURGER STRAßE 16, 
14197 BERLIN
U-Bhf.Rüdesheimer Platz

Tel: 030-81050940 lub 030-81050941
Webseite: www.al-urologie.de
E-mail:kontakt@al-urologie.de

leczenie mężczyzn, kobiet i dzieci,
medycyna naturalna i estetyczna,

porady specjalistyczne, pełna diagnostyka,
leczenie zachowawcze i operacyjne

DOM SENIORÓW w Polsce

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

www.corvitale.de
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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). 

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, E-Mail: marekkubacki75@gmail.com
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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

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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Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków.  
Najdłuższe doświadczenie (20 lat). Prawdziwe, nie podrobione 
materiały, bardzo dobre firmy, dobre ceny, jesienne promocje.  
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 załatwię ci naprawdę 
wszystko-szybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki ter-
min 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  

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

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, lo-
dówki, zamrażarki, suszarki. Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę 
udzielam gwarancji. Tel.: 0152 25651989

Fryzjerka damsko-męska z długoletnim doświadczeniem wykonu-
je usługi fryzjerskie z dojazdem do domu. 
Tel.: 0157 32427380

Terapia zespołów bólowych (kregosłup, mięśnie, stawy, głowa, choro-
by zwyrodnieniowe stawów, zapalenie stawów, reumatyzm, itp.)
Praktyka prywatna, terminy po uzgodnieniu telefonicznym.  
www.praxis-vitalplus.de, tel.: (030) 23534789    

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

Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych, Job Center, 
Arbeitsamt, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, pisma, odwołania, 
adres korespondencyjny dla Gewerbowiczów, sprawy rentowe, 
mieszkaniowe etc. (oprócz prawnych). Mobil.: 0157 84894000     

Pranie i czyszczenie narożników, kanap materiałowych 
i skórzanych. Drobne naprawy tapicerskie (dziury po papierosie 
itp.). Dojazd na terenie Berlina i okolic. Tel.: 0157 74539629  
lub 0163 9606275      

Montaż anten, Sat - ustawienie anten, hotbird, pomoc techniczna 
cyfrowy Polsat, NC PLUS instalacje SAT anteny, uchwyty, kable, 
serwis – 0152 16849681 (WhatsApp) lub 0048 733568191

Certyfikowana stylistka rzęs zaprasza na profesjonalne przedłu-
żanie i zagęszczanie rzęs metodą 1D-10D, Lifting rzes, stylizacja 
brwi oraz Microblading. Zapraszam. Paulina-Tel lub WhatsApp 
0176 57913039.

 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 

Nowo otwarta polska cukiernia 
Cafe & Backwaren Biene  

Petersburger Straße 23 
10249 Berlin Friedrichshain

tel.: 0152 145 601 67

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

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

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

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

Biuroservice POLONEZ - pomoc w załatwianiu wszelkich spraw 
urzędowych, prowadzenie korespondencji, pisanie rachunków, 
upomnień i pism urzędowych. Zakładanie firm (Gewerbe), adres do 
korespondencji itp. ...
Biuroservice POLONEZ (w pomieszczeniach redakcji KONTAKTÓW)  
Tel.: 030 343 90 574 lub kom. 0152 189 54 868

NIEMIECKA HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ 
w Berlinie

oferuje odzież czystą, pakowaną, z kontenerów
w workach od 500 kg-2000 kg 

(waga samochodowa/Fahrzeugwaage na miejscu)
Tel.: 0172 9015620 od godz. 10.00 - 18.00

Terminy na Whatsapp
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 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

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

Robimy to po prostu dobrze.

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

24

POLSKI

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

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

      TEL.030/ 40205275         MOBIL. 0178 9034361 

Polska telewizja internetowa
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646
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Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie, o pow. 99 m2, 200 m od plaży 
w Pobierowie (z korzyścią dla Firm - odliczenia podatku VAT)  
tel.: 0048 608084600    

Pilne! Nowe mieszkanie z wzposażeniem na wynajem. Mam do 
wynajęcia mieszkanie po generalnym remoncie. Zapraszam serdecznie 
na oględziny. Pozdrawiam Ewa, tel.: 0176 27878786

Pan miły spokojny, nie palący, nie nadużywający. Szuka pokoju do 
wynajęcia. Mam 37 lat po rozwodzie. Tel.: 0049 15218945941, 
0048 507 923067

NIERUCHOMOŚCI

Udzielę zameldowania lub adresu pocztowego dla korespondencji.
Poza tym wynajmę pokój na 3 miesiące (grudzień-luty).

Tel.: +49 172 3051689 lub +49 30 3234537

Okazyjnie sprzedam dobrze funkcjonujący, historyczny pensjonat 
wraz z restauracją w najlepszej lokalizacji w górskim uzdrowisku koło 
Kłodzka. Idealna inwestycja dla powracających do Polski i chcących 
prowadzić swój własny biznes. Możliwość zamieszkania w pensjonacie. 
Cena do uzgodnienia.Tel.: 0162 6014949

Wynajmę 1,5 pokoju na Weddingu. Tel.: 0171 6552959

George Grosz – berliński buntownik
George Grosz urodził się w Berli-
nie w 1893 i zmarł również w tym 
mieście w 1959. Należy do najważ-
niejszych politycznych satyryków 
Weimarskiej Republiki. Był oskarżo-
ny trzy razy za obrazę armii, uczuć 
i morałów a także o bluźnierstwo. 
To najważniejszy berliński artysta 
lat 20tych XX wieku.

George Grosz urodził się w Berlinie w 1893 
i zmarł również w tym mieście w 1959. Nale-
ży do najważniejszych politycznych satyryków 
Weimarskiej Republiki. Był oskarżony trzy razy 
za obrazę armii, uczuć i morałów a także o bluź-
nierstwo. To najważniejszy berliński artysta lat 
20tych XX wieku.

Na wystawie w Berlinie możemy zobaczyć dzie-
ła twórcy z jego lat spędzonych w stolicy Nie-
miec. To dzieła, którymi szokował. Karykatury 
Grosza są tematycznie związane z gospodar-
ką, polityką, przemysłem militarnym, klerem 
w latach 20. XX wieku. Przedstawiają mroczną 
stronę życia w wielkich miastach: morderstwa, 
perwersję, przemoc.

Prezentowane są tu też jego mniej znane fo-
tografie pokazujące impresje i doświadczenia 
związane z przeprowadzką do Nowego Jorku. 
Widzimy tu ponad 200 prac, które na co dzień 
znajdują się w berlińskich muzeach, prywat-
nych kolekcjach, u dilerów sztuki. Nie bywają 
one pokazywane publicznie. Dlatego wystawa 
ta to prawdziwy rarytas. Dowiemy się też, że 
Grosz zajmował się również projektowaniem 

kostiumów i scenografii. Ale najbardziej wraż-
liwy był na sytuację polityczną. Nie tylko wte-
dy, kiedy przebywał w Berlinie, ale również na 
emigracjii w Stanach Zjednoczonych, w których 
z odległości obserwował nazistowskie Niemcy.

Naprawdę nazywal się Georg Groß. Wzorem 
swojego przyjaciela, grafika i mistrza fotomon-
tażu Johna Heartfielda (Herzfelda), przybrał 
angielsko brzmiące imię George oraz słowiań-
skie nazwisko Grosz. Chciał tym sprowokować 
złość antyangielsko nastawionego mieszczań-
stwa. Swoje rysunki poświęcił ukazywaniu 
okropności wojny.

George Grosz w Berlinie kilka tygodni przed śmiercią,
archiwum Ralph Jentsch, Rzym

George Grosz, Myself and New York, 1957, kolaż na 
kartonie, © Estate od George Grosz, Princeton, NJ./
VG Bild – Kunst, Bonn 2018

 
Ostatnia duża wystawa Grosza miała miejsce 
25 lat temu. Tej okazji tu i teraz nie możemy 
przegapić. Możemy prześledzić rozwój arty-
sty, być świadkiem jego wielu zainteresowań, 
zobaczyć wielką różnorodność tematyczną 
jego prac. Co wolno sztuce? Czy każda saty-
ra jest dobra? Jaka jest zła? Co twórca może 
robić, a czego nie powinien? A może wolno mu 
wszystko? Czym jest sztuka polityczna? Zaan-
gażowana politycznie? Czy Grosz był artystą 
politycznym przez całe życie? To pytania, które 
mamy w głowie chodząc po salach pięknego 
Bröhan-Museum.
W czasach, kiedy polityka wydaje się najważ-
niejsza, kiedy często mamy wrażenie, że kra-
jami rządzą ludzie nieodpowiedzialni, taka wy-
stawa okazuje się zbawienna. I kto wie? Może 
popchnie nas też do myślenia krytycznego?

Marta Szymańska

Kuratorzy: Dr. Tobias Hoffmann, Ralph 
Jentsch, Inga Remmers

Adres:
Bröhan-Museum
Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco 
und Funktionalismus
Schlossstraße 1a
14059 Berlin (naprzeciwko pałacu w Char-
lottenburgu)

Bilety:
8 Euro – bilet normalny
5 Euro – bilet ulgowy
do 18 roku życia wstęp bezpłatny

Godziny otwarcia:
od wtorku do niedzieli od 10:00 do 18:00

 Program twarzyszący:
1. Bezpłatne oprowadzania (do biletu) 

w każdą niedzielę o godzinie 15:00, bez 
rezerwacji

2. Bezpłatny wstęp i oprowadzanie w każdą 
pierwszą środę miesiąca o 16:00, bez re-
zerwacji

3. Koncert „Junge Musiker begegnen dem 
Jugendstil“ w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca, o 14:00, bez rezerwacji

4. Niedziele rodzinne, w każdą trzecią nie-
dzielę miesiąca, o godzinie 11:00, dla 
dzieci od lat 5 do 12, 90 minut, bez rezer-
wacji

5. Bezpłatny warsztat druku dla dzieci 
i dorosłych (przy kupnie biletów) w każdą 
niedzielę, od 13:00 do 17:00 (dzieci do  
18 roku życia bezpłatnie)

6. Warsztaty z linorytu (sobota, 3 listopa-
da oraz 15 grudnia) i suchorytu (sobota, 
24 listopada oraz 5 stycznia ) dla doro-
słych, od 14:00 do 17:00, od 16 roku 
życia, 39 Euro (w tym bilet i materiały, 
rejestracja najpóźniej trzy dni przed ter-
minem – info@broehan-museum.de, tel. 
030/32690600

7. Warsztaty druku dla niewidomych i sła-
bowidzących w sobotę 17 listopada, od 
14:00 do 17:00 (* Euro bilet normalny,  
5 Euro bilet ulgowy), rejestracja: info@
broehan-museum.de, tel.: 030/32690600
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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

Matrymonialne / Towarzyskie

Pan 51 lat, stała praca, bez nałogów, pozna szczupłą Panią do 46 lat. 
Chętnie związek stały. Tel.: 0174 5910567

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

Witam, jestem „świeżo upieczonym” emerytem, 65 lat i jestem osobą 
nieśmiałą. Jeśli jesteś tak jak ja osobą samotną, szukasz towarzystwa, 
lubisz długie spacery lub wyjazdy, zadzwoń do mnie...Tel.: 0157 70228672

Junggebliebener junger Mann 66 Jahre sucht liebesbedürftige Dame 
zum Aufbau einer festen Beziehung. Tel.: 0162 4989038 lub 
0162 4989038 

Pan 58/178, stała praca, pozna Panią do lat 56, lubiącą spacery, 
zwiedzanie, jazdę rowerem, basen i podróże (w następnym roku Egipt, 
Rzym). Proszę SMS Tel.: 0157 58685472

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.
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Transporty to nasza specjalność... przewieziemy wszystko i wszędzie.
Bezpiecznie, solidnie i w przystępnych cenach. 

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

Telefon: +4915758152189

 MPU przed Tobą? (tzw. Idiotentest)

Prawo jazdy zabrano – polskie, niemieckie
Alkohol, narkotyki, punkty – przyczyną?

Pomagam w odzyskaniu i w urzędzie.
30 lat praktyki w tej branży

Tel.:  albo 030 6691210 0176 24346798, Dolny J.

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

AUTOVERMIETUNG - WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
Kastenwagen Maxi: Bus blaszak Maxi 
Abschleppwagen: Pomoc Drogowa

9 Sitzer Bus: Renault Tra�c 9-osobowy 
Combilimousine: Mercedes E-Klasse 

BERLIN TEMPELHOF, e-mail: asywn2013@gmail.com, tel.:  0179/1597012

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

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

Łatwa hodowla trzody, która jest praktycz-
nie wszystkożerna, nieskomplikowane 
warunki chowu i stosunkowo duża odpor-
ność. Gdy dodamy jeszcze do tego wzrost 
populacji ludności na świecie, to mamy 
ważny powód, dlaczego w ostatnich la-
tach wieprzowina stała się tak powszech-
na. Kuchnia staropolska długo ze sporą 
nieufnością podchodziła do wieprzowiny, 
lecz nie zapomniano o niej całkowicie - 
wspomnę tylko szynki, kiełbasy i wiele 
innych wyrobów na chłopskich, szlachec-
kich i królewskich stołach. Przechowywa-
no i stosowano stare przepisy, dzięki któ-
rym stoły uginały się pod ciężarem mięs, 
a dużą zasługę w tym temacie mieli my-
śliwi, bo to oni pielęgnowali wszelkie re-
ceptury na potrawy z dzika i słynne bigosy 
królewskie, które wieńczyły niemal każde 
polowanie. Zapraszam zatem do spróbo-
wania potraw, które w pierwotnej wersji 
zawierały mięso dzika, a  uwspółcześnio-
ne wieprzowiną, na nowo odkrywają zapo-
mniane smaki.

WIEPRZOWINA PO POLSKU

Składniki:
• 1kg karkówki wieprzowej
• sól zmiękczająca mięso
• 1 łyżka miodu
• 4 łyżki oleju
• 1 łyżka musztardy sarepskiej
• 1 cebula
• 3 ząbki czosnku
• Marynata Staropolska do mięs

Mięso umyć, natrzeć solą zmiękczają-
cą mięso (peklówką), wstawić na noc do 
lodówki. Na drugi dzień marynatę wy-
mieszać z olejem, miodem, musztardą 
i natrzeć tak przygotowaną karkówkę. 
Czosnek pokroić w cienkie plasterki, ce-
bulę także i położyć na mięso. Całość za-
winąć solidnie w folię aluminiową, wstawić 
do piekarnika i piec ok. 70 minut w tempe-
raturze ok. 200 stopni. Mięso można po-
dawać na zimno lub jako danie obiadowe. 
(Używam marynaty staropolskiej, gdyż 

ni, w naczyniu żaroodpornym, polewając 
powstającym sosem. Podajemy z ulubio-
nymi dodatkami. Smacznego.

KARKÓWKA W PYSZNYM 
SOSIE WŁASNYM

Składniki:
• 5 plastrów karkówki
• przyprawa do karkówki (klasyczna)
• 1 starta mała marchew
• 1 łyżka pokrojonej w kostkę cebuli
• 1 liść laurowy
• 6 ziarenek pieprzu czarnego
• 3-4 ziarenka ziela angielskiego
• ok. 0,5 l wody
• 1 łyżka mąki
• pół łyżeczki majeranku
• sól i pieprz
• mąka do obtaczania
• olej do smażenia

UWAGA: Mięso solimy dopiero na ko-
niec, aby nie zrobiło się twarde!

Karkówkę myjemy, osuszamy ręcznikiem 
papierowym, nacieramy przyprawą do 
karkówki i obtaczamy w mące. Następnie 
na rozgrzanym oleju obsmażamy karków-
kę z obu stron na złoty kolor. Olej, który 
nam został po smażeniu, zostawiamy!!!!
Do garnka wrzucamy pokrojoną cebulę, 
obsmażoną karkówkę wraz z 3 łyżkami 
oleju z karkówki, startą marchew, ziarni-
sty pieprz, liść laurowy, majeranek i ziele 
angielskie. Przez chwilę wszystko razem 
smażymy na małym ogniu, a następnie 
dolewamy wodę i mieszamy. Całość gotu-
jemy przez ok.20 minut do miękkości mię-
sa, często mieszając, aby karkówka nie 
przywierała do garnka. W między czasie 
dodajemy pieprz. Pod sam koniec goto-
wania, gdy karkówka będzie już miękka, 
doprawiamy sos solą, przyprawą uniwer-
salną i zagęszczamy zawiesiną z mąki 
i wody. Smacznego.

Bogusław Sypień

Wiele korzyści i dużo mniejsze koszty, tak można określić 
przyczynę wzrostu popularności wieprzowiny. 

samodzielne zebranie ziół w dzisiejszych 
czasach jest niemal niewykonalne).

KARKÓWKA Z PATELNI

Mięso ma piękny, brązowy 
kolor i rozpływa się w ustach.

Składniki na dwie porcje:
• 2 plastry karkówki grubość ok 2-3 cm
• 7 łyżek octu winnego z czerwonego 

wina
• 5 łyżek sosu sojowego ciemnego
• pieprz kolorowy wg. uznania
• olej do smażenia 3-4 łyżki

Umyte płaty mięsa delikatnie rozbijamy 
(dosłownie po parę klapsów, żeby ich za 
bardzo nie rozklepać). Następnie przekła-
damy do miski. Wlewamy ocet, sos sojowy 
i dodajemy pieprz. Mieszamy i wstawiamy 
do lodówki najlepiej na całą noc. Na patel-
ni rozgrzewamy olej i smażymy karkówkę 
pod przykryciem około 20 minut (w mię-
dzyczasie przewracamy). Potem zdejmu-
jemy pokrywę i smażymy na brązowy ko-
lor, do czasu wyparowania octu winnego. 
Podajemy z ulubionymi dodatkami.

KARKÓWKA Z PODLASIA

Składniki:
• 2 łyżki powideł śliwkowych 
• 1kg karkówki
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• ½ szkl. ketchupu (sosu pomidorowe-

go)
• ½ szkl. oleju
• 1 łyżka sosu sojowego

Karkówkę kroimy na plastry i lekko rozbi-
jamy. Przyprawiamy solą i pieprzem. Mie-
szamy powidła, ketchup, olej i sos sojowy. 
Do tego dodajemy pokrojoną cebulę i czo-
snek. Karkówkę przekładamy schodkowo 
na przemian, polewając sosem. Odstawia-
my na parę godzin. Pieczemy ok. 45 min. 
do godziny w temperaturze 180-200 stop-

KARKÓWKA
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ranny pociąg do Elli. W sumie nie ma biletów 
na żaden pociąg do Elli aż do przyszłej środy. 
To był jedyny moment w trakcie całej podró-
ży, kiedy strach zajrzał mi w oczy. Przecież ta 
historia nie mogła skończyć się w Colombo, 
oddalonym o 80 km od mojej wsi! Co ze mnie 
za podróżnik, który podróż kończy zanim ją po-
rządnie rozpocznie?! Byłam wściekła na siebie 
i na wszystkich tych ludzi, którzy akurat tej nie-
dzieli postanowili przejechać się pociągiem do 
Elli. Moje pretensje do świata były oczywiście 
absurdalne i ta frustracja w żadnym stopniu 
nie usprawiedliwiała mojej własnej, osobistej 
głupoty. Bilety mogłam przecież sobie zare-
zerwować odpowiednio wcześnie, ale po co, 
skoro pociąg jest taki wielki, a ja taka mała… 
„Mądry Polak po szkodzie“. Sytuację udało się 
jednak opanować i znaleźć inne rozwiązanie. 
Mój znajomy wykonał ok. 15 telefonów do zna-
jomych przyjaciół swoich znajomych (chyba 
jakoś tak to było) i w końcu udało się zrobić 
rezerwację na autobus do Badulli z przesiadką 
w Bandaraweli, skąd mogłam dotrzeć bezpo-
średnio do Elli. Pociąg powrotny do Colombo 
też udało się zorganizować, więc sytuacja zo-
stała opanowana.

Na drugi dzień świtem dotarłam na dworzec 
autobusowy w Colombo. Po drodze udało mi 
się jeszcze o 5:00 rano zrobić zakupy na lo-
kalnym bazarku i zaopatrzyć w wodę, owoce 
i przekąski. Na dworcu pojawiłam się odpo-
wiednio wcześnie, więc byłam świadkiem pale-
nia kadzidła w autobusie i odprawiania modłów 
do Buddy o szczęśliwą podróż. Moja pierwsza 
myśl była taka, żeby pod wpływem zapachu 
palonego kadzidła, z pustym żołądkiem nie 
paść na dzień dobry w tym autobusie, ale 
z drugiej strony „strzeżonego Pan Bóg strze-
że“ i ostatecznie było mi już wszystko jedno. 
Podróż była długa i mozolna, ale piękne, zielo-
ne widoki rekompensowały mi wszystkie trud-
ności. Około godz. 15:00 dotarłam do uroczo 
położonego pensjonatu na wzgórzu, z którego 
widok rozpościerał się na całą dolinę Elli. Za-
równo krajobraz jak i miejsce, do którego udało 
mi się dotrzeć, były dokładnie tym, co do tej 
pory mogłam obserwować tylko na pocztów-
kach bądź zdjęciach na instagramie. W koń-
cu poczułam, że jestem częścią tego miejsca, 
a ono ugościło mnie całym swym dobrodziej-
stwem – pięknem krajobrazu, czystym powie-
trzem i świętym spokojem, czyli dokładnie tym, 
czego pragnęłam i po co przyjechałam. To był 
dopiero początek…

Przez resztę niedzieli odpoczywałam i odsy-
piałam ostatnie 24h mozolnej podróży. W po-
niedziałek rano przywitał mnie piękny, zielony 
widok za oknem – dokładnie taki, jaki sobie 
wymarzyłam. Pierwszy raz od dawna nie mu-
siałam się nigdzie spieszyć, mailować do biu-
ra i pić herbaty w biegu. W końcu miałam to, 
czego wielu ludziom brakuje – spokój i czas. 
Bardzo długo siedziałam tego poranka na ma-
lowniczym, mahoniowym tarasie, otoczonym 
zielenią, popijając z porcelanowego imbryczka 
cejlońska herbatę i ciesząc oko otaczającymi 
mnie urokami przyrody. W końcu około 10:00 
rano włożyłam na nogi moje ukochane san-
dały, którymi zeszłam Indie i całą Azję Połu-
dniowo – Wschodnią i wyruszyłam na podbój 

Złodziejka świata

Mija 5 miesięcy, od kiedy przyleciałam na Sri 
Lankę, a za kolejnych 5 tygodni będę siedziała 
w samolocie do domu. Oprócz walizki wypcha-
nej cejlońską herbatą, milionem kolorowych 
zdjęć i bibelotami ze słoniem przywiozę coś 
więcej. Coś dużo bardziej cennego. Będą to 
wspomnienia i doświadczenia, które kolekcjo-
nowałam przez cały okres pobytu tutaj.

Moja relacja ze Sri Lanką nie była relacją ide-
alną i rozwijała się bardzo powoli. Nasz proces 
wzajemnego poznania przeszedł wszystkie 
możliwe stany emocjonalne, od euforii przez 
frustrację, po wyciszenie i absolutną akcep-
tację. W momencie, kiedy już się dotarłyśmy 
i nauczyłyśmy się siebie nawzajem, wiedzia-
łam, że przyszedł czas, aby zrobić kolejny 
krok. Tym krokiem była podróż do Elli. Samot-
na podróż do Elli. Większość moich podróży 
odbyłam sama, ale nigdy nie podróżowałam 
samotnie. W Azji zawsze towarzyszyli mi inni 
ludzie, przewodnicy, inni globtroterzy. Tym 
razem było inaczej. Wiedziałam, że muszę 
zrobić coś, na co do tej pory nie starczyło mi 
odwagi, a skoro Sri Lanka nauczyła mnie per-
fekcyjnego przebywania samej ze sobą przez 
24h na dobę, wiedziałam, że ten pierwszy po-
dróżniczy samotny raz musi być przeżyty wła-
śnie tutaj. Zaufanie, jakim obdarzyłam Sri Lan-
kę, sprawiło, że podjęcie takiej decyzji wcale 
nie przyszło mi trudno. Wiedziałam, że jeśli 
chcę nauczyć się sama podróżować po Azji, 
to Sri Lanka jest do tego idealnym miejscem, 
a pragnienie odwiedzenia Elli było we mnie na 
tyle silne, że nic nie mogło mnie powstrzymać. 
Nie zawiodłam się.

Ella to zielona kraina położona w środkowej 
części Sri Lanki, słynąca z pięknych górzy-
stych terenów, czystego powietrza i szlaków 
wędrownych. To właśnie przez Ellę przebiega 
słynny szlak kolejowy liczący ponad 150 lat. 
Będąc na Sri Lance nie mogłam pominąć wy-
cieczki koleją. Poza tym pociąg to mój ukocha-
ny środek lokomocji w Azji.

Wyruszając w sobotnie popołudnie, wsiadłam 
do pociągu „byle jakiego“ prowadzącego mnie 
do Colombo. Z biletu, ponoć klasy drugiej, nie 
wynikało nic, a już na pewno nie to, czy w ogó-
le mam gwarantowane miejsce siedzące. Mia-
łam…oczywiście, że miałam… w przedsionku, 
przy otwartych drzwiach, na moim własnym, 
prywatnym plecaku. Pociąg był pełny jak te 
wszystkie w indyjskich produkcjach filmowych. 
Miejsc siedzących oczywiście brak, a ja byłam 
jedynym białym człowiekiem w wagonie, jeśli 
nie w całym pociągu. Mimo mojej dość cho-
lerycznej natury, podeszłam do sprawy jak na 
Travellankę przystało – z godnością uśmiech-
nęłam się do siebie pod nosem i uznałam, że 
takie są właśnie uroki Azji, a lokalny pociąg to 
w końcu nie Orient Express. W Azji zawsze 
przychodzi taki moment, kiedy trzeba stać się 
Slumdogiem. Podróż do Colombo – pierwsze-
go przystanku mojej podróży – trwała blisko 
2h i po dotarciu do słynnej stacji kolejowej 
Colombo Fort poczułam się przez moment tak 
samo jak na Dworcu Viktorii w Bombaju. Mój 
znajomy, który mnie odebrał z dworca, pomógł 
mi dotrzeć do hostelu, pokazał mi jak inspiru-
jące potrafi być Colombo nocą i przy okazji 
oznajmił mi, że… nie ma już biletów na po-

Elli.Co by się nie okazało, że znowu czegoś 
zaniechałam, udałam się w pierwszej kolej-
ności na dworzec kolejowy po odbiór biletu 
na pociąg na następny dzień. Na szczęście 
rezerwacja była w systemie i nawet z biletu 
w końcu coś wynikało, a mianowicie numer 
miejsca siedzącego. Uspokojona tym faktem 
wyruszyłam w swój długo planowany trekking 
na Little Adam’s Peak. Trekking okazał się 
bardzo przyjemną i mało uciążliwą fizycznie 
wędrówka w otoczeniu pięknego krajobrazu 
zielonych wzgórz, plantacji herbaty i ogro-
dów. Już po godzinie 11:00 byłam na szczycie 
i cieszyłam oko otaczającym mnie pięknem. 
Po zejściu z Little Adam’s Peak udałam się 
w stronę słynnego mostu kolejowego Nine 
Arch Bridge, który stanowi najchętniej odwie-
dzany i fotografowany punkt widokowy nie 
tylko w Elli, ale i na całej Sri Lance. Zejście 
do miejsca, gdzie rozpościera się to pasmo 
kolejowe do łatwych nie należało i wymagało 
sporej sprawności fizycznej, ale dla prawdzi-
wego podróżnika nie ma rzeczy niemożliwych. 
Po całodniowej wędrówce szlakami doliny Elli 
dotarłam do mojego malowniczego pensjona-
tu, wzięłam prysznic i udałam się na zasłużony 
posiłek. Mimo, że w samej Elli spędziłam tylko 
jeden cały dzień, udało mi się odwiedzić miej-
sca, które sobie zaplanowałam, naładować 
baterie, odzyskać spokój i zregenerować siły. 
Podróż powrotna pociągiem była tylko wisien-
ką na torcie całej wyprawy.

Mimo, że w podróży spędziłam łącznie ponad 
20h, przemierzyłam ponad 600 km, z czego 
13 km przeszłam o własnych nogach, a do 
domu wróciłam brudna, śmierdząca i okrop-
nie zmęczona – warto było. Ella okazała się 
najpiękniejszym miejscem, jakie do tej pory 
odwiedziłam na Sri Lance. Stała się zielonym 
remedium, lekarstwem na tęsknotę za byciem 
w drodze i sanatorium dla duszy w jednym. Ella 
to magiczna kraina, do której chce się wracać. 
Mimo, że mam świadomość, iż koniec mojej 
przygody ze Sri Lanką zbliża się nieuchronnie 
i pewnie minie sporo czasu, zanim się znowu 
spotkamy, do Elli będę wracać w myślach bar-
dzo często. Ella będzie dla mnie zawsze sym-
bolem pierwszej samotnej wyprawy po kraju 
azjatyckim, symbolem wewnętrznego spełnie-
nia, zieloną kropką na mojej podróżniczej ma-
pie świata, na myśl o której zawsze będę się 
uśmiechać. To był zaszczyt móc cię poznać, 
Zielona Bajko.

Paulina Grzelka

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

Sri Lanka zwana jest powszechnie 
„Łzą Indii“ bądź „Zielonym Rajem“. 
Legenda głosi, że Adam i Ewa po 
wypędzeniu z raju trafili właśnie na 
Sri Lankę. Każdego roku napływają 
tutaj tłumy turystów, aby dać się 
oczarować magii tego wyjątkowego 
kraju i zachwycić jego wszechobec-
ną zielenią.

Sri Lanka
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/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 zaprasza w listopadzie na spacer po dzielnicy Frohnau. 
Spotykamy się w niedzielę 18.11.2018 na stacji S / Frohnau o godz. 11:00. 
Dojazd S 1. 
Frohnau jest najbardziej na północ wysuniętą dzielnicą Berlina i należy do okrę-
gu administracyjnego Reinickendorf. Graniczy z należącymi do byłego NRD 
gminami Brandenburgii: Glieniecke/Nordbahn, Mühlenbecker Land i ze Stolpe 
(Hohen Neuendorf) oraz od południa z dzielnicami Hermsdorf, Tegel und He-
iligensee. To jedna z najmłodszych dzielnic Berlina, gdyż ma dopiero niewiele 
ponad 100 lat. Powstała w 1910 roku jako „Miasto-Ogród Frohnau” (Garten-
stadt Frohnau) z inicjatywy księcia Georga Henckel von Donnersmarck, przy 
czym niemieccy architekci krajobrazu wzorowali się na podobnych Miastach-O-
grodach z Anglii. Widać to już na samym miejscu naszego spotkania czyli stacji 
kolejowej, wokół której powstał przypominający ogród i połączony mostem śro-
dek miasta. Składa się on z dwóch placów Ludolfinger Platz i Zeltinger Platz, 
ozdobionych galeriami, fontannami oraz rzeźbami z początku XX wieku. Na-
szej uwadze nie umknie górująca nad miastem wysoka na 30 m wieża kasyna 
Casinoturm z przełomu 1909/10. Jest to też najwyższy budynek we Frohnau, 
gdyż nie ma w tej dzielnicy żadnych wysokich bloków mieszkalnych. Zamiast 
tego dominuje w 90% zabudowa domów jednorodzinnych z lat 20-tych i 30-
tych ubiegłego wieku. Przez Edelhofdamm dojdziemy do Domu Buddyjskiego 
(Buddistisches Haus), w którym spotkamy autentycznych mnichów buddyjskich 
ze Sri Lanki, oddamy się medytacji w wybudowanej w japońskim stylu świątyni 
i zwiedzimy pełen licznych posążków Buddy ogród. Następnie skierujemy się 
na północny kraniec miasta, żeby dalej szlakiem Muru Berlińskiego wejść do 
lasu, gdzie zrobimy małą rundkę wokół mieniącego się o tej porze roku złocisto-
-żółtymi barwami jeziorka Hubertussee. Następnie ścieżką przez las dotrzemy 
do ostatniego punktu naszego spaceru czyli powstałego w 1938 roku Osiedla 
Inwalidów Inwalidensiedlung. Tam zjemy obiad w restauracji Landhaus Huber-
tus. Powrót do stacji S-Bahn Frohnau autobusem linii 125. Długość trasy 7 km.

W imieniu klubu PTTK BERLIN na spacer zaprasza Piotr Swiątkowski.

| | 

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 

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 im.W.Korfantego zaprasza na spacer :
Sladami Dorotheen Stadt.

Książe Brandenburski Fryderyk Wilhelm (Wielki Kurfürst) w 1660 roku 
podarował swojej żonie Dorothei tereny leżące poza murami obronnymi 
rezydencji Berlin-Cölln od strony zachodniej. Był to obszar ziemi położony 
pomiędzy Kupfergraben, Szprewa, ulicami Schadow i Behrenstr.

Przedsiębiorcza księżna podzieliła teren na parcele budowlane 
i sprzedawała je. Chętnych było dużo, ponieważ parcele położone 
były w poblizu aleji łączącej rezydencje z terenem polowań Tiergarten  
(późniejsze Unter den Linden). 

W krótkim czasie Dorotheenstadt (tak nazwano osiedla zbudowane na 
parcelach księżnej Dorothei) stał się częścią Berlina i jego położenie w po-
bliżu Unter den Linden jest miejscem centralnym miasta z wieloma atrak-
cjami historycznymi i architektonicznymi.

Obecnie dawne Dorotheenstadt jest częścią dzielnicy Berlina - Mitte.

Proponujemy spacer wzdłuż Dorotheenstraße i Unter den Linden.
Spotkanie grupy 10.11.2018 o godz. 11.00 na stacji S-Bahn 1 - Branden-
burger Tor.
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Na początku naszej mozolnej drogi ku 
czemuś, co eufemistycznie nazwano: 
„normalność”; czyli we wczesnych latach 
‚90. ubiegłego wieku, pojawili się najróż-
niejsi agenci i akwizytorzy ubezpieczeń 
od wszystkiego. Składki były niemałe, ale 
obietnica profitów jeszcze większa. Pe-
wien mój znajomy obszernie informował 
mnie, jaką to ogromną fortunę wart jest 
jego najmniejszy palec! A co dopiero naj-
większy!!! Cóż, obietnice już tak mają… 
Zanim ci, którzy ulegli ich mirażom, zo-
rientowali się, że całość poszła wedle od-
wiecznej zasady rynkowej: „bujać to my, 
ale nie nas”, było „po ptokach”. Bo to dużo 
się już wpłaciło, a choć do wpłacania zo-
stało jeszcze więcej i to bez szczególnej 
nadziei na obiecane krociowe korzyści, to 
chciwość podpowiadała, że może jednak 
bardziej się to opłaca, niż porzucić rzecz 
całą w diabły i zapomnieć o mirażu zy-
sków, realnych stratach, czyli całej tej ba-
jecznej, tzn. raczej bajkowej, polisie. A co 
sprawiło, że co poniektórzy uwikłali się 
w to wszystko? Ano, chciwość i być może 
„wiedza ekonomiczna” rodem z amery-
kańskich seriali. Bo przecież u nas miało 
być „San Francisco”. Na klepisku czy na 
ściernisku – wszystko jedno – miało być 
i koniec! Tymczasem, parafrazując kla-
syczny skecz kabartetu Dudek i sentencję 
na temat praw fizyki, rzec można: praw 
ekonomii pan nie przeskoczysz i nie bądź 
pan głąb...

Wiadomo, że w USA jest cała armia praw-
ników żyjących wyłącznie z cudzych ubez-
pieczeń. Połowa tej armii utrzymuje się 
z wyduszania najróżniejszych odszkodo-
wań za najróżniejsze przypadki i wypadki. 
Druga połowa z przeciwdziałania takiemu 
wyduszaniu. Przy czym skład obu połó-
wek jest wymienny. Słyszałem o ludziach, 
którzy wręcz wyspecjalizowali się w wyci-
skaniu krociowych odszkodowań za po-
śliźnięcie się na podłodze, bo o jej ślisko-
ści nie byli ostrzeżeni stosowną tabliczką, 
za potknięcie się na wystającej płytce 
chodnika (wystającej o jakieś 1,5 centy-
metra ponad poziom trotuaru rożkiem nie 
większym od rożka znaczka pocztowego, 
lecz bez jakiegokolwiej oznaczenia tak po-
ważnego niebezpieczeństwa), za nabicie 
sobie guza o szybę w drzwiach, która imi-
towała powietrzny przestwór, bez rzadnej 
wskazówki, że jest twardą powierzchnią, 
którą należy sobie ręcznie sprzed twarzy 
usunąć za pomocą stosownego uchwytu; 
itd., itp. Pomagają im w tym wspomniani, 
także wyspecjalizowani w podejmowaniu 
takich przedsięwzięć, prawnicy. Do ich 
specjalizacji należy wiedza od kogo i ile 

można wyciągnąć, żeby się opłacało. Bo 
opłaca się tylko od niektórych. No i kon-
trwiedza o tym, jak ustrzec się zakusów 
wyciskaczy. Biorąc powyższe pod uwa-
gę, to w tej dziedzinie, jak w wielu innych, 
nasza droga ku tzw. „normalności” jest 
jeszcze bardzo długa i tak naprawdę to 
nie wiem, czy kiedykolwiek do pokonania. 
Tym bardziej, że polscy prawnicy czymś 
zupełnie innym są absorbowani. Nie tyle 
przez klientów, będących nadzieją na lu-
kratywne zyski, ile przez władzę politycz-
ną, będącą także nadzieją na jakieś tam 
zawodowe powodzenie, pod warunkiem 
jej bezgranicznego umiłowania ze stosow-
ną dozą posłuszeństwa. Zatem na razie 
musimy się zadowolić tym, co ewentualnie 
ubezpieczyciel nam wypłaci za złamaną 
na śliskim chodniku rękę. Oczywiście o ile 
nie uzna, że sami sobie jesteśmy winni, bo 
po co tam leźliśmy, a jeśli udowodnimy, że 
musieliśmy, to dlaczego mieliśmy śliskie 
buty, gdy jednak dowiedziemy, że śliskie 
nie były, to dlaczego nie zachowaliśmy 
odpowiedniej ostrożności, a jeśli... Nie, już 
żadnego „a jeśli” więcej, bo po tym ostat-
nim  zostajemy bez kolejnych argumen-
tów. No, a przy okazji może się okazać, 
że ręka ręce; palec palcowi; noga nodze 
i w ogóle – całość całości nie są równe, 
lecz odszkodowanie zależy od – nazwijmy 
to –sortu poszkodowanego egzemplarza 
ludzkiego i od widzimisię decydującego 
o wycenie fachowca. Biorąc to wszystko 
pod uwagę, gdy w pewnym supermarke-
cie walnąłem własnym łbem o łeb stylizo-
wanego ptaka – wykonanego, nie jak zwy-
kły ptak, z miękkiego pierza i tego co pod 
pierzem, a co też jest raczej miękkie, lecz 
z jakiegoś twardego i zimnego metalu, 
przy tym kanciastego – który to ptak jest 
symbolem owego supermarketu, a które-
go metalowy łeb jest (nadal) na wysokości 
mojego, zgoła niemetalowego łba, i to na 
drodze do drzwi tego supermarketu; a wal-
nąłem tak, że z prędkością światła zaczą-
łem się zmieniać w jednorożca, zaś ludzie 
podejrzliwie zaczęli spoglądać na moją 
żonę; to nie tylko, że nie wystąpiłem o od-
szkodowanie, lecz jeszcze jak najszybciej 
opuściłem miejsce zdarzenia, by przypad-
kiem nie zostać oskarżonym o naruszenie 
nietykalności cielesnej owego blaszanego 
stwora, a konkretnie jego twardego łba. 
Twardego, jak nasze życie w warunkach 
zmierzania ku tzw. „normalności”…

Dysproporcje
Pewien mężczyzna kupuje marynarkę. 
Niestety, żadna nie chce pasować – to za 
długa, to za ciasna. Mężczyzna deneruje 

się i wreszcie wyrzuca z siebie:
- Już sam nie wiem, o co chodzi! Czyżbym 
nie urósł odpowiednio?
- Ależ urósł pan, jak należy – uspokajająco 
zauważa sprzedawca – tylko w niewłaści-
wym kierunku…

Pretensje nieuzasadnione
Rozmowa przyjaciółek. Jedna czyni tej 
drugiej gorzkie wyrzuty:
- A tak cię prosiłam! Przecież wiesz, że mi 
na tym bardzo zależało, żebyś nikomu nie 
mówiła, że wychodzę za mąż!
- Ależ słowo daję, że ja nic nikomu nie po-
wiedziałam! Przecież wiesz, że potrafię 
dotrzymać tajemnicy… A w dodatku za nic 
w świecie nie zawiodłabym twojego zaufa-
nia. Ja tylko zapytałam Basię i Irkę, czy je 
zaprosiłaś na wesele…

Inne poczucie czasu
Nastoletnia córka dość długo rozmawiała 
przed domem z koleżanką. Gdy wróciła, 
matka zaczęła ją strofować:
- No jak tak można, moja droga? Prze-
cież to nieładnie, dwie godziny rozmawiać 
z koleżanką pod domem, nie zapraszając 
jej do środka! Czy ja tak cię uczyłam?
- Mamusiu, ja wszystko wiem. I ja ją za-
praszałam! Naprawdę! I to bardzo sere-
decznie zapraszałam. Ale ona się bardzo 
spieszyła, bo miała mało czasu…

Przebój za przebojem…
- Zakopane! Zakopane! - Podśpiewywał 
baca, chowając teściową…

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, NIE 
ZAWSZE ZNANYCH…

Publiczne lizanie tyłka nie dodaje chwały 
ani liżącemu, ani lizanemu. Ale uciecha 
widowni jest bezcenna…

Jurek Ciurlok „Ecik”

MIĘKKI ŁEB,
TWARDA EKONOMIA...
Każdy, kto kiedyś sobie przypadkiem cokolwiek złamał albo 
rozbił, a był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wy-
padków, wie dwie rzeczy: po pierwsze, wcale nie jest tak łatwo 
należność z owego ubezpieczenia wyegzekwować, a po drugie, 
naruszony organ ubezpieczonego jest prawie bezwartościowy. 
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odraza
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Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

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 listopad 2018!!!

Zobacz nas na:

Volkswagen Phaeton V6 TDI 4Motion
Napęd na cztery koła, komputer pokładowy, czujnik 
deszczu, czujnik zmierzchu, asystent zmiany 
pasa ruchu, adaptacyjny Tempomat, elektryczne 
szyby, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, 
elektryczne lusterka, ogrzewanie postojowe,  
Keyless Go, czujniki parkowania przód i tył, 
reflektory ksenonowe, szyberdach, Climatronic 4 
Zone, systemem nawigacji DVD.

Cena: 8.900 €

Volkswagen Passat Alltrack BlueMotion 
4Motion 2.0 TDI BMT
Napęd na cztery koła, komputer pokładowy, 
automatyczny start-stop, manetki zmiany 
biegów, wykrywanie zmęczenia, czujnik 
deszczu, czujnik zmierzchu, asystent ruszania 
pod górę, elektryczne szyby, podgrzewane 
siedzenia, tempomat, ogrzewanie postojowe, 
ParkDistanceControl przód i tył, klimatyzacja 
2 strefy, bi-ksenon, dynamiczne światło 
zakrętowe, światła do jazdy dziennej LED, 
nawigacja.

Cena: 15.900 €

Opel Adam Jam 1.4
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik 
zmierzchu, asystent ruszania pod górę, klimatyzacja, 
elektryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne 
lusterka, tempomat, czujniki parkowania, światła 
do jazdy dziennej LED, tylne światła LED, kontrola 
ciśnienia w oponach, radio, port USB, MP3, 
Bluetooth, zestaw głośnomówiący, Apple CarPlay, 
Android Auto.

Cena: 11.990 €

Audi A6 3.0 TDI quattro Leder Navi StandHZG  
AD Dyn. K
Napęd na cztery koła, komputer pokładowy, 
zawieszenie pneumatyczne, czujnik deszczu, asystent 
świateł drogowych, czujnik zmierzchu, elektryczne 
szyby, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, elektry-
czne lusterka, tempomat, ogrzewanie postojowe, fotele 
elektrycznie, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 
elektryczna klapa bagażnika, fotele z pamięcią, 3 strefy 
kontroli klimatu, światła biksenonowe, dynamiczne 
światła doświetlające zakręty i światła dzienne, 
nawigacja.

Cena: 15.780 €

Renault Captur Dynamique 1.5 dCi Autom Navi/
SHZ/PDC
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, 
Keyless Go, klimatyzacja, czujniki parkowania, pod-
grzewane siedzenia, Tempomat, kontrola trakcji, 
immobiliser, AUX-In, Bluetooth, zestaw głośnomówiący, 
system nawigacyjny, radio, ekran dotykowy, port USB, 
czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, światła do jazdy 
dziennej LED.

Cena: 12.990 €

Renault Trafic Kasten L1H1 2,7t 2,0 dCI 
Regalsystem Bott
Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, czuj-
niki parkowania, ABS, immobilizer, ESP, kontrola 
trakcji, system audio z funkcją odtwarzania plików 
MP3 (Bluetooth), asystent hamowania, zestaw 
głośnomówiący Bluetooth.

Cena: 11.890 €

Mercedes-Benz CLS 350 CDI BE LED Navi 
Keyless AD Dyn. Kurvenli
Elektryczne szyby, siedzenia elektryczne, Keyless Go, 
klimatyzacja, pamieć siedzeń, czujniki parkowania przód 
i tył, Podgrzewane siedzenia, Tempomat, reflektory bi-
ksenonowe, tylne światła LED, światła do jazdy dziennej 
LED, kamera cofania, AUX-In, Bluetooth, płyta CD, 
zmieniarka CD, System DVD, zestaw głośnomówiący, 
Harman Kardon, MP3, system nawigacyjny, port 
USB, TPMS, wykrywanie senności, czujnik deszczu, 
szyberdach.

Cena: 22.680 €

RATY od
160 €/mies.

RATY od
160 €/mies.

RATY od
140 €/mies.

RATY od
250 €/mies.

RATY od
130 €/mies.

RATY od
165 €/mies.

RATY od
140 €/mies.

Chrysler 300C Touring 3.0 CRD
Elektryczne lusterka, elektryczne szyby, siedzenia 
elektryczne, klimatyzacja, pamiec foteli, czujniki 
parkowania, Tempomat, ESP, TPMS, kontrola 
trakcji, płyta CD, MP3, radio, przyciemniane szyby, 
światła przeciwmgielne, reflektory ksenonowe, 
komputer pokładowy, wspomagania awaryjnego 
hamowania, czujnik deszczu.

Cena: 9.780 €
RATY od
140 €/mies.



Kontakt: Alina Winiarski, zarząd, Poland Business Center World , Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych, 
Westhafenstr.1, 13353 Berlin, tel: +48 30 21966038, e-mail: info@PolandBusinessCenter.world, 
www.PolandBusinessCenter.world

READY FOR NEW MARKETS? 
Członkowie: przedsiębiorcy polscy i mieszkający na całym 
świecie przedsiębiorcy pochodzenia polskiego: Polonia i Polacy za 
granicą.
Cel: współpraca między Polonią, Polakami za granicą, �rmami
z Polski już obecnymi na rynkach zagranicznych oraz �rmami 
polskimi planującymi rozwój swojej działalności w innych 
regionach świata. 
Język: język polski jest dzięki Polonii narzędziem globalnej 
ekspansji. 
Korzyści: pomagamy �rmom w ekspansji, eksporcie, zakła-
daniu i prowadzeniu reprezentacji �rm i spółek, pozyskiwaniu 
nowych rynków, przedstawicieli handlowych, kooperantów, 
podwykonawców, pracowników, inwestorów, w Niemczech 
i innych krajach świata.
Misja: wykorzystanie potencjału Polonii, która od lat żyje za 

granicą, zna realia danego kraju, a jednocześnie jest związana
z Polską. Stowarzyszenie przyczynia się aktywnie do wymiany 
myśli technologicznej, know how i transferu technologii na 
arenie międzynarodowej.
Lobbing na rzecz Polski, promowanie polskiej przedsiębiorczości, 
historii i kultury, europejskich i chrześcijańskich wartości, 
solidarność i etyka w biznesie, wymiana doświadczeń i know how, 
działalność społeczna to tylko niektóre punkty de�niujące misję 
naszego stowarzyszenia. 
Zależy nam na tym, by skutecznie zintegrować technologię i media 
społeczne z działaniami prowadzonymi osobiście, by sieci wirtualne 
przenikały się z realnymi.

Stowarzyszenie to lotnisko, na którym �rmy polskie 
rozwijają skrzydła globalnie. 

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

Wilmersdorferstr. 95, 10629 Berlin / Tel.: 0157 713 365 77
Polski Sklep na Adenauerplatz

ZAPRASZAMY!

Sobota
od 09:00 do 16:00

Pon. - Pt.
od 09:00 do 18:00

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

Przyjmujemy zamówienia świąteczne do dnia 15.12.2018 

U-bhf

Rathaus

Neukölln
U-bhf

Rathaus

Neukölln

SE YR MD AE ZC SZN AI RE PZA

zapraszamy w godz.:
pn.-pt. 9-18, sob 9-16

PO ATRAKCYJNYCH
CENACH

Przyjmujemy zamówienia świąteczne do dnia 15.12.2018

TORTY

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

e-mail: webmaster@kontakty.org
Godziny otwarcia: 

pon., śr., pt. od godz. 08.30 – 14.30, 
wt., czw. od godz. 08.30 – 17.00

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850


