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KONCERT
NOWOROCZNY
gość specjalny

Cygański Teatr Muzyczny TERNO oraz muzycy
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej
Wydział Konsularny Ambasady RP
w Niemczech oraz Polska Rada-Związek Krajowy
w Berlinie mają zaszczyt zaprosić berlińską
Polonię na KONCERT NOWOROCZNY
i uroczystą galę Najlepszy z Najlepszych
w sobotę 19 stycznia 2019 r.
o godz.17.00 do Fontane-Haus
przy Wilhelmsruher Damm 142 C
13439 Berlin (Reinickendorf).
Cygański Teatr Muzyczny Terno z Gorzowa
Wielkopolskiego w tym roku obchodzi 57-lecie swojej
działalności. Zespół zyskał uznanie zdobywając
nagrody i wyróżnienia na wielu festiwalach
cygańskich w Europie i na świecie.
Więcej: www.terno.com.pl,
www.facebook.com/TeatrTerno

Rezerwacja bezpłatnych zaproszeń
pod adresem post@polskarada-berlin.de
lub tel.: 0 30 186 811 4183 (od 10 do 14)

Szanowni Czytelnicy!
I znów zaczynamy na nowo. Albo tak nam się wydaje. Tak czy
inaczej, z początkiem stycznia robimy plany na Nowy Rok,
może jeszcze myślimy o poprzednim, podsumowujemy. Ile
naszych planów sprzed dwunastu miesięcy zrealizowaliśmy?
Bilans na plus, czy na minus? Może martwi nas brak dyscypliny? Może jesteśmy z siebie dumni? A może czasem tak, czasem tak? A może na nowo zaczynamy każdego dnia?
„Kontakty” znów są o rok starsze. I jesteśmy z tego dumni.
Przez ostatni rok nasz miesięcznik regularnie trafiał w Państwa ręce. Redakcja dała radę. Na medal spisali się autorzy naszych tekstów, felietoniści. Z prawdziwą radością dzielimy się
z Państwem informacjami, co, gdzie, kiedy? Działamy zgodnie
z planem. A że to styczeń – więc serdecznie zapraszamy na
Polonijny Bal Karnawałowy! 26 stycznia wystąpi dla Państwa
zespół OMEN. Znają Państwo ten zespół z zeszłego roku i kochają, więc zabawa będzie przednia!
Jak zawsze nie może zabraknąć na naszych łamach przepisów
od naszego ulubionego kucharza. Bogusław Sypień prezentuje
kilka potraw na szybki obiad, bo, jak pisze, ciągle wzrasta nam
tempo codziennego życia. Na ratunek przychodzi osobom,
które mają zamiar krzyknąć: „Znowu dziś trzeba gotować?
Przecież to horror!” Uspokajamy osoby, które nie wiedzą,
w co ręce włożyć! Oto znajdą Państwo u nas wskazówki, jak
przygotować potrawy łatwe, szybkie, smaczne i niedrogie. Oto
aromatyczne piersi z kurczaka z warzywami, curry z kurczaka i czerwonej papryki oraz prawdziwy hit: kurczak pieczony
ranczo, którego nie trzeba spożywać na żadnym ranczo. Może
być Kreuzberg czy Spandau. Wszędzie smakować będzie wyśmienicie! A wszystko to robi się praktycznie samo!
Jak zwykle polecamy też niezwykłe miejsca w Berlinie, które
prowadzą nasi rodacy. Anna Burek rozmawia z właścicielką
wspaniałej kawiarni KATULKI. Justyna Gierlach opowiada,
jak to jest prowadzić w Niemczech biznes i jak osiągnąć sukces.
Domowe ciasta i pierogi to tylko jego część. Co oznacza nazwa
tego miejsca? Zachęcamy do lektury! Przy kawie – rzecz jasna.
Anna Burek zmusza nas też do głębszego myślenia. Tu czytelnicy filozofowie będą najbardziej zadowoleni. Jak osiągnąć
sukces? A może ważniejsze jest pytanie, jak przekonuje autorka, co dla mnie oznacza sukces? Odpowiedź na to pytanie wcale nie musi być trudna! Wręcz przeciwnie – jest jasna jak słońce!
W Nowym Roku chcemy Państwu odradzić myślenie na skróty. W swój charakterystyczny sposób pisze o tym Bartosz Drajling, doradca ubezpieczeniowy, który wytyka nam niezbyt
chwalebne tendencje, np. takie do mówienia zbyt pochopnie,
„Ten człowiek jest głupi” - zamiast powiedzieć, że głupio się
zachował. „Ten sok jest niedobry” - choć może jest dobry dla
kogoś innego, a nam tylko nie smakuje. Autor ironicznie zauważa: „Zostaliśmy mistrzami oceny i to tak szybko, że nawet nie zauważyliśmy, jak z docenta staliśmy się profesorami
w swojej dziedzinie.”
W przerwach w myśleniu o istocie człowieczeństwa oddajmy się sztuce. Przy czym uwaga! Tutaj też możemy popaść
w zadumę. Ale też nacieszymy oko. Marta Szymańska poleca
wspaniałą wystawę w Berlinische Galerie grupy „November”.
A najważniejsze wydarzenie będzie miało miejsce 12 stycznia,
w sobotę. 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
„Kontakty” przyłączają się do zbiórki. W naszej siedzibie stoi
już puszka, do której można wrzucać pieniądze. Serdecznie zapraszamy!
Życzymy Wam Nowego Roku
pełnego optymizmu, radości,
szczęścia i powodzenia.
Niech w nadchodzącym roku 2019
spełnią się Wasze wszystkie marzenia!
Redakcja „Kontaktów”

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci,
a 22 stycznia Dzień Dziadka.
Dla wszystkich Babć i Dziadków tradycyjne
„sto lat”, dużo zdrowia i pociechy z wnuków
życzą KONTAKTY

Agencja Imprez Rozrywkowych KLON
zaprasza na

POLONIJNY
BAL KARNAWAŁOWY

26 STYCZNIA 2019
Bilety do nabycia w biurze miesięcznika
KONTAKTY przy Ollenhauer Str.45, 13403 Berlin,
tel.: 030 3241632
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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CO? GDZIE? KIEDY?

27 FINAŁ WOŚP W BERLINIE!

Sztab WOŚP Berlin serdecznie i orkiestrowo zaprasza na 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
W tym roku gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w Polsce.
Sztab WOŚP Berlin serdecznie i orkiestrowo zaprasza na 27 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy! W tym roku gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w Polsce. Finał odbędzie się
w sobotę, 12.01.2019 w Werkstatt der Kulturen (Wissmannstr. 32, 12049 Berlin).
Orkiestrowych gości czeka mnóstwo atrakcji - w Berlinie gramy cały dzień!
Rozpoczynamy o 12.00 programem dla dzieci prowadzonym przes PTS „Oświata”.
W programie: prace plastyczne, malowanie twarzy, gry i zabawy. Dodatkowo najmłodsi
będa mogli wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy prezentowanym przez „Die
Johanniter”. O 15.30 rozpocznie się program główny z koncertami, licytacjami oraz
Światełkiem do Nieba. Program poprowadzą prezenterzy Cosmo – Radio po polsku:
Monika Sędzierska oraz Adam Gusowski.

Na scenie wystąpią:
zespół „Krakowiacy”
Grupa śpiewu białego „Kolędnicy”
Andreas Bo
Swazzou
SoniaM
The Erinyes

27 Finał WOŚP to nie tylko
koncerty, ale również całe
mnóstwo innych atrakcji:
Tradycyjne polskie jedzenie
Rejestracja w DKMS
SiemaShop
Kiermasz książek
Flohmarkt
Quiz z nagrodami
Wspólne malowanie obrazu

Zapraszamy wszystkich, dużych i małych – każdy jest mile widziany oraz każdy może dołożyć swoją cegiełkę w pomocy potrzebującym. Czekamy na Was! SIEMA!

POLSKI TEATR W BERLINIE!

2 GODZINY ŚMIECHU!

NAJZABAWNIEJSZY POLSKI SPEKTAKL
W GWIAZDORSKIEJ SIEDMIOOSOBOWEJ OBSADZIE!

10.03.2019, GODZ. 17:00, ERNST-REUTER-SAAL
EICHBORNDAMM 213, 13437 BERLIN
BILETY: 25-30 € ONLINE: WWW.KUPBILECIK.PL
STACJONARNIE W PUNKCIE: RAUCH & GROEN SLOW FASHION
GÄRTNERSTRASSE 3, 10245 BERLIN-FRIEDRICHSHAIN
INFO, ZAMÓWIENIA GRUPOWE: +48 662 771 980
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NOWY POLSKO/NIEMIECKI
BAR W BERLINIE
w weekendy live muzyka lub DJ

miła atmosfera

PROSECCO DLA KOBIET 2 EURO
Jungstrasse 29, 10247 Berlin, Friedrichshain
3 minuty od U-Bahn Samariterstrasse
niedziela/poniedziałek zamknięte

facebook.com/BarzeitBerlin

Instagram BARZEIT

FELIETON

wykonanie: Archiwum Zespołu Mazowsze

ło mi się, że to przepis na sukces – wcisnąć w te 365 dni jak najwięcej,
wykorzystać czas do maksimum możliwości, nie zmarnować ani chwili.

Znowu nowy rok. Znowu styczeń. Znowu presja chęci zaczynania od nowa. Znowu poczucie, że te kolejne 365 dni należy wykorzystać najlepiej, jak to możliwe. Wszyscy wokół snują plany na ten nowy, miejmy
nadzieję lepszy rok. A ja z niepokojem rozglądam
się dookoła i szukam na twarzach znajomych potwierdzenia tego, co od kilku lat czuję w styczniu...
Czy tylko ja mam wrażenie, że czas drwi sobie ze
mnie w żywe oczy? Czy tylko mnie ktoś ukradł co najmniej kilka miesięcy
z 2018 roku? Czy tylko mój rok minął znacznie szybciej niż obiecane 365
dni? Czasem dałabym sobie rękę obciąć, że moje życie to reality show
z nierealnie przyspieszonym tempem akcji. Czasem myślę, że ktoś zaraz
uszczypnie mnie w ramię i powie: hej, to był żart, tylko próba generalna –
teraz idź, żyj swoim tempem. Tempem, które pozwala naprawdę cieszyć
się każdym z tych obiecanych nam 365 dni.
Tymczasem jednak, czekając na to magiczne przebudzenie,
żyję w zabójczym tempie, starając się nie zakrztusić planami na najbliższe miesiące, nie potknąć o własne nogi, goniąc za marzeniami, nie zachłysnąć obietnicami danymi samej sobie co do nowych, lepszych dni.
Bo z tyłu głowy kołacze mi się ta natrętna, przeraźliwa, niepokojąca myśl,
że może to jednak nie żart. Że może ten pędzący czas to jedyne, co jest
mi dane. I nie mam na myśli tego życia, ale tak w ogóle. I kiedy w wolnej
chwili, gdy akurat nie zarabiam na urlop, nie pracuję 160% normy, by potem móc nie pracować wcale, albo liczę każdy grosz, by nie musieć liczyć
w przyszłości, w wolnej chwili, kiedy naprawdę nie robię nic, ta myśl paraliżuje mnie doszczętnie i nie pozwala usiąść w ulubionym kącie mieszkania
z nogami na kaloryferze, z ciepłą herbatą w ręce i po prostu być. Nie, ta
myśl każe mi wstać, biec, robić, działać, organizować, zmieniać – robić
cokolwiek, ale za żadne skarby świata nie pozwolić sobie nie robić nic, by
przypadkiem nie zmarnować choć jednej chwili z tych obiecanych, lecz
raczej oszukańczych 365 dni.
Wypełniam więc kalendarz planami podróży – szczegółowymi co do godziny, by absolutnie nie było czasu na nudę. Od momentu
wylotu z Berlina, do momentu pourlopowego wejścia do biura. Planami
ciekawych eventów – nie zawsze mnie interesujących, ale poszerzających
horyzonty, pozwalających poznać nowe miejsca, planami kursów rozwojowych – niepotrzebnych, niekoniecznych, ale pozwalających zabić wyrzuty, że nie robię nic. Wyrzuty te jednak słyszy jedynie moje sumienie,
ja natomiast słyszę inne – znów nie masz dla mnie czasu, dlaczego nie
wyjdziesz z nami na kolację po pracy? Dlaczego wiecznie się spieszysz,
usiądź na chwilę na tyłku! Naprawdę zarezerwowałaś na spotkanie ze
mną 45 minut? Długo nie rozumiałam, co tak oburza moich znajomych,
nie wiedziałam, skąd rozczarowanie widoczne na twarzach moich bliskich.
Wypełniałam dni planem ze szczelnie zapełnionego kalendarza. Wydawa-

Myślałam, że dobry plan to klucz do sukcesu. Chodakowska powtarza za jakimś myślicielem, że marzenie bez planu na jego
realizację pozostanie jedynie marzeniem. Może i ma rację. Może pytanie, które należy sobie zadać, to nie, jak osiągnąć sukces, a raczej
– co on dla mnie oznacza? Czym jest dla mnie sukces? Bronnie Ware
po kilku latach towarzyszenia umierającym w ostatnich tygodniach ich
życia przygotowała listę pięciu głównych rzeczy, których żałują ludzie
na łożu śmierci. Nie ma tam egzotycznych wakacji, fantazyjnych wystaw czy dodatkowych kursów rozwojowych. Są za to bliscy – żal, że
nie mówiło się im wystarczająco często, że się ich kocha. Są znajomi
– żal, że nie spędzało się z nimi dość czasu. Są uczucia i żal, że tłumiło się je w sobie, goniąc za czymś, co pozwoliłoby uciec od siebie
samego. Za karierą, za pieniędzmi, za lepszym standardem życia – za
źle rozumianym sukcesem.
Na mojej zeszłorocznej liście noworocznych postanowień
znalazło się 16 punktów podzielonych na cztery kategorie: rozwój,
podróże, nowe umiejętności, inspiracje. Gdy znalazłam ją w listopadzie 2018 roku, z przerażeniem zorientowałam się, że skreślić mogę
jedynie 6 punktów. Z jeszcze większym przerażeniem uświadomiłam
sobie, że wcale nie jest mi z tego powodu źle. Do grzechów i grzeszków dorzucić mogę licznie opuszczone zajęcia z jogi, bo wolałam iść
z koleżankami na świąteczny jarmark i te z niemieckiego, bo wolałam
ze znajomymi spacerować brzegiem kanału. Nie pojechałam też na
wszystkie weekendowe zjazdy studiów podyplomowych, bo wolałam
gościć u siebie rodzinę. Odpuściłam planowany kilka miesięcy wcześniej wyjazd za granicę, bo okazał się pokrywać z imprezą urodzinową
przyjaciółki. Żyję? Żyję. Gorzej? Nie sądzę.
Porażkę związaną z realizacją zeszłorocznych planów postanowiłam tym razem przekuć w plan na sukces. Zupełnie nowy plan
na zupełnie nowy sukces. Owszem, kupię kalendarz i zapiszę w nim
najważniejsze plany. Te, które sprawiają, że jestem z siebie zadowolona, że wyrzuty sumienia nie spędzają mi snu z powiek. Jednak pozwolę sobie również na puste miejsca w agendzie – na dni z bezsennymi
nocami, przegadanymi, przetańczonymi, spędzonymi z tymi, których
kocham. Pozwolę sobie na soboty przegadane z przyjaciółką nad niezliczoną ilością herbat zamawianych w ulubionej kawiarni. Odkurzę
kupowane przez siebie nagminnie filiżanki i z każdej z nich wypiję choć
jedną kawę na swoim balkonie. Wyciągnę sprezentowane mi w ostatnim roku książki i przeczytam je, wylegując się na kanapie. I odpalę
wszystkie seriale, które polecili mi znajomi w pracy. W tym roku będę
mieć czas na wszystko. Będę mieć czas dla siebie i na to, co sprawia
mi przyjemność. Będę mieć czas dla siebie i dla bliskich. Bo ja i oni,
razem, to mój największy sukces.
Anna Burek
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» Wirverstehen Sie!

Zentrum Berlin-Spandau

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

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

Agencja Imprez Rozrywkowych KLON
zaprasza na

Zabawę
karnawałową
w stylu lat 60-70-tych
02 marca 2019 roku
w Berlin Tegel, Wilkestr.1, 13507 Berlin,
w sali Palais am See, grać będą

CHRZĄSZCZE
Polscy Beatlesi

Lata 60-te zdecydowanie należały do przełomowych. Rządziła tu muzyka,
wolność i kwiaty. Beatlesi, Elvis, ABBA, to muzycy którzy zmienili oblicze
przyszłych pokoleń, zatrzęsli całym światem. Razem z nami masz okazję
stać się częścią tych magicznych lat!
Aby przenieść się w czasie potrzebny jest strój z tamtej epoki.
Lata 60-70-te to przede wszystkim rozwój kultury hipisowskiej. Głoszone
wolność i miłość sprawiły, że stroje z tych lat były pełne luzu, koloru i wygody.
Kwiaty we włosach, duża biżuteria, opaski we włosach, spodnie dzwony,
uśmiech i muzyka podkreślały że warto cieszyć się życiem i wspólną zabawą.
Poczuj się z nami choć na jednen wieczór hipisem lubiącym dobrą zabawę.
Ta impreza dostarczy Ci mnóstwo pozytywnej energii.

Zapraszamy, bilety do nabycia w biurze KONTAKTY, Ollenhauer
Str.45,13403 Berlin, Tel.: 030 3241632, w cenie 25 euro od osoby.
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Ein Unternehmen der
Autohaus Berolina Gruppe

Herosi z Berlina:

Paweł Wolski

Paweł Wolski lubi biegać! Pierwsze kroki
na trasach postawił właśnie w Berlinie,
kiedy to szukając sportu dla siebie, zaczął
joggingi wokół dawnego lotniska
Tempelhof. Dziś biega regularnie, startuje
w półmaratonach, morsuje i chodzi na
siłownię. Przeczytajcie o jego sportowych
wyczynach w rozmowie powstałej
w ramach kampanii „Pamiętaj o domu,
kiedy jesteś daleko” ﬁrmy TransferGo*.
Jak długo już jesteś w Berlinie?
Paweł Wolski: Już prawie dziesięć lat,
z przerwami. Kiedy pierwszy raz przyjechałem
do Berlina, w odwiedziny do znajomych, spodobał
mi się bardzo klimat miasta, który mnie wciągnął
i tak tu już zostałem. Pochodzę z okolic Zielonej
Góry, a w Berlinie mieszkam i pracuję jako technik
ortopedii.
Jak się zaczęła Twoja przygoda z bieganiem?
Paweł Wolski: Zupełnie tego nie planowałem!
Zacząłem biegać kilka lat temu zimą, kiedy na
lotnisku jeszcze leżał śnieg. Pierwsze wyjście
zakończyło się pokonaniem prawie dziesięciu
kilometrów. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem,
ale dopiero kiedy stopniał śnieg, zorientowałem
się, że na tamtejszych trasach wymierzone są
dystanse, które znacznie ułatwiają orientację.
Przykładowo, pas startowy ma dwa kilometry.
I po tym pierwszym biegu zdecydowałeś, że
będziesz biegał więcej?
Paweł Wolski: To już potoczyło się naturalnie.
Na początku chodziłem głównie na Tempelhofer
Feld, dziś częściej biegam po mieście.
Z czasem wyznaczyłeś sobie cele sportowe?
Paweł Wolski: Moim marzeniem jest start
w berlińskim maratonie, ale na niego nie jest
tak łatwo się dostać, ponieważ cieszy się on
dużym zainteresowaniem i ciężko załapać się
na listę startową, na której miejsca bardzo
szybko są zajmowane. Do tego dochodzi
selekcja ze strony organizatorów. Na razie mam
za sobą kilka półmaratonów, w tym również

w Polsce, i planuję kolejne. Coraz częściej
zdarza mi się łączyć starty z wszelkimi urlopami
i wyjazdami wypoczynkowymi.
W jaki sposób przygotowujesz się do biegów?
Paweł Wolski: Lubię mieć zapas. Jeśli dany bieg ma
dwadzieścia jeden kilometrów, ja w ramach treningów
zwykle biegam więcej, żeby mieć nadwyżkę energii.
Wynik końcowy ma dla mnie znaczenie i chciałbym
pobić swój rekord treningowy na półmaraton, czyli
czas ok. 1:33:00 godz. W tym roku udało mi się
podnieść czas o prawie siedem minut w stosunku do
roku ubiegłego. Biegam zwykle dwa razy w tygodniu.
Wspomagam się treningami na siłowni, ale bieżnię
traktuję wyłącznie rozgrzewkowo.
Stosujesz diety lub wspomagasz się w jakiś
sposób suplementami?
Paweł Wolski: W ogóle nie! Słucham
swojego organizmu, raczej nie stosuję się do
rad z internetu. Nie stosuję diet, jem to co
mi odpowiada.
Dlaczego zdecydowałeś się na starty
w imprezach zorganizowanych?
Paweł Wolski: Spodobała mi się energia tych
imprez. Im większe, tym jest ciekawiej. Dlatego
półmaraton berliński zdecydowanie bardziej
spodobał mi się niż stosunkowo mniejsze
imprezy krajowe, w których startowałem.
Stąd też jestem zainteresowany maratonem
– wydarzeniem na dużą skalę. Odpuszczam
sobie jednak biegi typu ironman czy triathlony
– to raczej nie dla mnie. Wolę krótsze dystanse
i skupienie się na jednej jednej formie ruchu.

Masz ulubione trasy w Berlinie?
Paweł Wolski: W Berlinie jest bardzo dużo
ciekawych, zielonych miejsc, idealnie nadających
się do biegania. Nie trzeba daleko szukać, ani
też wyjeżdżać poza miasto. Ostatnio trafiłem na
fajną trasę na Rudow. Powstała ona na dawnym
wysypisku śmieci, a dziś jest zazieleniona
i zadrzewiona, przeznaczona do biegania
i jazdy na rowerze. Na trasie są schody ze 172
stopniami. Po ostatnim 19-kilometrowym biegu,
wbiegłem na te schody siedemnaście razy!
Bardzo lubię wzniesienia na trasach i górki!
A jak zacząłeś morsować?
Paweł Wolski: Morsuję już od trzech
lat. W miejscowości, z której pochodzę,
powstała grupa morsów, a ja się tym tematem
zainteresowałem. Dziś często tam jeżdżę
właśnie po to, żeby morsować. Za pierwszym
razem bardzo zmarzłem, bo nie byłem na
to przygotowany. Zaczynającym polecam
wyposażyć się w rękawiczki i skarpety
neoprenowe oraz dobrze się rozgrzać. Mi zdarza
się wskakiwać do zimnej wody od razu po biegu!
Udało Ci się już kogoś zarazić sportową pasją?
Paweł Wolski: Zarówno w Berlinie, jak
i w Polsce, mam kilku znajomych – tak mężczyzn,
jak i kobiety, których udało mi się przekonać do
biegania, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Liczę,
że opublikowana rozmowa ze mną zmotywuje
kolejne osoby do biegania!

*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
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PRAWO / ADWOKACI

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

Dr. Sascha
Hantschel

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

Julian
Wollny

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

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

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

Kancelaria prawna Adwokat Edyta Koryzna LL.M
Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

Prawo karne Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne
Tel: 0335 500 99315, Fax: 0335 500 99317
Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 787 738 670
E-mail: ra-koryzna@gmx.de
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PRAWO / ADWOKACI
Rechtsanwaltskanzlei

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

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

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

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin;
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański
Rechtsanwalt
Dr. Tomasz J. Liczbański

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Porady w języku polskim i niemieckim

Boguslaw Gierak

Zakres zainteresowań m. in.:

Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt

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

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

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

UWAGA! Nowy adres!

Stefan
Nowak
mecenas

Specjalista prawa rodzinnego

- uznany przez izbę adwokacką
specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie
w problemach z Jugendamten
- rozwody, alimenty, władza
rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.
UWAGA! Nowy adres!
Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03
Fax: +4930 / 611 19 05
E-mail: stefan.nowak@t-online.de

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

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

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

Karina Filusch, LL.M.
Rechtsanwältin
Georgenstraße 35
10117 Berlin

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

Prawo ochrony danych (np. Datenschutzerklärung)
Prawo internetowe (np. Impressum)
Prawo konkurencji (np. Abmahnung) w języku polskim

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

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

Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin

KANCELARIA ADWOKACKA
URBAN GOZDOWSKI

Porady w języku polskim i niemieckim

KANCELARIA ADWOKACKA

prawo pracy – m.in. wypowiedzenie umowy o prace, mindestlohn,
prawo karne – m.in. praca na czarno, oszustwo podatkowe,
prawo upadłościowe – reprezentacja dłużników i wierzycieli

Rok założenia 2003

Peter Kupisz
Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

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

na wszystkich etapach postępowania upadłościowego,

Peter Kupisz

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

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

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

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

TŁUMACZE
DOROTA CYGAN

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

mgr Winfried Lipscher

- tłumacz przysięgły długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce

przyjmuje zlecenia ustne i pisemne, pomoc w urzędach,
wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !
Lotosweg 49, 13467 Berlin-Reinickendorf, tel.: 405 86086;
Fax 405 86087; mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

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
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TŁUMACZE

Porady prawne, pisma procesowe i reprezentacja
prawna przed sądami w zakresie:
polskiego prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego (alimenty, rozwody:
wraz z uwierzytelnionymi tłumaczeniami niezbędnych dokumentów)
i gospodarczego. Tłumaczenia przed niemieckimi sądami socjalnymi i pracy
(Sozialgerichte, Arbeitsgerichte) a także tłumaczenia pozwów, nakazów,
wniosków, umów, odwołań itd. Magister prawa Artur Balon, (Rechtskundiger
auf dem Gebiet des polnischen Rechts), tłumacz przysięgły j. polskiego.

Artur Balon, Tannhäuserstr.7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst)
Tel.: 0163 452 5633 oraz 030 439 246 11, Fax: 030 850 11225, arturbalon@web.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

Mgr Ewa Lüders

Hettnerweg 26, 13581 Berlin

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

mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

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

13057 Berlin – Hohenschönhausen, Warnitzer Str. 19

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

Zygmunt J. Piątosa

Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

Tłumaczenia ważne także w Polsce !

Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69
Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com
14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

POLSKI

NIEMIECKI

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

TEL.: 2170679 LUB 0163 7385314
artur.kolasinski@yahoo.de
PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF
150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

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

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 – mgr Karolina Kosior
Sigmaringer Str. 1 (4. piętro)
10713 Berlin–Wilmersdorf
tel. 030/536 455 59 lub 0176/844 663 88
karolina.kosior@t-online.de; www.polnisch-uebersetzer.com
Blissestr. (U7) 100 m, Berliner Str. (U9) 800 m
Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
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
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Porady z prawa polskiego
i niemieckiego

O ile postępowanie egzekucyjne w stosunku do brata okazało się
bezskuteczne (§ 771 BGB) i poręczyciel (Bürge) dług spłacił (§774
BGB), to roszczenie wierzyciela przechodzi z mocy prawa na poręczyciela (§ 774 I 1 BGB), czyli na czytelnika.

Mam w Polsce mieszkanie własnościowe wchodzące w skład
Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy na moje żądanie Zarząd Wspólnoty musi udostępnić mi wykaz nazwisk pozostałych właścicieli
wspólnej nieruchomości?

Pracuję w Niemczech. Wymówiono mi stosunek pracy. Moja
była żona grozi mi, że wystąpi na drogę sądową, bo to ja rzekomo specjalnie doprowadziłem do wymówienia, by uniknąć płacenia alimentów na dzieci? Co mogę w takim przypadku zrobić?

W świetle obowiązującego prawa do wspólnot mieszkaniowych tworzonych na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali stosuje się – w zakresie w niej nieuregulowanym – przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego. Z przepisów
kodeksu cywilnego wynika, że współwłaściciele, dla prawidłowego
zarządzania współwłasnością, muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Zgodnie bowiem z art. 200 „Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą
wspólną”. Z kolei wspomniana ustawa o własności lokali w art. 29
ust. 3 stanowi, że prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu
właścicielowi lokalu. Wspomnieć należy ponadto, iż dane takie jak
nazwisko i numer lokalu oraz wielkość udziałów znajdują się m.in.
w księgach wieczystych – które są dla wszystkich jawne.

W przypadku wymówienia stosunku pracy zobowiązany do alimentów powinien dochodzić swoich pracowniczych praw stosownie do
przepisów ustawy o regulaminie zakładowym (Betriebsverfassungsgesetz) albo odpowiednich przepisów dotyczących ochrony stosunku pracy przed wymówieniem (tzw. Kündigungsschutzklage). Innymi
słowy powinien wyczerpać przysługujące mu w tym zakresie środki
prawne. Również w przypadku tzw. wypowiedzenia zmieniającego
(Änderungskündigung) nie powinien on przyjąć po prostu gorszych
warunków płacowych, by nie narazić się na zarzut, iż zrobił to tylko
w celu uchylania się od płacenia alimentów, co mogłoby później wywołać niepożądane skutki prawne.

Mieszkamy w Polsce. Mamy dwoje dzieci i doszliśmy do porozumienia z mężem odnośnie tego, jak mają dziedziczyć. Czy moJestem na stale zameldowana w Niemczech i studiuję. Jestem żemy spisać wspólny testament? A jeśli tak, to w jakiej formie
w ciąży. Nie pobieram żadnego zasiłku. Czy przysługuje mi jakiś powinien on być spisany?
dodatek na dziecko?
Nie można spisać wspólnego testamentu, gdyż zgodnie z art. 942
Tak. W takich przypadkach przysługuje dodatek na wyposażenie Kodeksu cywilnego testament może zawierać rozrządzenia tylko
dziecka i matki (tzw. Zuschuss für Erstausstattung der Schwangeren jednego spadkodawcy. Tak więc muszą być spisane dwa oddzielne
und des Kindes), niezależnie od tego, czy pobiera się zasiłek socjal- testamenty, tj. osobno żony i męża. Co do formy, to zgodnie z art.
ny czy też nie. Odpowiedni wniosek złożyć należy we właściwym 949§1 spadkodawca winien napisać testament w całości pismem
urzędzie pracy (Jobcenter). Wniosek obejmować może ubranie dla ręcznym, podpisać i opatrzyć datą.
kobiety ciężarnej (Schwangerschaftbekleidung) oraz wyprawkę dla
dziecka (Babyausstattung). Jednorazowy dodatek przysługuje też
na zakup łóżka oraz wózka dla dziecka.
Mieszkam w Niemczech. Poręczyłem za długi mojego brata (też
mieszka w Niemczech). Ponieważ brat pozbawiony był środków finansowych oraz postępowanie egzekucyjne wobec niego
okazało się bezskuteczne, zmuszony byłem długi te spłacić. Na
jakiej podstawie prawnej odzyskać mogę pieniądze od brata?

Renciści pytają, doradca
rentowy odpowiada
W przyszłym roku skończę 63 lata i w związku z tym chciałabym znać wysokość mojej przyszłej renty.Mam informację
rentową z zeszłego roku, przy czym ujęte są w niej czasy do
31.07.2012 roku. Czyli nie daje mi ona potrzebnego rozeznania. Czy muszę czekać do następnej informacji za dwa lata?

mgr prawa Artur Balon udziela czytelnikom Kontaków
bezpłatnych porad prawnych z prawa polskiego
w poniedziałki w godz. 20.00-21.00
pod tel.: 030 439 24611

sędziów najwyższego szczebla, z czego wynika, że rencista dotknięty zmniejszeniem renty, musi indywidualnie dochodzić swojego prawa do pełnej renty przez wszystkie szczeble jurysdykcji, co
oznacza spory upływ lat, ale też i wysokie koszty.
Od 01 lutego 2014 wszystkie przekazy pieniężne są realizowane przy pomocy systemu SEPA, tj. za pomocą danych IBAN
i BIC. Czy w związku z tym nie powinienem ich podać mojemu
DRV ?

Nie jest to potrzebne, gdyż filia poczty niemieckiej, dokonująca
wypłaty rent, jest w posiadaniu odpowiedniego programu do ich
Będąc w wieku zbliżającym się do renty, a przy niektórych rodza- przetwarzania na podstawie numeru konta i BLZ.
jach renty tuż przed rentą, ma się uprawnienie do otrzymania próbnego wyliczenia wysokości przyszłej renty. Aby przeprowadzone Czy istnieje różnica w zaszeregowaniu urzędnik (Beamte)
obliczenie było jak najdokładniejsze, należy podać datę początku a pracownik umysłowy (Angestellte). Ponieważ pracowałem
renty oraz określić wysokość zarobków, czy też innych dochodów w milicji, to winienem - moim zdaniem – zostać zaklasyfikowaw ostatnim czasie, gdyż DRV (zakład rentowy) może ich jeszcze ny jako Beamte?
nie mieć.
Będąc milicjantem, czynnym w służbie państwowej w Polsce, jest
Jesteśmy z mężem mocno już posunięci w latach i zamierza- się zaszeregowanym przez DRV według taryfy przewidzianej włamy przenieść się do Irlandii, gdzie mieszkają dzieci i wnuki, śnie dla pracowników urzędów i słuzb państwowych. Chodzi w tym
wypadku o taryfy ustalone na podstawie tutejszych przeciętnych
względnie do Polski. Czy dostaniemy tam nasza rentę?
zarobków z rozpatrywanej dziedziny administracji i służb państwoPowrót do Polski, ale też przeniesienie się do innego państwa EU, wych w poszczególnych latach.
w tym wypadku do Irlandii, związane jest z przeliczeniem renty na
nowo i dokonaniem jej skrócenia, nawet do 60 procent. Tłumaczy Poza tym sam sposób wyliczania wysokości renty jest identyczny,
się to utratą przywileju, z jakiego się korzysta zamieszkując tutaj jak we wszystkich pozostałych branżach
i otrzymując rentę, obliczoną na podstawie wysokości zarobków, taryfowych.
jakby pracowało się tutaj całe życie. Co prawda w trzech znanych
sprawach, które wnieśli przesiedleńcyTrybunał Europejski potwierdził swobodę poruszania się w obrębie Unii, orzekając, że nie
Helena Surmack radca prawny,
może ono być związana z niekorzystnymi rozwiązaniami, stosotel. 02115 - 800 80 30,
wanymi przez zakład rentowy niemiecki. Praktyka natomiast, stowt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
sowana przez zakłady rentowe DRV nie przestrzega tej wykładni
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WARTO WIEDZIEĆ, WARTO BYĆ
o istocie rzeczy decyduje przypadek
oraz my. O istocie człowieczeństwa –
tylko my.
Łatwo nam przychodzi myślenie na skróty. „Ten człowiek jest głupi” zamiast “głupio
się zachował”. „Ten sok jest niedobry”,choć
może jest dobry dla kogoś innego, a nam
tylko nie smakuje. Zostaliśmy mistrzami
oceny i to tak szybko, że nawet nie zauważyliśmy, jak z docenta staliśmy się profesorami w swojej dziedzinie. Szybkie czasy
oznaczają szybkie myślenie. Jednak nie zawsze to, co w przyrodzie dzieje się szybko,
jest dobre.

do rzeczywistości. Dla przykładu, padający
deszcz. Można o nim myśleć, że niechybnie przyniesie przeziębienie i chorobę, i że
znowu stracimy kilka dni na leczenie, leżąc
w łóżku i nie idąc do pracy. Chociaż dla niektórych osób ten ostatni aspekt może paradoksalnie być tym kojącym i pozytywnym
(sic!). Takie nastawienie najprawdopodobniej przyciągnie „oczekiwane” skutki. Bez
dwóch zdań. W krótkim czasie zachorujemy
i faktycznie wylądujemy z gorączką w łóżku.
Co jednak, jeśli tą samą energię wykorzystamy dla siebie, a nie przeciwko nam? Myśląc
pozytywnie o tym, jak magicznie i sennie
deszcz bębni o szyby. Deszcz. Woda, czyli
źródło życia. Kropla do kropli. Woda, która
tak na prawdę z niczego, z małego nasionka potrafi stworzyć wielkie i solidne drzewo.
Ta sama woda tworzy nas w 75%. Czyli
my też jesteśmy silni. Woda potrafi drążyć
skałę, przenosić lądy, burzyć i tworzyć. Czy
w takim myśleniu jest miejsce na chorobę?
Na przeziębienie? Nie!!! Takie myślenie od
razu daje moc i energię do działania. To tylko kwestia podejścia i postrzegania rzeczywistości.

Prywatnie życzyłbym sobie – tak,
jak na Nowy Rok przystało – aby myślenie
było jak trendy w modzie i wracało co kilka
lat. W tej klasycznej, pierwotnej, nieskalanej
formie. Żeby każdy z nas dostąpił kilka razy
błogiego oświecenia (jap.: satori) i spojrzał
na innego człowieka tak, jakby sam chciał
być postrzegany. I żeby każdy z nas, choć
raz, potraktował innego człowieka w sposób, w jaki sam siebie traktuje każdego
dnia. Czyli dobrze i z dużą dozą zrozumienia. Zrozumienia błędów popełnianych każdego dnia – w końcu jesteśmy tylko ludźmi
– i dawania sobie przyzwolenia na popełnianie kolejnych. Jednak wyciągajmy z nich
Można być konsumentem lub
wnioski i nie popełniajmy ponownie. To jest
zostać skonsumowanym. To podstawowe
sztuka oraz istota bycia człowiekiem.
prawo biologii oraz łańcucha pokarmowego,
Jeszcze nie tak dawno, raptem kil- na którego czele stoi zawsze jakiś drapieżkadziesiąt lat temu, ludzi zjednoczył konflikt nik. A my uważamy się za drapieżnika. Tylwojny. Po jednej, jak i po drugiej stronie ba- ko takiego mądrego. Drapieżnika, który też
rykady. Jakkolwiek mnie interesuje kwestia współpracuje i współtworzy naturę. Nie da
dotrzymywania słowa, honoru i zasad, które się zaprzeczyć, że osoby samotne żyją krówtedy panowały między ludźmi. One po pro- cej, niż te w związkach. To też prawo biolostu były. Pewnych rzeczy się nie robiło, bo gii. Osobniki nie chcące reprodukować (czyt.
można było narazić się na wykluczenie ze niezdolne do reprodukcji), bo tak je postrzespołeczności i niechęć ze strony otoczenia. ga natura i nasz zegar hormonalny, zostają
eliminowane i uznane jako nieprzydatne.
Nasze myśli mogą mieć dla or- Dlaczego o tym piszę, a nie o tabelkach,
ganizmu zbawienny lub destruktywny cha- cyferkach czy potrzebie ubezpieczenia się?
rakter, w zależności od naszego podejścia Ponieważ żeby rozmawiać o tabelkach i cy-

ferkach oraz mieć potrzebę zabezpieczenia się w drapieżnym, bądź co bądź świecie, trzeba nabyć podstawowe umiejętności.
Umiejętności życia i przeżycia. Jedną z nich
jest nastawienie, najlepiej pozytywne, które
prowadzi nas do pytania – czego w życiu
chcemy? Jeżeli mamy konkretny cel, który
sami sobie postawiliśmy, nawet w perspektywie długofalowej, to będziemy do niego
dążyć. To może być kupno nowego auta,
nabycie mieszkania, czy wymarzone wakacje. Cokolwiek. Podstawa to wytyczanie
sobie i kreowanie dla siebie zadania. Realizowanie go, osiąganie celów i wyznaczanie
nowych. Taka jest natura człowieka, natura
biologii i tego procesu nie da się oszukać.
Jesteśmy drapieżnikami zadaniowymi. Lubimy to. Daje nam to poczucie spełnienia
w życiu. Bardzo ważnego elementu, który
wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości i indywidualne podejście do życia. Może
się zdarzyć, że nie wszystkie cele uda nam
się zrealizować lub nie tak, jakbyśmy tego
chcieli. To normalne. W każdym przypadku
jesteśmy wygrani, bo cel został osiągnięty.
Człowiek świadomy, czyli taki,
który ma wpływ na otaczający go świat, który ma chęć żyć, dążyć, zdobywać, korzystać
– jest rzadziej sfrustrowany, częściej się
uśmiecha i – co arcyważne – osiąga to, co
zaplanował. A wszystko to zaczyna się od
myślenia. Z tą myślą, pozostawiam temat
otwarty i życzę wszystkim w Nowym Roku
bycia aktywnym drapieżnikiem z ogromnym
apetytem...na życie.

Kiedyś dziadek zabrał mnie na kolejkę górską. Jeździła w górę i w dół. W górę i w dół.
Z czasem zacząłem się zastanawiać, jak
taka zwykła jazda w górę i w dół może być
tak emocjonująca, tak ciekawa i podniecająca zarazem? Niektórym kolejka się nie
podobała, więc szli na karuzelę. A ona przecież jest taka nudna. Kręci się tylko w kółko
i w kółko. Ja jednak wolę kolejkę.
Pozdrawiam serdecznie

Bartosz Drajling
AFA AG Berlin
- doradca ubezpieczeniowy Kolonnenstr. 16 , 10829 Berlin
Tel: 0152 579 54 514
Fax: 030 922 83987
Mail: drajling.finanz@web.de
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
TŁUMACZE
Od 1880 roku na rynku niemieckim

PIENIĄDZE NA DZIECI KINDERGELD
Pomoc w przygotowaniu wszelakich pism urzędowych.
Biuro znajduje się w dzielnicy Spandau.
Tel.: 0179 484 50 63

Marek Seruga

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

www.kindergeld.com

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

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

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

Prywatne ubezpieczenia osobowe

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

e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de

E-mail: kontakt@kindergeld.com

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

Dipl.-Kfm

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

Księgowości,problemów podatkowych

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Robert Koszewski Dipl. Betriebswirt

Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,

e-mail: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de
Tel.: 030/77006344 • Fax: 030/23916283 • 0176/49127482 • 0177/3916580
naszeplbiuro@onet.pl

Tel.: 030/413 78 91, 0171 570 52 44

Połączenie:
S8- Eichborndamm,
U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221

BÜRO-SERVICE DANIEL NEUKÖLLN
Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm
(również dla osób bez meldunku)

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

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

Hertzbergstr. 20, 12055 Berlin - Neukölln
(Przystanek: Hertzbergplatz M41)
Wynajem biur dla spółek GmbH z możliwością
obsługi księgowej.
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Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą
na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość
oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych.

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

BIURO SERWIS POLONEZ
•
•
•
•
•

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

Tel. 030/ 343 90 574 • kom.: 0152 18954868 • fax: 030/ 375 91 850 • Email:info@polonez-eu.eu
Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Waldemar Badziag

Hardenbergplatz 2 (5 piętro), 10623 Berlin-Charlottenburg
(biuro w wieżowcu Bikini Berlin naprzeciwko dworca ZOO Garten)
Tel.: (030) 38303414, Fax: (030) 38303415, Mobil: (0177) 6161122
E-mail: waldemar.badziag@t-online.de
Internet: www.waldemar-badziag.de

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

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

Tel.-DE: +49-152-18214530, Tel.-PL: 666-994-177
E- mail: GewerbeService@onet.eu
Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin

Ewa Gertzen

„Gertzen - Consulting"

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!!

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

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

Joanna Szulewska
Eisenacher Str.10
10777 Berlin-Schöneberg

Księgowość
Rozliczenia pracowników
Meldowanie działalnośći gospodarczej (Gewerbe)
Numer podatkowy
i Freistellungsbescheinigung

Bałagan w papierach?

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentacji
do doradcy podatkowego?

Zgłoś się do nas i zaoszczędź swój czas!!!!

Biuro 030 810 12 173, Mobil 0163 190 27
Oferujemy praktyki
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specialna taryfa na ciężarówki od 3,5t–40t (Flottenversicherung)
DKV Zahnzusatzversicherung – korzystne ceny – aż do 100% pokrycia rachunku

Dorota Vorwerk

Selbständige Bilazbuchhalterin*
Tel.: 0162/ 9622717
E-Mail: dorota.vorwerk@gmx.de
*Buchen laufender Geschäftsvorfälle

Tanio Szybko Solidnie

DEVK Versicherungen
Joanna Szulewska
Versicherungsfachfrau (IHK)
Eisenacher Str.10
10777 Berlin dzielnica Schöneberg
U-Bahn Nollendorfplatz / Ku’damm
Reg. D-6C1J-LC55Y-94

Jedyne w Berlinie polskojęzyczne
biuro ubezpieczeniowe DEVK

3 lata doświadczenia

Bezkonkurencyjne ceny na rynku
Ubezpieczenie samochodu nawet do 60% taniej

Tel.: 0176 98550855

Proszę nie zapomnieć o zmianie ubezpieczenia samochodu
do 30.11. Kto porównuje ten oszczędza.
Poza tym ubezpieczenia rentowe i emerytalne od wypadków
i zdrowotne ubezpieczenia ﬁrm od odpowiedzialności prawnej
ubezpieczenia mieszkań i domów itp.

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.

Darmowa oferta.

Tel.: +49 163 190 40 27

Matrymonialne / Towarzyskie
Ein deutscher Frührentner sucht eine sympathische, schlanke,
humorvolle Frau für Zweisamkeit. Tel.: 0162 4989058
Pan 52 lata, stała praca, lubiący podróże, pozna miłą Panią.
Chętnie stały związek. Tel.: 0174 5910567
Kawaler 30/190, bez nałogów, pozna Panią w odpowiednim wieku,
chętnie związek stały. Tel.: 0152 10158442

Rozwiedziony 38 lat. Mieszkam i pracuję w Berlinie. Jedno dziecko
w wieku 14 lat. Pozna kobietę w odpowiednim wieku. Interesuje mnie
tylko stały związek. Numer telefonu podam po krótkim opisie.
E-mail: mirek8142@wp.pl
Polak, emeryt, 66, lubiący podróże, długie spacery i nie kończące się
rozmowy, pozna panią w celu towarzysko-matrymonialnym.
Telefon: 0177 4036106
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Z nami rozwiniesz skrzydła!
Z nami osiągniesz swój zawodowy sukces!

Jesteśmy firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmującą się
doradztwem personalnym.
Poszukujemy wykwalifikowanych 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:
ślusarz
spawacz
mechatronik
mechanik przemysłowy
lakiernik
stolarz
montażysta
pracownik na taśmie produkcyjnej
magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego
operator frezarki
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
Największa firma do
usług hotelarskich
w Niemczech
i bezpośredni pracodawca
poszukuje od zaraz

pokojówek/pokojowych
do Hotelu położonego
w centrum Berlina!
Wymagana jest tylko znajomość języka
niemeckiego lub angielskiego w stopniu
podstawowym. Opłata za godzinę wynosi
10,56 euro. Premia za jakość, dopłata 75%
w święta i niedziele. 5 dni roboczych w tygodniu,
weekendy na przemian. Dofinansowanie do biletów.
W celu umówienia terminu na rozmowę
kwalifikacyjną prosimy o kontakt telefoniczny:

pani Syrovatska:
49 177/2332961 lub +49 30 6003166-12
Kontakt: 3B Berlin Premium
Hotelservice GmbH
Blücherstraße 22, 10961 Berlin, Hof V
U-Bhf 7 Gneisenaustraße
(Mittenwalder Str.)

Poszukujemy chętnych do pracy w hotelach
na terenie Berlina na stanowisko:
pokojowa/pokojowy
teamleitrer
(ze znajomością j. niemieckiego)
hausman
zmywak
Gwarantujemy umowę na warunkach niemieckich.
Wynagrodzenie 10,56 euro brutto/godz.
W niedzielę i święta dodatkowo
75% wynagrodzenia podstawowego.
Dla osób dojeżdżających z Polski
dofinansowanie do biletów.

Tel.: 0176 60 88 22 21

Firma usług hotelarskich oferuje
całoroczne miejsce pracy jako:

pokojówka/pokojowy
oraz kierownik piętra
Godziny pracy: pon-niedz. między
godz. 8.00 - 17.30.
4-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu.
Wynagrodzenie za godzinę wynosi 10,56 €
plus dodatki za niedziele i święta.
Znajomość języka niemieckiego wymagana.

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: c.fiedler@clean-hotelservice.de
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Poszukujemy pracowników
do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Oferujemy:

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,
opłata za godzinę wynosi 10,56 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo
75% wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski
częściowo zwracamy koszt dojazdu

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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!!!
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NAUKA / PRACA
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NAUKA / PRACA
Pflegedienst im Wedding sucht:

Pflegehelfer (m/w) mit und ohne Führerschein
Pflegehelfer (m/w) für den ambulanten Bereich + WG
* Führerschein Kl.B * Freundlichkeit * positiver und gepflegter Auftritt * Freude an
der Arbeit mit alten und pflegebedürftigen Menschen * gute Deutschkenntnisse
Das bieten wir: Voll- o. Teilzeitstelle * unbefristeter Arbeitsvertrag *
Dienstplanwünsche werden berücksichtigt * WE– Zulage für Sa/ So,
Feiertagszulage, Spätdienstzulage ab 20 Uhr * Gesundheitsprämie nach der
Probezeit * Fahrzeiten in vollem Umfang * firmeneigene Masseurin * interne und
externe Fortbildung * Diensthandy auch zur privaten Nutzung
Wenn Sie ein Teil unseres Teams werden möchten, senden Sie Ihre Bewerbung per
E-mail an info@jahr-stang.de oder telefonisch unter Telefon 030 – 45022440

POSZUKUJEMY
asystentki medycznej (MFA/Arzthelferin)
do pracy w praktyce ginekologicznej
Dr. Bogdan Myndiuk w Berlinie (Kurfürstendamm)
od 01.01.2019 na 30 godz./tyg.
Wymagana znajomość języka
niemieckiego i polskiego.
Bardzo dobre warunki pracy i płacy!

Czekamy na zgłoszenia:
praxis-myndiuk@web.de, tel.: 030 8931160

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

Zatrudnie fizjoterapeutów z uznanym
dyplomem na cały, pół etatu bądź minijob.
Okręg Zehlendorf, Lichterfelde i Kudamm.
Tel.: 030 / 88714447 Zgłoszenia na: physiokudamm@web.de
Poszukujemy pracowników do sprzątania różnych obiektów. Oferujemy
umowę o pracę w pełnym wymiarze, Minijob lub na Gewerbę.
Tel.: 0152 56414966
Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Tel.: 0157 83615980
Mitarbeiter gesucht für Wäscherei-Vollzeit. Wir suchen einen
Mitarbeiter für unseren Wäschereibetrieb für 30-35 Stunden/Woche.
Deutschkenntnisse erforderlich. Motivation und Wille sollten vorhanden
sein. Ansprechpartner: Fr. Plioubi , Mobil: 0172 9934121

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

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

Änderungsschneider/in gesucht in Teilzeit/Vollzeit. Wir suchen
eine/n Änderungsschneider/in für unseren Betrieb in Kleinmachnow.
Deutschkenntnisse erforderlich. Ansprechpartner: Fr. Plioubi,
Mobil: 0172 9934121
Szukam: Biuro i księgowość w niepełnym wymiarze godzin. 22 lata
doświadczenia biurowego w budownictwie (oferty, kalkukacje, wszystkie
czynności biurowe, kompletna rachunkowość finansowa, podatki).
Bardzo dobry niemiecki w mowie i w pismie. 030 4319546 lub
0170 1701887
Poszukuję Pań do sprzątania Biur i Praxis. Wymagana Gewerbe.
Tel.: 0176 38804792
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Czas płynie,
my przemijamy
Nowy Rok różnie nastraja. Jednak tego,
czego nie możemy jemu odebrać to jego
wyjątkowość, bez względu na ujemny czy
dodatni potencjał.
I myślę, że jest on mocno związany z naszym nastawieniem do przemijania,
które czy tego chcemy czy nie, obiektywnie istnieje i dotyka każdego z nas.
Ostatnio wiele nad tym rozmyślałam, być może dlatego, że w Nowym Roku
kończę kolejną okrągłą dziesiątkę swojego życia. A rozmowy ze starymi przyjaciółmi z podstawówki utwierdziły mnie, że nie jestem w tych rozmyślaniach
osamotniona. Po przekroczeniu pewnej „magicznej” granicy wieku nikt nie
lubi się starzeć. Czasu się nie zatrzyma i nie możemy go mieć ani więcej
ani mniej. Ciągle płynie i posiadamy go tu i teraz, dlatego tak ważne jak go
pożytkujemy oraz jak podchodzimy do jego przemijania, a raczej naszego
przemijania. Z tym faktem radzimy sobie na wiele różnych sposobów. Choć
gdy poddamy nasze zachowania analizie możemy odkryć pewne charakterystyczne sposoby reagowania, które w psychologii nazywamy mechanizmami
obronnymi. Już intuicyjnie możemy je zdefiniować jako pewne utrwalone me-

a stan szczęśliwości jest ciągłą podróżą, dialogiem pomiędzy tym co jest na
wielu poziomach zdrowotnym, osobistym i zawodowym. Chcemy wierzyć, że
śmierć nas nie dotknie, że to domena starych, niedołężnych ludzi, do których
nam jeszcze daleko. Gorzej kiedy życie daje nam dowody na to, że przemijanie nie ma wieku i dotyczy każdego z nas. A wieczne jest tylko to, co zostawimy po sobie na tym świecie. I wcale nie mam tu na myśli rzeczy materialnych,
ale to jak nas zapamiętają inni. Czy w ogóle będą o nas pamiętać?

chaniczne zachowania, które używamy w obronie i teraz pytanie kogo i przed
czym? Najzacieklej bronimy najczęściej tego co nam jest najdroższe, czyli
swojego życia. Gdy przeżywamy coś nieprzyjemnego a szczególnie pewną
myśl, która wzbudza w nas lęk. W przypadku przemijania możemy bać się
utraty zdrowia, marzeń, osób, które kochamy czy po prostu niewytłumaczalności życia po śmierci. Intensywność zachowań obronnych jest proporcjonalna do przeżywanego lęku. Dlatego tak ważne jest aby po pierwsze mieć
świadomość swoich schematów, a po drugie umieć poradzić sobie z sytuacją,
która wzbudza w nas lęk.
Przemijanie jest częścią życia, która jest poza kontrolą człowieka.
Choćby nie wiem jak bardzo chciał kontrolować czas nikt jeszcze nie wymyślił
eliksiru wieczności. Przeżywamy bum medycyny estetycznej i jako kobieta
bardzo dobrze to rozumiem, że pragniemy na dłużej zachować nasz wygląd
z młodych lat. Jednocześnie nie dajmy się zwieść, że piękno tylko w tym się
zawiera. Poznałam w swoim życiu tylko kilka kobiet, które pomimo swojego
podeszłego wieku emanowały pięknem. Jedną z nich była moja babcia, która
jak nikt potrafiła nie tylko rozumieć życie, ale również mądrze je tłumaczyć.
Z ogromną nadzieją akceptowała to, czego zmienić nie mogła i wytrwale
walczyła o to, w co wierzyła. Obserwując ją przez lata dopiero po jej śmierci zrozumiałam, że towarzysząc mi w życiu oswajała mnie z przemijaniem.
Uczyła mnie dobrej postawy w radościach i smutkach, bo jedno i drugie mija,

Odnoszę wrażenie, że w przemijaniu najtrudniejsze jest poczucie
straty. To, że bardziej koncentrujemy się na tym, co i ile tracimy zamiast myśleć o tym co zrobiliśmy i pozostawiamy po sobie. Nie każdy musi być wynalazcą na miarę Leonarda Da Vinci czy naukowcem jak Einstein. Uważam
jednak, że każdy z nas ma możliwość zmiany tego świata, która zaczyna
się od nas samych, naszego najbliższego otoczenia. I wierzę, że możemy
żyć wiecznie w pamięci i opowieściach ludzi. Moja Babcia będzie żyła na
pewno, a jej historie przekaże dalej moim dzieciom i wnukom. Szczególnie
tą, gdy musiała wybierać pomiędzy spokojnym życiem, a zaryzykowaniem
wszystkiego dla miłości. Czasy się zmieniają, bo ludzie się zmieniają, Kiedyś
małżeństwa w większości przypadków były aranżowane bądź wybierało się
swojego partnera życiowego poprzez pryzmat statusu materialnego i możliwości zapewnienia bytu rodzinie w przyszłości. Dziś problem się odwrócił,
zbyt pochopnie podejmowane decyzje karzą nas swoimi konsekwencjami,
często przez całe życie. Jestem przekonana, że w jednym czy drugim przypadku najważniejsze jest słuchanie swojego serca mimo wszystko. I tylko
niewielu na to stać. Trzeba mieć ogromne pokłady odwagi i zaufania aby móc
działać w zgodzie ze sobą oraz wielkie wyczucie i mądrość by żyć w zgodzie
ze światem. Stąd myślę, że kiedy jesteśmy młodzi mamy to pierwsze, a wraz
z wiekiem przeważa to drugie. Cała trudność jednak polega na utrzymaniu
tego w równowadze i zdaniu sobie sprawy, że jedno nie wyklucza drugiego.
Życie zgodzie z pragnieniami serca nie wyklucza rozsądku. A wręcz uzupełniają się.
Dziś wiem, że między innymi tego chciała nauczyć mnie Babcia
poprzez swoją historię walki o miłość. Ze swoim przyszłym mężem znała się
zaledwie miesiąc i musiała podjąć decyzję o wyprowadzce do innego kraju,
skąd pochodził. Dziś małżeństwa mieszane są dla nas czymś naturalnym,
kiedyś było to widziane w kategoriach fanaberii. Była dość przerażona jak
odnajdzie się w nowej kulturze czy będzie mogła kontynuować swoje rodzinne tradycje. Jednego była jednak pewna, że woli zaryzykować i podążyć za
głosem swojego serca niżeli tego nie zrobić, a później przez resztę życia
zastanawiać się co by było gdyby wtedy postąpiła inaczej. Myślę, że na końcu
naszej ziemskiej wędrówki nic bardziej nie boli, jak niewykorzystane szanse
czy żal, że się czegoś nie zrobiło. I w żadnej mierze nie jestem fanką próbowania wszystkiego co nam świat oferuje i życiem typu carpe diem. Lecz problem polega na tym, że wraz z wiekiem zatracamy zdolność słuchania swojej
intuicji serca oraz zaufanie, że cokolwiek się dzieje, wszystko będzie dobrze.
Wielokrotnie różni pisarze i poeci przekonywali nas, że za dwadzieścia lat od
dziś będziemy najbardziej rozczarowani rzeczami, których nie zrobiliśmy.
Myślę, że warto sobie to uświadomić szczególnie w tym czasie
kiedy zaczynamy nowy rok życia. Czas płynie, my przemijamy, a to co wybieramy i robimy zostaje wpisane w naszą historię, która będzie niesiona dalej
czy to w pamięci czy rodzinnych opowieściach. A jak powiedział kiedyś Arthur
Miller: „Może wszystko, co możemy zrobić, to mieć nadzieję, że skończymy
z dobrymi żalami”. Czego sobie i Państwu życzę.
Anna Maria Wladkowska
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Katulki Cafe – kto nie spróbował,
ten nic nie wie o życiu
Niewielka polsko-włoska kawiarnia na pograniczu Kreuzbergu i Neukölln doskonale odzwierciedla tę część
Berlina – nietypowe połączenie dwóch temperamentów, kultur i smaków, skutkujące zupełnie nowym doświadczeniem. Kto jeszcze nie był – niech odwiedzi, bo
warto. Nie tylko dla doskonałej atmosfery, ale także
domowej szarlotki i pierogów.

nam wykorzystać potencjał tego miejsca i stworzenie z niego czegoś wyjątkowego.
Anna Burek: Klimat tego miejsca jest niepowtarzalny. Jak Ty sama
byś go opisała?
Justyna Gierlach: Myślę, że uważne oko gościa dostrzeże w Cafe Katulki
elementy polskie i włoskie, jednak nie chciałyśmy przytłaczać swoich gości
regionalnością, więc są one bardzo subtelne. Wpływy tych dwóch kultur
widoczne są nie tylko w wystroju wnętrza i atmosferze, ale także w menu.
Przez ostatnie lata przez naszą kartę przewinęły się i gnocchi, i gołąbki,
jednak największą popularnością cieszą się nasze domowe pierogi i ciasta. Sama nazwa też wiele mówi o tym, jak w Cafe Katulki przenikają się
dwie kultury: nazwa pochodzi z polskiego wiersza Tomasza Różyckiego,
ale wyszperała ją moja koleżanka – Włoszka.

Anna Burek: Co oznacza słowo „katulki”?
Anna Burek: Jak znalazłaś się w Berlinie i skąd wziął się pomysł na zaJustyna Gierlach: Katulki to opisane przez poetę resztki ciasta i farszu
łożenie kawiarni?
pozostające przy lepieniu pierogów. To te takie maleńkie odpadki, które
Justyna Gierlach, właścicielka Cafe Katulki: Do Berlina przyjechałam smakują niepowtarzalnie dzięki rękom babci, która je zbiera i karmi nimi
na kilka miesięcy i nie planowałam tutaj zostać na dłużej, a na pewno najbliższych. U nas jest podobnie – wierzymy, że to dzięki miłości, którą
przez myśl mi nawet nie przeszło, że właśnie tutaj zostanę właścicielką wkładamy w prowadzenie tego miejsca, staje się ono niepowtarzalne. Co
kawiarni. Od zawsze lubiłam pichcić – w mojej rodzinie tradycją było ce- ciekawe, Polacy rzadko kojarzą samo słowo i są też niewielką częścią
lebrowanie wspólnych chwil przy kawałku dobrego ciasta, a ja od zawsze klienteli. Odwiedzają nas chętnie Francuzi, Włosi, Niemcy i całe rzesze
miałam do tego smykałkę. Pieczenie sprawiało mi przyjemność, piekłam turystów – wszyscy doceniają polską kuchnię i co ważne, wracają do nas.
sporo i chyba dobrze, bo dziś moje ciasta stały się znakiem rozpoznaw- Zależy nam na tym, by mieć stałych klientów – takich, którzy czują się tutaj
jak u siebie w domu, wracają na ulubione pierogi czy naleśniki. Polacy nie
czym Cafe Katulki.
pojawiają się tu zbyt często, ale kiedy już wpadają, bardzo pozytywnie
reagują na polskie nazwy ciast: szarlotka, makowiec, tort.
Anna Burek: Jak wyglądało zakładanie własnej kawiarni?
Justyna Gierlach: Och, kiedy teraz o tym myślę, to nie wiem, skąd była
we mnie wiara, że to się uda, bo tak naprawdę nie miałam pojęcia o tym,
jak buduje się takie miejsce, a co więcej – jak się je prowadzi. Zaczęło
się od tego, że piekłam ciasta do kilku miejsc w Berlinie. W ten sposób
zdobyłam swoją klientelę. Później, w trakcie pracy dorywczej, poznałam
przyjaciółkę, Włoszkę, która namówiła mnie na otwarcie polsko-włoskiego
miejsca. W tym samym czasie znajomi podszepnęli mi, że przy ulicy Friedelstr. zwalnia się lokal po salonie fryzjerskim i zanim się obejrzałam, wraz
z przyjaciółką miałyśmy gotowy projekt lokalu, biznesplan, a niedługo potem – klucze do naszej wspólnej kawiarni, a wraz z nimi: zaprzyjaźnionego
stolarza, projekt lady bufetowej i pomysł na menu. Właściwie wszystko
potoczyło się błyskawicznie, choć okupione było ogromem pracy – samo
wykonanie przestrzeni bufetowej trwało trzy miesiące i wiązało się z samodzielnym szlifowaniem, polerowaniem i malowaniem drewnianej lady
i wszystkich jej elementów. Konsekwencja i upór pozwoliły nam jednak
uzyskać efekt, na jakim nam zależało.

Anna Burek: Czy odkąd prowadzisz kawiarnię z polskim akcentem
inaczej patrzysz na Polskę?
Justyna Gierlach: Oj, tak. Mimo, że nie reklamuję Cafe Katulki jako
kawiarni stricte polskiej, to jednak odkąd jestem jej jedyną właścicielką,
coraz częściej czuję dumę z naszej kultury i tradycji. Kiedy jeszcze ze
wspólniczką zakładałyśmy to miejsce, to ona, Włoszka, częściej dostrzegała magię w tym, co polskie. Dzięki temu nasz lokal stopniowo wypełniał
się takimi elementami jak koronkowe obruski, stare polskie stoły czy przepiękna ceramika bolesławiecka. Odkąd prowadzę kawiarnię sama, coraz
częściej łapię się na tym, że polska kultura i historia stały się dla mnie
jeszcze większą wartością. Jestem dumna z naszego dorobku, z naszych
tradycji i smaków i niezmiennie cieszę się, kiedy moi klienci doceniają to,
co polskie.
Anna Burek: Ile osób stoi za sukcesem tego miejsca i jak myślisz, na
czym on polega?

Anna Burek: Od początku wiedziałyście, jak ma wyglądać to miejJustyna Gierlach: W tworzenie Cafe Katulki zaangażowanych było wiesce?
le osób, ale myślę, że to połączenie włosko-polskie nadało mu charakter
Justyna Gierlach: Nie, absolutnie nie. To znaczy – oczywiście, pisząc i właśnie jemu zawdzięczamy fakt, że miejsce na stałe zagościło na maprojekt, musiałyśmy wziąć pod uwagę każdy najmniejszy szczegół: po- pie Berlina. To mieszanka dość niebanalna, która przyciąga mieszkańców
prowadzenie wody, elektryki, ustawienie stołów i rozplanowanie pomiesz- miasta. Oczywiście ogromne znaczenie ma także jakość naszych proczeń, ale wiele razy byłyśmy zaskakiwane. Początkowo planowałyśmy duktów – od chleba i drożdżówek, które podajemy ze śniadaniem, przez
otworzyć miejsce z kawą i ciastami – typową kawiarnię. Kiedy jednak po ciasta, które wypiekamy na miejscu, aż po ręcznie lepione pierogi i świeraz pierwszy weszłyśmy do lokalu, jego właściciel pokazał nam piękną że zupy, które schodzą jak ciepłe bułeczki. Wszystko powstaje w naszej
kuchnię ukrywającą się za zamkniętym zakładem fryzjerskim i zapropo- kuchni. Obecnie w kuchni pracuję sama, więc roboty jest po pachy – ponował wynajem obu przestrzeni. Nie mogłyśmy odmówić i w ten sposób magają mi współpracownicy – dobra załoga to podstawa sukcesu, jednak
nasza oferta powiększyła się o usługi typowo gastronomiczne, jak śniada- w polskiej kuchni zapał i chęci niestety nie wystarczają – trzeba wiedzieć,
nia, brunche, obiady i przekąski. Myślę, że otwartość na zmiany pozwoliła jak zawinąć gołąbki, zasmażyć buraczki czy ulepić pierogi.
Anna Burek: Cafe Katulki to piękna przestrzeń – nie korciło Cię, by
wykorzystać ją na coś więcej niż kawiarnię?
Justyna Gierlach: Rzeczywiście, od dawna chodzi za mną pomysł, by
wieczorami, już po zamknięciu lokalu, organizować tutaj spotkania tematyczne, warsztaty i wieczorki kulturalne. Marzą mi się spotkania literackie, koła zainteresowań, zajęcia kulinarne – to wszystko jednak wymaga
czasu, którego nierzadko mi zwyczajnie brak. Na ten moment mogę się
pochwalić cyklicznymi już koncertami, które staram się organizować przynajmniej raz na miesiąc. Katulki przeistacza się wtedy w zupełnie inną
przestrzeń – na jednym z podestów aranżowana jest scena, krzesła ustawiamy jak w teatrze i wsłuchujemy się w dźwięki muzyki. Planuję także
zorganizowanie warsztatów z lepienia pierogów. Pomysłów mam wiele,
jednak realizuję je ostrożnie, pamiętając o priorytetach.
Anna Burek: Gdzie można dowiadywać się o Twoich przedsięwzięciach?
Justyna Gierlach: Na ten moment informujemy o wszystkim na naszym
profilu na Facebooku – tam zamieszczamy ogłoszenia o koncertach
i innych przedsięwzięciach. W planach jest strona internetowa, zmiana
menu, kolejne cykliczne zajęcia wieczorne, jednak to wszystko wymaga
czasu. Prowadzenie kawiarni to piękna przygoda, ale i ogromna praca,
która nie kończy się wraz z zamknięciem za sobą drzwi lokalu. Pracuję
właściwie non stop – jak nie lepię pierogów, to piekę ciasta, jak nie pichcę,
to planuję, co by tu jeszcze zmienić, ulepszyć, poprawić. Jednak to praca,
która jest bardzo wdzięczna. Kocham to, co robię i nie zamieniłabym tego
na nic innego.
Anna Burek
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Polska obecna
nie tylko na lekcjach
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy w Berlinie
Adam Gusowski rozmawia z wolontariuszami Marleną i Kubą, którzy
zapraszają na finał 12 stycznia 2019 do Werkstatt der Kulturen w Berlinie.
Jak trafiliście do grona wolontariuszy berlińskiego sztabu WOŚP?
Marlena: To był pełen spontan. Spotkałam Dorotę, szefową sztabu i Kingę, która się zajmuje wolontariuszami. Tak od słowa do słowa zdecydowałam się wziąć udział w finale w Berlinie.
Kuba: Mój wujek powiedział mi kiedyś „chodź pod kościół, pomożemy
zbierać pieniądze na WOŚP”. Już wtedy bardzo mi się to podobało. Fajna akcja. Później wziąłem się na odwagę i napisałem do szefowej sztabu
w Berlinie. I tak zostałem wolontariuszem przy WOŚP.
Co oznacza dla was bycie wolontariuszem w WOŚPie?
Kuba: Najważniejsze to to, żeby pomagać innym. Zaangażować się,
żeby pomoc tym, którzy naszej pomocy potrzebują.
Marlena: Przy tej okazji możemy pokazać innym, że w miarę naszych
możliwości możemy pomoc innym, bo chcemy pomagać. Ale też oglądając inne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, szczególnie ten
niedzielny w Warszawie, czujemy się częścią tego ogromnego przedsięwzięcia. Jesteśmy z Jurkiem Owsiakiem i jego zespołem, jesteśmy
z wszystkimi, którzy tak jak my pomagali tej wspaniałej sprawie.
Jakie konkretne zadania przejmują wolontariusze?
Kuba: W naszym sztabie w Berlinie jest to przede wszystkim pomoc
w zorganizowaniu i przeprowadzeniu finału. Pomagamy przygotować
salę, zbudować scenę, opiekujemy się gośćmi. To nie jest takie trudne,
wystarczy się nieco wczuć w atmosferę i pomagać.
Marlena: Pomagamy również we wszystkich punktach programu w finale. Jesteśmy tam, gdzie potrzebne są nasze ręce.
Jaka atmosfera panuje wśród wolontariuszy?
Marlena: Bardzo przyjacielska, koleżeńska. Rozmawiamy ze sobą, poznajemy się. Czasami mamy przerwę, którą spędzamy razem. Jest miło.
Części z tych 50 osób nie znamy, więc się poznajemy.
Kuba: Dokładnie, wszystko na luzie, bez spinki i zadęcia. Witamy się, poznajemy, gadamy, spędzamy czas razem. A nawet po finale spotykamy
się nadal w mniejszym gronie.
Jak osoby zainteresowane pomocą przy WOŚP, które chcą zostać
wolontariuszami mogą się z wami skontaktować?
Kuba: Najprostszy sposób to wbić w Google WOŚP Berlin. Mamy stronę
na Facebooku. Tam kontakt ze sztabem jest już bardzo prosty. Wystarczy napisać kilka słów, że chce się pomagać przy finale i już. Odpowiedź
będzie błyskawiczna. Wiem coś na ten temat (śmiech).
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia
2019 roku w Werkstatt der Kulturen przy Wissmannstraße 32 (U-Bhf Hermannplatz).

Trwa nabór do klas siódmych niemiecko-polskiej szkoły Robert-Jungk-Oberschule w Berlinie. To jedyna szkoła w stolicy Niemiec, której uczniowie
mogą zdawać maturę w języku polskim i niemieckim. Oferta skierowana jest do dzieci uczęszczających do niemieckich szkół podstawowych,
znających język polski na poziomie komunikatywnym.
Monika Sędzierska rozmawiała z nauczycielami szkoły europejskiej Robert-Jungk-Oberschule.
Grzegorz Hanke, moderator, nauczyciel języka angielskiego i psychologii:
W naszej szkole średniej (Mittelstufe i Oberstufe) jedna trzecia klas jest
dwujęzyczna, a dwie trzecie - niemieckojęzyczne. Dwujęzyczni uczniowie uczą się po polsku języka polskiego – Polnisch als Muttersprache,
mają również zajęcia w języku niemieckim oraz język angielski, który jest
częściowo wykładany po angielsku. Do tego dochodzi wiedza o kulturze,
która też jest częścią nauczania i edukacji. Chodzi o to, by uczniowie
wiedzieli skąd pochodzą, żeby potrafili odnaleźć się w dwóch krajach,
żeby zwracali uwagę na różnice między Niemcami a Polską, żeby byli na
tym punkcie wyczuleni, żeby mogli przeżyć po szkole i w jednym i w drugim kraju. Taki jest nasz cel i to jest coś, czego nie ma w innych szkołach.
Edukacja w dwóch językach sama w sobie jest trudniejsza niż edukacja
w jednym języku. Zachodzą wyjątkowe procesy w mózgu i to jest trudny orzech do zgryzienia. Jeśli nasi uczniowie sobie z tym radzą, to tym
lepiej. Trochę zależy od zaangażowania rodziców, od tego, czy dziecko
bierze udział w zajęciach pozaszkolnych i w jakich grupach przebywa po
szkole, czy tylko w polskich, niemieckich czy mieszanych.
Mamy coś, czego nie oferują inne szkoły w Berlinie. Polska jest obecna
w naszej szkole w rozmowach, na przerwie i w pokoju nauczycielskim.
Agnieszka Bernegg: moderatorka, nauczycielka języka polskiego
i WAT (Wirtschaft-Arbeit-Technik):
Dzieci, które chcą się u nas uczyć, a nie uczęszczały do szkoły podstawowej Katharina-Heinroth-Grundschule, muszą przejść egzamin.
Sprawdzamy, czy dzieci podołają komunikacyjnie z językiem polskim na
zajęciach. Podobnie jest z językiem niemieckim. Nie przyjmujemy dzieci,
które przyjechały z Polski i nie uczyły się wcześniej języka niemieckiego. Najpierw muszą pójść do tzw. Willkommensklasse, gdzie przez rok
uczą się języka niemieckiego. Mają szansę, by szybko nadrobić zaległości i uczyć się dwujęzycznie. Najlepszą sytuację mają dzieci, które
pochodzą z rodzin dwujęzycznych, gdzie jedno z rodziców jest Polakiem,
a drugie Niemcem. Jeśli stosują w domu obydwa języki to dzieci automatycznie je nabywają. Staramy się o to, żeby w 9. klasie oba języki się wyrównały. Mamy kursy „Partnersprache” i „Muttersprache”. Jeżeli dziecko
jest na trochę niższym poziomie z języka polskiego lub niemieckiego - to
ma zajęcia w kursie „Partnersprache”, gdzie większą wagę kładzie się na
gramatykę czy ortografię.
W całej szkole mamy ok. 1000 uczniów, z tego ok. 300 dzieci uczęszcza do klas europejskich. Liczebność klas jest raczej niska. Klasy liczą
od 13-24 uczniów. Zachęcamy do zapisywania uczniów do 7. klas, bo
są one bardzo małe. Staramy się namówić rodziców, którzy w domach
rozmawiają po polsku z dziećmi, a dziecko uczęszczało do niemieckiej
szkoły podstawowej, żeby spróbowali zapisać dziecko do naszej szkoły
i rozwijali dwujęzyczność. Uczniom oferujemy możliwość zdawania matury dwujęzycznej, co zwiększa możliwość znalezienia dobrej pracy, bo
jest sporo firm szukających osób znających obydwa języki.
Mariusz Łagodziński, prowadzący projekty muzyczne i studio:
Odpowiadam za projekt muzyczny rozłożony na trzy klasy: dwie niemieckie i jedną polsko-niemiecką. Próbujemy zespolić te trzy klasy w jedną
grupę. Zespół liczy 30 osób. Jest to grupa wokalno-instrumentalna z szerokim repertuarem. Próbujemy rożnych rzeczy, w różnych kierunkach.
Mamy poparcie dyrekcji szkoły, która widzi w nas szansę wyjścia z językiem polskim i polską kulturą poza mury szkoły.
Dwujęzyczność jest czymś wspaniałym, ale trzeba ją pielęgnować. Obcować z drugą kulturą na co dzień i brać udział w polskich imprezach.
Od 1992 roku istnieje polsko-niemiecka podstawówka Katharina-Heinroth-Grundschule, z klasami dwujęzycznymi SESB (Staatliche Europa-Schule Berlin). Uczniowie po szóstej klasie muszą mieć zapewnioną kontynuację dwujęzyczności. Dlatego, troszeczkę z opóźnieniem,
powstała w 2005 roku nasza szkoła z klasami 7-10. Polsko-niemieccy
uczniowie zdają maturę w dwóch językach. Były roczniki, gdzie ich średnie były najlepsze w naszej szkole, często wyższe niż średnie maturalne
w Berlinie. Klasy 7-10 są klasami małymi, ale również w klasach normalnych (Regelklassen) uczniowie mają możliwość uczenia się języka
polskiego jako obcego. Nie są to typowe klasy, tylko kursy. W Oberstufe
jest zazwyczaj jedna polsko-niemiecka klasa, która dochodzi do matury.

Wolontariusze WOŚP Marlena i Kuba / foto: Adam Gusowski
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Takie słowa padły, możemy odtworzyć nagranie.
Ja bym powiedział, że bez wątpienia z tych ostatnich stu lat znaczna
część czasu była katastrofą, której apogeum przypadło w trakcie II wojny
światowej. Wiemy, że w dwudziestoleciu międzywojennym te relacje były
złe, były też bardzo skomplikowane w okresie po II wojnie światowej.
Natomiast oczywiście były też czasy lepsze, szczególnie od roku 1970.
Ale one zawsze były bardzo złożone, ze względu na sprawy historyczne
a w ostatnich 15 latach ze względu na rozbieżne interesy obu państw.
Takim przykładem jest choćby Nord Stream. Ja bym więc zniuansował tę
ocenę, czyli od tych relacji bardzo złych, wręcz katastrofalnych do relacji
dobrych i przyzwoitych w ostatnich latach.

Nauczyciele Robert Jungk Oberschule Agnieszka Bernegg i Grzegorz Hanke
/ foto: Monika Sędzierska

Magdalena Samborski, nauczycielka muzyki, teatru i geografii:
Specjalizacją muzyków są zajęcia pozalekcyjne. Organizujemy dużo
różnych występów, przygotowujemy konkursy, wyjazdy z dzieciakami.
Robimy „Talent Show”, szukamy utalentowanych dzieci, które interesują
się nie tylko muzyką, ale również poezją, literaturą, sportem. Powstała
cudowna grupa, która sama nazywa się rodziną. Wszyscy są zintegrowani i potrzebują siebie nawzajem. Muzyka jest najlepszym sposobem
na integrację. Dzieciaki są fantastyczne. Wyróżniają się tym, że pochodzą z różnych krajów. Mieszanka na zajęciach takich jak muzyka, sport,
plastyka, teatr jest fascynująca. Każdy opowiada o swoich obyczajach.
Dzieci uczą się socjalnych kompetencji, jak obejść się z innymi narodowościami. Mamy również uchodźców z Syrii, którzy są zintegrowani
w klasach. Wszyscy sobie pomagają. W ostatnich latach szkoła zrobiła
ogromny postęp jeśli chodzi o walkę z rasizmem i dyskryminacją.
Dzień otwartych drzwi w szkole europejskiej o profilu polsko-niemieckim odbędzie się 12 stycznia 2019 roku.
Kontakt do moderatorów klas europejskich:
a.bernegg@robert-jungk-oberschule.de,
g.hanke@robert-jungk-oberschule.de

Relacje dobre czy katastrofalne?
Z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem PiS i przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Sejmie rozmawia Tomasz Kycia.
Jakimi tematami powinna się najpilniej zająć polsko-niemiecka grupa parlamentarna?
Jest wiele tematów dotyczących relacji polsko-niemieckich, które są
ważne i pilne. Bez wątpienia podstawową sprawą jest poprawienie klimatu w relacjach polsko-niemieckich. Uważam, że nasze relacje cały
czas są dobre. Po roku 2015 były przez pewien czas mniej intensywne.
Na początku 2018 roku nastąpiła zmiana i po obu stronach widać zainteresowanie częstszymi spotkaniami. Do tych najważniejszych tematów
należą kwestie związane z przyszłością Unii Europejskiej, sprawy bezpieczeństwa i dalszego funkcjonowania w ramach NATO ale też rozwijania współpracy w dziedzinie obronności w relacjach europejskich, ale też
tematy historyczne, dlatego że historia nie daje o sobie zapomnieć i cały
czas pojawiają się kwestie z nią związane.
Mówił Pan o tym, że należy poprawić klimat rozmów polsko-niemieckich. Dlaczego?
Relacje polsko-niemieckie w latach 2015-2017 cały czas pozostawały
dobre, dlatego że - niezależnie od tego kto rządzi w Niemczech i w Polsce – podstawy tych relacji są bardzo dobre, w szczególności wymiana
gospodarcza, która przekroczyła 100 miliardów euro. Niemcy są jednym
z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski, a jednocześnie
Polska staje się coraz ważniejszym partnerem handlowym dla Niemiec.
Mamy bardzo silną współpracę na poziomie samorządowym, dobre
są kontakty międzyludzkie, wielu Polaków ma znajomych czy rodzinę
w Niemczech, wielu Niemców jest z różnych powodów zainteresowanych Polską. Ale kontakty dyplomatyczne w latach 2015-2017 były nieco
osłabione, ale w 2018 było widać starania z obu stron, aby to zmienić.

No dobrze, ale mówił Pan o poprawie klimatu w stosunkach polsko-niemieckich. W takim razie jaki sens mają takie słowa polskiego ambasadora o stu latach katastrofalnej polityki Niemiec wobec
Polski i to w dodatku w obecności szefa niemieckiej dyplomacji,
który kilka minut wcześniej wygłosił bardzo przyjazny wobec Polaków referat?
Tak jak powiedziałem, moja ocena relacji polsko-niemieckich ostatnich
stu lat jest bardziej zniuansowana. I mówiłem o tym podczas wspomnianej przez pana konferencji w Berlinie. Dostrzegam ten obiektywny, pozytywny wymiar tych relacji ale też zauważam słabości tych relacji, również
w tych ostatnich 30 latach.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo akcentuje politykę historyczną. Czy tematy historyczne są jeszcze przedmiotem rozmów polskich i niemieckich posłów?
Jest to jeden z ważnych tematów naszych rozmów. Widzę sporą otwartość niemieckich członków polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej na
przykład na sprawę budowy w Niemczech pomnika polskich ofiar II wojny światowej. W czasie ostatniej wizyty grupy niemieckiej w Poznaniu
odwiedziliśmy były obóz koncentracyjny w podpoznańskim Żabikowie.
Rok wcześniej niemieccy posłowie odwiedzili były obóz zagłady Fort VII
w Poznaniu. Widzę więc zainteresowanie i potrzebę rozmów z obu stron.
Jesteśmy też dopingowani przez wielu Polaków. Jestem posłem z Poznania. Wielkopolska w szczególny sposób była doświadczona w czasie
II wojny światowej. Tu w każdej rodzinie ludzie ginęli. Mój dziadek był
w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, stryjeczny dziadek i ksiądz
katolicki był królikiem doświadczalnym w Dachau, brat mojej babci zginął w obozie w Gross Rosen, drugi brat zginął w wyniku choroby, której
nabawił się kopiąc okopy przeciwlotnicze. To tylko kilka przykładów. Tu
w Wielkopolsce nie ma rodziny, która by nie utraciła krewnych. Ale staram się, by mimo tego tematy rozmów polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej były zróżnicowane.
Proszę podać przykład.
W trakcie ostatniej wizyty grupy parlamentarnej mieliśmy dwa spotkania
gospodarcze, odwiedziliśmy zakłady Volkswagena w podpoznańskiej
Wrześni. Spotkaliśmy się z przedstawicielami stowarzyszeń gospodarczych, a w Warszawie spotkania dotyczyły kwestii europejskich.
A czy dla rządu Prawa i Sprawiedliwości wciąż ważny jest status
mniejszości Polaków w Niemczech?
To jeden z dwóch tematów, które najczęściej pojawiają się podczas
naszych spotkań. Z jednej strony to kwestia Nord Stream 2, z drugiej
sprawa statusu Polaków w Niemczech. Żyjemy w czasach, które zdominowały różne dyskusje równościowe. W związku z tym, że Niemcy
mieszkający w Polsce mają bardzo silną zinstytucjonalizowaną pozycję,
zagwarantowaną umową międzynarodową i konkretnymi regulacjami,
ciągle wraca, że Polacy w Niemczech mają inne prawa, mimo że jest ich
wielokrotnie więcej. Wydaje mi się, że znalezienie jakiegoś rozwiązania
tego problemu byłoby ważne.

W listopadzie 2018 roku podczas międzynarodowej konferencji
w niemieckim ministerstwie spraw zagranicznych, na której Pan
również był obecny, ambasador RP w Niemczech prof. Andrzej Przyłębski powiedział, że „ostatnie sto lat niemieckiej polityki wobec
Polski było katastrofą”. Też Pan tak to widzi?
Były różne interpretacje tych słów, czy rzeczywiście tak zostały powiedziane…

Bartłomiej Wróblewski / foto: bartlomiejwroblewski.pl
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Ale ja pytałem konkretnie, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości wciąż
jest zainteresowany statusem mniejszości Polaków w Niemczech,
czy też innym rozwiązaniem tego problemu?
Chciałbym, żeby można było powiedzieć, że zarówno Niemcy w Polsce
jak i Polacy w Niemczech cieszą się podobnymi jeśli nie takimi samymi
prawami i obowiązkami.
Proszę na koniec powiedzieć, skąd u Pana osobiste zainteresowanie Niemcami?
Trochę już tu o tym mówiliśmy, że Wielkopolska leży blisko granicy.
Wspomnienia niemieckie w Wielkopolskie nie są wyłącznie negatywne
i sięgają dalej, niż tylko do II wojny światowej. Babcia opowiadała mi, że
dziadek do końca życia liczył po niemiecku, bo tak się w szkole nauczył,
ktoś inny opowiadał o najpiękniejszym doświadczeniu w życiu jakim były
śpiewy chłopięcego chóru w Kolonii sprzed I wojny światowej, mój dziadek urodził się w Berlinie, pradziadek pracował przed I wojną światową w Berlinie. Ja sam studiowałem w Niemczech, mam tam znajomych
i przyjaciół, znam Bawarię i Nadrenię, sporo czasu spędziłem w Berlinie.
Czytałem wiele literatury prawnej, konstytucyjnej.
Mało kto wie, że zdobył Pan tzw. Koronę Ziemi, czyli najwyższe
szczyty wszystkich kontynentów. Więc również Mount Everest. Pomaga to Panu w polityce?
Także w Himalajach spotykałem niemieckich wspinaczy, mam stamtąd
dobre ale i trudne wspomnienia, bo podczas mojej wspinaczki na Mount Everest zginął Ralf Arnold. A co dały mi góry? Góry uczą dystansu,
uczą charakteru. Przygoda z Koroną Ziemi była jedną z ważniejszych,
która mi się w życiu przydarzyła. Temat górski pojawia się też często
w spotkaniach politycznych, bo nie zawsze można tylko rozmawiać
o rzeczach poważnych.

Tine de Vinta / foto: Tine de Vinta

Dlaczego zdecydowałeś się występować jako drag queen? Przecież
nie jesteś transwestytą.
To są dla mnie dwa różne światy. Na co dzień jestem Tomasz, jestem
mężczyzną, ale gejem, więc żyję z mężczyną. Nigdy nie utożsamiałem
się z kobietą. Natomiast lubię na scenie przebierać się za kobietę. Ale to
jest tylko show, moja praca, a nie osobowość. Znam facetów, którzy mają
żony, dzieci i też wystepują jako drag queens.
Ale masz tipsy, długie kolorowe paznokcie ...

Maciej Wiśniewski rozmawia z Tomaszem – właścicielem baru „Incognito” w Berlinie, w którym występuje jako drag queen Tina De Vinta

To dlatego, że obecnie mam największą ilość występów, a za każdym
razem ściągać i robić nowe – to kosztuje. Ale nikogo to nie razi ani nie
szokuje. Przynajmniej w Berlinie. Kiedy jadę do Polski, słyszę wyzwiska: pedał, idiota. Kiedyś w supermarkecie w Szczecinie kasjerka widząc moje paznokcie wybuchnęła wrzaskiem. Byłem przygotowany na
jakiś niepochlebny komentarz, ale ona powiedziała, że tak pięknych paznokci jeszcze nie widziała. Pytała, do której kosmetyczki chodzę. To był
duży komplement.

Kiedy przyjechałeś do Berlina?

A często spotykasz się z negatywnymi reakcjami?

W 2000 r. Pochodzę ze Szczecina i zawsze byłem gejem. Wtedy w Polsce bycie gejem oznaczało szykany. Kiedy ktoś ujawnił się w szkole,
wyśmiewano go i wyzywano od pedałów. Nie widziałem dla siebie przyszłości w Szczecinie. Kiedy po raz pierwszy odwiedziłem Berlin odkryłem
inny świat. I postanowiłem się tu przeprowadzić.

W Polsce tak, w Niemczech nie. Chyba, że spotykam w berlińskim metrze Polaków. Często odwracają głowy, komentują mój wygląd, najczęściej po polsku, bo myślą, że jestem Niemcem. Ale u siebie na dzielnicy
nie zdarzyły mi się żadne nieprzyjemne uwagi, a tak jak wszyscy chodzę
do sklepów, klubów czy restauracji, również tych dla heteryków.

Nie mając żadnych znajomych, nie znając języka ...

Powiedziałeś, że Twoja mama i siostra widziały Twoje występy.

No tak, początki były trudne. Ale dość szybko poznałem mojego pierwszego partnera, z którym w 2001 r. wzięlismy ślub. Jeśli chodzi o pracę, rzeczywiście brałem, co się trafiło. Przez dwa i pół roku sprzątałem
gejowski lokal. A potem pojawiła się szansa, aby samemu przejąć bar.
Wzięliśmy go z moim partnerem i prowadziliśmy go 5 lat. To się skończyło, kiedy skończył się nasz związek.

Moja mama po raz pierwszy odwiedziła mnie w Berlinie dopiero dwa lata
po moim wyjeździe. Była w szoku, bo spodziewała się, że jak dwóch
facetów mieszka razem, to zastanie w mieszkaniu Bóg wie co, a było
normalnie. Tak jak u niej w domu. Ale kiedy pokazywałem mamie mój
lokal, to najpierw dwa razy ściągnąłem moje zdjęcia jako Tiny de Vinty.
Za trzecim razem zostawiłem je na ścianach. Mama rozpoznała mnie od
razu. Powiedziałem jej, że pracuję jako drag queen. Nie rozumiała. Tłumaczyłem: kiedy idziesz do pracy w kuchni, zakładasz biały fartuch. Ja
zakładam sukienkę, kolię i maluję się. To jest moja praca, ludzie to lubią
i za to mi płacą. Kiedy show się kończy, ściągam strój, zmywam makijaż
i kończy sie moja rola.

Na co dzień jestem Tomasz

Nie wytrzymał próby czasu?
Nie. Mój partner stał się alkoholikiem i narkomanem. Był dwa razy na
odwyku, ale potem znów zaczynał pić. Nie wytrzymałem i w grudniu 2009
r. złożyłem pozew o rozwód. W tym czasie poznałem mojego obecnego
partnera – Uwego, a poza tym pojawiła się szansa przejęcia kolejnego
lokalu. I tak powstało „Incognito”.
Dla Twojej rodziny w Polsce Twoja orientacja seksualna musiała
być szokiem.
Oczywiście. Przecież niektórzy ludzie w Polsce do tej pory myślą, że homoseksualizm to choroba. Dla rodziny to rzeczywiście był szok. Najlepiej
rozumiała mnie moja babcia, która powiedziała mamie: „Jeśli naprawdę
kochasz swojego syna, kochaj go takim, jaki jest”. Babcia, która urodziła
się w czasie drugiej wojny światowej, była bardziej tolerancyjna niż początkowo moja mama i siostra. Ale z biegiem czasu one też zaakceptowały to, kim jestem i jak chcę żyć. Przyjeżdżają na moje show, dobrze się
bawią, a moje najlepsze przyjaciółki to córki siostry. Mają po kilkanaście
lat, uwielbiają przymierzać moje kolczyki, kolie, biżuterię, której używam
do występów.
Występów, które dajesz jako Tina de Vinta. Kim własciwie jest Tina
de Vinta?
Jest to osoba, która uwielbia się bawić. Lubi pióra i błyskotki. Nosi ekstremalny makijaż i eleganckie sukienki. Raz jest Tiną Turner, innym razem
Madonną, a jeszcze innym - gwiazdą niemieckich szlagierów Andreą
Berg. Repertuar jest różny, ale zawsze szybki i rytmiczny. Swój pseudonim de Vinta zaczerpnąłem od słowa Wind – wiatr.

Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
Bardzo. Mam kochającego partnera. Z Uwe – moim drugim mężem wzięliśmy ślub w grudniu 2016 r. po siedmiu latach bycia razem. A poza
tym zawsze chciałem robić coś, co ludziom daje rozrywkę i ich bawi.
Więc robię w życiu to, co było moim marzeniem.

Babcia Zosia a symbole narodowe
Monika Sędzierska rozmawia z Krzysztofem Leonem Dziemaszkiewiczem, tancerzem, choreografem, performerem, autorem kostiumów,
obrazów i obiektów.
W skrócie „Leon“?
Tak. W paszporcie Krzysztof Andrzej Dziemaszkiewicz. Używam tego tylko w oficjalnych dokumentach i umowach czy kontaktach, ale dołożyłem
sobie „Leon” i teraz jestem Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz
Trudno było się z Panem umówić. Wstrzeliłam się w kalendarz pomiędzy Montrealem, Nowym Jorkiem i Gdańskiem. Podróżuje Pan
zawodowo czy prywatnie?
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Są to łączone podróże. W dużej części prywatne, ale z tych prywatnych
często wynikają kontakty służbowe, a później kontrakty. Moim partnerem jest również artysta - Manfred Thierry Mugler. Towarzyszę w jego
podróżach, ale wykorzystuję je też do budowania sieci swoich koneksji
w świecie i prezentuję swoje performens.
I wciąż wraca Pan do Trójmiasta. Zaczynał Pan w Teatrze Ekspresji Wojciecha Misiuro w Gdańsku, gdzie przez 10 lat był Pan tancerzem, a później asystentem reżysera. Od 1995 roku prowadzi
Pan własny teatr PATRZ MI NA USTA. Jaki rodzaj teatru jest dziś
Panu najbliższy?
W tym momencie najbliższy jest mi performens. Tworzę głównie solowe
projekty. Być może jestem trochę leniwy i mało ogarnięty w sferze pisania
wniosków i zdobywania grantów. Przyjmuję rzeczywistość taką jaka jest.
To co się pojawia na mej drodze staram się wykorzystać do poszerzania
horyzontów świadomości.
W 1996 roku przyjechał Pan do Berlina na casting do teatru MOVING
M3. Jak to się stało, że Pan tu został?
Ten casting wygrałem. To było uwiarygodnieniem tego, że zrezygnowałem z pracy w Teatrze Ekspresji i zdecydowałem się pójść własną drogą.
Projekt trwał 3 miesiące, więc mogłem albo wrócić do Polski, albo zostać
tutaj. Zdecydowałem, że zostanę. Nie miałem konkretnego miejsca pracy. Polska nie była jeszcze członkiem UE, więc to było dość kłopotliwe.
Za to artystycznie dużo się działo. Powstał ruch „polskich nieudaczników”, polemizujący z niemieckimi stereotypami o polskich emigrantach. Również Pan znalazł się w tej grupie. Z ruchu zrodziło się
stowarzyszenie, a później Klub Polskich Nieudaczników. Jak wspomina Pan klimat tamtych czasów?
To było super miejsce dla mnie. W Klubie Polskich Nieudaczników poczułem się bardzo u siebie. Kiedy Wojciech Stamm czyli Lopez Mausere
wyreżyserował przedstawienie „Babcia Zosia“ zająłem się ruchem scenicznym, który w dużej części był podstawą tego przedstawienia. Bardzo
miło wspominam ten spektakl, choć były kłopoty z jego wznawianiem, bo
nie mieliśmy doświadczenia, ekipy, menadżera. Bardzo miło wspominam
ten czas.

dziwnych zwrotów akcji, żeby zbudować kompozycję. Nie zastanawiam
się nad tym, jaki to będzie miało przekaz. Robię to bardzo uczciwie
i traktuję osobiście i ten przekaz pojawia się w momencie interpretacji
czyli odbioru. W związku z tym każdy ma inny przekaz. Jeśli pojawiają
się symbole, to jest dosyć proste, już jest konkretnie ukierunkowanie, ale
tego się staram raczej unikać w moich działaniach.
W Pana spektaklach jest sporo nagości, manifestuje Pan przy tym
radość, wolność. Jak odbierana jest nagość w Pana przedstawieniach w Niemczech, a jak w Polsce, gdzie często jeszcze nie oddziela się nagości od seksualności?
Kiedy zaczynałem tworzyć, nagość była dla mnie momentem zwrócenia
na siebie uwagi i sprowokowania widza. Ciągnęło się to przez lata, do
tej pory słyszę: „O Leon! znowu się pewnie rozbierze“ . Nie wiem, czy
odbierać to jako komplement (śmiech). W tej chwili chyba tak. Ale wtedy dla widzów istotą rzeczy było to, że się rozebrałem, nie to, co dalej
robiłem. Teraz nagość nie jest dla mnie taka ważna. Teraz ważne jest
ciało i często przykrywam swoje genitalia, bo koncentracja następuje na
członku, a nie na tym, co się dzieje. Głównie w Polsce. W Niemczech
czy Europie Zachodniej odbiór moich performensów jest dużo bardziej
dojrzały. Nagość w teatrze niemieckim od lat nie jest niczym wyjątkowym,
używa się nagości jako zwykłego środka wyrazu, jak kostiumu. W Polsce
nagość zawsze była czymś ekscytującym i erotycznym dla widza. Jeśli
człowiek jest nagi to ma to konotacje z seksualnością. Tutaj nagość ma
wiele wymiarów: manifestację wolności, bycie albo niebycie.
Co potrzebne jest artyście, by odnalazł harmonię w twórczości i życiu?
Nie wiem, trudne pytanie. Artysta nie różni się od człowieka nie-artysty.
Chodzi o to samo, czyli odnalezienie swojej drogi w życiu. Czyli bycia
pewnym z wiekiem, że jest się na tej właściwej drodze. To prowadzi
nas do przodu. Z wiekiem nie ma tego miotania się, czy jest ok, czy nie
jest ok.
Pan już odnalazł harmonię?
Tak, zdecydowanie, która się wymyka spod kontroli. Czasami…(śmiech).

W grupie teatralnej „Babcia Zosia“ zaangażowanych było wielu
znanych artystów z Polski mieszkających w Berlinie: malarz Roman
Lipski, wspomniany Lopez Mausere czy Leszek Oświęcimski. Wasze przedstawienia były przewrotne i prowokujące.
W grupie był jeszcze Andrzej Fikus „Filet”. Sztuka miała wiele kontekstów. To było przedstawienie autorskie Wojtka Stamma. Było odniesienie
do jego babci i przemytu kiełbasy w walizkach do Nowego Jorku. Roman
Lipski zrobił fajną, prostą i funkcjonalną scenografię. Tworzyła ją ściana
i zastawka z oknem. Do tego był skonstruowany bocian, którego musiały
obsługiwać dwie osoby. To było nawiązanie do ludycznej sztuki polskiej,
można to potraktować jako odniesienie do obiektów Władysława Hasiora. Następnym przedstawieniem była moja autorska sztuka „Narodowa
Drag Queen“. Premiera odbyła się w ówczesnej siedzibie Klubu Polskich
Nieudaczników przy Torstrasse. To był pastisz na sytuację w Polsce. Dokładnie nie pamiętam, kiedy to powstało, jakoś pod koniec lat 90. Grałem
ją po wielekroć. Było wiele prześmiewczych scen z polskiego kościoła,
dużo odniesień do literatury i kina. To przedstawienie pojmowane było
raczej w sferze groteskowej, zabawnej, aczkolwiek te symbole gdzieś
się pojawiały. Roman Lipski zbudował wspaniały ołtarz, który się otwierał. Z jednej strony był obraz Matki Boskiej, z drugiej - Jezusa Chrystusa. W środku było kiczowate serce z wężów świetlnych. W środku
znajdowała się siekiera, która później pojawiła się jako symbol rąbania
drewna. Narodowa Drag Queen we wspaniałych kostiumach Alicji Grucy
po zjedzeniu kiełbasy nabrała siły i zaczęła rąbać drewno. To miało charakter przewrotny.
Dziś bierze Pan udział w różnych działaniach o charakterze performensu na całym świecie i też używa Pan symboli narodowych.
W Nowym Jorku pomalował się Pan farbą biało -czerwoną. Jaka jest
idea Pana przekazu?
Przez lata to mnie nie dotyczyło, nie zajmowałem się tym. Moja kreacja
odbywała się poza nurtem związanym z polityką i tym, co stricte można
określić jako narodowość. Od kilku lat, przez to, co zaczęło się dziać
w kraju, zaczęło mnie to dotyczyć. Zacząłem używać najprostszych symboli, czyli kolorów flagi biało-czerwonej. Często też maluję orła na ścianie
bądź materiale. Chciałem sparafrazować Kantora. On zrobił przedstawienie „Nigdy tu już nie powrócę“ a ja zrobiłem „Zostanę tutaj już na
zawsze“. Po wielu, wielu latach zacząłem stosować symbole narodowe.
Mam np. zbudowaną masko-głowę z taśmy, w której jest ukryte siano.
I powoli wyciągam to siano, zostawiając interpretację widzowi. Nie staram się narzucić logicznego ciągu, tego jak widz powinien interpretować
i odbierać moje performens, ale to było dosyć proste i wiadomo, że siano
z głowy wychodzi. To jest też trochę związane z polską mentalnością.
Tak mi się wydawało. W moich działaniach szukam materiałów, zdarzeń,

Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz / foto: Monika Sędzierska

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.
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praxis@dentes-zahnaerzte.de



stomatolog i lekarz medycyny

Margareta Śliwiński

Master of Science Kieferorthopädie

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
dzieci, młodzieży i dorosłych

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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00
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Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula
Państwa specjaliści od:
Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów
z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym
Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

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

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

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis
Alt-Tegel

Agnieszka Ziolkowska
Dr. med. dent.

Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)

Tel.: 030-4338020, info@praxis-samtweiss.de
www.praxis-samtweiss.de

Pn.

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

Wt.

900-1300
00
00
15 -19

Mo, Mi, Fr 09:00 – 16:00 Uhr, Di, Do 12:00 – 19:00 Uhr

Beata Mydlowska
Zahnärztin

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

Czw.

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

Pt.

900-1400
---------
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STOMATOLOG

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

Hans - Peter Fenske

Rhinstr. 15, 10315 Berlin, tel.: 3445040
S-Bhn.: Friedrichsfelde Ost
pn. 8.30-12 wt.
godz.
14-18
12-18
przyjęć:

śr.
czw. pt.
sob.
8.30-14 12-18 nieczynne 9-14

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

Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag
9:00-13:00 und 15:00-18:00

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

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

Lekarz mówi po polsku

ZMIANA To Też Szansa

Od 1.1.2019 pracuje w Franz-Jacob Str.10 10396 Berlin
Tel.: 9720141 DZIEWCZYN RÓBCIE terminy!
Szczęśliwego Nowego Roku! Dr. med Emilia Witwer-van de Loo

Fr

8-14

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

Gabinet Logopedyczny
Anna Kolesinski

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

staatl. gepr. Logopädin

Leczenie wszystkich zaburzeń mowy – głosu – neurologopedia
u dzieci i dorosłych, terapia w języku polskim lub niemieckim.
www.logopraxis-berlin-steglitz.de
Flemmingstr.5
12 163 Berlin
S1 | U9 | Bus

Telefon: 0 30 67 94 65 15
Mobil: 0173 65 38 915
Terminy po uzgodnieniu. Wizyty domowe –
wszystkie kasy chorych oraz prywatnie

LOGOPEDA

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

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

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

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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Domowa Stacja Opieki "Galerie"
MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

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

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

Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

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

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

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).
e-mail: dda.berlin.wen@gmail.com

ALKOHOLIZM

- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

lek. med. Marek

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin
tel. (0048) 605 665 819
lub (0048) 91 311 38 41

Kubicki

specjalista intensywnej terapii

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

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

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

Dni przyjęć: poniedziałek i czwartek 17:00 - 19:00,
wtorek, środa, piątek 14:00 - 16:00,
soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

www.marekkubicki.com, E-Mail: marekkubacki75@gmail.com

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom wolnostojący w Polsce w Drezdenku,130 m², 5 pokoi,
działka 600 m², tel.: 0049 157 51097822
Wynajmę pomieszczenie biurowe, centrum Spandau, naprzeciwko
Spandau-Arkaden (ok. 25 m²). Tel.: 0152 25915255

Wynajmę dwa umeblowane pokoje bez meldunku dwóm niepalącym,
spokojnym paniom. Pokoje wolne od 01.02.2019.
Szczegóły pod numerem: 0152 252 43039

Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie, częściowo umeblowane, 50 m²,
duży balkon i piwnica, bezpłatny parking z pilotem, S-Bahn Zehlendorf,
piękna, czysta okolica i dom, dużo sklepów i restauracji. 480 Euro Kalt.
Wynajmę komfortowy pokój wyłącznie dla kobiety, która jest miła,
dojrzała i ustabilizowana prywatnie. Kontakt telefoniczny: 0174 1623675 Tel.: 0163 7623782
Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie 48m², 12627 Berlin-Hellersdorf,
U-Bahn U5, po gruntownym remoncie, kuchnia i łazienka umeblowane i wyposażone, przedpokój, garderoba, balkon, piwnica. Wynajem
bezpośrednio od właściciela. Czynsz warm/kalt 780/630 €, kaucja,
meldunek. Tel.: 0177 3167476

Wynajmę umeblowane 3 pokojowe mieszkanie w Prenzlau (z możliwością
meldunku) 450 €. Tel.: 0163 6135375
Oferuję umeblowane 2-6 osobowe pokoje, dzielnica Tegel. Z dostępem do kuchni i łazienki, cena wynajmu od osoby 350-400 €, z możliwością meldunku (za zapłatą). Tel.: 0163 6135375
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KULINARIA

NATURALNIE I BŁYSKAWICZNIE
Każdy z nas ma czasami taki nawał zajęć i takie dni, że nie
wiadomo w co ręce włożyć. A tu jeszcze trzeba pomyśleć
o jakimś obiedzie. Horror.

lorze złota. Dodajemy kurczaka, czosnek
i przyprawy. Smażymy przez około 2 minuty. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy
mleko kokosowe i miód. Doprowadzamy
do wrzenia, zmniejszamy ogień i gotujemy
łagodnie, aż kurczak będzie gotowy, czyli przez około 8-10 minut. Doprawiamy do
smaku w razie potrzeby i gotowe. Podajemy
z ryżem.
KURCZAK PIECZONY „RANCZO”

Osobiście jestem zwolennikiem celebrowania posiłków od gotowania począwszy, na
wspólnym posilaniu się kończąc. Wychodząc
naprzeciw prośbom moich czytelniczek i czytelników, proponuję dziś szybki obiad w niecały kwadrans. Zazwyczaj wiemy z wyprzedzeniem, że dzień następny to będzie totalny
młyn, więc warto się do niego przygotować
– rozmrozić co nieco lub zamarynować. Jeśli
zrobimy to trochę wcześniej, pozwoli nam to
na maksymalne skrócenie czasu gotowania.
Do proponowanego przeze mnie dania używam mięsa kurczaka, gdyż jest łatwe i szybkie w obróbce, a miłośnikom innych mięs
zalecam odpowiednie wydłużenie czasu gotowania. Zapraszam zatem na kwadrans do
kuchni, czasem na troszkę dłużej, ale danie
w zasadzie robi się samo.
Wariant I
AROMATYCZNE PIERSI
Z KURCZAKA Z WARZYWAMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 filety z kurczaka
400 g brukselki bez wierzchnich liści
2 marchewki (cienkie plasterki lub pokrojone w zapałki)
¼ szklanki oleju z ostrą papryką, pomidorami i bazylią (suszonymi)
2 łyżki białego octu winnego
2 łyżki masła
1 łyżka suszonej bazylii
1 łyżka papryki słodkiej
1 łyżka posiekanej świeżej kolendry
½ papryczki chilli bez pestek (pokrojonej)
pieprz biały, sól

Marynata:
•
•

Przycinamy kurczaka i kładziemy
go płasko w naczyniu do pieczenia. Moja rodzina zjada około 1 piersi kurczaka na osobę,
więc zrobienie 3 podwójnych daje nam około 6 porcji. W zależności od wielkości piersi
kurczaka i apetytu, możemy łatwo dostosować przepis dla większej lub mniejszej liczby
osób. Rozsmarowujemy około 1-2 łyżki dressingu farmera (kupny lub domowy) na każdej
piersi z kurczaka, a następnie układamy na
górze plasterki boczku. Następnie umieszczamy kurczaka w piekarniku rozgrzanym do
130°C i pieczemy przez 25-35 minut lub do
momentu, gdy zostanie po prostu upieczony.
Wyjmujemy kurczaka z piekarnika, posypujemy tartym serem i wkładamy do piekarnika
na 5-7 minut lub do momentu roztopienia się
sera. Czas gotowania może się różnić w zależności od grubości piersi z kurczaka i rodzaju pieca, więc radzę upewnić się, że jest

½ szklanki oleju z papryką ostrą, pomidorami i bazylią
3 łyżki białego octu winnego

Filety marynujemy co najmniej 1 godzinę
w mieszance z oleju z ziołami i octu winnego
(zazwyczaj robię to dzień wcześniej i mięso
leży w marynacie do czasu, aż będzie potrzebne). Zamarynowane mięso odsączamy
i posypujemy bazylią, papryką oraz pieprzem. Smażymy na oleju z ostrą papryką,
pomidorami i bazylią. Gotowe filety kroimy
na grubsze plastry.
Marchewki obieramy i kroimy
w słupki. Następnie, razem z brukselką,
wrzucamy do wrzącej, osolonej wody. Gotujemy 6-7 minut, po czym przelewamy zimną
wodą i odsączamy. Masło roztapiamy na
patelni, dodajemy ocet winny i podgrzewamy 2 min. Do sosu dodajemy brukselkę, pokrojoną marchewkę oraz drobno posiekaną
papryczkę chilli. Całość podgrzewamy przez
kolejne 2 minuty, mieszając. Warzywa podajemy z usmażonym filetem z kurczaka. Całość na talerzu posypujemy świeżą kolendrą.
Gotowe.

gotowy, poprzez odkrojenie kawałka. Ponadto, jeśli chcemy przyspieszyć czas pieczenia, możemy pokroić kurczaka w paski i użyć
większego naczynia do pieczenia.
Pieczonego kurczaka z boczkiem
można podawać na dzikim ryżu, który gotujemy w trakcie pieczenia kurczaka. Jest
to wizualnie bardzo atrakcyjne, gdyż zwykle
serwuję go na zielonych liściach sałaty. Lecz
jeśli mamy wybredną rodzinę, pozwalamy
każdej osobie zdecydować, czego sobie życzy, aby jej kurczak był podany bez problemów.

Wariant drugi – dla miłośników bardziej Smacznego.
egzotycznych aromatów.
CURRY Z KURCZAKA
I CZERWONEJ PAPRYKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 duża cebula, pokrojona na 10 klinów
(duże pióra)
1 czerwona papryka bez rdzenia, pokrojona w kostkę
2 łyżki (30 ml) oliwy z oliwek
600 g piersi z kurczaka bez skóry, bez
kości, pokrojonej w kostkę
2 ząbki drobno posiekanego czosnku
2 łyżeczki chili w proszku
2 łyżeczki curry
1/2 łyżeczki mielonej kurkumy
1 puszka mleka kokosowego
1 łyżka stołowa miodu
sól i pieprz

Na dużej patelni na dużym ogniu
podsmażamy na oleju cebulę i paprykę do
momentu, aż cebula będzie miękka i w ko-
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Bogusław Sypień

USŁUGI / INNE
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
termin na meldunek, czy może czekasz już miesiącami na
Kindergeld? Magiczne Biuro odzyska tobie - tylko w 3 tygodnie!
Dzwoń i wszystko będzie twoje! Magiczne Biuro 030 99251739,
0178 1144095, e-mail: info-biurobp@gmx.de
Komputery - Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, Internetu/ WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych, także u Klienta.
Tel.: 030/30201944, Funk: 0162 1786980
Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, festyny,
imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie nagłośnienia
i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890.
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

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

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Blower Door Test

Testy szczelności budynków

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

kubielektro@gmail.com

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
Solidnie wykonujemy remonty mieszkań szpachlowanie,
malowanie, regipsy, tapety, kafle, podłogi, murarskie prace, izolacje.
Dachy, stolarskie, hydraulika, elektryka, prace ogrodnicze, małe
przeprowadzki. Tel.: +49 162 1044173, +49 30 85745005
Fryzjerka damsko-męska z długoletnim doświadczeniem wykonuje usługi fryzjerskie z dojazdem do domu.
Tel.: 0157 32427380

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

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
Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka,
trwała, strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów
(mikroring, kreatyna). Agnieszka 0157 30430185
Terapia zespołów bólowych (kregosłup, mięśnie, stawy, głowa, choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie stawów, reumatyzm, itp.)
Praktyka prywatna, terminy po uzgodnieniu telefonicznym.
www.praxis-vitalplus.de, tel.: (030) 23534789

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
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
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Restauracja PIMENTO

to klimatyczny lokal w Berlinie w dzielnicy Alt-Tegel. Menu restauracji to dania przygotowane
według własnych receptur, inspirowanych tradycjami kuchni polskiej z elementami kuchni
europejskiej. Popularną część naszego menu stanowią dania sezonowe, zmieniające się
w zależności od pór roku, pyszne sycące zupy, dania mięsne oraz pierogi własnej produkcji.
Organizujemy przyjęcia i imprezy okolicznościowe.
Serdecznie zapraszamy!

Świętuj razem z nami!
Restauracja „Pimento” z okazji pierwszego roku działalności
zaprasza do wspólnego świętowania,
z tej okazji dla naszych stałych i nowych klientów przygotowaliśmy
specjalną promocje – dania główne – 30% taniej!
Promocja trwa od 01.01.- 01.03.2019
Pon-Niedz: 12:00- 22:00
Medebacher Weg 16, 13507 Berlin
Tel.: 030 915 426 14. E-mail: info@pimento-restaurant.de
www.pimento-restaurant.de
Szafy z drzwiami suwanymi
Drzwi suwane przejściowe
Zabudowy wnęk
Meble kuchenne
Żaluzje poziome i pionowe
Plisy, markizy, rolety
Wszystkie produkty
wykonujemy na wymiar
Wysoka jakość
Konkurencyjne ceny
Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

DIKO
Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a
16552 Schildow

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

RABAT

Najlepsza

OFERTA

30%
RABAT

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

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

Wymierzanie oraz oferta bezpłatnie i bez zobowiązań dla klienta !

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
Nowo otwarta polska cukiernia
Cafe & Backwaren Biene

Petersburger Straße 23, 10249 Berlin
Friedrichshain, tel.: 0152 145 601 67

Przyjmujemy zamówienia na ciasta
na Święta do 10.12.2018
Co nas wyróżnia: atrakcyjne ceny,
ponad 30 rodzajów ciasta, szeroki wybór tortów
okolicznościowych, zawsze świeże pieczywo

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

NAUKA JAZDY
w języku polskim
Tel.: 323 20 18

Handy: 0162 3050393

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

Polska telewizja internetowa
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646
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Mistrz Kamieniarstwa Inż. KRZYSZTOF IMIELSKI

Tel./Fax:

030/27497001

Mobil 0171

9074101

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

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

zrozumieć

towarzyszyć

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

Roedernallee 7 - 13407 Berlin

www.sanssouci-bestattungen.de

tel. 0175 1200 662

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

www.fk-sat24.de

Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych.
Robimy to po prostu dobrze.

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

niedrogo

godnie

stylowo

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

Tel.

364 36 859

HD.SAT

Tworzenie stron sklepów internetowych

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

Wytniemy dla Ciebie każde drzewo w każdym miejscu, albo
przytniemy jeśli wolisz. Zadzwoń do specjalistów!

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

kom.: 0157 59640537

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

Oferujemy pełen zakres usług:
Między innymi:
- wycinka drzew (również tych trudnych
i niebezpiecznych)
- wycinka metodą alpinistyczną
- usuwanie skutków wichur i innych szkód powstałych
wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych
- wycinka i karczowanie krzaków
- BEZPŁATNE oględziny i wycena. ZADZWOŃ! Tel.: 0157 332 81 676
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WOLNOŚĆ
Sztuka Novembergruppe
od 1918 do 1935
09.11.2018–11.03.2019
Grupa „November” była grupą niemieckich ekspresjonistów. Została
zainicjowana w Berlinie w 1918 roku
podczas trwania Rewolucji Listopadowej, w wyniku której obalono monarchię i ustanowiono republiki parlamentarne w Niemczech i w Austrii.
Grupa bardzo szybko zyskała na sile i stała
się ważnym graczem na rynku sztuki, ale też
w całym społeczeństwie. Grupa była otwarta na wszystkich: na pisarzy, kompozytorów,
filmowców… Nazywano ją platformą wolności, demokracji i różnorodności.

Jakże piękne to zdjęcie! Widzimy wnętrze
muzeum w Berlinie i uśmiechniętych ludzi.
To artyści Moderny, widać, że są sobie bliscy.
Są eleganccy, jak na tamte czasy przystało,
garnitury, muchy, krawaty, kapelusze, meloniki, obowiązkowa fajka. Wśród nich Emy
Roeder, pierwsza kobieta, która zdobyła tytuł
magistra sztuki (jako rzeźbiarka) na Berlińskiej Akademii. Zdjęcie zostało wykonane
w 1920 roku i pewnie nikt nie spodziewał się
wtedy, że już w roku 1937 prace rzeźbiarki
i wielu jej kolegów znajdą się na liście dzieł
zdegenerowanych utworzonej przez Nazistów.
A oto słowa, którymi zaczynał się słynny manifest grupy: „Wir stehen auf dem fruchtbaren
Boden der Revolution. Unser Wahlspruch
heißt: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!“
(„Stoimy na urodzajnej ziemi rewolucji. Nasze hasło wyborcze to: Wolność, Równość,
Braterstwo!”). Hasło zapożyczone z Rewolucji Francuskiej miało podobną rolę: wzywało
do politycznego przewrotu.

Kliemann. Wiele dokumentów wciąż czeka
na swoje odkrycie, obecna wystawa bazuje na rezultatach intensywnych poszukiwań
prowadzonych przez kuratorów wystawy
dr Janiny Nentwig i dr Ralfa Burmeistera.
Należy pamiętać, że głównymi inicjatorami
grupy byli Georg Tappert oraz Max Pachstein. Georg Tappert to jeden z najważniejszych
artystów niemieckiego ekspresjonizmu. To
znakomity profesor akademii sztuk w Berlin-Schöneberg. Stworzył znaną grupę „Brücke” . Pierwszym jej przewodniczącym został
Max Pachstein, który później również został
profesorem, ale berlińskiej Akademii Sztuk.
Okres dwudziestolecia międzywojennego to
niezwykły czas, pełen wspaniałej sztuki, To
wtedy narodził się dadaizm czy surrealizm.
Po złych doświadczeniach pierwszej wojny światowej, artyści chcieli budować nowy
świat. Mieli na to wiele pomysłów. Czasem
absurd, tak wyrażali swój bunt wobec polityki, czasem sny. Trzeba było budować świat
na nowo, w zupełnie inny sposób. Na wystawie znajdziemy mnóstwo inspiracji. Zobaczymy sztukę, która była tak bardzo różnorodna
i tak bardzo prawdziwa. To sztuka, która prowokuje! Również dzisiaj. Jest wspaniała!

Na wystawie widzimy 119 prac 69 artystów,
w tym 48 obrazów, 14 rzeźb, 12 modeli architektonicznych oraz rysunki. W ten sposób
Berlinische Galerie celebruje setne urodziny
najbardziej znanej wśród nieznanych wspólnoty artystycznej, której przyszło żyć w dramatycznych, międzywojennych czasach.

Hannah Höch, Kubus, 1926, © VG Bild-Kunst, Bonn
2018, Repro: Kai-Annett Becker

Do 1932 roku artyści zorganizowali blisko
40 wystaw, wydawali książki, organizowali
koncerty, publiczne czytania, nawet bale kostiumowe! W ten sposób dzielili się sztuką
i prowokowali liczne dyskusje.

Hannah Höch, Der Zaun, 1928, © VG Bild-Kunst, Bonn
2018, Repro: Kai-Annett Becker

Obok wielkich gwiazd awangardy takich jak
Rudolf Belling, Otto Dix, Paul Klee, Erich
Mendelsohn, Ludwig Mies van der Roche
odkryjemy albo na nowo odkryjemy nowe
nazwiska Moderny, np. Dungert, Dexel,
Kulvianski, Roeder, Tappert, Völker, Wetzel.
Swoją radykalną estetyką, eksperymentalizmem artyści ci chcieli poszerzać horyzonty
ludzi, chcieli wyswobodzić sztukę z kajdan,
nie chcieli, aby była elitarna, ale żeby była
bliska ludziom. Nowy porządek! Rewolucja!
Kunstausstellung Berlin 1920, Mitglieder der Novem- Demokracja! Po przewrocie każdy chciał
budować lepszy świat… Niestety wraz
bergruppe in einem Saal der Vereinigung.
V.l. n.r. stehend: César Klein, NN, Rudolf Belling, He- z narodowym socjalizmem skończył się czas
inrich Richter-Berlin
współdziałania artystów. Nadzieja umarła.
NN., Heinz Fuchs, Moriz Melzer; sitzend: Wilhelm
Schmid, N. N., Emy Roeder, Herbert Garbe, © Stiftung
Stadtmuseum Berlin, Reproduktion: Michael Setzpfandt, Berlin

„November Gruppe” została pierwszy raz
przywrócona pamięci po wojnie w 1969 roku
wraz z publikacją historyczki sztuki Helgi
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Piet Mondrian, Tableau I, 1921 © Rheinisches Bildarchiv, rba_c008798

Adres:
BERLINISCHE GALERIE
ALTE JAKOBSTRASSE 124-128
10969 BERLIN
Bilety:
Bilet dzienny 10 Euro
Ulgowy: 7 Euro
Każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca 6 Euro
Wstęp wolny poniżej 18 roku życia.
Godziny otwarcia:
Od środy do poniedziałku od 10:00 do 18:00
Wtorki: zamknięte

MOTORYZACJA / TRANSPORT

bezpłatne porady

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY
od
1995 r.

Dipl.-Ing. Michael Żurek
partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!
w Berlinie

*

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

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

www.michael-zurek.de

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

* 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.

rzetelny rzeczoznawca
dla
Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli
www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl
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MOTORYZACJA / TRANSPORT
STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?

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

ZABRALI TOBIE PRAWO JAZDY?

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

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

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

-------------------------------------E.POGODZINSKI-----------------------------MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z
PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY
SZKODY
poradź się zanim postawisz fałszywy krok
PIERWSZA PORADA - BEZPŁATNA - rzeczoznawca certyfikowany przez TüV
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten
- wycena wartości pojazdu
www.kfz-gutachten-pogo.de
--------------------------------------------------------------------------------------------

Funk: 0178 3490159 Tel-Fax: (030)64493125
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

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

Transport – Przeprowadzki

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

0176 83392933, 030 81473037

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

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

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
na miejscu tablice rejestracyjne!

Auto Anmeldung Spandau

Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg

Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
B-BB 1234
wymeldowanie
5-dniowe rejestracje (próbne)

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

Brunsbütteler Damm 11, 13581 Berlin
Mo-Do 8:00-18:00, Fr 8:00-17:00, Tel.: 030 35 10 62 28

www.kfz-zulassung-spandau.de
info@kfz-zulassung-spandau.de
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Turystyka zimowa w Małopolsce

Narciarze mają do wyboru dwie trasy: na Hali Gąsienicowej i na
Hali Goryczkowej. Pierwsza z nich została w ostatnich latach
zmodernizowana – jest to nowoczesna, czteroosobowa kolejka krzesełkowa, która w ciągu godziny przewozi 2400 osób.
Różnica wzniesień wynosi 400m, długość trasy narciarskiej ok.
2000m.

Małopolska to stolica sportów zimowych. Znajduje
się tu blisko 30 dużych ośrodków i stacji narciarskich oraz kilkadziesiąt wyciągów. Wiele z nich Z Goryczkowej można zakończyć przejazdem nartostradom do
oferuje dodatkowe atrakcje i usługi. Można w nich Kuźnic – ok. 3,5km.
korzystać z basenów, basenów geotermalnych
(Bukowina Tatrzańska), SPA, jak i rozkoszować się Zakopane – Nosal
regionalną kuchnią.
Pod szczytem Nosala pracuje sześć wyciągów – pięć orczyków
Oferta ośrodków sportów zimowych w Małopolsce jest bardzo
szeroka – narciarze mogą wybierać spośród popularnych, tłumnie odwiedzanych miejsc lub kameralnie położonych stoków.
Małopolska ze względu na urozmaicone ukształtowanie terenu,
jak i długi okres zalegania pokrywy śnieżnej, oferuje turystom
bardzo szeroki wachlarz sportów zimowych takich jak: narciarstwo zjazdowe, biegowe, snowboard oraz inne formy sportów
zimowych. Nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich
miejsc, które mają ciekawą i atrakcyjną ofertę turystyczną sportów zimowych. Dlatego zamierzamy polecić niektóre ośrodki
i stacje narciarskie z Małopolski, które naszym zdaniem spełniają oczekiwania najbardziej wybrednych turystów uprawiających tą dziedzinę sportu.

i krzesełko – na trasach o różnym stopniu trudności od bardzo
stromej w górnym fragmencie do tzw. Oślej Łączki. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt, znaleźć instruktora, posilić się
w karczmie, jest też parking. Najkrótsza trasa – dla początkujących i dzieci – ma 145m długości.
Najdłuższa - wzdłuż wyciągu krzesełkowego – jest dosyć trudna, mierzy 650m. Wzdłuż dolnego odcinka tej trasy kursuje też
450 metrowy orczyk. Pozostałe orczyki – nieco ponad dwustumetrowe – kursują przy dwóch łagodnych trasach.

Zakopane – Polana Szymoszkowa
Ta stacja narciarska stoi na granicy między Zakopanym i Kościelskiem. Polana Szymoszkowa – na której pracują dwa wyciągi krzesełkowe – położona jest w paśmie Gubałówki. Duża
kolej – sześcioosobowe kanapy – ma długość 1291m, a 261m
wynosi różnica wzniesień na trasie. Mała kolej - czteroosobowe kanapy – ma 360m długości i 60m różnicy wzniesień. Także
tutaj można wypożyczyć sprzęt, znaleźć instruktora, posilić się
w karczmie, jest też parking.

Kolej na Kasprowy Wierch, źródło: www.pkl.pl.

Zakopane – Kasprowy Wierch
(1987 m n.p.m.)

To święta góra polskich narciarzy, na którą można wjechać
kolejką linową, o przepustowości 360 osób na godzinę. Na
Kasprowym Wierchu trasy narciarskie jak zwykle są bardzo
dobrze przygotowane. Śnieg trzyma się długo, nieraz do pierwszego weekendu majowego.

Polana Szymoszkowa, źródło: www.szymoszkowa.pl.

Zakopane Harenda
Osiedle Harenda położone jest przy wjeździe do Zakopanego
od strony Poronina. Na terenie ośrodka, który ma homologację FIS do rozgrywania zawodów znajdują się: kolej krzesełkowa czteroosobowa, trzy wyciągi orczykowe, snowboardowy
snowpark, wypożyczalnia sprzętu sportowego, budynek szkoly
narciarskiej, karczmy regionalne, taras widokowy i cztery parkingi.
Harenda położona jest na wysokości 770m n.p.m. i od strony
północno – zachodniej ograniczona przez grzbiet Gubałówki.
Druga strona zbocza opada w kierunku Suchego Potoku (
ok.780m n.p.m.) a grzbiet obniża się do Poronina ( ok. 600m
n.p.m.). Różnice wysokości zboczy wahają się od 174 do
210m. Kolej wjeżdża z osiedla Harenda na szczyt wierchu Rafaczówki.

Dolina Goryczkowa, źródło: www.pkl.pl.

Na Harendzie jest najtrudniejsza trasa czarna o długości 900m,
kilometrowa trudna czerwona, średnio trudna niebieska o długości 1200m, trzy łatwe zielone o długości 500, 250 i 100m.
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Karnawałowe szaleństwo
Karnawał, zapusty – okres zimowych bali, maskarad, pochodów
i zabaw. Rozpoczyna się w dniu Trzech Króli a kończy we wtorek
przed Środą Popielcową, która oznacza początek Wielkiego Postu
i oczekiwania na Wielkanoc.

Genza karnawału

jednoznacznie można skojarzyć z zapowiedzą nastania postu.
Chcąc wyczerpać temat badania pochodzenia samego słowa
należy także zajrzeć do starożytnego Rzymu. Inne rozwiązanie pochodzenia słowa karnawał możemy przedstawić jako pochodną od łacińskiego znaczenia wóz w kształcie okrętu. Mowa
by była w tym momencie o wozie, który uczestniczył w święcie
ku czci Izydy, a następnie w późniejszych czasach Dionizosa
właśnie w starożytnym Rzymie. Wóz ten był nieodłącznym
elementem procesji świątecznej poświęconej wcześniej wspomnianym bogom rzymskim. Poza dużymi skupiskami miejskimi
także spotykamy coś na wzór karnawału. Niektórzy badacze
twierdzą że dzisiejsza forma wywodzi się właśnie z okolic rolniczych, a na poparcie swoich tez wskazują kilka faktów. Jednym
z tych faktów jest wskazanie na ludowe tańce przy ognisku, najczęściej w formie koła, które nasilały się zwłaszcza w okolicach
trwania dzisiejszego karnawału. Drugim wskazywanym faktem
na poparcie tezy wywodzenia się karnawału z agrarnych tereCo to jest karnawał?
nów jest kult płodności oraz zwyczaj wysokich skoków na przeKarnawał to przede wszystkim okres balów i zabaw. Jego roz- błaganie bogów i uzyskanie wysokich plonów adekwatnych do
poczęcie oficjalnie następuje w dniu Trzech Króli, czyli 6 stycz- wysokości samych skoków. Skoki oczywiście przybierały formę
nia, jednak wiele osób uważa za datę jego rozpoczęcia Nowy tańca, dlatego też przyrównanie do zabawy karnawałowej.
Rok. Koniec karnawału jest jednak o wiele bardziej jednoznaczWracając do tematu dzisiejszej formy karnawału, należy zwróny i wypada w Środą Popielcową.
cić uwagę, że nie można jednoznacznie określić jego długoSam karnawał ściśle kojarzy się jednak z szaleństwem nowo- ści. Wiąże się to ściśle z ruchomością Świąt Wielkiej Nocy,
rocznym oraz z nadrabianiem strat w zabawach i balach, które a w szczególności Środy Popielcowej.
wstrzymywał skutecznie okres adwentu. Oczywiście rozpatrując w ten sposób samo istnienie karnawału równie dobrze moż- W tym roku na przykład Środa Popielcowa wypada 6 marna powiedzieć, że jest on przejawem szampańskiej zabawy ca, więc jak łatwo można sobie policzyć sam karnawał
przed okresem Wielkiego Postu, który poprzedza Święta Wiel- tego roku trwać będzie 59 dni. Niezaprzeczalnym faktem
kiej Nocy. Zwłaszcza na to tłumaczenie wskazuje sama nazwa pozostaje jednak, że mimo różnej długości karnawału, lu„karnawał”, ponieważ rozdzielając na odpowiadające człony dzie bawią się wspaniale i często zapomina się dzięki temu
w języku włoskim, otrzymamy znaczenie pożegnanie mięsa, co o ogólnych problemach codzienności.
Nazwa pochodzi od włoskiego carne vale, a słowo to zaczerpnięte z łaciny oznaczało pożegnanie mięsa ( carne mięso + valere obowiązywać, być ważnym, królować) lub „carne” – mięso
+ „vale” – żegnaj) przed rozpoczynającym się Wielkim Postem.
Inna etymologia tej nazwy, każe szukać jej źródeł w (łac. carrus
navalis wóz w kształcie okrętu), nazwie wozu który uczestniczył
w procesji świątecznej ku czci bogini Izydy a późnej Dionizosa
w starożytnym Rzymie. Karnawał wywodzi się z kultów płodności i z kultów agrarnych. Od głębokiej przeszłości utrzymywało
się przekonanie, że im wyższe będą skoki, tym wyżej będzie
rodziło zboże. Między innymi dlatego Karnawał jest tak ściśle
związany z tańcami. W wielu krajach europejskich, zwłaszcza
na wsiach praktykowano także tańce dookoła ogniska, najczęściej w formie koła.

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA
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TURYSTYKA
TURYSTYKA
Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda,
150 m do morza. Apartament znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu
wchodzą: 2 pokoje, aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży
balkon. Tel.: 0176 21137428

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT
2 pokoje, łazienka, aneks kuchenny
(z wyposażeniem), 50 m2, balkon, TV,
IV piętro, winda, 150 m do morza.
Apartament w „Rezydencji Bielik”,

Pension - Spandau

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

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

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

Tel.: 0048 785 869 981

piotr_swider@gmx.de

www.pttk-berlin.de

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE
BERLIN – PTTK BERLIN

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Klub PTTK Berlin im.W.Korfantego zaprasza na spacer:
Zaułkami wzdłuż Ku’dammu
Towarzystwo PTTK BERLIN zaprasza w styczniu na wspólne zwiedzanie
pałacu Charlottenburg, a przy odpowiedniej pogodzie także na krótki spacer
wokół pałacu.
Spotykamy się 20.01.2019 tj. w niedzielę o godz. 11:00 na
dziedzińcu pałacu przed pomnikiem Wielkiego Księcia. Dojazd
U2 / Sophie-Charlotte-Platz, U7 / Richard-Wagner-Platz oraz
autobusem 109. Bilety wstępu 12 / 8 EUR.
W sierpniu 2018 roku spacerowaliśmy w licznym gronie po wypełnionym słońcem
Ogrodzie Charlottenburg i odkrywaliśmy na każdym kroku pośród drzew i krętych
alejek ciekawe budowle i krajobrazy. Do najważniejszych z nich należy niewątpliwie
Pałac Charlottenburg, który już podczas tego spaceru postanowiliśmy zwiedzić, ale
zimową porą.
Pałac Charlottenburg to największy i najpiękniejszy pałac w Berlinie. Służył przez wiele pokoleń jako letnia rezydencja królów pruskich, a został zbudowany w stylu barokowym w latach 1695 - 99 według projektu Johana Nehringa dla Sophie - Charlotte,
małżonki króla Fryderyka I. W owym czasie znajdował się poza murami i bramami
Berlina. Nazwę Charlottenburg nadał król pałacowi w 1705 roku na cześć zmarłej
żony, bo jego pierwotna nazwa Liezenburg pochodzi od wsi Lietzow, która znajdowała się w miejscu dzisiejszej dzielnicy. Z czasem konstrukcja zamku i jego wygląd
zmieniały się. Najbardziej istotnych zmian dokonał na początku XVIII wieku szwedzki
architekt Johann Eosander von Göthe, nawiązując do wzorów wersalskich i rozbudowując główny człon zamku, nazywanym do dzisiaj Starym Pałacem, tzn. w latach
1701 - 1712 dobudował kopułę i boczne skrzydła, które utworzyły honorowy dziedziniec, a po lewej stronie Nową Oranżerię. Za czasów Fryderyka II Wielkiego w latach
1740 – 46 Georg von Knobelsdorf już w stylu rokoko zbudował symetrycznie do skrzydła Nowej Oranżerii tzw. Nowy Pałac. Natomiast Carl Gotthard Langhans za czasów
Fryderyka Wilhelma II oprócz wyposażenia części pałacu w ogrzewanie dobudował
do Nowej Oranżerii teatr, do dzisiaj nazywany teatrem Langhansa. W czasie II wojny
światowej pałac został bardzo zniszczony. Po długoletnim i mozolnym odrestaurowywaniu dzisiaj pełni funkcje muzeum i prezentuje także stałą ekspozycję ukazującą pod
różnymi aspektami wielowiekowe panowanie dynastii Hohenzollernow.
/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WĘDRUJ Z NAMI!
PTTK BERLIN – Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie
i Poczdamie, tel.: 030 815 89 14, e-mail: info@pttk-berlin.de

Kurfürstendamm, Ku’damm (dosł. Grobla Elektorska) - główna ulica
zachodniej części Berlina, położona w okręgu administracyjnym Charlottenburg - Wilmersdorf. Łączy Breitscheidplatz z Rathenauplatz. Nazwa
ulicy wywodzi się od słowa Kurfürst, oznaczającego księcia elektora Cesarstwa Rzymskiego. Ulica powstała w 1542 jako poprowadzona groblą
droga konna z zamku w Berlinie do zamku Grunewald. W 1685 po raz
pierwszy oznaczono ją na mapie, a między 1767-1787 opisywana jest już
jako Churfürsten Damm. Droga została rozbudowana do miejskiego bulwaru z inicjatywy kanclerza Ottona Bismarcka, wyrażonej w liście z 1873 do
radcy rządowego Gustawa von Wilmowskiego. 2 czerwca 1875 uchwałą
rządu zapoczątkowano budowę ulicy o szerokości 53 m, w 1886 jezdnia była gotowa i rozpoczęto zabudowę przyległych działek. Po II wojnie
światowej ulica znalazła się w Berlinie Zachodnim. Jej okolice zyskały na
znaczeniu dzięki licznym sklepom, a sama nazwa ulicy, skracana zwykle
do Ku’damm stała się synonimem życia miejskiego w zachodniej części
miasta. Po zjednoczeniu Niemiec znaczenie ulicy zmalało na rzecz Alexanderplatz i Friedrichstrasse.
Przejdziemy pasażami handlowymi z dawnego “Q-dorfu” w kierunku
Savignyplatz aż do Knesebeckstrasse. Pasaż handlowy Kudamm
Karree został wybudowany w bloku między Ku’damm, Uhlandstraße,
Lietzenburgerstrasse i Knesebeckstrasse w latach 1969-1974.
W jego centrum znajduje się od tego czasu wieża, która jest najwyższym
budynkiem w mieście na 102 metry.
Spotykamy się 12-stego stycznia 2019 r. o godz.11.00
na U-Bhf. Kurfürstendamm, peron U-1, kierunek Warschauer Strasse.
Wszystkim sympatykom i miłośnikom wspólnego
poznawania znanych i nieznanych zakątków Berlina klub
PTTK im. W. Korfantego życzy do siego Roku 2019.

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

…DO PŁOTA JAKO I JA PODCHODZĘ…
Tuszę, iż większości czytelników znana jest genialna komedia
„Sami swoi”. Zatem nie muszę wyjaśniać, o co w niej chodzi
i kim są główni bohaterowie: Pawlak i Kargul.
Syndrom Kargula i Pawlaka, czyli sąsiedzkiej niezgody, której właściwym powodem
była błahostka, lecz której skutki już błahe
nie są, ma się w polskim społeczeństwie
znakomicie – co pewnie cieszy miłośników specyficznie pojmowanej „tradycji”,
zaś martwi tych, którzy chcieliby już trochę
inaczej. Tym ostatnim spieszę donieść, że
syndrom Kargula i Pawlaka ma się też znakomicie w tym innym świecie, co oczywiście
nie jest żadną pociechą, lecz jedynie kolejnym dowodem na prawdziwość powiedzenia: homo homini lupus est – czyli: człowiek
człowiekowi wilkiem. Choć biorąc pod uwagę relacje wewnątrz wilczych stad i stad
ludzkich, należałoby powiedzieć: Człowiek
człowiekowi człowiekiem; bo wmieszanie
tutaj wilka jest dla niego bardzo, ale to bardzo krzywdzące. W każdym razie waśń sąsiedzka jako taka, (a jak nie taka, to jakaś
inna) ma się znakomicie i nic nie wskazuje
na to, by w dającym się przewidzieć przedziale czasowym miało się cokolwiek zmienić! Poza przyczynami sporów, bo te oczywiście zmieniają się wraz ze zmieniającym
się stylem życia. Zatem już nie o trzy palce
zaoranej miedzy cała ta awantura, a o zbyt
głośno pracującą wśród nocnej ciszy osiedlowej spłuczkę w ubikacji. Tak, tak; znam
przypadek ciągnącej się sprawy sądowej
o to właśnie. I to bynajmniej nie w cudnym
naszym kraju nadwiślańskim, lecz w kraju
nadreńskim – także cudnym.
Syndrom Kargula i Pawlaka nie
pojawia się wśród ludzi zdolnych do zachowań koncyliacyjnych i empatycznych, lecz
zawsze musi mu dać asumpt do zaistnienia
ktoś z natury niezdolny do współżycia z innymi. Ktoś taki robi rzeczy uniemożliwiające innym możliwie normalną egzystencję
na tym łez padole. Zasada: żyj i pozwól żyć
innym, jest dla kogoś takiego całkowicie
obca i niezrozumiała. Esencją egzystencji
takiej osoby jest właśnie uniemożliwianie
tym innym życia (nie w sensie dosłownym, choć i to się zdarza), bo wtedy ktoś
taki dopiero wie, że żyje! W świecie biznesu na przykład polega to na wzajemnym
wyniszczaniu się, a nie na współpracy dla
wspólnego zysku. W świecie polityki takoż,
że o sektorze militarnym nie wspomnę. Zatem syndrom Kargula i Pawlaka panuje nad
światem, choć pewnie ten i ów zdziwiłby się
niezmiernie, po uświadomieniu sobie tego
faktu. Bo jakżeż to? Prezydent czy premier
wielkiego państwa wraz z ministrami i generałami to tylko takie Kargule i Pawlaki
przeniesione na wyższy poziom decyzyjny
i sprzętowy? Ano tak właśnie. A w tle nieśmiertelne, lecz metaforycznie rozumiane
trzy palce zaoranej między, i odwet kosą.
No i rzecz jasna „sąd sądem, a sprawiedliwość po naszej stronie musi być” i dobijemy się jej, choćby i z pomocą karabinu,
w którym „zamek wylata”. Jak to powiadał
Cześnik w „Zemście”?

Wróćmy może lepiej do skali mikro, bo w niej ta paskudna strona ludzkiej
natury jest mniej niebezpieczna – co nie
znaczy, że mniej dokuczliwa dla dotkniętych jej emanacją. Tym bardziej, że inaczej
niż w tej skali makro, nie każdy odpowiada pięknym za nadobne, czyli nie każdy
od razu sięga po kosę. Mimo uciążliwości
sąsiada dotkniętego syndromem Kargula
i Pawlaka jak palcem Bożym i konieczności stałej obrony przed jego poczynaniami.
A poczynania te bywają różne: od ciągania
po urzędach i sądach i to przy kompletnym,
wielokrotnie udowodnionym braku podstaw
prawnych, po obmowę, awantury, różne
złośliwości z wylewaniem fekaliów i wybijaniem szyb, po rękoczyny. Przy okazji
zajęcie ma policja, różne straże, urzędy
i sądy. I ktoś taki nie spocznie, dopóki nie
zniszczy w ten czy inny sposób obiektu
swojej nienawiści. W ten sposób co prawda traci podstawę swej egzystencji, lecz
po chwili ją odzyskuje, bo znajduje kolejną
ofiarę. Znam historię waśni sąsiedzkiej,
która zaczęła się od tego, że – utrzymując
się nadal w konwencji przywołanego obrazu filmowego – „Pawlakom” nie spodobało
się, że „Kargule” zrobili sobie na balkonie
balustradę . Taką zwyczajną, z gotowych
drewnianych elementów. „A na co wam
taka balustrada?” – padło pytanie i choć
odpowiedź była grzeczna i rzeczowa, nagle runął gmach sąsiedzkiej zgody. Mijają
lata, a waśń trwa. W międzyczasie balustrada stała się najsławniejszą w mieście,
bo skutecznie zapewniła pracę policji, straży miejskiej, urzędnikom różnych szczebli
i różnych instytucji. Przy czym ciągle jest
jedna i ta sama strona atakująca i druga
stale broniąca się i usiłująca rzeczowo coś
wyjaśnić. Oczywiście to pierwsze pytanie
dawno poszło w zapomnienie, bowiem
w międzyczasie „Pawlaki” wynalazły cały
stos paliwa do podsycania płomienia konfliktu.
Mam wrażenie, że syndrom Kargula i Pawlaka jest jednym z najważniejszych zjawisk konstytuujących polskie
społeczeństwo. Wszak bez niego nie mielibyśmy znacznej części polskiej literatury
narodowej z „Panem Tadeuszem”, „Zemstą” i oczywiście filmem „Sami swoi” na
czele. Zatem – parafrazując tytuł ostatniej
księgi „Pana Tadeusza” – powadźmy się!
Bo to jedna z tych rzeczy, które wychodzą
nam naprawdę znakomicie! I to przewrotne życzenie na rok 2019, składam wszystkim, którzy hołdują zasadzie: „moje musi
być na wierzchu”, choćbym musiał „czapkę
sprzedać, pas zastawić” – że znów zacytuję „Zemstę”, nieco zmieniając słowa Rejenta. A wszystkim innym życzę wszelkiej
pomyślności i dużo śmiechu!

Mrówka ze słoniem wybrali się na spacer.
Po drodze był drewniany most nad rzeką.
W połowie mostu mrówka odezwała się radośnie:
- Słoniu kochany, ależ my tupiemy, co???

Mrówka wymyśliła, że trzeba ruszyć na
emigrację. Przekonała do tego słonia i złożyli podania o paszporty oraz wizy. Mrówka
wszystko dostała, a słoniowi odmówiono.
Słoń popadł w czarną rozpacz. Mrówka też
się martwiła, ale szybko wpadła na pomysł,
jak temu zaradzić.
- Nie martw się słoniu. Oboje wyemigrujemy. Tylko muszę ci przykleić dużo kromek
chleba na bokach i założyć foliową torebkę
na trąbę.
I w taki sposób ruszyli do przejścia granicznego: słoń oklejony chlebem z torebką foliową na trąbie. Torebkę trzymała mrówka.
Na granicy funkcjonariusz sprawdził jej dokumenty, a następnie zażądał ich od słonia.
Na to mrówka:
- Jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby kanapki musiały mieć dokumenty!
- Jak to kanapki? – Zdziwił się funkcjonariusz.
- A co? Nie widzi pan, że niosę sobie kanapki ze słoniną na drogę???

Po wielu latach życia w stanie narzeczeńskim mrówka i słoń postanowili sakramentalnie usankcjonować swój związek.
A następnie skonsumować. Być może z powodu nadmiernych emocji temu towarzyszących, słoń w nocy wyzionął ducha. Gdy
rano mrówka zorientowała się w sytuacji,
zapłakała gorzko. Następnie, pogrążona
w najczarniejszej rozpaczy, wzięła łopatę
i ruszyła do ogrodu, mrucząc pod nosem:
Ja to mam szczęście… Tyle lat czekania,
potem chwila przyjemności, a teraz tyle
Z dziejów wzruszającego związku lat kopania…
słonia i mrówki…
MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, NIE
„Wprzódy słońce w miejscu stanie!
Słoń i mrówka wybrali się na jabłka do ZAWSZE ZNANYCH…
Prędzej w morzu wyschnie woda,
cudzego ogrodu. Nagle usłyszeli, że zbliNim tu u nas będzie zgoda.”
ża się właściciel. Zamarli w bezruchu, po Cwaniactwo – coś, co idiocie zastępuje inczym mrówka wyszeptała:
teligencję…
A Aleksander hrabia Fredro znakomicie - Schowaj się słoniu za mną; ja się nie rzuwiedział, o czym pisze – bo Kargule i Paw- cam tak bardzo w oczy…
Jurek Ciurlok „Ecik”
laki są ponadczasowi i ponadklasowi.
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służba
bezp.
ZSRR

groźna
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różnie
sie˛
mieszaniec
tocza˛

artysta
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na styczeń 2019!!!
Opel Zafira Tourer C Innovation 1.4 Turbo Navi
StandH
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne
szyby, klimatyzacja, podgrzewana kierownica,
czujniki parkowania przód i tył, podgrzewane
siedzenia, tempomat, reflektory bi-ksenonowe,
tylne światła LED, Bluetooth, DAB, system
nawigacyjny, port USB, kontrola trakcji,
panoramiczny dach, komputer pokładowy.
RATY od
125 €/mies.

Cena: 11.800 €

Renault Trafic Kasten L1H1 2,7t Komfort
Regulowana kolumna kierownicy, elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, klimatyzacja,
wspomaganie kierownicy, ABS, kontrola trakcji, ESP,
immobiliser, komputer pokładowy, podgrzewane
lustra, światła do jazdy dziennej.

RATY od
200 €/mies.

BMW 320 d Touring
Elektryczne szyby, Keyless Go, klimatyzacja,
skórzane wnętrze, czujniki parkowania przód
i tył, podgrzewane siedzenia, tempomat, TPMS,
kontrola trakcji, AUX-In, Bluetooth, zestaw
głośnomówiący, system nawigacyjny, port USB,
panoramiczny dach, szyberdach, wyświetlacz
Head Up, technologia Start-Stop.
RATY od
185 €/mies.

Cena: 16.890 €

Volkswagen Phaeton V6 4Motion Xenon Navi
e-Sitze Allrad TV
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby,
siedzenia elektryczne, klimatyzacja 4-strefy, czujniki
parkowania przód i tył, tempomat, system nawigacyjny,
przygotowanie telefoniczne, funkcja TV, podgrzewane
lustra, światła przeciwmgielne, reflektory ksenonowe,
szyberdach.
RATY od
110 €/mies.

RATY od
270 €/mies.

Cena: 9.890 €

Mercedes-Benz C 180 CGI Navi Parklenkass.
Fernlichtass. Holzau
Elektryczne szyby, klimatyzacja, skórzane wnętrze,
czujniki parkowania przód i tył, ISOFIX, TPMS,
asystent świateł drogowych, czujnik zmierzchu,
wykrywanie senności, czujnik deszczu, asystent
zmiany pasa, Bluetooth, zestaw głośnomówiący,
MP3, system nawigacyjny, port USB, komputer
pokładowy, technologia Start-Stop.

Cena: 23.480 €

Cena: 8.980 €

Mercedes-Benz C 200 T-Modell T CDI e-Sitze AHKklappbar PDCv+h
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby,
siedzenia elektryczne, klimatyzacja, czujniki parkowania
przód i tył, podgrzewane siedzenia, TPMS, kontrola
trakcji, Bluetooth, płyta CD, zmieniarka CD, zestaw
głośnomówiący, MP3, przygotowanie telefoniczne,
komputer pokładowy, czujnik zmierzchu.

Renault Megane III Grandtour BOSE Edition 1.5
dCi 110 ED
Elektryczne szyby, siedzenia elektryczne, Keyless
Go, klimatyzacja, skórzane wnętrze, tempomat, ESP,
ISOFIX, TPMS, AUX-In, Bose, system nawigacyjny,
port USB, reflektory bi-ksenonowe, światła do jazdy
dziennej, czujnik światła, komputer pokładowy.

RATY od
100 €/mies.

Cena: 17890 €

RATY od
120 €/mies.

Cena: 9.680 €

Volkswagen Golf Plus VI Team 1.6 TDI
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby,
klimatyzacja, czujniki parkowania przód i tył, tempomat,
AUX-In płyta CD, MP3, system nawigacyjny, radio, port
USB, tylne światła LED, światła przeciwmgielne, czujnik
deszczu, komputer pokladowy.

RATY od
90 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

Cena: 7.890 €

aut.

www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl
Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

KONTAKTY | 43 | KONTAKTY

p. Cezary Szulc

Tel.: 769923-25

READY FOR NEW MARKETS?
Członkowie: przedsiębiorcy polscy i mieszkający na całym granicą, zna realia danego kraju, a jednocześnie jest związana
świecie przedsiębiorcy pochodzenia polskiego: Polonia i Polacy za z Polską. Stowarzyszenie przyczynia się aktywnie do wymiany
myśli technologicznej, know how i transferu technologii na
granicą.
Cel: współpraca między Polonią, Polakami za granicą, firmami arenie międzynarodowej.
z Polski już obecnymi na rynkach zagranicznych oraz firmami Lobbing na rzecz Polski, promowanie polskiej przedsiębiorczości,
polskimi planującymi rozwój swojej działalności w innych historii i kultury, europejskich i chrześcijańskich wartości,
solidarność i etyka w biznesie, wymiana doświadczeń i know how,
regionach świata.
Język: język polski jest dzięki Polonii narzędziem globalnej działalność społeczna to tylko niektóre punkty definiujące misję
naszego stowarzyszenia.
ekspansji.
Korzyści: pomagamy firmom w ekspansji, eksporcie, zakła- Zależy nam na tym, by skutecznie zintegrować technologię i media
daniu i prowadzeniu reprezentacji firm i spółek, pozyskiwaniu społeczne z działaniami prowadzonymi osobiście, by sieci wirtualne
nowych rynków, przedstawicieli handlowych, kooperantów, przenikały się z realnymi.
podwykonawców, pracowników, inwestorów, w Niemczech
Stowarzyszenie to lotnisko, na którym firmy polskie
i innych krajach świata.
Misja: wykorzystanie potencjału Polonii, która od lat żyje za rozwijają skrzydła globalnie.
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
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POLSKIE
DELIKATESY MIĘSNE
z��ra�z�j�

Od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 18.00,
sobota 09.00 - 15.00, BEUSSELSTRASSE 44R ,
10553 Berlin, tel.: 030 / 26545636

UWAGA!
Tego jeszcze nie było w BERLINIE

Polskie wyroby z Borów Tucholskich na Twoim stole

UWAGA!
Już nie musisz jeździć do Polski –

Polska wędlina przyjechała do CIEBIE

Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

Y

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

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

Sobota
od 09:00 do 16:00

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

Polski Sklep na Adenauerplatz

Wilmersdorferstr. 95, 10629 Berlin / Tel.: 0157 713 365 77
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.

ZAPRASZAMY!

