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Szanowni Czytelnicy!
„Troszkę pracy a jakie smaki i efekt!” – pisze nasz kulinarny specjalista Bogusław Sypień. Spróbujmy tę myśl
przenieść nie tylko na nasze doświadczenia z jedzeniem.
Niech luty będzie miesiącem owocnym! Że środek zimy?
A cóż to szkodzi! Przecież nie zapadamy w sen zimowy
jak niedźwiedzie, choć wielu z nas bardzo żałuje, że nie ma
brązowego futra i jakiejś gawry na boku! Spróbujmy zatem
poświęcić zawsze odrobinę więcej czasu i energii rzeczom,
które robimy bez zastanowienia. Może odkryjemy coś nowego, może zaskoczymy samych siebie, bo efekt będzie
dużo lepszy niż zazwyczaj?
Zacznijmy zatem od rzeczy prostych: od pieczarek. Najpierw poczytajmy o ich historii. W tym momencie pewnie
wiele pań i panów domu stuka się w czoło! Ale niby dlaczego nie? Jak często zastanawiamy się nad rzeczami oczywistymi? Wystarczą dosłownie trzy minuty, aby dowiedzieć
się, że pieczarki jako pierwsi uprawiali Francuzi w XVI
wieku. Bardzo szybko stały się towarem ekskluzywnym
i drogim. Porównywane były do trufli! Zaliczono je do tzw.
żywności funkcjonalnej, czyli mającej korzystny wpływ na
zdrowie. Po zaspokojeniu głodu wiedzy przystępujemy do
działania. Najpierw podajemy „Parówki po angielsku”, następnie przechodzimy do faszerowanych pieczarek z serem
i mięsem a na sam koniec pieścimy zmysły cukinią wypełnioną kurczakiem i pieczarkami właśnie. Satysfakcja gwarantowana.
Przy stole zawsze powinno znaleźć się czas na opowiadanie historii. Do tego zachęca Anna Maria Włodkowska.
Historie otaczają nas wszędzie. Wystarczy tylko zacząć słuchać. Każdy z nas ma coś do powiedzenia. Może warto też
zacząć pytać? Na przykład kupując bułki, czy kawę, jak się
pani/pan dzisiaj miewa? Autorka pisze o pancerzach, które wytworzyliśmy. Nie będzie łatwo, ale spróbujmy.

O tym warto wiedzieć!!!
Nowy 2019 rok niesie ze sobą wiele zmian w przepisach.
Zwiększa się płaca minimalna, Kindergeld i Hartz IV.
Płaca minimalna od 01.01.2019 wynosi 9,19€, natomiast
z dniem 01.03.2019 wzrasta również wysokość minimalnego
wynagrodzenia w budownictwie na 12,20€.
Od lipca 2019 wrośnie Kindergeld o 10€, a kolejna podwyżka
tego świadczenia jest przewidziana na rok 2021 o kolejne
15€.
Od 01.01.2019 Hartz IV wzrośnie z obecnie 416€ do 424€.
Wzrośnie również kwota wolna od podatku ze względu na
posiadanie dzieci czyli tzw. Kinderfreibetrag. Obecnie wynosi
ona 7.428 €, a w przyszłym roku 7.620€. W roku 2020 kwota
ta zostanie podniesiona do poziomu 7.812€. Rząd zapowiedział również zmiany w podstawowej kwocie wolnej od podatku czyli tzw. Grundfreibetrag. Kwota, która obecnie sięga
9.000€ zostanie w przyszłym roku podniesiona do 9.168€,
a w 2020 roku do 9.408€.
CDN w następnym wydaniu

GRUPA MUZYCZNA

Bartosz Drajling tym razem wraz z żoną Eweliną zachęca
do tego, by z rozwagą dawać pieniądze różnym fundacjom.
Więc znów zachęcamy, aby poświęcić trochę więcej uwagi
czemuś, nad czym być może się nie zastanawiamy. Odłożyć emocje na bok, potraktować fundacje jak firmy i na
chłodno przyjrzeć się ich finansom.
W lutowym wydaniu publikujemy również rozmowę o Jugendamtach. Monika Sędzierska z radia COSMO rozmawia z psycholożkami Janiną Linek i Danutą Stokowski.
Maciej Wiśniewski rozmawia z fotografem i podróżnikiem
Rafałem Gawędą, który jest w Berlinie zaledwie od półtora roku. Mówi o tym, że Berlin jest trudnym socjologicznie
miastem, że potrzeba dużo czasu, aby je poznać i nawiązać
bliższe relacje z jego mieszkańcami. Berlin daje natomiast
dużo swobody, można tu być tym, kim się chce.
Marta Szymańska poleca wyjątkowe miejsce. Proponuje przyjrzeć się bliżej naklejkom. W Berlinie funkcjonuje
wspaniałe i zupełnie wyjątkowe ich muzuem. Jego twórca
Oliver Hatch specjalnie dla nas udzielił wywiadu.
Mamy nadzieję, że lutowe „Kontakty” będą dla Państwa
pożyteczne, będą sprzyjać zastanawianiu się, poszerzą
choć trochę horyzonty i staną się przynajmniej na chwilę rozrywką.
Serdecznie Państwa pozdrawiamy!

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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MIĘDZYNARODOWY
SUPER MARKET

z polskimi oraz wschodnioeuropejskimi produktami żywienia
Posiadamy 2 punkty w Berlinie oraz Falkensee
o powierzchni ponad 600 m²
Brunsbütteler Damm 273, 13591 Berlin
Spandauer Str. 149-151, 14612 Falkensee
Pon-Sob 8:00-20:00
Zapraszamy serdecznie do największych Super Marketów w Berlinie i Brandenburgii
ze specjalnie wyselekcjonowanymi międzynarodowymi produktami w tym z Polski
oraz wschodnioeuropejskich Państw. Warzywa, owoce, świeże mięso i ryby, pieczywo
oraz wiele innych produktów. Co tygodniowe super propozycje, promocje oraz rabaty
dla stałych klientów. Serdecznie zapraszamy.

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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wykonanie: Archiwum Zespołu Mazowsze

FELIETON

Dobro. Tyle go w naszej codzienności. Dobra szkoła.
Dobre studia. Dobra praca. Dobry film. Dobra sztuka. Dobra pizza. Dobre wino. Dobra pogoda. Dobrzy
znajomi. Dobry dzień. Dobry wieczór. Dobry czas.
Dobre życie. Dobre czyli jakie? Na wysokim poziomie, spełniające nasze oczekiwania, wnoszące
coś nowego do naszego życia, pieszczące zmysły,
sprawiające, że czujemy się szczęśliwi, bezpieczni
i spełnieni. Dobro – to coś czego się życzy. Innym i samemu sobie. Coś
niezaprzeczalnie pozytywnego. Coś, do czego wszyscy dążymy.
Chcemy mieć dobre wykształcenie, dobrą pracę, dobrą wypłatę, dobrą żonę, dobrego męża, dobre dzieci, dobrych sąsiadów, dobry
samochód, dobre życie. Chwalimy się dobrymi wynikami, dobrym poziomem życia, dobrymi perspektywami. To dlaczego, do diaska, wstydzimy
się być dobrymi ludźmi? Dlaczego głupio nam pomagać? Dlaczego potrafimy chwalić się awansem, a wstyd nam przyznać, że pomogliśmy komuś
w potrzebie? Dlaczego uczymy się mówić o sobie: wykształcony, ambitny,
ale stale nie przechodzą nam przez gardło proste słowa: jestem dobry?
Berlińskie metro, szczególnie zimą, to obraz nędzy, który przyprawia mnie o dreszcze. Hipokryzją byłoby mówić, że problem nie istnieje latem, jednak zimą trudno przed nim uciec – żebrzący o kilka centów
w każdym wagonie, bezdomni śpiący pod kartonami na niemalże każdej
stacji metra, potrzebujący błąkający się po kioskach i kebabach i proszący
o wsparcie, półprzytomni chorzy spędzający całe dnie w podziemnych korytarzach, trzymając w rękach papierowe kubeczki. Czasem wrzucę kilka
euro w pusty pojemnik. Zawsze jest mi wtedy głupio. Rumienię się, przyspieszam kroku i błagam w duchu, by nikt nie zwrócił uwagi na ten maleńki
gest. Dlaczego?
Paweł Piotr Reszka w jednej ze swoich ostatnich książek reporterskich zauważa, że w 2014 roku wśród 25271 osób uhonorowanych
medalem Sprawiedliwych za pomoc osobom pochodzenia żydowskiego
w czasie II wojny światowej, 6454 osobami byli Polacy. Marzenie Baum
z Ośrodka Brama Grodzka udało skontaktować się jedynie z 21 z nich,
z czego 14 osób udzieliło jej wywiadu, jednak ani jedna nie zgodziła się
na publikację swojego nazwiska. W tej samej publikacji autor przytacza
historie osób, które decydują się na oddanie narządów swoich bliskich po
ich śmierci. Gest ratowania czyjegoś życia ukrywany jest skrzętnie przez
udzielających pomocy, a sami pomagający żyją w poczuciu ostracyzmu
i strachu, że ktoś mógłby się dowiedzieć o ich decyzji niesienia pomocy.
Dlaczego?
Moja dobra przyjaciółka, którą znam od dawna, w okresie świątecznych spotkań, nad kubkiem gorącej czekolady przebąknęła, że nie ma

zbyt wiele czasu, bo musi jeszcze wpaść w jedno miejsce. Jej tajemniczy ton sprawił, że przez dobre 15 minut starałam się z niej wyciągnąć
informację na temat jej sekretnych planów. Zachęcona obietnicą, że
słowo harcerza – nikomu nie powtórzę, przyznała się w końcu do wstydliwego zobowiązania – wybierała się do domu pomocy społecznej,
w którym od roku w tajemnicy przed rodziną odbywa wolontariat, by
zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom instytucji akompaniować im
w trakcie wieczoru kolęd. Błagała mnie, bym nikomu o tym nie mówiła,
bo jakoś tak jej głupio przyznać przed innymi, że spędza dwie godziny
w tygodniu na pomocy innym. Dlaczego?
Przykłady mogłabym mnożyć bez końca. Kolega, który
wstydzi się swojego marzenia, by zaoszczędzić wystarczającą sumę
pieniędzy i wybudować szkołę dla ubogich dzieci w Pakistanie. Ciotka,
która nie chce przyznać się przed swoimi dziećmi, że w ramach wolontariatu opiekuje się niepełnosprawnymi z pobliskiego ośrodka pomocy.
Przyjaciółka, która anonimowo wysyła pieniądze do zaprzyjaźnionej
kawiarni, by odwiedzający ja bezdomni mogli zjeść za darmo ciepły
posiłek. Znajomy, który nawet swojej dziewczynie nie przyznał się,
że część swojej wypłaty przelewa na rzecz zaadoptowanego dziecka
z Afryki.
Jak to jest, że mniej wstydu odczuwamy dzieląc się historiami pijackich imprez, niż mówiąc o drobnych gestach wykonanych
wobec innych ludzi? Jak to się dzieje, że nie głupio nam wydać tysiące
euro na nowy sprzęt grający, ale mamy opory wrzucić kilka monet do
kubeczka żebrzącej na dworcu kobiety z dzieckiem? Jak to możliwe,
że otwarcie drzwi przed staruszkiem wchodzącym do knajpy, zaoferowanie pomocy w niesieniu zakupów starszej pani, kupno chleba dla
potrzebującego, wsparcie ramieniem słabszego wprawia nas w zakłopotanie? Dlaczego?
Czy to dlatego, że pomaganie nigdy nie było trendem?
Czy to dlatego, że kiedy słyszymy dobry chłopak przed oczami staje nam ktoś słaby? Czy to dlatego, że przymiotnik dobry kojarzy się
nam z czymś przeciętnym, po prostu ok? Czy to dlatego, że dla wielu
z nas dobre oznacza po prostu nudne? A może boimy się poczucia
odpowiedzialności za żebrzącego w metrze, poczucia przywiązania
do schorowanej sąsiadki, poczucia zaangażowania w życie osób potrzebujących? A może nie chcemy chwalić się pomocą, bo boimy się
być osądzeni jako osoby zbyt wrażliwe lub robiące coś na pokaz albo
oczekujące poklasku w zamian za swoją empatię. Mówi się, że altruizm jest najwyższą formą egoizmu. Tragiczne w skutkach powiedzenie. Jednak nawet jeśli jest w nim ziarno prawdy, wolę chyba, pomagając, czuć wynikający z egoizmu wstyd, niż nie podejmując żadnych
działań – nie czuć nic.
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

Jak mam
ci to powiedzieć?

mają moc kreowania rzeczywistości, potrafią sprawić, że czujemy się wyjątkowo
albo beznadziejnie. Potrafią zmotywować
nas do działania, ale też popchnąć do
czynów, które mogą być tragiczne w skutkach.

Spotykamy się na ulicy, w sklepie,
Zawrzało ostatnio w mediach na
w metrze albo na koncercie. Słyszę
temat mowy nienawiści. To prawda, język
cię mimochodem, kiedy rozmawiasz frustracji, nienawiści i pogardy dla druz mężem, dziewczyną albo kumplem. giego człowieka coraz szerzej i pewniej
Czasem czytam twoje komentarze
w internecie, czasem słucham wywiadu
z tobą, a czasem zwracasz się do mnie
wprost, bo akurat skrzyżowały się nasze
drogi. I coraz częściej mam wrażenie, że
ciężko nam znaleźć wspólny język i że
coraz trudniej nam wyrazić nasze myśli i emocje. Jesteś młodym albo starym
Polakiem. Jesteś młodą albo starą Polką.
Twoje wiek i płeć są nieistotne. To, co
pozwala cię zidentyfikować, to język, którym się posługujesz, a który ja, niestety,
mogę zrozumieć.
Nie każdy jest elokwentny i nie
każdy będzie poetą, nawet jeśli ma taką
ambicję. Nie musisz formułować długich
i skomplikowanych zdań, nie ma też
potrzeby, żebyś używał naukowych terminów, których nie zrozumie nikt poza
specjalistami z danej dziedziny. Jednak
warto, żebyś zastanowił się, co i jak komunikujesz innym ludziom, a przede
wszystkim swoim bliskim, bo od tego zależy, jak będzie wyglądał ich świat. Słowa

rozprzestrzenia się w mediach i na ulicach. Słowa, które kiedyś drażniły ucho
i świadczyły o braku kultury, dziś wywołują salwy śmiechu w kinowych salach. Coraz łatwiej schować się za internetowym
profilem i prawie anonimowo wystukać
na klawiaturze kilka słów „krytyki” na dowolny temat. I, choć bardzo chcielibyśmy
szukać winy u innych, nie jest za to odpowiedzialna żadna partia ani religia. To Ty
jesteś odpowiedzialny za słowa, którymi
się posługujesz. To Ty możesz podzielić
się ze światem tym, co dobre albo wylać
w eter swoje największe frustracje, przekładając je na język obelg i przekleństw.
I nie chodzi tylko o przepełnione złością
komentarze, ale też o to, jak bardzo zmienił się język dotyczący tego, co się nam
podoba. Na prawo i lewo słychać, że coś
jest „zjebane” albo „chujowe” lub – dla odmiany – „fajne” albo „zajebiste”. Czy naprawdę cieszysz się, kiedy twój chłopak
mówi ci, że masz zajebiste nogi? Może
jednak wolałabyś, żeby twoje nogi były
zgrabne? Intrygujące oczy również podobają mi się bardziej, niż te zajebiste. Co
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Ein Unternehmen der
Autohaus Berolina Gruppe

mówi ci rekomendacja filmu, który twój
kumpel określa jako „fajny”? Fajny czyli
jaki? Dobrze nakręcony? Interesujący?
A może nieskomplikowany i pozwalający
się zrelaksować?
I pewnie powiesz, że nudzę,
przesadzam i czepiam się szczegółów,
bo najważniejsza jest treść. Więc jeśli
nadal uważasz, że taki język jest w porządku i że mam przestarzałe poglądy,
to wyobraź sobie, że twoje siedmiotelnie
dziecko mówi do ciebie: Nie chcę iść do
tej zjebanej szkoły. Zadania domowe są
chujowe, a nauczyciele mnie wkurwiają.
Tylko Adrian jest fajny, ale ma taką zrytą
starą, która mu się nie pozwala ze mną
bawić. Chujowo, bo Adrian ma zajebistą konsolę, a moja się rozjebała i stary
nie chce mi kupić nowej. Czujesz to? To
właśnie język frustrata. Tak rozmawiasz
z kumplem. To słyszy Twoje dziecko,
żona czy chłopak. Nie musisz wszystkich
kochać i nie wszystko musi ci się podobać, nikt nie mówi, że życie jest łatwe,
ale nie dołuj siebie i innych własnymi słowami. I, w ramach poprawy samopoczucia, spróbuj dzisiaj rozejrzeć się dookoła
i znaleźć coś, co określisz słowami: dobry, smaczny, piękny, interesujący, sympatyczny, pomocny i szczęśliwy. Może
później łatwiej przyjdą Ci na myśl jakieś
inne pozytywy.
Danuta Kłosowiak

TransferGo rośnie coraz bardziej
18 stycznia 2019 r., Londyn – TransferGo, jedna z najszybciej rozwijających
się platform do realizacji przelewów transgranicznych, podsumowała rok
2018. Poza sukcesami związanymi z dofinansowaniem, spółka chwali się
również wzrostem bazy klienckiej i liczby przeprowadzonych transakcji.
TransferGo jest uwielbianą przez konsumentów platformą do realizacji
przelewów transgranicznych. Spółce udało się przekonwertować doskonałe
wyniki Trustpilot i NPS (międzynarodowych, internetowych narzędzi
oceny opinii konsumentów) na wyniki sprzedażowe. Już ponad 900 tysięcy
osób aktywnie korzysta z usług firmy, co przełożyło się na ponad 3 miliony
transakcji. Tylko w 2018 roku platforma posłużyła użytkownikom do realizacji
przelewów o łącznej kwocie ponad 1,3 miliarda euro. Tym samym TransferGo
ma za sobą kolejny rok, w którym zanotowała wzrost o 100%. Na wszystkich
rynkach, na których platforma jest dostępna, liczba aktywacji aplikacji wzrosła.
Spółka zdobyła również w sumie prawie 40 milionów dolarów w dwóch
fazach dofinansowania, a także zrealizowała 101% celu crowdfundingowego
założonego na platformie Seedrs.
Zadowalające dla TransferGo są również wyniki w Polsce. Łączna wartość
przelewów na platformie w naszym kraju w 2018 roku wzrosła o 50%
w stosunku do poprzedniego roku. Dzięki rodzimej wersji językowej, użycie
aplikacji w Polsce wzrosło w ciągu 2018 roku aż o 55%, a dokonanych transakcji
było o 38% więcej niż w 2017 roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników,
które osiągamy globalnie, ale również lokalnie. Staramy się być blisko
naszych użytkowników, by dostarczać im obsługę najwyższej jakości.
To przekłada się na zaufanie, jakim jesteśmy darzeni, a najlepszym
dowodem na to są stale rosnące liczby transakcji i użytkowników.
W 2018 roku udało nam się przeprowadzić dwie fazy finansowania
i kampanię crowdfundingową na platformie Seedrs, co doskonale
pokazuje naszą chęć rozwoju i ciągłego doskonalenia usługi – mówi
Daumantas Dvilinskas, prezes i współzałożyciel TransferGo.
Warto odnotować, że w Polsce firma TrasferGo jest inicjatorem cyklu
Generacja Euro, realizowanego we współpracy z Gazetą Wyborczą. Seria
artykułów podsumowuje 15 lat emigracji zarobkowej Polaków, pokazuje,
jak Polacy realizują swoje marzenia za granicą i analizuje społeczne
i ekonomiczne skutki zjawiska.

O TransferGo
Założona w 2012 roku ﬁrma TransferGo jest operatorem najszybszej i najbardziej niezawodnej platformy płatniczej w Europie.
Jest też jedyną ogólnoeuropejską ﬁrmą oferującą przelewy pieniężne, która jest w stanie zagwarantować, że pieniądze dotrą do
odbiorcy w jedynie 30 minut. Dla ﬁrmy najważniejsze jest dobro klienta, a działalność prowadzona jest z pełną przejrzystością.
Kierując się wygodą użytkownika, stworzyliśmy markę, której ufają tysiące klientów oraz opracowaliśmy produkt, który uwielbiają
(ocena „Excellent” na Trustpilot, przy 96% ocen 5* oraz NPS na poziomie 83). Chcemy możliwie uprościć transgraniczne usługi
ﬁnansowe i uwolnić je od sztucznie wytyczonych granic.
Założyciel i prezes Daumantas Dvilinskas znalazł się w 2017 r. w rankingu Forbes „30 under 30”, a ﬁrma została ostatnio
nominowana do nagrody „Najszybciej rozwijającego się startupu roku” na TechCrunch Europa Awards 2018.
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WOŚP 2019: Niech człowiek
człowiekowi będzie człowiekiem
27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz
kolejny udowodnił, jak potrzebne jest szerzenie idei miłości i dobra. Z roku na rok WOŚP zbiera coraz więcej
datków – w tym roku łączna suma zbiórki w trakcie
finałów przekroczyła 1 miliard złotych. Jednak nie tylko
z tego powodu tegoroczna edycja długo zostanie w naszej pamięci. O wyzwaniach, motywacji do działania
i chęci pomocy rozmawiamy z szefową berlińskiego
sztabu – Dorotą Rędzikowską.

Foto: Lidia Radzio, sztab

Anna Burek: Od kiedy angażujesz się w działania berlińskiego sztabu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
Dorota Rędzikowska, szefowa sztabu WOŚP Berlin: Właściwie od
kiedy tylko mogę, czyli od momentu mojej przeprowadzki do Berlina.
W październiku 2012 roku został w Berlinie zarejestrowany sztab na
21. finał – mój pierwszy finał w Berlinie był jednocześnie pierwszym
finałem organizowanym przez reaktywowany sztab. Swoją przygodę
zaczynałam jak wszyscy – jako wolontariuszka. Jedna z dwóch, swoją
drogą – WOŚP w Berlinie dopiero zaczynał się rozwijać po przerwie,
więc razem stawialiśmy małe kroczki ku temu, co mamy teraz.
Anna Burek: Jak wyglądał rozwój berlińskiego sztabu WOŚP?
Dorota Rędzikowska: Pierwszy berliński finał, w którym brałam udział,
odbywał się w lokalu poprzedniej szefowej – w Pierogarni pani Lidii
Kozłowskiej, więc specjalnie dużo organizacji nas to nie kosztowało,
ponieważ lokal idealnie sprawdzał się w funkcji miejsca goszczącego
finał. Z czasem jednak, kiedy berlińskie finały WOŚP zaczęły cieszyć
się coraz większą popularnością, musieliśmy zacząć mierzyć wyżej –
pierwsze finały w reaktywowanym sztabie były dla nas swoistą próbą
i rozeznaniem się w tutejszym środowisku. Kolejne finały odbywały się
w coraz większych lokalach: w restauracji La Luz, Haus der Jugend,
a tegoroczny – w ogromnej przestrzeni trzech pięter Werkstatt der Kulturen przy udziale około 70 wolontariuszy (a organizatorów w sumie
było około 150). Nasza strona na Facebooku również pokazuje, jak się
rozwijamy – z trzystu osób śledzących stronę WOŚP Berlin, zrobiło się
już prawie dwa tysiące – to dla nas znak, że nasza praca jest doceniana.

Anna Burek: Jaki jest przepis na sukces berlińskiego finału WOŚP?
Dorota Rędzikowska: Przede wszystkim – nieustanna nauka i obserwacja. To, co sprawdza się w małym miasteczku w Polsce, niekoniecznie sprawdzi się w Warszawie, a to co sprawdza się w Warszawie – nie
musi cieszyć się powodzeniem w Berlinie. Stolica Niemiec to bardzo
kolorowa mieszanka ludzi. Sami Polacy mieszkający tutaj różnią się
między sobą – mają za sobą różne doświadczenia migracyjne, są
w różnym wieku, urodzili się w różnych miejscach, a co za tym idzie
– lubią także co innego. Ideą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest jednak szerzenie dobra i miłości ponad wszelkimi podziałami.
Oczywiście po kilku latach działań w nowym sztabie wiemy już, z jakim
odzewem mogą się spotkać poszczególne punkty programu i zawsze
staramy się trafić w gusta jak największego grona uczestników.
Anna Burek: Co jest największym wyzwaniem dla szefowej sztabu berlińskiego?
Dorota Rędzikowska: Na pewno do specyfiki pracy sztabów zagranicznych należy dodatkowy obowiązek zorientowania się w przepisach
lokalnych. Oczywiście dostajemy wytyczne ze sztabu głównego w Warszawie, jednak wdrożenie ich w życie należy już do nas. Biurokracja potrafi przytłoczyć, jednak w Berlinie wiele osób już nas kojarzy i chętnie
służy pomocą – chociażby w kwestii rezerwacji lokalu czy negocjacji
ceny wynajmu. Musimy pamiętać, że działania WOŚP mają naturę akcji charytatywnych – dysponujemy niewielkim budżetem, a plany i pomysły mamy bezgraniczne. Tutaj nieoceniona jest pomoc specjalistów
z mojego sztabu – każdy z nas ma swoje pole ekspertyzy, każdy z nas
ma swoje zadania – doskonale się uzupełniamy i napędzamy do pracy.
Śmieję się, że dla mnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to główne zajęcie – do pracy zarobkowej chodzę po to, by móc opłacić rachunki, a po niej móc rozwijać nasz berliński sztab, a co za tym idzie – także
siebie. Praca na stanowisku szefowej sztabu jest wyzwaniem z wielu
powodów i choć miałam ogromne wsparcie od swojej poprzedniczki,
a także możliwość uczenia się od niej podczas finałów organizowanych
jeszcze w starym składzie, nadal z wielką pokorą podchodzę do swoich
obowiązków i staram się wyciągać wnioski z każdej sytuacji. Zeszłoroczny finał nie poszedł w całości po naszej myśli – popełniliśmy błędy,
które jednak zaowocowały refleksją. Niejednokrotnie zastanawiałam
się, czy aby na pewno podołam zadaniu, czy na pewno jestem w stanie
stanąć na jego wysokości. Wtedy jednak energia i miłość WOŚP działały cuda – otaczają mnie wspaniali ludzie, którzy w każdej sytuacji są
dla mnie wsparciem.
Anna Burek: Tegoroczna końcówka finału WOŚP upłynęła właściwie
pod hasłem: wsparcie.
Dorota Rędzikowska: To dla nas niesamowicie bolesna sytuacja. To,
co wydarzyło się w tym roku w Gdańsku, to ból nie do opisania. Trudno
nam komentować tragiczną śmierć prezydenta. Zgodnie również apelujemy do wszystkich tych, którzy roszczą sobie prawo do komentowania decyzji Jurka Owsiaka w sprawie rezygnacji z funkcji prezesa
fundacji. Nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie tego, co Jurek
w tym momencie czuje – miejmy szacunek dla jego decyzji i zamiast
dywagować nad jej słusznością, okażmy mu wsparcie – pokażmy, że
dla niego jesteśmy lub przelejmy dodatkową złotówkę na konto WOŚP.
Pokażmy, że nie agresją, ale dobrem i miłością chcemy odpowiadać
na zło. Pokażmy, że potrafimy być dla siebie ludźmi. Poznałam Jurka
osobiście w trakcie swojej kadencji szefowej – chciałabym, by otrzymał
od nas takie wsparcie, na jakie zasługuje – nieważne, co zdecyduje, my
do końca świata i jeden dzień dłużej będziemy grać dla Jurka.
EDIT: Dzień przed oddaniem wywiadu do druku Jurek Owsiak zdecydował się wrócić na stanowisko prezesa fundacji, co Dorota Rędzikowska
skomentowała tak: Cieszymy się niezmiernie i mamy dziesięciokrotnie
większą motywację i chęć do działania!
Anna Burek

Anna Burek: Jak wygląda praca nad finałem WOŚP?
Dorota Rędzikowska: Przede wszystkim praca nad finałem to nie tylko aktywność związana z jedną niedzielą w roku, ale kilkumiesięczne
przygotowania do imprezy, a także – już po finale – zamykanie kwestii
organizacyjnych. Poza samym weekendem finałowym, nasze aukcje
i zbiórki trwają na ogół aż do końca stycznia. Potem następuje ostateczne zliczanie zebranych środków, a zaraz potem – planowanie kolejnych kroków. Śmiejemy, się, że okres po finale to jednocześnie okres
przed finałem. Wiosna to czas może nieco większego luzu, ale wakacji od WOŚP nie robimy sobie praktycznie wcale (śmiech). Od 2017
roku uczestniczymy w corocznych spotkaniach sztabów zagranicznych,
oprócz tego wolontariusze spotykają się na Festiwalu Pol‘and’Rock
(wcześniejszym Woodstocku) – właściwie nasze życie kręci się nieustannie wokół Orkiestry.

Foto: Aleksandra Kubiak, wolontariusze Finału
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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

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
KONTAKTY | 9 | KONTAKTY

PRAWO / ADWOKACI

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

Ku r f ü r s t e n d a m m 1 5 2 , 1 0 7 0 9 B e r l i n

Porady prawne, pisma procesowe i reprezentacja
prawna przed sądami w zakresie:

KANCELARIA ADWOKACKA
URBAN GOZDOWSKI

Porady w języku polskim i niemieckim
prawo pracy – m.in. wypowiedzenie umowy o prace, mindestlohn,
prawo karne – m.in. praca na czarno, oszustwo podatkowe,
prawo upadłościowe – reprezentacja dłużników i wierzycieli
na wszystkich etapach postępowania upadłościowego,

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

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

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA
Rok założenia 2003

Peter Kupisz
Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

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

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

TŁUMACZE
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

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

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

DOROTA CYGAN

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – mgr Artur Balon

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

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

Tłumacz przysięgły – mgr Karolina Kosior
Sigmaringer Str. 1 (4. piętro)
10713 Berlin–Wilmersdorf
tel. 030/536 455 59 lub 0176/844 663 88

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

karolina.kosior@t-online.de; www.polnisch-uebersetzer.com

Zygmunt J. Piątosa

Blissestr. (U7) 100 m, Berliner Str. (U9) 800 m
Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

MARIA GAST-CIECHOMSKA

TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA - TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE
Hessenring 16, 12101 Berlin, Nähe S-Bhf. Südkreuz
Tel./faks 45 32 758
0160 94 111 856
E-Mail: gast.freespace@gmx.de
Teksty medyczne, dokumenty, umowy, teksty techniczne

Tłumacz przysięgły 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

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
Ewa Golabek-Alberth
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Porady z prawa polskiego
i niemieckiego

walt)? Czy informacje podane o adwokatach w Gelbe Seiten
odpowiadają stanowi faktycznemu?

Pracuję w Niemczech. Wymówiłem stosunek pracy, a potem
zdecydowałem się to wymówienie cofnąć. Pracodawca nie ma
nic przeciwko temu. Jakie są skutki takiego cofnięcia wymówienia?

Troszczenie się o to, by piwnica była sucha, należy do obowiązków
wynajmującego (Vermieter). Jeśli on obowiązku tego nie wypełnia,
to najemca (Mieter) ma prawo żądać odpowiedniego zmniejszenia
czynszu (m.in. orzeczenie sądu rejonowego (AG) w Bad Bramstedt,
sygnatura akt: 5 C 44/89).

Generalnie każdy adwokat jest uprawniony do reprezentowania
klientów w prawie wszystkich dziedzinach prawa. Adwokat specjalista (Fachanwalt) jest adwokatem, który spełniać musi odpowiednie
Jestem właścicielem firmy w Niemczech. Jeden z moich pra- ustalone najczęściej przez izbę adwokacką (Rechtsanwaltskammer)
cowników doznał uszczerbku na zdrowiu z winy osoby trze- obiektywne kryteria. Chodzi tu o udokumentowaną liczbę opracowaciej. Pracownik będzie w związku z tym przez parę tygodni na nych przypadków w danej dziedzinie prawa w ciągu danego okresu
chorobowym i moja firma musi na niego płacić tzw. Entgeltfor- czasu (na przykład 50 przypadków w ciągu 3 lat)), a także udokutzahlung. Czy firmie przysługuje roszczenie odszkodowawcze mentowane odbywanie dodatkowego kształcenia w danej dziedziw stosunku do osoby trzeciej?
nie prawa. Określenie Fachanwalt istnieje tylko w następujących
gałęziach prawa: prawo karne (Strafrecht), prawo rodzinne (FamiW przypadku doznania przez pracownika uszczerbku na zdrowiu lienrecht), prawo pracy (Arbeitsrecht), prawo o niewypłacalności (Inw wyniku zawinienia osoby trzeciej, temu pracownikowi przysługuje solvenzrecht), prawo socjalne (Sozialrecht), prawo administracyjne
roszczenie odszkodowawcze w stosunku do tej osoby trzeciej. Jeśli (Verwaltungsrecht). Podane w Gelbe Seiten informacje dotyczące
pracownik w wyniku utraty zdrowia stał się niezdolny do pracy, to adwokatów są najczęściej sporządzone przez samych adwokatów,
odpowiednie jego roszczenia odszkodowawcze przechodzą na pra- dlatego ich prawidłowości nie da się obiektywnie sprawdzić. Adwokacodawcę (§ 6 Abs. 1 EFZG). Powodem takiego rozwiązania jest to, ci w swoich ogłoszeniach podają też często tzw. ciężar działalności
iż pracownik kasowałby podwójnie: raz roszczenie odszkodowaw- lub zainteresowań (Tätigkeitsschwerpunkte, Interessenschwerpunkcze od osoby trzeciej, drugi raz w ramach tzw. Entgeltfortzahlung te). Generalnie adwokaci podać mogą 3 Tätigkeitsschwerpunkte
od firmy, w której jest zatrudniony. Pracodawca żądać więc może od i 5 Interessenschwerpunkte.
osoby trzeciej: kwoty odpowiadającej zarobkom brutto pokrzywdzonego pracownika oraz równowartości odpowiednich składek ubez- Wynajmuję w Niemczech mieszkanie. Moja piwnica jest całkopieczeniowych (Sozialversicherung) płaconych przez pracodawcę wicie wilgotna. Wszelkie zastosowane przeze mnie środki zapona rzecz pracownika.
biegawcze nie przyniosły rezultatów. Co mam robić?

Z chwilą, gdy wymówienie dotarło do pracodawcy, to stało się też
i prawnie skuteczne. Prawnie rzecz biorąc, nie można go więc „cofnąć“. Jeśli jednak zarówno pracownik jak i pracodawca nie mają nic
przeciwko temu, by stosunek pracy istniał dalej i by pracownik wymówienie „cofnął“, to należy to potraktować tak, jakby strony zawarły
nową umowę o pracę na tych samych warunkach pracy i płacy.
Do jakich adwokatów najlepiej jest zwracać się w danych sprawach? Co oznacza określenie adwokat specjalista (Fachan-

Renciści pytają, doradca
rentowy odpowiada
Prowadziłam odwołanie przeciwko zaliczeniu mojej polskiej wysługi lat. Teraz otrzymałam po raz drugi Widerspruchsbescheid.
Chciałabym wnieść ponownie pozew do sądu. Czy jest to możliwe?
Jak wynika z pełnego opisu postępowanie sądowe prowadzone było
już wcześniej. W takim kontekście konieczne było sprawdzenie, czy
są podstawy do wniesienia apelacji od wyroku pierwszej instancji, czyli
skierowanie sprawy do drugiej instancji sądu socjalnego. Czy taki krok
byłby zasadny, wymagało oczywiście wtedy fachowego sprawdzenia,
czyli zapoznania się z aktami sprawy, a w szczególności z wyrokiem
pierwszej instancji. Natomiast ponowne wniesienie pozwu w oparciu
o te same wnioski i uzasadnienie nie jest dopuszczalne, chyba że pojawiły się nowe dowody, czy dokumenty. Nie jest możliwe powtórzenie pozwu szczególnie wtedy, gdy zawarto ugodę, czy też doszło do
uznania roszczenia, bo w obu wypadkach chodzi o dobrowolną zgodę
na zakończenie sprawy.

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

Czytałam w prasie że podwyżka dodatku za wychowanie dzieci
urodzonych przed 1992 wynosi 62,06 euro zamiast dotychczasowych 32,06 euro za każde dziecko. Tymczasem mój dodatek za
dwójkę dzieci wynosi niespełna 15 euro za każde, dlaczego?
Przy podawanej przez prasę wysokości dotychczasowego dodatku
za wychowanie dzieci chodzi o pełną kwotę wymienionego dodatku
przy uwzględnieniu tutaj typowego przypadku kobiety niepracującej. Natomiast obliczanie omawianego dodatku w przypadku kobiety
pracującej, kiedy w życiorysie ubezpieczeniowym zarobki w danych
latach stanowią główną część zebranych punktów zaliczeniowych,
ogranicza się ono do różnicy pozostałych punktów do wysokości limitów rocznych, istniejących dla maksymalnych zaliczalnych zarobków
w danym roku. Wspomniane limity redukują więc w tym przypadku
sporą część dodatkowego wynagrodzenia za urodzenie i wychowanie
dzieci.
Pobieram rentę od roku 1996. Czytałam, że w październiku 2013
wyszły nowe przepisy, które dotyczą wypłacania rent dla Obcokrajowców w stu procentach. Chciałabym się upewnić, czy
w związku z tym w przypadku przeniesienia się do Polski zachowam rentę w pełnej wysokości?

Inaczej wygląda sprawa, jeśli są podstawy do odwołania z innego ty- Przytoczone zmiany weszły w życie 1 października 2013 i dotyczą
tułu aniżeli dotychczasowe wnioski odwoławcze w pierwszym odwo- poprawy wypłat rent obywatelom EU przez DRV (niemieckie organy
łaniu.
rentowe). Jednakże opisany przypadek renty nie jest objęty wspomnianą zmianą, jeśli posiada się status pochodzenia. Zresztą nowo
W moim życiorysie ubezpieczeniowym brak jest zaliczenia kilku- wprowadzone przepisy nie anulowały wcześniejszych ustaleń polskonastu w sumie miesięcy chorobowego jako czasów składkowych. -niemieckich ani FRG, czyli ustawy o rentach obcych i ich wykładni.
Czy opłaca się złożyć w tym zakresie odwołanie ?
Wiadomości podawane w prasie cechują się często pożądaną zwięzłością, w związku z czym nie wyjaśniają na ogół regulacji szczegóJeśli są to rzeczywiste miesiące zwolnienia chorobowego, a przy tym łowych, takich jak tutaj, czyli - jakich poszczególnych krajów unijnych
istnieją dokumenty w postaci list płac za przedmiotowe miesiące, dotyczą, ani też nie omawiają odstępstwa lub zachowania przyznaz których wynika wypłacanie pełnego wynagrodzenia, wtedy odwoła- nych na uprzywilejowanych warunkach punktów zaliczeniowych.
nie ma szanse na pozytywne uwzględnienie. W przeciwnym wypadku DRV wychodzi z założenia, że za czas zwolnienia chorobowego
otrzymywało się zasiłek chorobowy, który był rozliczanyw odpowiednio
zmiejszonej wysokości przez zakład pracy z ZUS przy przekazywaniu
Helena Surmack radca prawny,
globalnych miesięcznych składek.
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
Natomiast konkretnej oceny opłacalności można dokonać posiadając
pełną dokumentację zaliczeniową stażu pracy.
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WARTO WIEDZIEĆ
- zgniły owoc, złoty melon czy mrówka, która
świat podniosła? A może „nie czyń drugiemu,
bo mi to niemiłe”?
Zafrapowała nas ostatnio nad wyraz intensywna dyskusja na temat pewnej fundacji
i sposobów oraz motywów jej zarabiania.
Jesteśmy mocno neutralni w osądach,
jednak wychodzimy z założenia, że każdy
z nas posiada wolną wolę i może robić co
chce, a także posiadać rozmaite poglądy,
które jednym wydadzą się słuszne, a innym
już nie. To zbójeckie prawo każdego z nas.
Zatrzymajmy się i zastanówmy chwilę. Jeżeli odrzucimy wszystkie opinie za i przeciw zwolenników i przeciwników owej
fundacji i odłożymy na bok emocje, to powstanie nam zupełnie inny, czysty obraz
sytuacji, który można przeanalizować. Prawo jasno określa charakter, ramy działania
i finansowanie organizacji pożytku publicznego, którymi są między innymi fundacje.
Na potrzeby naszej analizy potraktujmy
fundacje jako firmy, czyli takie podmioty,
które przynoszą zysk i generują go z otrzymywanych środków. Obrót firmy musimy
podzielić na koszta utrzymania, inwestycje i zysk. Każda firma, aby utrzymać się
na rynku, potrzebuje część pozyskanych
środków inwestować. W tym przypadku
inwestycją fundacji są koncerty i wydarzenia muzyczne, które mają trafić i skupić,
a przede wszystkim przekonać do idei młodzież. Dzięki sponsorom można zrealizować tego typu wydarzenia czy event’y. A to
najlepiej zrobić za pomocą muzyki, która –
jak wiadomo – jednoczy i łagodzi obyczaje.
To młodzież przede wszystkim jest tu kapitałem przynoszącym zysk. I to się sprawdza. Rokrocznie fundacja bije rekordy zebranych kwot. Zatem strategia biznesowa
jest skuteczna.
Mało kto z darczyńców wie, jak funkcjonuje firma, ile procentowo z obrotu wynoszą
koszty, ile to inwestycje, a ile zysk. Pokutuje trochę w naszej mentalności obraz
prowadzenia biznesu na zasadzie kartelu
narkotykowego. Minimalny nakład przekłada się na relatywnie olbrzymie dochody.
To jest kompletny mit i trzeba głośno o tym
powiedzieć. Tak to nie funkcjonuje! Nierzadko prowadzenie działalności sprowadza się do zasady pareto 80/20, gdzie owe
20 to zysk a 80 procent obrotu to koszty

i inwestycje. Idźmy dalej w naszej analizie. Jeżeli są środki, jeżeli bilanse rosną
i jeśli strategia się sprawdza, to prezes firmy i pracownicy powinni otrzymywać wynagrodzenie za swoją, bądź co bądź skuteczną pracę. Podobnie jak Państwo czy
ja, czy wydawca tej gazety. Każdy z nas
wykonuje swoją pracę i oczekuje za nią
stosownego wynagrodzenia. To jakby nie
podlega żadnej dyskusji i jest tak oczywiste, jak to, że jutro też jest dzień. Podobnie osoby kierujące fundacjami poświęcają
swój czas i pracują na ich rzecz i należałoby im się z tego tytułu wynagrodzenie. To
chyba niezbyt śmiałe twierdzenie? Niestety, ramy prawne fundacji nie dopuszczają
takiego stanu rzeczy, więc kierujący nimi
zakładają i angażują do współpracy oraz
obsługi fundacji zewnętrzne firmy, gdzie
już w majestacie prawa mogą otrzymywać
wynagrodzenie za poświęcony czas pracy.
Ludzie z fundacji zbierają pieniądze i różne
inne formy datków, organizują aukcje, aby
je spieniężyć, gromadzą, liczą i rozdzielają
środki na ustalone pomocą cele, organizują
wydarzenia, czasem angażują do pomocy
znane osobistości, celebrytów i muzyków.
Innymi słowy poświęcają swój czas i pracują na rzecz fundacji, aby zrealizować
statutowe cele. To może być budowanie
szkół w krajach trzeciego świata, pomoc
bezdomnym i ubogim lub zakup sprzętu
medycznego dla najmłodszych pacjentów.
I tak zasadniczo działa każda fundacja.

nieoceniona, ponieważ lokalnie i niejednokrotnie w nieszablonowy sposób docierają do darczyńców i przekonują ludzi do
pomocy. Taka dobrowolna pomoc jest skuteczniejsza niż wymuszona przez państwo
podatkiem, gdzie machina biurokracji i jej
utrzymanie również kosztuje, a proces
zbierania środków i ich rozdziału jest bardziej złożony. Fundacje jako mniejsze podmioty mają często lepsze strategie i dzięki
temu osiągają lepsze wyniki.
Ponadto pomagają i odciążają swoją
pomocą lokalne ośrodki władzy, które są
mocno ograniczone budżetowo. Jednak
żeby zrozumieć i zaakceptować mechanizm działania takich organizacji, musimy
przede wszystkim odrzucić emocje i spojrzeć na zjawisko w bardziej ekonomiczny
sposób. A więc nie tylko, jak są skonstruowane i jak działają, ale też jaki przynoszą
zysk względem kosztów. Żywię głęboką
nadzieję, że żadna z nich nie generuje
strat, pod tym względem, oczywiście.
W przypadku organizacji ratujących życie
lub pomagających je ratować, szczególnie na tym jego wczesnym etapie, żadna
kalkulacja i żaden bilans nie powinien być
ujemny, a tym samym budzić zastrzeżeń
i negatywnych emocji. „Kto ratuje jedno
życie, to jakby cały świat uratował” - ten
cytat z Talmudu odgrywał bardzo dużą
rolę wśród ludzi dobrej woli i szlachetnego
serca podczas drugiej Wojny Światowej.
Irena Sendlerowa czy Janusz Korczak to
nazwiska tych odważnych i wielkich Polaków, którym ta idea przyświecała i którzy
kierowali się nią aż do śmierci. Jako Polacy, jako Polska, mamy dosyć niekorzystne
położenie geopolityczne i jesteśmy krajem
buforowym na osi wiecznego konfliktu. Jednak dzięki nieprzeciętnym cechom charakteru, niezłomności i odwadze możemy
poszczycić się wielkimi nazwiskami osób,
które odegrały niejednokrotnie olbrzymią
rolę w historii i są znane na całym świecie.
A czy jakikolwiek inny kraj ma drugą taką
„fundację” i takie osiągnięcia jak my?

Ktoś miał szlachetną ideę. Urzeczywistnił ją i z pomocą wielu osób zebrał środki,
aby pomagać innym. W końcu można tak
robić i prawdę mówiąc, każdy z nas mógłby się tego podjąć. Tylko że albo nam się
nie chce, albo nie mamy pomysłu, jak
tego dokonać. Dlatego też chętnie korzystamy z pomocy osób prowadzących takie organizacje, gdzie łatwiej i wygodniej
udzielić pomocy potrzebującym, wrzucając pieniądze do puszki lub przekazując je
w innej formie, aby wspomóc tych, których
chcemy. Organizacji pożytku publicznego jest wiele i wiele też różnorodnych celi
wspierają. Wachlarz wyboru jest szeroki.
Osobiście uważamy, iż idea fundacji oraz To pytanie pozostawiamy otwarte. Nam.
ich pomoc jest bardzo potrzebna i często Wszystkim. Polakom.

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

Ewelina Drajling
Polish Mastermind Club
Kolonnenstraße 16
10829 Berlin
Mail: polmasterclub@gmail.com
Tel.: +491747510304
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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

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

Ewa Gertzen

•
•
•
•
•
•
•
•

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

„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

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
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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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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Steuernummer, księgowość miesięczna i roczna, meldunek firm
bez stałego zameldowania w Berlinie, Kindergeld, handel w e-bay,
pisma, EKS, rozliczenie z skarbówką, zwrot Vat,
Businessplan dla Jobcenter, płace pracowników.

Tel.: 0176 98550855

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

A.B. Komorek-Menke

Anerkannte Bilanzbuchhalterin mit Zertifikat
Doradztwo, Buchhaltung, rozliczenia podatkowe,
bilanse, sp.urzędowe i biurowe.

Kontakt: 0177 3105617, 0173 2149576
Prenzlauer Berg, Am Friedrichshain Park

Bezkonkurencyjne ceny na rynku
Ubezpieczenie samochodu nawet do 60% taniej

Darmowa oferta.

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.

Tel.: +49 163 190 40 27

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

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

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

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

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Ambulanter Pflegedienst ConVIDA
in Teltow sucht Pflegehelfer und
Fachkräfte für Volleinstellung,
gute Konditionen, gute Bezahlung, gute
Arbeitsklima, keine doppelt Dienste!!
Voraussetzung Führerschein kl.B ,
Deutschkenntnisse,
gute Einstellung.
Sehr gerne Katholische Konfession!!!
Mobil: 0157 73 78 95 44 (po polsku)
Büro: 03328 339 10 81,
convidapflege.de

Państwowa Szkoła Europejska
w BERLINIE
z językami nauczania niemieckim
i polskim ma jeszcze wolne miejsca dla
uczniów w pierwszych klasach.
Zajęcia w naszej szkole odbywają
się od 8:00 do 16:00, z rytmizacją zajęć
lekcyjnych, czasu wolnego oraz kół
zainteresowań.
Chętnych serdecznie zapraszamy
i prosimy o kontakt:
Katharina-Heinroth-Grundschule - SESB
Münstersche Straße 16
10709 Berlin, Tel: (030) 89 04 39 51-11
sekretariat@katharina-heinroth-grundschule.de
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Finanse
NAUKA/ /Księgowość
PRACA / Ubezpieczenia

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
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.)

Einsatzort: Berlin
Eintrittsdatum: ab sofort
Stellenbeschreibung:
Praca w hotelu (sprzątanie pokoi)
w Berlin/Niemcy

Szukamy pracowników (k/m)
od zaraz w Berlin/Niemcy
25 h godzin/tydzień
(poniedziałek-niedziele/5 dni tygodniowo)
od 9.00 do 15.00/10,56 €/h plus 75% dodatek
za święta i niedziele

Kontakt telefoniczny po polsku
Natalia Kwiatkowska: 0049 151-17265567

HCL Hotel & Catering Service GmbH
Allee der Kosmonauten 33 G
12681 Berlin
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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

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

* 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

Szukam pracy: Profesjonalne polerowanie lakieru oraz zabezpieczenie
lakieru, pranie tapicerki samochodowej z najmniejszymi detalami,
praca także jako lakiernik,wykonywanie drobnych napraw
samochodowych. Tel.: 0163 7604939

POSZUKUJEMY
asystentki medycznej (MFA/Arzthelferin)

Szukam Panią do sprzątania, wiek od 40 lat, wymagana Gewerbe,
Rejon Neukölln/Rudow. Tel.: 0172 8224324

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

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!!!

Przedsiębiorstwo budowy i instalacji rur i przewodów rurociągowych
Grupy Gasag BEGA.tec sp. z o.o.: Gasag Gruppe BEGA.tec GmbH szuka doświadczonych:
spawaczy rurociągów ze stali nierdzewnej, wymagane: uprawnienia/certyfikat E-Hand (111)
oraz dodatkowe kwalifikacje niezbędne przy budowie rurociągów
pożądane: świadectwo egzaminu spawacza wg. DIN EN ISO 9606-1 oraz arkusz roboczy
DVGW (odpowiednik polskiej POGP) GW 350 do warunków budowlanych
niezbędne: prawo jazdy klasy C1E
praca: od zaraz
stosunek pracy: zatrudnienie etatowe
prosimy o wskazanie oczekiwanego wynagrodzenia
informacje dodatkowe na stronie: www.begatec/Karriere

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

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

Szukam stolarza, montera mebli na wymiar, do 450 € Basis.
Tel.: 030 92405384 lub 0151 59119112
Nauka angielskiego, konwersacje, korepetycje. Skutecznie i wesoło.
Jestem absolwentką studiów w Wielkiej Brytanii, posidam kwalifikacje
oraz doświadczenie z dziećmi i dorosłymi. Kontakt tel.: 0176 97889459

Szukamy Pani na pomoc stomatologiczną/uczennicy na pomoc
stomatologiczną od zaraz. Tel.: 030 68087813
Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje
pilnie opiekunki w wieku 30-45lat, na dłuższy czas. Pytania prosimy kierować pod numery tel./sms: 0049 151 22774003 (po niemiecku),
tel.: 0151 43341735 (po polsku), e-mail: marti2009@o2.pl
Lekcje gry na pianinie. Tel.: 0157 32020023
Poszukiwana opiekunka do dwojga starszych osób, z którymi miałaby
zamieszkać. Gropiusstadt. Warunki do omówienia. Tel.: 030 86389707
Przyjmę do pracy mechanika samochodowego, mechatronika, blacharza i lakiernika. Tel.: 0172 3263721
Warsztat samochodowy Berlin – Lübars, poszukuje wykwalifikowanego
blacharza samochodowego. Informacje tel.: 0157 83739131
Przyjazna praktyka stomatologiczna w Berlinie (Charlottenburg)
poszukuje od maja/czerwca uczenicy (praktykantki), „Ausbildung zur
Zahnarzthelferin”. Tel.: 030 3125523 lub 030 3131884
Szukam pracowników z Gewerbą do pracy przy opróżnianiu mieszkań
i piwnic. Tel.: 0151 24242432
Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Spandau) poszukuje higienistkę stomatologiczną/asystentkę stomatologiczną na cały lub pół etatu.
Minijob (do 450 Euro) też możliwy. E-mail: zahnpra@web.de
Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Spandau) poszukuje AZUBI do
wykształcenia się jako asystentka stomatologiczna (Zahnmedizinische
Fachangestellte). E-mail: zahnpra@web.de
Examiniertes Pflegepersonal gesucht. Wir suchen für unseren
schwerstbehinderten 15 jährigen Sohn Dylan liebevolle und zuverlässige Krankenschwester. Dylan ist im Wachkoma und wird dauerbeatmet.
Er wird über eine Magensonde ernährt. Seine Pflege findet bei uns im
Haus statt. Voraussetzung ist die deutsche Sprache. Der Anfangsstundenlohn beträgt 14,50 €. Spät – und Nachtschicht. Keine Wohnmöglichkeit. Barbara Herrndorf – Intensivpflege zu Hause – Amselsteig
55b, 14621 Schönwalde/Glienicke, Tel.: 03322 4294210, Fax: 03322
4294211, Mobil: 0163 4645914
Szukam pracy przy osobach starszych w godzinach rannych i popołudniowych. W sobotę posprzątam mieszkanie.
Telefon: 0176 48753134
Szukam kierowcy z prawem jazdy kat. C/7,5t. Praca od pn do pt. Stanowisko pracy pod Berlinem w Großbeeren. Praca od 4:00-12:00 godz.
Zarobki w granicach 1900 € netto. Ciężarówka 7,5 t. Bonusy Sezonowe/
Świąteczne. Umowa o prace na stale.
Praca od zaraz.Tel.: +49 177 8778049
Szukam pilnie sumiennej i doświadczonej pomocy domowej w ramach
np. mini job w celu długotrwałego zatrudnienia. Kontakt: 0177 2598776

Zatrudnie fizjoterapeutów z uznanym
dyplomem na cały, pół etatu bądź minijob.
Okręg Zehlendorf, Lichterfelde i Kudamm.
Tel.: 030 / 88714447 Zgłoszenia na: physiokudamm@web.de

KANCELARIA ADWOKACKA
LUIZA A. KIJOWSKA
Poszukuję do kancelarii w Berlinie sekretarkę, ReNo. Mile
widziane, ale nie obowiązkowe, doświadczenie w pracy.
Znajomości języka polskiego i niemieckiego konieczne.
Zgłoszenia proszę przesyłać na e-mail: info@ra-kijowska.de
lub dzwonić pod nr. tel.: 030-31166926 lub 0178-1979053.
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Zimna obojętność
Życie nie przestaje nas zaskakiwać, szczególnie kiedy żyjemy wśród ludzi, którzy
mają do opowiedzenia swoje historie, bo
każdy jakąś ma.
Sławne i nieznane, wielkie i prozaiczne otaczają nas każdego
dnia. Natomiast te, które interesują nas najbardziej, to są nasze
własne. I nic w tym dziwnego ani egoistycznego, a wręcz świadczy to o naszym psychicznym zdrowiu. Jeśli nie przeradza się to
w zimną obojętność.
I nie ma się co dziwić, że świat się uodpornił, zbudowaliśmy w sobie i wokół siebie pancerze. Przepełniają nas smutne
i tragiczne wiadomości z każdego zakątka świata. Myślę, że jak
we wszystkim, trzeba znaleźć zdrowy środek. Nie dać się przygnieść ciężarem smutku i tragedii na tym świecie, ani również

dajmy stałej refleksji nasze decyzje, zachowanie, pragnienia. Kiedy się kłócimy, przemawiają przez nas emocje - negatywne, lecz
nadal emocje, gdy jednak stajemy się sobie obojętni, przestajemy
zauważać drugą osobę, jest to koniec. Trudno jest przezwyciężyć
nienawiść, rozpalić na nowo miłość. Lecz nie jest to niemożliwe.
Wymaga to od nas ogromu pracy, przede wszystkim nad sobą,
nad naszymi reakcjami, sposobem doświadczania tego, co nas
spotyka. A przede wszystkim zobaczenia być może tego, czego
przez długi czas nie chcieliśmy zobaczyć...
„- Widzisz jej łzy?
- Nie...
- I właśnie, na tym polega obojętność...”
Z wielu powodów – wyrzutów sumienia, przyznania się do błędu,
niemocy...
Luty jest dla mnie ostatnim miesiącem zimy, w marcu wyczekuję już wiosny, lecz by do niej dotrzeć, trzeba czasami przetrwać
trudne momenty szarości i zimna. A tego możemy dokonać tylko dzięki zainteresowaniu drugą osobą, wystarczy tą najbliższą,
obok nas. Czego sobie i Państwu życzę.
Anna Maria Wladkowska
zobojętnieć na jego potrzeby. Miłość i zainteresowanie trzeba pielęgnować jak ogród. Najsmutniejsze są historie par, które rozstają
się z powodu zaniedbania swojej relacji, w której miłość z każą
kłótnią i złym słowem gasła, aż do momentu, kiedy oboje zmęczeni decydują się żyć osobno, bo nie mogą już żyć razem.
Kiedyś ktoś mi powiedział, że granica między miłością
i nienawiścią jest cienka. Myślę, że jest w tym wiele mądrości, ponieważ nienawiść jest kompletnym brakiem miłości, tak jak ciemność - brakiem światła. Lecz jeszcze bardziej niebezpieczna jest
obojętność, ponieważ ona sprawia, że zaniedbujemy to, co dobre,
to na czym nam naprawdę zależy. Obojętność zabija niewidzialnie, powoli, pod pretekstem. Dlatego nie dajmy jej się zwieść. Pod-

Matrymonialne / Towarzyskie
Pani L.65 z Berlina wesoła uczciwa niezależna zadbana o dobrym serduszku. Pozna Pana, który ma dość samotności, celem miłych wspólnych
spotkań, spacerów. Tel.: 0157 74422950 lub 0048 77 888954894

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę pomieszczenie biurowe, centrum Spandau, naprzeciwko
Spandau-Arkaden (ok. 25 m²). Tel.: 0152 25915255
Sprzedam działkę inwestycyjno-turystyczną z całorocznym letniskowym domem z drewna, elektrownią i stawem, 15140 m², 450 000 zł, Ośno
Lubuskie, tel.: +48 504 036645, www.krainalesna.com.pl
Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, okolice
Trzciela, wyjazd z autostrady,198km od Berlina. Cena od 4,50 €/m².
Niektóre działki z własnym lasem i domem, na innych – na życzenie
wybuduje dom. Tel.: +48 602 134360, www.osada-pachy.pl

Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie, o pow. 99 m², 200 m od plaży
w Pobierowie (z korzyścią dla Firm – odliczenia podatku VAT)
Tel.: 0048 608 084600
Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie 48 m², 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
Starszy pan wynajmnie pokój od 01.02. solidnej osobie lub studentowi, studentce przy Kudammie. Tel.: 0160 96969990
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Wśród „Baśni tysiąca i jednej nocy”
Na pewno słyszeli Państwo opowieść „Ali-Baba i 40 rozbójników” czy też
„Sindbad Żeglarz”, które opowiadała okrutnemu mężowi piękna Szeherezada. Nie każdy jednak zna ich indyjsko-perski rodowód. Ja w każdym razie
czytałam je jako dziecko i bardzo mnie one intrygowały, bo pozwalały
zajrzeć w zupełnie inny świat.

Wyspa Gheschm

Jak co roku, do ostatniej chwili nie byłam pewna kiedy i jak długi będę miała urlop, więc
kiedy w listopadzie nareszcie stanęłam przed
wyborem celu mojej podróży, zadałam sobie
dwa pytania: który piękny kraj nie jest aktualnie oblegany przez tłumy turystów i jaką inną
kulturę chciałam już od dawna poznać. Odpowiedź pojawiła się natychmiast – Iran. Dziedzictwo starożytnej Persji, kraj o burzliwej historii,
o którym głośno ostatnio w mediach z powodu
nałożonych na niego sankcji. Kraj o powierzchni 5 razy większej niż Polska, gdzie w okresie
noworocznym można doświadczyć właściwie 4
pór roku, w zależności od tego, w który z jego
regionów się udamy. Kraj, o którym przeciętny
Europejczyk wie mniej więcej tyle, co nic.
Decyzja o zakupie biletów zapadła
równie szybko. Dla rozwiania wątpliwości i w
przygotowaniu do rozmowy z bliskimi przeczytałam kilka niemiecko-, angielsko- i polskojęzycznych relacji kobiet podróżujących samotnie
po Iranie i tylko upewniłam się, że wybrałam
właściwie. Kupiłam bilet do Teheranu. Nie będę
Państwa okłamywać, że nie miałam żadnych
obaw. O ile pewna byłam słuszności podjętej decyzji, o tyle sporo kwestii organizacyjnych pozostawało wielką niewiadomą, a różni
znajomi starali się mnie zniechęcić lub też za
wszelką cenę odwieść od podróży. Wiedziałam
też, że będę się musiała uzbroić w cierpliwość
w związku z restrykcyjnymi przepisami obowiązującymi kobiety w tym kraju, również turystki.
Kiedy informowałam znajomych, dokąd mam
zamiar się udać, słyszałam najczęściej: Przecież to niebezpieczne! A chustkę już kupiłaś?
Chyba zwariowałaś!
Nie, nie zwariowałam. Wzięłam do
ręki mapę i przewodnik, skontaktowałam się
ze wszystkimi znajomymi, którzy mogli opowiedzieć mi coś o Iranie z własnego doświadczenia
i zaczęłam planować swoją nieco ponad dwutygodniową podróż. Po kilku przygodach z załatwianiem rozmaitych formalności (wyrabianie
paszportu i zawieranie odpowiedniego ubezpieczenia w okresie okołoświątecznym bywa nieco
skomplikowane) otrzymałam upragnioną wizę
i kilka dni przed Sylwestrem wyleciałam do Teheranu. Mogłabym Państwu opowiedzieć wiele
rzeczy na temat Iranu i moich doświadczeń,
ale skupię się tylko na kilku i mam nadzieję, że
w ten sposób zachęcę Państwa do zainteresowania się tym niesamowitym krajem i wyrobienia sobie własnej opinii na jego temat.
Spędziłam w Iranie ponad 2 tygodnie. Podróżowałam sama, prawie wszystkimi dostępnymi
środkami transportu i o różnych porach dnia.
Odwiedziłam różne miasta i miejsca, a każde
z nich było jak odrębna bajka o wyjątkowym
charakterze. Niemal zawsze mogłam liczyć na
radę i pomoc napotkanych Irańczyków, która
zaczynała się poczęstunkiem herbatą, potrafiła

przerodzić się we wspólny obiad, a w najgorszym przypadku sprowadzała się do znalezienia kogoś, kto byłby w stanie porozumieć się
ze mną po angielsku albo przynajmniej bezpiecznie dostarczyć mnie pod wskazany adres.
Niezliczoną ilość razy usłyszałam komplementy
pod adresem Lewandowskiego i naszej drużyny siatkarskiej, zdarzyło mi się również poznać
wielbiciela muzyki Zbigniewa Preisnera! Spotykając się z gościnnością Irańczyków, automatycznie myślałam o naszej polskiej, tradycyjnej
gościnności, którą tak zawsze się szczycimy,
a która ostatnio gdzieś nam się troszeczkę
rozmywa. I muszę powiedzieć, że było to tylko
pierwsze podobieństwo, jakie odnalazłam w naszych dwóch narodach.
Jest jednak coś, co samotną podróżniczkę dotyka szczególnie. Być może mężczyźni nie odczuwają aż tak wielkiej różnicy kulturowej, kiedy
podróżują do krajów muzułmańskich, dla kobiet
jednak różnica jest ogromna. Już w samolocie
na lotnisku w Teheranie następuje mające w sobie coś rytualnego i symbolicznego założenie
szala czy też chusty, którymi kobiety zobligowane są zakryć swoje włosy. Ten na pozór niewielki gest wciela cię do grupy kobiet, identyfikuje,
wyróżnia i w jakiś sposób jednoczy, ale też piętnuje i ogranicza. Od tej pory należysz do tych,
którzy mogą mniej wobec litery prawa. Dlatego
wśród młodych Iranek zobaczyć można wiele,

Tradycyjne przysmaki

które obowiązkowe nakrycie głowy stosują tylko
na pozór, tylko na czubku głowy, próbując przesunąć granicę „dobrych obyczajów”, walcząc
tym samym o odrobinę wolności. Jednak do
nieporadnego zakładania chust przez turystki
większość spotykanych Irańczyków odnosi się
z przyjaznym rozbawieniem i wyrozumiałością.
Teheran. Pierwszy przystanek na mojej trasie.
Miasto olbrzym, tętniące życiem, pełne ludzi,
samochodów i...kotów, które bez strachu wygrzewają się na słońcu na trawnikach, pomnikach i ulicach, od czasu do czasu dokarmiane
przez ludzi kawałkami mięsa. Niesamowita
mieszanka tradycyjnych ogrodów i budynków
schowanych wśród nowoczesnej architektury.
To miasto ma w sobie coś z Berlina – albo je
kochasz, albo nienawidzisz. Pierwszy raz zobaczyłam je tle ośnieżonych gór odbijających
promienie wschodzącego słońca. Spoglądałam
przez szyby taksówki i zachłannie chłonęłam
każdy szczegół codziennego życia mieszkańców jadących na specjalnie przerobionych
motocyklach, niosących na rękach całe stosy
tradycyjnego chleba, przytrzymujących ręką
czarne czadory. Na ulicach miasta panuje ruch
„organiczny”. Na pierwszy rzut oka może się
wydawać kompletnym chaosem, w rzeczywistości jednak kierowcy samochodów i piesi zręcznie omijają jedni drugich, uważnie obserwując
się nawzajem. Ciepło i przepisowo ubrana ru-
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szyłam zwiedzać miasto. Odwiedziłam Pałac
Golestan, którego lustrzane wnętrza aż przytłaczają swym blaskiem, jedną z galerii sztuki
i zobaczyłam niezwykłą kolekcję królewskich
klejnotów. Odwiedziłam też polski cmentarz,
na którym spoczywają Polacy, którzy dotarli do
Iranu w czasie marszu armii gen. Władysława
Andersa, a którego opiekun z radością opowiada odwiedzającym jego historię, a także historie polsko-irańskiej miłości. Udałam się na wędrówkę w pobliskie ośnieżone góry, powitałam
Nowy Rok w międzynarodowym towarzystwie
i już po chwili, z wielkim poczuciem niedosytu
i mocnym postanowieniem powrotu do tego
niezwykłego miasta, udałam się na samolot na
wyspę Gheschm.
Kolejny punkt mojej podróży powitał mnie
słońcem i letnią temperaturą. Największa irańska wyspa, Gheschm, na której mieszczą się
przepiękne formacje skalne i park geologiczny
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także jej niewielka sąsiadka Hormoz,
idealnie nadają się na urlop zimową porą. Temperatura w dzień osiąga około 30°C, podczas
gdy towarzysząca jej lekka bryza czyni ciepło
jeszcze przyjemniejszym. To magiczne miejsce potrafi sprawić, że turyści uznają matkę
naturę za jednego z najwspanialszych artystów
wszechczasów. Na wyspie wśród ludzi nieznających angielskiego, raczona świeżą rybą i daktylami, poznałam wyjątkowy wymiar niewerbalnej komunikacji i nowe zasady gry w domino,
a dzień przed odlotem zobaczyłam jeden z najwspanialszych zachodów słońca w moim życiu.
W kolejnym mieście, jakim był główny cel turystów przybywających do Iranu czyli Schirāz,
odbyłam krótki kurs historii, zwiedzając antyczne ruiny pobliskiego Persepolis, wysłuchując
poezji Hāfeza nad jego własnym grobem i zapoznając się z tradycyjnym irańskim sportem,
jakim jest Varzesch-e bāstāni. Chwilę później
spacerowałam już przypominającymi labirynt
uliczkami pustynnego miasta Yazd wśród domów w kolorze piasku i wspinałam się do wież
milczenia, które świadczą o dawnej religii Persów – zaratusztrianiźmie – wciąż jeszcze praktykowanej w Iranie. We wszystkich tych miastach smakowałam tradycyjnych potraw, które
rozpływały się w ustach zostawiając na języku
smak orientalnych przypraw, wśród których dominował oczywiście szafran. Spróbowałam potrawki z wielbłąda, szafranowych lodów i kilku
rodzajów irańskiej „jednogarnkówki”, czyli Ash,
które nie wiedzieć czemu bardzo kojarzyły mi
się z naszą rodzimą kuchnią.
Nie sposób przekazać w tym artykule wszystkich pozytywnych wrażeń, jakich doznałam
podczas mojej podróży. Nie sposób przekazać aromatów przypraw piętrzących się na
stoiskach głośnych i tłocznych bazarów, które
odwiedzałam w każdym nieomal mieście. Niemożliwe jest przedstawienie wszystkich moich
nowych przyjaciół, których zostawiłam w tym
niezwykłym kraju. Nie jestem też w stanie zaprezentować Państwu przyjemnego brzmienia języka, którego słuchałam z wielkim natężeniem. Mam jednak nadzieję, że to, czego
nie przekazały moje słowa, uzupełnią obrazy,
a resztę poznają Państwo na miejscu, na żywo,
ciesząc się pięknem i różnorodnością irańskiej
kultury. Bo ja na pewno tam wrócę!
Danka Kłosowiak

jest zabierane czasowo do ośrodka. Ale Jugendamt to jest również zapisywanie dziecka do przedszkola i alimenty. Pojęcie Jugendamt, którego
się tak wszyscy boją, dotyczy tylko tej małej komórki, która ma obowiązek dbania o dobro dziecka i w imieniu dziecka stara się wyegzekwować
od rodziców, żeby dobrze sprawowali opiekę i to jest wszystko.

Nie taki Jugendamt straszny
Z psycholożkami Janiną Linek i Danutą Stokowski rozmawia Monika Sędzierska.
Mają Panie ogromne doświadczenie w pomocy psychologicznej i są
Panie najprawdopodobniej najdłużej działającymi w Berlinie polskojęzycznymi psycholożkami. Ile lat pracują Panie w tym zawodzie?
Danuta Stokowski: W Berlinie od prawie 30 lat, studiowałyśmy razem
w Polsce.
Janina Linek: Nasza poradnia GbR „Psycholog rodzinny” działa od prawie 20 lat.
DS: Ale przedtem jeszcze działałyśmy w Jugendhilfe i pomocy psychologicznej, każda na własną rękę. Przyjechałyśmy tutaj 30 lat temu i od tego
czasu pracujemy w Niemczech w pomocy psychologicznej. Przedtem
robiłyśmy to w Polsce.
Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się polskie rodziny do
psychologa? Co najbardziej nam doskwiera?
DS: Najczęściej zdarzają się rodzice, którzy przywieźli tutaj dzieci i jakby
wykorzenili je z Polski. Wzięli je na którymś tam etapie nauki szkolnej
czy przedszkolnej i te dzieci mają bardzo duże trudności, żeby się tu
odnaleźć. Idą do pierwszej klasy i – nawet jeśli uczęszczają do Willkommensklasse – to tęsknią za swoimi przyjaciółmi, za babcią i dziadkiem,
którzy zostali w Polsce. Z dobrego ucznia robi się osoba, która zaczyna
chodzić na wagary. Bo nie rozumie języka, bo nie jest już taka dobra, bo
nie spełnia oczekiwań swoich rodziców.
JL: Ja myślę, że to są kłopoty z integracją w nowym miejscu zamieszkania, związane z nowymi zwyczajami, nowym językiem, nowym miejscem
pracy. Wiele kobiet przyjeżdża do Berlina, ponieważ ich mężowie znajdują tu pracę, ale same nie pracują. Zajmują się wychowywaniem dzieci
albo i nie. Nie mają zajęcia. W związku z tym mają utrudnione kontakty
towarzyskie, kontakty z innymi kobietami. Na szczęście jest dziś wiele
stowarzyszeń, takich jak „Polki w Berlinie”, które pomagają takim kobietom.
Oferują Panie tzw. ambulatoryjną pomoc wychowawczą. Jest to poradnictwo bezpłatne i prowadzone po polsku. Jakie warunki trzeba
spełnić, żeby skorzystać z tej pomocy?

Wyjaśnijmy, kiedy Jugendamt może podjąć decyzję o odebraniu
dziecka rodzicom.
DS: Dzieci są zabierane tylko w skrajnych przypadkach. Jugendamt sam
nigdy dzieci nie odbiera. Urząd ten ma prawo w dramatycznej sytuacji
zapewnić dziecku schronienie i opiekę na 48 godzin, ale o tym, czy zostaną odebrane prawa rodzicielskie, decyduje sąd.
JL: Myślę, że rodzice często o tym nie wiedzą, że nie Jugendamt zabiera
dzieci. Oczywiście fizycznie to tak wygląda, że przychodzi dwóch pracowników z Jugendamtu, ponieważ zawsze przychodzą dwie osoby i zabierają dzieci z domu, przewożąc je do ośrodka, ale teoretycznie decyzję
podejmuje sąd. Jugendamt często oferuje rodzinie inne formy pomocy,
np. pomoc wychowawczą, ale jeśli rodzice nie zgodzą się na przyjęcie
takiej pomocy, wtedy sprawa jest kierowana do sądu i sąd decyduje, czy
dziecko wróci do rodziców i pod jakimi warunkami. Są to zawsze przykre
sytuacje, ale odebranie dzieci najczęściej zdarza się w rodzinach, w których dobro dziecka naprawdę jest zagrożone. Są to rodziny alkoholików,
gdzie dzieci są niedożywione, głodzone, żyją w okropnych warunkach.
Nikt nie zabiera dzieci z domu z powodu tego, że ktoś uderzył dziecko,
krzyknął na nie dwa razy, czy nie było ono w szkole. Celem tego „zabrania”, a właściwie „przekazania opieki” jest doprowadzenie do tego, by
w jak najszybszym czasie dziecko wróciło znowu do domu.
DS: To jest też w zasadzie forma pomocy wychowawczej. To jest stacjonarna pomoc wychowawcza, a my udzielamy ambulatoryjnej pomocy wychowawczej.
JL: Również o nas się mówi złe rzeczy, jako że przyczyniłyśmy się do
tego, ale my jedynie możemy pomagać i naprawdę każdemu dziecku
życzymy, żeby jak najszybciej wróciło do dobrze funkcjonującej rodziny.
My nie mamy wpływu na to, czy dziecko szybciej wróci do domu czy nie.
Prawicowe media w Polsce zarzucają Jugendamtowi dyskryminowanie rodziców ze względu na narodowość. Pojawiają się zarzuty
o germanizowanie polskich dzieci. Czy Panie w swojej pracy spotkały się z polskimi rodzinami dyskryminowanymi przez niemiecki Jugendamt?
DS: My osobiście w naszej długoletniej praktyce nie spotkałyśmy się
z czymś takim i już sam fakt, że mamy pozwolenie na pracowanie z rodzinami po polsku mówi chyba sam za siebie.
JL: Mogę tylko to potwierdzić, bo nie wydaje mi się, że jest jakaś dyskryminacja. Poza tym mówi się o zabieraniu dzieci z polskich rodzin. Nie
mam tutaj żadnych danych statystycznych, ale myślę, że polskich dzieci
jest dużo mniej w ośrodkach niż dzieci innych narodowości.

DS: Do pomocy zobowiązany jest Urząd ds. Dzieci i Młodzieży, czyli
Jugendamt. Jeżeli rodzina zgłosi takie zapotrzebowanie ze względu na
problemy wychowawcze z dziećmi, to należy udać się do Jugendamtu
do działu „Regionale Dienste”. Tam zapada decyzja, jaka pomoc byłaby najkorzystniejsza, ponieważ jest kilka rodzajów takiej pomocy. Wtedy
rodzice maja prawo wybrać, kto im takiej pomocy udziela. Mogą wybrać
pomoc w języku polskim, bo mamy uznanie przez senat Berlina.

Sprawa Jugendamtów otarła się ostatnio również o Parlament Europejski.

No tak, ale padło tutaj słowo Jugendamt, które wśród Polaków wywołuje dużo emocji. U niektórych sam kontakt z Jugendamtem budzi strach. Czy jest się czego bać?

DS: Na przykład mówią o dyskryminacji.

JL: Ja myślę, że ten strach przed Jugendamtem nie jest taki ogromny, jak
przed laty. Oczywiście nadal słyszymy, że w Polsce pisze się złe rzeczy
o Jugendamtach, ale Polacy obecnie mieszkający w Berlinie sami poprawiają te informacje i tłumaczą, że Jugendamt nie jest tylko od zabierania
dzieci. Nie zaprzeczam, że rzeczywiście zabierane są dzieci, ale tylko
wtedy, kiedy zdaniem Jugendamtu w domu dzieje się krzywda i rodzice
niewystarczająco spełniają swoje obowiązki rodzicielskie. Wtedy dziecko

DS: Wiemy, że ci rodzice są zrzeszeni prawnie w jednej organizacji, są to
ludzie, którzy przekręcają fakty.
Co przekręcają?

JL: Myślę, że najważniejsze jest dobro dziecka. To dobro dziecka często
inaczej rozumiane jest w różnych rodzinach, być może nawet inaczej
narodowościowo. Oczywiście nie jest dobrem dziecka przebywanie poza
domem, ale dzieci mają prawo do spokojnego życia i rozwoju. Można
się z tym nie zgodzić, że akurat Jugendamt takie normy wystawia, ale
właściwie jest to Karta Praw Dziecka, która w różnych krajach jest inna.
Np. Szwecja jest pod tym względem bardzo rygorystyczna.
DS: W Niemczech do Jugendamtu może się zgłosić zarówno samo
dziecko, jak i nauczyciele. Młodzież często korzysta z tego przywileju
i widząc, że rówieśnikom w domu dziecka czy rodzinie zastępczej nie jest
aż tak źle, sama zgłasza się do Jugendamtu.
Na ile Panie mają kontakt z Jugendamtem?
DS: Czasami w sądzie mamy coś do powiedzenia, ale Jugendamt
przede wszystkim kontaktuje się z nami, jeżeli widzi szansę na poprawę
w rodzinie, żeby nie zabierać dzieci. Prewencyjnie proszą nas o pomoc,
żeby nie musieć zabierać dziecka. I nam się już wielokrotnie udało zapobiec zabraniu dziecka.
Być może wkrótce zmieni się sytuacja polskich dzieci odebranych
rodzicom w Niemczech, bo Jugendamt będzie mógł przekazywać
je polskim rodzicom zastępczym. Już od jakiegoś czasu trwa akcja
informacyjna polskiej ambasady, skierowana do potencjalnych polskich rodzin zastępczych, ruszył też program w Nadrenii zainicjowany przez Thorstena Klute. Jak Panie oceniają te szanse?

Janina Linek i Danuta Stokowski / foto: AIEH Berlin
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DS: Szansa jest na razie mała, nad czym ubolewamy. Dlatego cieszy nas
inicjatywa zarówno ambasady, Jugendamtu, jak i wszystkich osób, które
starają się, żeby było więcej polskojęzycznych rodzin zastępczych. Na
razie jest to trudne z paru względów. Po pierwsze - zła opinia o Jugendamtach, a po drugie – czasem trudno jest tym rodzinom spełnić wymogi, np. bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Poza tym trzeba
mieć własne dochody i zapewnić dziecku dobre warunki materialne. Rodzina zastępcza dostaje oczywiście również pieniądze z Jugendamtu.
JL: Bycie rodziną zastępczą to jest praca. Rodziny zastępcze dostają
pieniądze za wykonywanie zawodu i na utrzymacie dziecka.
DS: To są rodzinne domy dziecka, na małą skalę.
Póki co odzew Polaków w sprawie rodzin zastępczych jest niewielki...
JL: To jest decyzja każdego człowieka, niezależnie od narodowości, czy
jest w stanie spełniać taką rolę, ponieważ nie jest to absolutnie łatwe
zadanie. Dzieci są często po dramatycznych przeżyciach, w związku
z tym trzeba nie tylko włożyć dużo serca i cierpliwości , ale posiadać troszeczkę wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Nie jest to wymagane,
bo rodziny zastępcze mają też zapewnioną opiekę Jugendamtu w celu
dalszego kształcenia się, jak również w celach superwizji czy wymiany
informacji. Nie są pozostawione całkowicie sobie.
Janina Linek i Danuta Stokowski udzielają po polsku bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon w ramach programu Rodzina
w Berlinie. Infolinia czynna jest w każdą środę od 12:00 – 14:00 pod
nr 030 680 80 121.

Ciągle jestem w podróży.
Jest bosko!
Z berlińskim fotografem i podróżnikiem Rafałem Gawędą rozmawia Maciej Wiśniewski.
Od jak dawna mieszkasz w Berlinie?
Nieco ponad półtora roku. Wciąż jestem bardzo świeżym berlińczykiem.
Czuję się tutaj jak małe dziecko, bo ciągle odkrywam miasto, które jest
bardzo skomplikowane pod względem socjologicznym. Żeby wejść
głębiej, poznać bliżej miasto i ludzi, których chcę poznać, potrzeba trochę czasu.
A dlaczego zdecydowałeś się przyjechać akurat tutaj?
Berlin oferuje ludziom możliwość rozkwitu ich seksualności. To miejsce,
w którym możesz być kim chcesz i wyglądać jak chcesz, i nikt na Ciebie
krzywo nie spojrzy. I to jest piękne w tym mieście. W Polsce mamy kulturowy kod nakazujący oceniać ludzi. Gdy ktoś wygląda inaczej albo robi
coś wykraczającego poza normę, to często nie jest to dobrze widziane
w społeczeństwie. Berlin jest przeciwieństwem takiej postawy.
Ty też byłeś oceniany, kiedy mieszkałeś w Polsce?
Oczywiście. Pochodzę z małej miejscowości – z Kęt w Dolinie Oświęcimskiej. Wychowałem się w bardzo katolickiej rodzinie, a jestem gejem.
Moje dzieciństwo było trudne. Przeżyłem okres, w którym ojciec wysyłał
mnie do lokalnego szamana, żeby ten wyleczył mnie z homoseksualizmu. Niestety, tego typu „leczenie” zostawia w młodym człowieku bardzo wiele blokad, które w przyszłości będą na nim ciążyć, być może do
końca życia.
Decyzje ojca zaciążyły również na Twoim życiu zawodowym. O swoich pierwszych krokach w nim nie decydowałeś sam: studiowałeś
prawo, zostałeś bankierem.
W Polsce panuje przekonanie, że młody człowiek musi mieć dobry zawód – być prawnikiem, bankierem, lekarzem albo kimś takim. Ja chciałem iść na Akademię Sztuk Pięknych, bo sztuka i tworzenie to była pasja
mojego życia. Ale w drobnomiasteczkowym społeczeństwie zawód artysty kojarzony jest z zajęciem, które nie przynosi dochodów. W życiu nie
chodzi jednak tylko o pieniądze.
Ale pieniądze zdobyłeś. Jako współwłaściciel agencji modelek.
To był pomysł mojego ówczesnego partnera, Maćka Tyszeckiego, który obecnie też mieszka w Berlinie. To był nasz skok na bardzo głęboką
wodę, bo żaden z nas nie miał w tej branży żadnego doświadczenia. Nasza agencja funkcjonowała ze sporym powodzeniem w Poznaniu przez
lat siedem, ale im lepiej nam szło, tym mniej mieliśmy czasu dla siebie.
Najpierw trudno było o wyjazd na wakacje, potem choćby na weekend.
Czuliśmy się wypaleni, więc postanowiliśmy sprzedać agencję i wyjechać na rok.
Chociaż byłeś człowiekiem sukcesu, zrezygnowałeś z niego.

Rafał Gawęda / foto: Rafał Gawęda archiwum prywatne

Bo cena za ten sukces była zbyt wysoka. Brak prywatnego życia i ciągły
stres powodują, że sukces przestaje cieszyć. Po pewnym czasie już nie
miało dla nas znaczenia, że odnosimy sukces. I wyjechaliśmy z Maciejem. To miał być rok przerwy w karierze, tzw. gap year, ale wyszły z tego
dwa lata. A do Polski już nie wróciłem.
Ruszyliście do Azji jako – tak siebie wówczas nazywaliście – „emigranci hedonistyczni”.
Zgadza się. Ruszyliśmy w bardzo nietypowy sposób, znów robiąc coś,
czego wcześniej w życiu nie robiliśmy – ruszyliśmy przez Chiny na rowerach. Maciej wcześniej nawet nie miał roweru! Kompletnie nie byliśmy
przygotowani, żeby jechać rowerami przez góry w Chinach, ale jakoś daliśmy radę. Po dwóch miesiącach robiliśmy już sto kilometrów dziennie.
Zapisem waszej podrózy po Azji jest książka „Smak Azji”. Na okładce można znaleźć cytat: „Od 2008 r. jesteśmy w podróży. Jest bosko!”.
Bo było bosko! To był najwspanialszy okres mojego życia. Ta podróż nauczyła mnie, że warto na chwilę zatrzymać się w biegu, pomyśleć i robić
to, co się kocha. To motto mojego życia. W momencie, kiedy przestajesz
cieszyć się tym, co robisz, gdzie jesteś, co się wokół ciebie dzieje, nic
innego nie ma znaczenia.
Podczas podróży po Azji zostałeś fotografem.
Fotografia była moją pasją od dawna. Natomiast w Azji rzeczywiście zrobiłem kilka tysięcy zdjęć, z których wiele trafiło do książki. Po tej podróży
wylądowaliśmy w Australii, ponieważ chcieliśmy podreperować nasz budżet, żeby pojechać do Ameryki Południowej. W Australii zacząłem pracować jako fotograf, podszlifowałem swój warsztat, po rozstaniu z Maciejem poznałem tam mojego męża Waya i zostałem na siedem lat. Aż
poczułem, że czegoś mi brakuje.
A czego Ci brakowało w Sydney?
Wolności. Sydney jest piękne, ma słońce, plaże itd. Ale Australia jest bardzo policyjnym krajem, w którym rygorystycznie przestrzegane są, np.
godziny otwarcia klubów, a Australijczycy mentalnie trochę przypominają
Polaków – są konserwatywni, często zamknięci i nietolerancyjni. Maciej,
z którym już nie byliśmy razem, ale nadal byliśmy przyjaciółmi i który
sprowadził się w międzyczasie do Berlina, powiedział mi: przyjeżdżajcie,
Berlin jest wspaniały.
Przyjechaliście i otworzyliście swoje studio i agencję fotograficzną
„Raf & Way”.
Przez te lata pracy wyspecjalizowałem się w fotografii queerowej i bardzo wielu moich klientów związanych jest z tym środowiskiem. To, co
mnie urzekło w Berlinie, to fakt, że każdy może tu rozkwitnąć w sposób, w jaki mu się podoba, bez określania siebie jako gej albo lesbijka.
Seksualność w Berlinie jest troszeczkę płynna. Nowe pokolenie nie chce
klasyfikować się według starego schematu gender. Seksualność w ogóle
jest bardzo ważnym motywem w moich fotografiach. To zapewne związane jest z blokadami z dzieciństwa po „rękach, które leczą”. Moja praca
to jednocześnie moja terapia. I o tym będzie książka „Sexscapes”, nad
którą obecnie pracuję.
Ona nosi podtytuł: „Seksualne krajobrazy miast. Wolumin 1: Berlin”. Twój plan obejmuje dalsze części tej publikacji poświęcone innym miastom i sugeruje, że Berlin, w którym Ci tak dobrze, kiedyś
jednak opuścisz.
No wiesz, ciągle jestem w podróży. I jest bosko!
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Między pracodawcą
a pracownikiem
Niewypłacone pensje, niehonorowane nadgodziny, brak zgody na urlop.
„Przychodzą do nas migranci mający problemy z pracodawcami” – mówi
Magdalena Stawiana z poradni „Migration und Gute Arbeit” w rozmowie
z Adamem Gusowskim.
Komu pomaga poradnia „Migration und Gute Arbeit”?
Grupą docelową pracy naszej poradni są migrantki i migranci, również
z Polski, którzy pracują w Brandenburgii. Ale służymy też pomocą pracownikom z innych krajów związkowych. Chodzi głównie o porady z zakresu prawa pracy. To jest bardzo obszerny temat. Ale może konkretniej
rzecz biorąc, bardzo często są to osoby, które mają problemy w swojej
pracy lub ze swoim pracodawcami. To są przypadki albo całkowitych
albo częściowych zaległości w wypłaceniu pensji za wykonaną pracę, to
mogą być niegratyfikowane nadgodziny albo kwestie urlopu, to mogą być
też błędy w podliczeniu godzin i wypłat. Praca w Niemczech oznacza też
niemiecki system ubezpieczeń. Tutaj może dojść do różnych problemów
i konfliktów. Czyli wszędzie tam, gdzie mówimy o prawie pracy i prawie
socjalnym staramy się pomagać. Tych porad udzielamy w językach ojczystych, również po polsku. Prawo pracy i prawo socjalne są bardzo
rozbudowane i korzystają z bardzo szczegółowych fachowych określeń.
Te określenia nawet zaawansowanym osobom przysparzają problemów.
Dla osób mówiących gorzej po niemiecku są one często zbyt dużym wyzwaniem. Stąd też nasza oferta poradni w językach ojczystych.

Magdalena Stawiana / foto: Adam Gusowski

Wiedza na ten temat pochodzi często jeszcze z kraju pochodzenia. Tutaj
na pewno można jeszcze wiele poprawić. Należy informować o możliwych problemach już wcześniej i to zarówno pracowników jak i pracodawców. W ten sposób można uniknąć wielu konfliktowych sytuacji.
Zainteresowani znajdą kontakt z Magdaleną Stawianą na stronie internetowej www.berlin.arbeitundleben.de albo na Facebooku „Fachstelle
Migration und Gute Arbeit”.

A jak ta pomoc poradni „Migration und Gute Arbeit” wygląda konkretnie?
Nasza pomoc zaczyna się od pierwszego spotkania lub kontaktu z nami.
Wysłuchujemy bardzo uważnie argumentów, wsłuchujemy się w sytuację, zaglądamy do dokumentów, umów, protokołów. W tej dokumentacji
najważniejszym obiektem jest umowa o pracę. Bez tej umowy jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić, gdyż trudno nam udowodnić, na co pracownik i pracodawca się umówili. Oczywiście zdarzają się umowy ustne,
ale w sytuacjach konfliktowych są trudne do obronienia. W przypadku
uzasadnionych roszczeń możemy w konkretnym przypadku wystosować
do pracodawcy odpowiednie pismo. To pismo ma też moc prawną, tzn.
może być uwzględnione przez sąd, gdyby faktycznie doszło do drogi sądowej. Jeżeli pismo nie pomoże, możemy osobiście porozmawiać z pracodawcą, wyjaśnić mu pozycje, wytłumaczyć zarzuty. Tutaj staramy się
występować w roli pośrednika. Nasze doświadczenie pokazuje, że duża
cześć przypadków spornych nie wynika ze złej woli pracodawcy, lecz
z braku zrozumienia dla zaistniałej sytuacji. Wtedy taka rozmowa może
już dużo pomóc. W ostatecznym przypadku, czyli w przypadku drogi sądowej, możemy uczestniczyć w sądowym sporze w formie tzw. „Beistandleistung”, czyli relacjonujemy sądowi, jak z naszego punktu widzenia
dana sytuacja wygląda.
Czy przez kontakt z dużą ilością indywidualnych spraw widzi Pani
również problem w strukturze prawa pracy?
W skali masowej te przypadki wskazują na wiele strukturalnych niedostatków, wiele luk prawnych. Ale najczęściej brakuje dokładnych, zebranych, konkretnych informacji na temat zatrudnienia i warunków pracy.

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.

ZDROWIE

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. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

Fr

8-14

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

ZDROWIE

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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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)

Ortopeda i traumatolog

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

Mówimy po polsku
w Pn., Śr. i Pt.
Wszystkie kasy chorych
Agata Montinaro

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

Oferujemy:

Krankengymnastik (KG)
Krankengymnastik Bobath (KGB)
Manuelle Therapie (MT)
Manuelle Lymphdrainage (MLD)
Massage (KMT)
Oraz inne zabiegi lecznicze.

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

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

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

GABINET PSYCHOTERAPII
BARBARA KREMER Kronenstrasse 4, 10117 Berlin
ANONIMOWI ALKOHOLICY – MEETING

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

Grupy powiązane z AA

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

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

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

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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USŁUGI
ZDROWIE
/ INNE
Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

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

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

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

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

Lekarz mówi po polsku

Gabinet Logopedyczny
Anna Kolesinski

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

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

LOGOPEDA

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

PIECZARKI - ŹRÓDŁO ZDROWIA

CUKINIA FASZEROWANA
KURCZAKIEM I PIECZARKAMI

Pieczarki, czyli powszechnie stosowane w kuchni grzyby,
jako pierwsi uprawiali Francuzi w XVI wieku. Bardzo szybko stały się towarem ekskluzywnym i drogim.

Składniki: (dla 2 osób)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porównywane były do trufli, które do dziś są
bardzo drogim specjałem. Obecnie uprawa
pieczarek odbywa się na skalę masową. Te
niepozorne grzyby to smaczny, pełnowartościowy produkt spożywczy. Zaliczono je do
tzw. żywności funkcjonalnej, czyli mającej
korzystny wpływ na zdrowie. Zawierają bardzo dużą ilość białka pełnowartościowego
(niemal wszystkie aminokwasy), dobrze
przyswajalne węglowodany, wielonienasycone kwasy tłuszczowe przy jednocześnie
niskiej zawartości tłuszczu i braku kwasów
tłuszczowych typu trans, dzięki temu są ciekawą alternatywą dla uzupełniania naszej
diety. Są także źródłem błonnika, żelaza,
potasu, miedzi, selenu, jodu, witamin A i E,
ważnej dla kości witaminy D, kwasu foliowego i innych witamin z grupy B. Grzyby te są
doskonałym składnikiem wielu potraw. Podajemy z nimi mięso, przygotowujemy pyszne
sosy, nadziewamy paszteciki, marynujemy,
są składnikiem zapiekanek, pizzy, potraw
z kapusty, a nawet jajecznicy. Można je spożywać także na surowo, lekko posolone i z
chlebem lub w sałatce. Oto moje propozycje.
PARÓWKI PO „ANGIELSKU” – proporcje dla kilku dorosłych osób można dowolnie
modyfikować w zależności od potrzeb, jest to
typowe danie hotelowe na wyspach.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg parówek (dobrego gatunku)
½ kg pieczarek
2-3 cebule
2-3 pory
1 kostka masła 82% tłuszczu
½ słoiczka koncentratu pomidorowego
około 100 ml śmietany 30%
1 kostka rosołowa
sól, pieprz

2 cukinie
pojedyncza pierś z kurczaka (ok.300g)
5 pieczarek
10 dag żółtego sera
1 cebula
2 ząbki czosnku
½ łyżeczki curry
⅓ łyżeczki mielonego kminu rzymskiego (opcjonalnie)
1 płaska łyżeczka mielonej słodkiej papryki
sól, pieprz

Cukinie myjemy, odcinamy końce i przekrawamy wzdłuż. Łyżeczką wydrążamy miąższ
i pozostawiamy około 1cm po bokach.
Miąższ odkładamy na bok. Oprószamy powstałe łódeczki solą. Kurczaka myjemy i osuszamy. W miarę drobno kroimy. Pieczarki
myjemy, obieramy i kroimy w małą kostkę.
Cebulę również drobno kroimy i podsmażamy na oleju do zeszklenia, następnie dodajemy pieczarki. Dusimy kilka minut, aż puszczą
sok. Doprawiamy solą i pieprzem. Odcedzamy z nadmiaru wody. Przekładamy na półmisek, następnie podsmażamy kurczaka.
Dodajemy drobno posiekany czosnek. Mięso
doprawiamy solą, pieprzem, curry, kminem
Cebule siekamy i dusimy na rozgrzanym maśle, po chwili dodajemy posiekane pory, a po
3 minutach pokrojone pieczarki. Dusimy do
miękkości (około 10 minut). W międzyczasie
kroimy parówki w 0,5-1cm plasterki. Wrzucamy do garnka. Jeśli trzeba, podlewamy
w trakcie gotowania przegotowaną gorącą
wodą (ja dodaję rosołek). Po kilku minutach
dolewamy tyle wrzątku, aby uzyskać konsystencję gęstawej zupy, dodajemy koncentrat, przyprawy, śmietanę i zagotowujemy.
Gotowe.
PIECZARKI FASZEROWANE
MIĘSEM I SEREM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 większych pieczarek
250 g mięsa mielonego
100 g sera żółtego
1 duża cebula
1 ząbek czosnku
1 łyżka masła
2 – 3 łyżki tartej bułki
1 jajko
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
2 szczypty soli
2 szczypty pieprzu
Dodatkowo: oliwa do spryskania pieczarek

rzymskim i papryką mieloną. Łączymy mięso
z pieczarkami i cebulą. Uprzednio posolone
połówki cukinii napełniamy farszem. Układamy je na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Zapiekamy około 30 minut w temperaturze 200°C (do miękkości cukinii), po
czym posypujemy startym żółtym serem
i zapiekamy jeszcze 5 minut. Cukine faszerowane kurczakiem i pieczarkami podajemy
gorące z ketchupem.

Pieczarki dokładnie myjemy, odcinamy
ogonki, uważając, aby nie naruszyć kapelu- Smacznego!
szy. Część ogonków kroimy w małą kostkę.
Cebulę i czosnek obieramy i drobno siekamy. Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy cebulę, a kiedy się zeszkli, dodajemy
czosnek razem z pokrojonymi pieczarkami.
Smażymy kilka minut, aż grzyby zmniejszą
objętość. Do mięsa mielonego dodajemy sól,
pieprz, jajko, bułkę tartą i drobno posiekaną
natkę pietruszki. Całość dokładnie mieszamy z ostudzoną podsmażoną cebulą, posiekanymi ogonkami i czosnkiem. Na koniec
dodajemy starty ser żółty i jeszcze raz mieszamy. Nadzienie powinno być dobrze doprawione. Kapelusze pieczarek napełniamy
przygotowanym farszem, obtaczamy w bułce
tartej. Tak przygotowane pieczarki układamy
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia
lub folią aluminiową, skrapiamy oliwą i wkładamy do piekarnika do 180*C, pieczemy
do zrumienienia (na złoto) ok. 20-40 minut.
Podajemy na ciepło lub zimno z sosami, np.
Czosnkowym lub majonezowym. Pycha.
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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

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
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

pon.- pt. 09.00-14.00, 16.30-20.00

Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, festyny,
imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie nagłośnienia
i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890.

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

Komputery - Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa,
Internetu/ WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych, także
u Klienta. Tel.: 030/30201944, Funk: 0162 1786980

Blower Door Test

Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwanymi.
Meble na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na
ścianę zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity,
marmury i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne...
w atrakcyjnej cenie. Tel.: 0157 84556424, tel.: 0157 55481810;
www.festti.de
FRYZJERKA wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie,
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEX rekonstrukcja i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy
WELLA. Ola, tel.: 0178 3476775

Testy szczelności budynków

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

Vattenfall - Zähleranträge / Szafy licznikowe
+ nowe Liczniki elektroniczne / Baustrom
/ Odbiory "E-Check"

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

Mobil: 0173 6206292, fax: 030 65940163
Meisterbetrieb

kubielektro@gmail.com

NAUKA JAZDY

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

w języku polskim
Tel.: 323 20 18

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

Handy: 0162 3050393

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

Telewizja przez internet na telewizorach Smart,
Android pelna instalacja, dojazd do klienta.
Android Boxy Profesjonalna pomoca.
Masz pytania – zadzwon lub Whatsapp 0163 2077838

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
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USŁUGI / INNE
Zapraszam na profesionalne przedłużanie rzęs, lifting rzęs,
zabiegi kosmetyczne oraz med. Pedikiur. Promocyjne ceny.
Tel. lub Whatsapp: 0176 57913039
Szukam pracowników z Gewerbą do pracy przy opróżnianiu
mieszkań i piwnic. Tel.: 0151 24242432
Fotograf z Berlina, eventy, targi itp, retusz, pracuję również
w innych lokalizacjach, www.bety-photo.com
Masz problemy z Komputerem lub Internetem? Zadzwoń do
mnie. Tel.: 0157 31713666
Masażystka z długoletnim stażem: wykonuje masaże całego ciała:
kregosłupa, kończyn górnych i dolnych, barku, zanik mięśni, masaż
limfatyczny, skuteczne leczenie migreny. Tel.: 0157 88907855

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

OKNA DRZWI BRAMY
GARAŻOWE OGRODZENIA
Z MONTAŻEM
Tel.: 030/216-34-32, Mobil: 0157-59640537

NIEMIECKA HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ
w Berlinie

oferuje odzież czystą, pakowaną, z kontenerów
w workach od 500 kg-2000 kg
(waga samochodowa/Fahrzeugwaage na miejscu)
Tel.: +49 (0)172 9015620, +49 (0)157 77185301
od godz. 9.00 - 20.00, Terminy na Whatsapp

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

Kontener magazynowy WYNAJMĘ
wymiary 4 m długi, 2 m szeroki w dobrym położeniu
na Tempelhof cena miesięcznie 100 euro

tel.: 0172 3224732

SPECJALNOŚCI KUCHNI POLSKIEJ

Świętuj razem z nami!
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

Restauracja Pimento to lokal
w dzielnicy Alt-Tegel z akcentami pysznej
polskiej kuchni, klimatycznej atmosfery
oraz milej obsługi na najwyższym
poziomie. Dokładamy wszelkich starań,
by serwowane przez nas potrawy
odpowiadały Państwa oczekiwaniom.
W swojej pracy bazujemy na produktach
najwyższej jakości, kładąc szczególny
nacisk na ich świeżość. Polskie Menu
to tradycja zmiksowana z nutką
nowoczesności. Naszą specjalizacją jest
kuchnia międzynarodowa jak i kuchnia
polska w najlepszym wydaniu. W ofercie
znajdą Państwo pyszne i sycące zupy, ryby,
pierogi, aromatyczne mięsa oraz przekąski,
które otwierają nowy świat smaków.

DIKO
Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a
16552 Schildow

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

Za pra s za my po uzg o dn ie ni u t er mi n u
CH C E S Z ZM IE N IĆ T WO 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

Polska telewizja internetowa
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

Obecnie obchodzimy pierwsza rocznice naszej
działalności i z tej okazji przygotowaliśmy specjalną
promocje – dania główne – 30 % TANIEJ !!!
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
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RABAT

Najlepsza

OFERTA

30%
RABAT

USŁUGI / INNE
POLSKI
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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!

REMONTY MIESZKAŃ
parkiet laminat deski
cyklinowanie składanie mebli

tel: 216-34-32, mobil: 0157-59-640-537

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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MUZEUM NAKLEJEK
Hatch jest jedynym i niepowtarzalnym miejscem na ziemi. To Muzeum
Naklejek. To nie tylko kolorowa
przestrzeń, ale też społeczność.
Eksponaty – wyjątkowe, tysiące
egzemplarzy prezentujących najrozmaitszych artystów i firmy. Źródło
inspiracji, kosmos do odkrycia!

A może ty też jesteś twórcą naklejek? Może chcesz, aby twoja
sztuka pojawiła się w super
miejscu? Żeby oglądać mogli
ją inni?
• wyślij swoje naklejki, z kontaktem
do siebie, z adresem swojej strony
internetowej
• twoje naklejki zostaną włączone
w wystawę
• otrzymasz mailem zdjęcie swojej
sztuki na wystawie i twoje imię i nazwisko pojawi się na liście przyjaciół
muzeum
Zbieranie naklejek to najfajniejsze hobby świata. Każdy może to zrobić i za nieduże pieniądze. Berlin wydaje się do tego wręcz miastem
marzeń. Ja na przykład z prawdziwą chęcią
kolekcjonuję zdjęcia naklejek, które znajduję
na znakach drogowych, w metrze, tramwajach,
przystankach, nawet w toaletach knajp wszelakich… Pomysłowość ludzi nie zna granic!

Aufkleber, Sticker, Стикеры, Pegatina,
Naljepnica, 張り紙, تاقصلم, Pickerl,
Αυτοκόλλητα, תוקבדמ, Adesivi,
ステッカー,Çıkartmalar

Zapraszam gorąco czytelników „Kontaktów” na
stale zmieniająca się ekspozycję do Muzeum
Naklejek w Berlinie. Wielką częścią wystawy
jest ta poświęcona kolekcji Olivera Baudacha
„Sticker Sammelsucht seit 1983”, który zbiera
swe skarby od kilkudziesięciu już lat. Zobaczymy tu około 4500 eksponatów, które zostały
przysłane do muzeum w Berlinie przez wielu
artystów ze świata Skateboard, Streetwear,
Street Art i wielu innych! Bilet kosztuje 1 Euro.
Do biletu otrzymają Państwo dodatkowo … naklejkę. I to z limitowanej edycji!

Marzenia... Byłoby miło mieć kiedyś lepszą
sytuację finansową, a nie być ciągle w trybie
„przetrwanie”. Chciałbym też, aby liczba naszych gości stale rosła. Największym marzeniem jest jednak wydanie książki i zrobienie
wielkiej wystawy Sticker Art Show, która podróżowałaby po muzeach sztuki współczesnej na
całym świecie!

Mając kolekcję 30 tysięcy naklejek, niemożliwe
jest wybranie jednej i jedynej. Mam bardzo dużo
ulubionych artystów i marek, mam mnóstwo
ulubionych egzemplarzy.

Słowo naklejka w różnych językach:

Fot. Hatch - Oliver Baudach

Muzeum nie otrzymuje wsparcia od żadnej
instytucji, fundacji albo stowarzyszenia. Utrzymuje się z funkcjonowania sklepu z naklejkami,
który prowadzę online, i nielicznych płatnych
projektów, które organizuję od czasu do czasu.
Od samego początku szybko rośnie, bo moją
filozofią jest to, by tworzyć miejsce otwarte dla
każdego artysty, tak jak otwarte są ulice świata.
Każdy artysta, który podaruje nam neklejkę, jest
częścią muzeum, jego praca częścią ekspozycji. Nie chcę oceniać, która praca jest dobra, nie
jestem mistrzem gustu. Gość muzeum ma okazję zobaczyć, czym jest Sticker Art, może sam
ocenić, co mu sie podoba a co nie, tak jak to
robi na ulicach.

Masz swoją ulubiona naklejkę?

Fot. Hatch - Oliver Baudach

Naklejki są wszędzie. Służą jako reklama,
promocja, łączą wiele dziedzin, przynależą
do sztuki ulicy, świata artystycznego, ale też
pełnią często funkcję informacyjną. Można
powiedzieć, że nie możemy żyć bez naklejek.
Potrzebują ich zarówno politycy jak i dzieci
w przedszkolach. Firmy odzieżowe, spożywcze
dołączają je do swych produktów. Potrafią cieszyć oko, ale też denerwować, gdy np. nie można ich odkleić i pozostaje po nich często trudny
do usunięcia ślad. A może niektórym kojarzą się
głownie z bananami? Ale tutaj chodzi o coś więcej. Naklejka może wyrażać jakąś myśl, może
czyjeś credo. Bez naklejek świat by nie istniał,
a jeżeli by istniał, o ile byłby nudniejszy! A na
pewno bez naklejek nie ma Berlina. Widujemy
je wszędzie. Mają różne kształty i kolory. Są
z napisami lub bez. U hipsterów znajdziemy je
na laptopach. Te w berlińskim muzeum, istniejącym od czterech, zachwycają pomysłowością
ich twórców, są zbiorem, który niesamowicie ze
sobą współgra.

Jak działa twoje muzeum? To prywatna inicjatywa, ciągle się rozwija i rozrasta, jakie
masz marzenia dotyczące tego miejsca?

Powiedziałeś mi, że robisz naklejki, ale nie
czujesz się artystą naklejek. Dlaczego?
Fot. Hatch - Oliver Baudach

Specjalnie dla „Kontaktów” Oliver Baudach
z muzeum (hatchkingdom.com) odpowiedział
na parę pytań:
Marta Szymańska: Naklejki (chyba bardziej
cool jest powiedzieć stickers) są wszędzie.
Widzimy je na każdym kroku: na bananach,
na nowych butach, wręczają je nam politycy, dzieci wymieniają się nimi w przedszkolach... Jakie naklejki ty kolekcjonujesz?
Oliver Baudach: Moja kolekcja dzieli się na
Street Art, Skateboard Hardware, Snowboard
& X-Sports, Skateboard (ubrania i buty), Streetwear, Sneakers, muzyka, magazyny, sklepy
i polityka + Ultras (Piłka Nożna)
Co to znaczy być artystą naklejek?
Z mojego punktu widzenia artysta naklejek to
taki, którego głównym zajęciem jest produkowanie naklejek. Wykorzystuje on w związku
z tym wiele możliwości, jakie oferuje to medium:
Postal Stickers, Hello My Name Stickers, Sticker Paper, Sticker Printing Companies, Sticker
Sheets. To ktoś, kto tak jak ja, kocha fakt, że naklejki nie są natrętne, ale są najbardziej skomną
formą sztuki i komunikacji. To ktoś, kto kocha
mieć naklejki w kieszeni i lubi umieszczać swój
kawałek sztuki, swój manifest spontanicznie
w jakimś miejscu, prawie na każdej powierzchni. Cieszy go fakt, że może się wymieniać z innymi artystami, dzielić się tym, co zrobił z wieloma kolekcjonerami na całym świecie, mając
w zasadzie tylko kopertę i znaczek.
Jaki początek ma twoja kolekcja?

Był początek lat 80-tych a ja byłem małym
dzieckiem Punk Rocka zakochanym w kulturze deskorolki (Skateboard Culture). W tamtym
czasie motyw czaszki to było coś najbardziej
cool na świecie. W sklepie z deskorolkami kupiłem portfel od Skull Skates z ich wspaniałym
logo umieszczonym na przodzie a wśrodku
portfela była naklejka z tym logo. To był ten
moment, kiedy pomyślałem, że ta naklejka jest
zbyt cenna, aby ją gdzieś nakleić, bo może się
zniszczyć i przestać istnieć. Wtedy pomyślełem
Na stronie muzeum jest również sklep. Tutaj bu- o kolekcjonowaniu i zacząłem to robić.
szować można do woli! I znaleźć niezłe sztuki
do naklejania.
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Jeżeli jesteś otoczony tyloma fantastycznymi dziełami sztuki, dociera do ciebie bardzo
szybko, jaka jest twoja kreatywność i jakie są
jej granice. Więc powiem z dumą, że od czasu
do czasu mam jakiś miły, dobry albo śmieszny
pomysł lub projekt, ale że nie umiem malować
ani szkicować, ani sprejować i nie znam się na
programach graficznych w komputerze, polegam na innych osobach, które mi pomagają
stworzyć naklejki.
Berlin i naklejki. Jak wygląda ten romans?
Użyłas odpowiedniego słowa. To jest romans
i jest to jeden z najgorętszych romansów na
świecie. Porównując Berlin z innymi miastami,
stolicami, jest to miasto przyjazne sztuce stickersów. Tutaj się to toleruje. Wielką przewagą
jest też to, że jest to miasto wciąż dość tanie do
życia lub spędzania tu wakacji. Przyjeżdżają tu
kreatywni ludzie, którzy przywożą nową sztukę,
np. nowe naklejki i przynoszą je do muzeum.
Mamy tu wielką rodzinę naklejkowiczów, mamy
nowe plany, projekty w mieście, ale też on-line.
Warto sprawdzać, co u nas.
JAK TRAFIĆ DO MUZEUM NAKLEJEK?
Schreinerstr. 10 leży w północnej część
dzielnicy Friedrichshain, niedaleko Boxhagener Platz. Tu miłośnicy Street Artu mogą
nacieszyć oko. Najlepiej zatem trafić do
muzeum włócząc się ulicami Berlina w tej
części miasta. Dostrzeżemy nie tylko
interesujące malunki na ścianach, ale
odkryjemy też wiele galerii, które prezentują
pracę rozmaitych artystów. Najlepiej przyjechać metrem linią U5, przystanek Samariterstraße albo S-Bahn Ring Linia 41 / 42,
przystanek Storkower Straße lub Frankfurter Allee. Z obu przystanków potrzebujemy
pięciu minut, aby dotrzeć do celu.

INFORMACJE
HATCH - OLIVER BAUDACH
SCHREINERSTRASSE 10
10247 BERLIN
TEL: +49 (0)30 - 64 31 91 17
MAIL: info@hatchkingdom.com
Godziny otwarcia:
Od czwartku do soboty od 12.00-16.00

MOTORYZACJA / TRANSPORT

bezpłatne porady

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

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

Transport – Przeprowadzki

Alex transport i przeprowadzki

GSP - Autoservice, Gut, Schnell, Preiswert

Tel.: 0157 5416 3111

kompleksowe przeprowadzki
"Od drzwi do drzwi"
opróżnianie pomieszczeń
oraz wywóz na BSR
gwarantujemy Państwu bezpieczny,
punktualny oraz ubezpieczony transport
działamy 8 dni w tygodniu

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

będziesz obsłużony w warsztacie samochodowym

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

0176 83392933, 030 81473037

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

Telefon: +4915758152189

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

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

Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg

Auto Anmeldung Spandau
Usługi rejestracji pojazdów

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

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

Pensjonat Arnol Berlin poleca pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienkami od
10 Euro za dobę. Możliwość zameldowania. Tel.: 0176 56562016

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”,

Domki letniskowe nad morzem. Spokojna okolica. W pobliżu stadnina
koni. Ustka/ Przewłoka. www.agrogrucha.pl, tel.: +48 602 679244

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

„PTTiK BERLIN“ zaprasza w lutym na wspólny spacer w okolicy Anhalter
Bahnhof wraz ze zwiedzaniem „Berlinische Galerie“.
Spotykamy się 24.02.2019 tj. w niedzielę o godz.11:00 na peronie S Anhalter Bhf. kier. Oranienburg (S1) lub Bernau (S2). Bilety wstępu przy grupie min.
10 osob 7 EUR.
„Berlinische Galerie“, czyli Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur (Krajowe Muzeum Sztuki Współczesnej, Fotografii i Architektury) jest najmłodszym muzeum w Berlinie. Posiada zbiory malarstwa, rzeźb, fotografii i sztuki
multimedialnej pochodzące z okresu od 1870 roku aż po dzień dzisiejszy. Dzieła
te prezentowane są zarówno w stałych, jak i zmiennych ekspozycjach. Obecnie na
szczególną uwagę zasługuje wystawa pt. „Freiheit” prezentująca dzieła twórców należących do tzw. Novembergruppe z lat 20-tych oraz wystawa Raphaeli Vogel i Juliana
Charriére.
Gmach dzisiejszej „Berliner Galerie” to przebudowany w 2004 roku przez architekta
Jörga Fricke kompleks budynków przemysłowych pochodzący z 1965 roku,
składający się z ogromnej hali służącej wtedy, jako magazyn szkła, biurowca
i budynku - przedsionka. Jörg Fricke maksymalnie wykorzystał w tym gmachu
pomieszczenia i perfekcyjnie nadał im optymalną funkcjonalność zachowując przy
tym ich byłą, czystą i klarowną formę przemysłowego przeznaczenia. Natomiast
dzięki zastosowaniu ruchomych i przestawnych systemów ściennych umożliwił
prezentowanie kreatywnych, przestrzennych instalacji. Muzeum to szczyci się
również od grudnia 2017 roku digitalnymi zbiorami. Są to panoramiczne ujęcia z lotu
ptaka, czyli fotografie Berlina Zachodniego wykonane przez fotografa Otto Borutta.
Fotografie te dokumentują odbudowę Berlina Zachodniego w latach 1955 – 1973
w stylu tzw. „Nachkriegsmoderne”. W połączeniu z dostępnym już archiwum „OstBerliner-Fotoarchivs” zbiory te dokumentują odbudowę Berlina po obu stronach
muru zaraz po wojnie, a dzisiaj przyczyniają się do odtwarzania brakujących
architektonicznych braków.
Natomiast przed muzeum znajduje się w 2014 roku otwarty dla wszystkich publiczny
ogród nazywany „Community Gardens” wraz z ciekawą, ogromną skrzynią. Skrzynia
ta, to funkcjonalne dzieło architektoniczne stworzone w 2016 roku przez Holger Lindmüller i Grégoire Tourme o nazwie „Der Maxischrank”. Na spacer zaprasza w imieniu
Polonijnego Towarzystwa Turystycznego i Kulturalnego Berlin (PTTiK BERLIN) Elżbieta Potępska.
/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

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego zaprasza na spacer:
Potsdamer Platz i jego otoczenie.
Potsdamer Platz powstał po zbudowaniu tzw. Zollmauer (muru celnego)
na jego zewnętrznej stronie przy nowo powstałej bramie potsdamskiej
(Potsdamer Tor). Było to w roku 1738. Ten początkowo mało znaczący plac stał się po otwarciu połączenia kolejowego z Potsdamem w 1838 r.
i likwidacji muru celnego w 1861 roku najważniejszym węzłem komunikacyjnym Berlina. W pobliżu placu powstawały urzędy władz pruskich,
liczne hotele, lokale gastronomiczne, eleganckie budynki mieszkalne,
a do placu prowadziły wszystkie środki lokomocji miejskiej w miare
ich rozwoju, w 1930 roku należał Potsdamer Platz do najruchliwszych
skrzyżowan w Europie. Po zniszczeniach w trakcie II Wojny Światowej
i po powstaniu Muru Berlinskiego w 1961 roku podzielony murem plac
przestał istnieć. Po połączeniu Berlina i likwidacji muru decyzją Senatu
Berlina postanowiono odbudowac plac i włączyć go do życia miasta.
Tereny po starym Potsdamer Platz oddano w ręce inwestorów i na
ich zlecenie najlepsi światowi architekci opracowali niepowtarzalne
w innych miastach projekty. We współczesne obiekty wkomponowano
pozostałości starego placu i są one ciągle ciekawostką dla turystów.
W latach 90 poprzedniego stulecia do roku 2000 teren budowy Potsdamer Platz był największym placem budowy Europy. Dziś Potsdamer
Platz należy do istotnych atrakcji Berlina i odbywają się na jego terenie
ważne wydarzenia z wielu dziedzin życia miasta.Dawni inwestorzy
sprzedali część swoich własności (Sony i Mercedes Benz), ale w stworzonych przez nich obiektach odbywają się nadal imprezy o światowym
znaczeniu. Należą do nich Tzw. Berlinale - Festiwal Filmowy o dużym
znaczeniu w świecie kinematografii. W tym roku Berlinale rozpoczynają
się 8 lutego i na zaplanowanym spacerze będziemy mogli poznac klimat
tej imprezy i zobaczyć gwiazdy światowego formatu.
Spotkanie grupy 09.02.2019 r. o godzinie 11.00 przy wejściu
do Arkad (pasaż handlowy) od strony Neue Potsdamerstr.

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

I JAK TU NIE ZAKLĄĆ?
Co jakiś czas cisną mi się tzw. „mocne słowa” – przy czym te
„mocne słowa” to mocno eufemistyczne określenie chamskiej gadki
prymitywów o różnym statusie społecznym i wykształceniu.
Prymitywów, bowiem ich zasób słów nie pozwala na żadną inną ekspresję werbalną, jak tylko
na użycie tych kilku wyrażeń, najczęściej o zabarwieniu fizjologiczno-burdelowo-knajpianym.
Cisną mi się one do głowy i na usta nie w sensie
dosłownym, lecz cisną się na mnie zewsząd;
dosłownie mnie zasypują, jak śnieżna lawina
i nie pozwalają zaczerpnąć świeżego powietrza. Z tego co widzę, większość mieszkańców
naszego cudnego pod każdym względem kraju
jakoś się z tym oswoiła, a nawet zbratała. Ja
jakoś tego nie potrafię i stała obecność języka,
niegdyś uważanego za mowę najgorszych lumpów spod ciemnej gwiazdy, w tzw. przestrzeni
publicznej, jakoś mi przeszkadza. Niegdyś słowa te używane bywały, owszem, przez ludzi
o pewnym poziomie ogłady także, w sytuacjach
najwyższego wzburzenia i wówczas było wiadomo, że to wzburzenie jest tak wielkie, iż
żadne inne słowa nie są go w stanie wyrazić.
Lub do rozmowy o sprawach wywołujących najwyższy stopień irytacji. A czasem w kameralnej,
blisko towarzyskiej konwersacji, dla uczynienia
jej nieco zawadiacką. W tym ostatnim celowali
ludzie o naprtawdę wysokim poziomie intelektu
i osobistej kultury, którzy chcieli nieco oderwać
się od konwencji – pięknie o tym mówił onegdaj
Jerzy Waldorff, wspominając swoją przyjaźń
i spotkania ze Stefanem Kisielewskim. Ponieważ gospodyni Stefana Kisielewskiego nie rozumiała tej konwencji, a wulgaryzmy potwornie
ją irytowały, więc panowie wymyślili specjalny
kod angielsko- francuski i mówili, np. „dżob twoju mać” albo „ty chyżu”, zamiast... No właśnie...
Natomiast do bieżącego porozumiewania się
wulgaryzmy służyły wyłącznie buraczanym
lumpom, których myśli nigdy nie były głębsze
od zbiornika gnojówki na podwórku chłopa małorolnego pod Wołominem. Zdarzało się też,
że niektórzy czynili z ostentacyjnego używania
tego rodzaju słownictwa swój znak rozpoznawczy.
Dziś publiczne używanie knajackiego słownictwa żadnym wyróżnikiem być nie może, ze
względu na jego wszechobecność – wyróżnikiem bywa raczej język ładny i bogaty. Dawniej,
gdy taki Franciszek Starowieyski z premedytacją pozwalał sobie publicznie, w dobrym towarzystwie, soczyście i z wdziękiem zakląć –
podkreślam: z wdziękiem, bo to wielka, dana
nielicznym, sztuka; kląć z wdziękiem – to wywoływał natychmiastowe poruszenie, na ogół
życzliwe. Dziś najbardziej soczysta wiązanka
przekleństw nie robi już na prawie nikim żadnego wrażenia. Bo też i nie ma już takich, którzy
potrafiliby ułożyć ją finezyjnie i rzucić z wdziękim. Prowadzi to do specyficznego zrównania
grup społecznych i bez wylegitymowania trudno
dziś odróżnić narodowego, bogobojnego polityka, od jego nie mniej narodowo wzmożonego
i nie mniej bogobojnego, ale znacznie niżej
w hierarchii społecznej stojącego i znacznie
gorzej wykształconego elektoratu. Podobnie,
jak bez spojrzenia w dowód tożsamości, trudno
odróżnić wziętego pisarza z gruntownym humanistycznym wykształceniem od najgorszego
chachara, który jest bohaterem jego książki.
Mam wrażenie, że ostatnim bastionem, który
się jeszcze broni przed tego rodzaju retoryką,
są kościelne ambony, choć różnie bywa; bowiem wulgarny język nie składa się tylko z przekleństw, lecz także określeń i wyrażeń brutalnych, niegrzecznych, obraźliwych, a te zdążyły
się już na tej i owej ambonie i poza nią, w wielkiej obfitości pojawić.
Jedno jest pewne: dziś mało kto się irytuje, denerwuje, złości, jest rozdrażniony, zaperza się,
dostaje furii, szału, popada w gniew, wzburzenie, zacietrzewienie, wściekłość, amok w wyniku czego awanturuje się zapamiętale i z pasją,
zjadliwie i kąśliwie, używając ciętego, jadowitego języka, czym wyraża swą agresję, wrogość

i nienawiść. Nie, dziś nie ma już tego całego
wielobarwnego świata emocji. Dziś, z finezją
nałogowego bywalca prowincjonalnego szynku, wszyscy się wkurwiają. Bez akcentowania
poziomu emocji, ich barwy, intensywności i nasycenia. Trywialnie wkurwiają się, co w dodatku
donośnym głosem ogłaszają wszem i wobec…
Dawniej, gdy ktoś do mnie mówił, że jest zirytowany lub że dostaje szału, to czułem tę różnicę.
A gdy mówił, że się wkurwia, to wiedziałem, że
jest doprowadzony do ostateczności. Gdy dziś
ktoś mi mówi, że jest wkurwiony, to ja nie wiem,
czy kawa była za słaba, czy syn rozwalił mu
nowe auto, żona odeszła z kochankiem, a szef
wywalił z roboty na zbitą mordę. Niektórym się
wydaje, że publiczne zakomunikowanie swego
wkurwienia przydaje ich emocjom mocy. Tymczasem dołączają jedynie do chóru głoszących
od rana do wieczora to samo. A w chórze pojedynczy głos słabo jest słyszalny.
Ostatnio przeczytałem sentencję, że lepiej kląć,
niż być małym skurwysynem. No, to akurat się
nie wyklucza, a wręcz przeciwnie. Mali ludzie na
ogół miewają też małe argumenty i w małej ilości, dlatego sięgają po argument „mocnego słowa”. Bo do jego użycia nie potrzeba ani szczególnej wiedzy, ani polotu. Zbluzganie kogoś jest
łatwiejsze niż rzeczowa polemika. I to właśnie
tacy mali wyżej wymienieni spowodowali upowszechnienie się słownictwa rynsztokowego,
brutalnego i ordynarnego. Bo skoro wszyscy tak
gadają, to już nie widać, kto dureń i cham, a kto
tylko się uwziął, by do poziomu durnia i chama
się zniżyć jako „swój”. A ponieważ nie jest to
w żaden sposób piętnowane – nie wspominając nawet o karaniu – więc rodzi zuchwalstwo.
Coraz większe zuchwalstwo. Aż po próby poparcia „mocnych słów”, „mocnym gestem” – co
też ostatnio w naszym cudnym kraju bywało
usprawiedliwiane na różne sposoby. I tak zrobiło się zdecydowanie mniej śmiesznie... Całkiem
nieśmiesznie... Ale tutaj, nie będziemy tej myśli
kontynuować, bo w tej kwestii, dotychczasowa
ironia byłaby nie na miejscu.
Ty stara…
Na podwórku awantura. Dwie sąsiadki dosłownie biorą się za łby, ku uciesze licznych gapiów.
Leje się potok najgorszych wyzwisk i obelg.
Wreszcie jedna rzuca w stronę drugiej:
- Ty stara k…
Druga na to z oburzeniem ripostuje:
- Tylko nie stara, tylko nie stara!!!
Ozdoba
Spotykają się dwie znajome. Jedna w nowym
futrze. Druga patrzy z zadrością, lecz udaje, że
nie widzi. Wreszcie nie wytrzymuje i pyta:
- Widzę nowe futro. A z czego ono jest?
- Nie wiem tak dokładnie – z udawaną, niedbałą
nonszlancją rzuca druga w odpowiedzi – z jakiegoś szczura czy małpy…
- No popatrz; wspaniale w nim wyglądasz! Dosłownie, jak byś się w nim urodziła…
Przechwałki
Pewna kobieta chwali się sąsiadkom nowonarodzonym potomkiem swojego syna:
- Mówię wam, cały tata! Wyrośnie na wspaniałego mężczyznę. Ma dopiero trzy miesiące,
a już siedzi…
- Co ty nie powiesz! – rzuca jedna ze słuchających. – A za co???
Zgubna perwersja
Pewien mężczyzna jechał samochodem razem
ze swoją dziewczyną. Jechał dość wolno, bo
zbytnią uwagę poświęcał swojej pasażerce. Jej
z kolei się to nie podobało i usiłowała go skłonić
do szybszej jazdy. Wreszcie zaproponowała:
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- Słuchaj, jeśli przyspieszysz, to za każde dodatkowe przyspieszenie o pięć kilometrów ponad te 50 na godzinę z jakimi teraz jedziesz,
zdejmę jedną część garderoby.
Już po chwili ona siedziała goła, a on stracił
panowanie nad rozpędzonym samochodem.
Skończyło się w rowie. Dziewczynie nic się nie
stało , ale on został zakleszczony za kierownicą
i nie mógł się wydostać. Ona także nie potrafiła
mu pomóc.
- Idź poszukać jakiejś pomocy – zaproponował
uwięziony mężczyzna.
- Przecież jestem goła i nigdzie nie widzę swojej
garderoby! – Wykrzyknęła zrozpaczona kobieta.
- Tu wystaje moja noga – zauważył mężczyzna
– zdejmij but i się nim zakryj…
Dziewczyna rzeczywiście zakryła się butem,
a goły biust drugą ręką i wybiegła zapłakana na
drogę. Natychmiast zatrzymała się jakaś ciężarówka.
- Proszę mi pomóc – zaczęła prosić kierowcę,
szlochając – mój chłopak tam utknął i nie mogę
go wyciągnąć!
Kierowca spojrzał na nią uważnie i powiedział:
- Proszę pani! Jeśli utknął tak bardzo, to już
chyba po nim…
Pożytki z nowoczesności
Rozmawiają znajomi na temat konieczności
stałego dokształcania się.
- I powiem ci, że ja to stale uzupełniam wykształcenie – stwierdza jeden – a wszystko co
wiem, zawdzięczam nowoczesnemu budownictwu.
- Coś takiego! – wykrzykuje drugi ze zdumieniem. – Jak można wiedzę zawdzięczać budownictwu???
- Ano zwyczajnie. U mnie za ścianą mieszkają niezwykle wykształceni ludzie i dużo ze
sobą rozmawiają…
Z mądrości żydowskich
Do rabina przybiega nabożny Żyd w stanie
ogromnego podenerwowania.
- Ratuj rebe, bo ja już nie wiem, co robić. Mój
zięć jest ostatni meszuge! On ani nie potrafi pić,
ani grać w karty, ani się zakładać… Aj, aj, aj
ja nieszczęsny!
- Srul, ale o co tobie się rozchodzi? To chyba
dobrze, że on tego nie robi???
- Rebe, ja nie mówię, że on tego nie robi; ja tylko mówię, że on tego nie potrafi!
MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH,
NIE ZAWSZE ZNANYCH…
„To jest dobre pytanie” – jedyna odpowiedź,
jaką politycy są w stanie dać na naprawdę dobre pytanie…
Jurek Ciurlok „Ecik”
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zeń przewodza˛ca stacja
Niagara impulsy radiowa

izraelska
waluta

stolica niezwy- Klio lub
nad
kła
ﬁordem historia Erato

Mona z
Luwru

w
spiżarce
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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 luty 2019!!!
Ford Galaxy Titanium 2.0 7-Sitzer
Elektryczne lusterka zewnętrzne, elektryczne
szyby, klimatyzacja, podgrzewane siedzenia,
Tempomat, płyta CD, Radio, panoramiczny
dach, światła przeciwmgielne, czujnik zmierzchu,
czujnik deszczu, komputer pokładowy.

Cena: 13.670 €
RATY od
145 €/mies.

RATY od
110 €/mies.

Skoda Citigo Cool Edition 1.0
ABS, poduszka powietrzna, kontrola trakcji, ESP,
TPMS, elektryczne szyby, klimatyzacja, płyta CD,
DAB, MP3, Radio, światła do jazdy dziennej,
system audio Funky MP3, przygotowanie do
mobilnego systemu nawigacji.

RATY od
95 €/mies.

Cena: 6.990 €

RATY od
155 €/mies.

Volkswagen Phaeton V6 4Motion Xenon Navi
e-Sitze Allrad TV
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne
szyby, siedzenia elektryczne, klimatyzacja, czujniki
parkowania, podgrzewane siedzenia, podgrzewane
tylne siedzenie, Tempomat, płyta CD, zmieniarka
CD, system nawigacyjny, funkcja TV, światła
przeciwmgielne, reflektory ksenonowe, szyberdach,
napęd na cztery koła, automatyczny obwód reflektor
(ALS).

Cena: 8.980 €

Renault Captur Experience 0.9 TCe 90 eco Navi
Keyless LE
TPMS, kontrola trakcji, imobiliser, elektryczne lusterko
zewnętrzne, elektryczne szyby, Keyless Go, klimatyzacja,
Tempomat, AUX-In, Bluetooth, zestaw głośnomówiący,
MP3, system nawigacyjny, Radio, port USB, komputer
pokładowy, Start-Stop, światła do jazdy dziennej LED,
światła przeciwmgielne, czujni zmierzchu, czujnik
deszczu, system audio-nawigacyjny z kolorowym
ekranem dotykowym wyświetlaczem (Media Nav
Evolution), tryb Eco (jazda przełącznik trybu).

Cena: 13.890 €
Mercedes-Benz C 180 Edition CGI
Elektryczne szyby, siedzenia elektryczne, klimatyzacja, czujniki parkowania przod i tyl, TPMS, światła
przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej, Bluetooth,
zestaw głośnomówiący, MP3, Radio, port USB,
czujnik światła, czujnik deszczu, komputer pokładowy,
system audio Audio 20, układ czujnik parkowania PTS
(przedniej i tylnej), komputer pokładowy.
RATY od
199 €/mies.

Cena: 16.900 €

RATY od
110 €/mies.

Nissan Qashqai 2.0 dCi acenta 4×4 Autom
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby,
klimatyzacja, czujniki parkowania, Tempomat,
ESP, kontrola trakcji, immobiliser, naped na cztery
koła, komputer pokładowy, panoramiczny dach,
zmieniarka CD, Radio, systemy wspomagania,
czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, podgrzewane
lusterka, światła przeciwmgielne.
RATY od
105 €/mies.

Cena: 6.990 €

RATY od
80 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

Renault Grand Scenic III Expression 1.5 dCi 110
FAP
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby,
kimatyzacja, czujniki parkowania, podgrzewane
siedzenia, Tempomat, AUX-In, Bluetooth, płyta CD,
zestaw głośnomówiący, MP3, system nawigacyjny,
Radio, przygotowanie telefoniczne, port USB, komputer
pokładowy, Start-Stop, czujnik zmierzchu, czujnik
deszczu, światła przeciwmgielne, system nawigacji
Carminat TomTom.

Cena: 7.999 €

Renault Megane Grandtour Expression 1.5 dCi
110 FAP
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, ABS,
kontrolatrakcji, ESP, immobiliser, AUX-In, Bluetooth, płyta
CD, zestaw głośnomówiący, MP3, Radio, przygotowanie
telefoniczne, port USB, relingi dachowe, podgrzewane
lustra, światła przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej,
komputer pokładowy.

Cena: 5.890 €

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!
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p. Cezary Szulc

Tel.: 769923-25

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ
Jedyna tego typu firma w Niemczech. Co nas wyróżnia ?

tradeoffice24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +48 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
office@tradeoffice24.com
www.tradeoffice24.com

Tylko u nas w jednym miejscu, w jednym zespole i według branży:
wielojęzyczni inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi,
eksperci marketingu międzynarodowego, tłumacze Organizacja dystrybucji
towarów i usług Stała opieka w trakcie otwierania i działalności firmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji
i przedstawicielstw firm z Polski Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.

Światowe Stowarzyszenie Firm
Polskich i Polonijnych
Poland Business Center World
info@PolandBusinessCenter.world
www.PolandBusinessCenter.world

Kontakt:
Alina Winiarski
– zarząd
stowarzyszenia

Nowych klientów pozyskacie Państwo
jako współwystawcy Światowych Targów
Przemysłu w Hanowerze (1-5.04.2109)
oraz Chicago (14-19.09.2020).
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

W�rót�� �w�r���!

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

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

Sobota
od 09:00 do 16:00

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.

Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

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

Mówimy po polsku
Szeroki wybór polskich kosmetyków
Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w sprawach związanych
z Państwa zdrowiem

Czynna: poniedziałek-piątek 9.00-18.30, sobota 9.00-13.00

ZAPRASZAMY!
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WĘDLINY, SERY,
PIECZYWO, CIASTA

TORTY

zapraszamy w godz.:

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

oraz wiele innych produktów
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