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Szanowni Czytelnicy!
Coś dla duszy coś dla ciała. To można powiedzieć motto naszego
miesięcznika. Zacznijmy tym razem cytatem z naszej felietonistki:
„W marcu wszystko się zmienia. Przyroda wokół nas, czas administracyjny, nastawienie ludzi na ulicy, tak jakby każdy czekał na
wiosnę i długie dni w cieple słońca. I choć jesteśmy zmuszeni ciągle się adaptować do zmian, które następują każdego dnia, pewne
z nich są naszymi wyborami i odtąd zaczyna się prawdziwa praca
nad charakterem.” I choć duża część z nas wcale nie ma ochoty
pracować nad sobą, to z pewnością wszyscy zgodzimy się co do
jednego: czekamy na słońce! Anna Maria Włodkowska dba jak
zwykle o duszę naszych czytelników. Jej felieton znajdziecie Państwo w niniejszym numerze, który ukazuje się w marcu, miesiącu,
w którym co raz więcej promieni słonecznych pada na nasze zmęczone zimą ciała.
Tym, którzy trzeźwiej stąpają po ziemi, polecamy artykuł Bartosza Drajlinga, który przewrotnie zaczyna swój tekst od tego, że
„Liczby są jak fusy z herbaty. Nikt tak na prawdę nie potrafi z nich
czytać” po czym robi się jeszcze ciekawiej. Do czego namawia nas
tym razem specjalista? Do stawiania konkretnych pytań: Czy to, że
mam umowę w dużej i znanej firmie, daje mi konkretną gwarancję
jej wykonania? Czy to, że płacę małą składkę za ubezpieczenie,
musi być powodem do dumy i chroni mnie w pełni tak jak tego
oczekuję? Czy wiesz wszystko o swoim banku, pożyczkach, kasie
chorych ? Nie wierzmy jednej ofercie, czytajmy, sprawdzajmy, porównujmy. Lepszej drogi nie ma!
Nasz kontaktowy kucharz Bogusław Sypień dba natomiast o naszego ducha i ciało. Tym czymś, co łączy te dwie sfery jest.... jedzenie! Czy są wśród nas miłośnicy wschodnich smaków? Jeżeli nie,
to jeszcze nie. Drukujemy wspaniałe przepisy z Japonii. Kurczak
Teriyaki i przepis na sos to prawdziwy skarb! „Mówi się, że jego
historia wywodzi się od wczesnych imigrantów japońskich, którzy osiedlili się na Hawajach, i którzy stworzyli charakterystyczną
marynatę przy użyciu lokalnych produktów, takich jak sok ananasowy, który zmieszali z sosem sojowym i swoim tradycyjnym
sake. W końcu narodził się sos, który wielu zachwycił, a większość
ludzi nazywa go Teriyaki. Podczas gotowania pokrywa potrawę
błyszczącą warstwą i ma niepowtarzalny słono, słodko, kwaśny
smak.” A zatem najpierw sos a potem – zaczynamy szaleć. Dodajemy wołowinę, brązowy ryż, makaron.... Nie ograniczajmy się
i bądźmy kreatywni.
A po jedzeniu do galerii! Na przykład do meCollectors. Marta Szymańska poleca przyjemną wystawę z zabawkami w roli głównej.
I to nie byle jakimi, ale powstałymi w Związku Radzieckim i to
w zabawkach czuć wtedy było awangardę. Zabawki na wystawie
to zwierzęta. Mogą nas zainspirować na wiele sposobów. Między
ludźmi i przedstawicielami fauny jest bowiem wiele analogii. Wiele z pań pomyśli w tym momencie, być może, o swych łabędzich
szyjach. Niejeden pan stwierdzi: no tak, przecież jestem barczystym niedźwiedziem. Szare myszki zapragną chodzić dumne jak
paw, kury domowe zamienią się w lwy salonowe. Muchy z nosa
wszystkie wylecą, nie będziemy żyć jak pies z kotem, przestanie
nas obchodzić to, gdzie raki zimują i staniemy się potulni jak baranki. A może nabierzemy apetytu? Na życie! I będziemy chcieli
zjeść konia z kopytami?
Tego życzymy Państwu i sobie na wiosnę!

O tym warto wiedzieć!!!
Rok 2019 to wiele zmian w prawie niemieckim. O kilku pisaliśmy już w lutowym wydaniu KONTAKTÓW a dziś podajemy kolejne.
Od 01 lipca 2019 będą wyższe emerytury. Na zachodzie
kraju wzrost będzie wynosił 3,18%, a na wschodzie 3,19%.
Od stycznia 2019 wzrosła minimalna kwota alimentów wypłacanych przez jednego z rodziców na dziecko.
Dziecko poniżej 7 lat otrzymywać ma 354Euro miesięcznie,
a dzieci od 7 – 12 lat 406 Euro, od 13-18 lat 476 Euro każdego miesiąca.
Niższe składki ubezpieczeniowe od 01.stycznia 2019
roku. Minimalne składki zostają zrównane z innymi dobrowolnie ubezpieczonymi osobami. Najniższa obowiązująca
stawka to 1038,33 Euro.
Zakaz jazdy dla diesli w kolejnych miastach który został
wprowadzony 01 stycznia 2019 ale faktycznie obowiązywać będzie z dniem 01 kwietnia 2019 roku. Zakaz jazdy dla
diesli w centrum miasta wprowadza Stuttgart. Zakaz dotyczy pojazdów z silnikami wysokoprężnymi o normach emisji
spalin Euro 4 lub niższych.
Kolonia i Bonn podobnie jak Stuttgart, ale od 01 września
2019 roku zakaz zostanie rozszerzony również o samochody z silnikami o normach emisji spalin Euro 5.
Frankfurt już od 01 lutego wprowadził zakaz dla disli o emisji spali Euro 4 i niższych, ale od 01 września 2019 zakaz
zostanie poszerzony o pojazdy z normą emisji spalin Euro 5.
Essen i Gelsenkirchen – zakaz wprowadza od 01 lipca
2019, ale uwaga! Obostrzenie w Essen dotyczyć będzie
także odcinka autostrady A40.
Najpóźniej w czerwcu 2019 zakaz dla diesli będzie również obowiązywał w Berlinie.

GRUPA MUZYCZNA
Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.
Poza tym: Party serwis, sala,
kręcenie video, DVD
i wypożyczalnia nagłośnienia

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

Redakcja

Życzymy Wam abyście odnalazły:
w ciszy swoje myśli i marzenia,
w bliskich Wam osobach siłę i piękno stworzenia,
w otaczającym świecie radość istnienia,
w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,
a w sobie miłość.
Z okazji Dnia Kobiet składamy Wam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy Wam, by uśmiech rozpromieniał Waszą twarz i byście
zawsze czuły się doceniane.
tego i wiele więcej życzy Wam męska część
redakcji KONTAKTY
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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.

wykonanie: Archiwum Zespołu Mazowsze
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Herosi z Berlina:

Igor Jaszczuk

to songwriter gwiazd. Jego piosenki
wykonywało/-uje wielu artystów z polskiej sceny
muzycznej, w tym m.in. Violetta Villas, Golec
uOrkiestra, Justyna Steczkowska, Halina
Frąckowiak, Olga Bończyk, Katarzyna Pakosińska,
Leszcze, Jacek Stachursky, czy Michał Wiśniewski.
Jak twierdzi sam twórca, do praktykowania jego
zawodu nie potrzeba nadmiaru ekwipunku, a przy
tym nie jest się zależnym od miejsca zamieszkania.
Kolejny bohater kampanii ﬁrmy TransferGo* –
„Pamiętaj o domu, kiedy jesteś daleko” komponuje
w Berlinie dla polskiego i zagranicznego
przemysłu muzycznego.

Po latach aktywności na polskiej scenie
muzycznej, zdecydował się Pan na
prowadzenie usług songwriterskich na
odległość. Co o tym zadecydowało? Czy
w jakiś sposób przyczyniła się do tego
magia miasta?
Igor Jaszczuk: Pisanie piosenek nie przywiązuje
twórcy do konkretnego miejsca, warsztatu
pracy. Warsztat jest mobilny i nieskomplikowany.
Kartka, długopis, gitara. Taki charakter
aktywności twórczej pozwolił mi na zmianę
miejsca zamieszkania i z niej skorzystałem. Berlin
jest miastem wyjątkowym i wygodnym, o czym
wiadomo nie od dziś.
Jak wygląda w praktyce prowadzenie usług
songwriterskich dla innych wykonawców
z Polski?
Igor Jaszczuk: Określenie mojej pracy jako
„usługi songwriterskie” należy traktować
z przymrużeniem oka. To taka przekorna
próba nadania pracy twórczej tych samych
cech, co tzw. konkretnym profesjom. Oprócz
piosenek pisanych rzeczywiście na zamówienie,
czy prośbę wykonawców, są też takie, które
wynikają z wewnętrznej potrzeby tworzenia.
Niektóre z nich sam proponuję wybranym
artystom, będąc przekonanym, że właśnie
ich wykonanie zapewni piosence najwyższą
jakość. Z wieloma artystami współpracowałem

przed przeprowadzką z Warszawy i z wieloma
z nich kontynuuję współpracę. Zgłaszają się
też ciągle nowi. Jeżeli jest okazja spotkać się
podczas pobytu w Polsce, to tak robimy, jeżeli
nie, wysyłam swoje propozycje drogą mailową.
Coraz częściej zdarza mi się też pisać dla
artystów z zagranicy. W tym roku będzie miała
premiera piosenki „Only she”, którą napisałem
dla kanadyjskiego piosenkarza Anthony Tullo.
Ostatnio będąc w Warszawie usłyszałem
o sobie określenie ,,songwriter gwiazd” i jest
to miłe, ale równie chętnie piszę piosenki dla
interesujących debiutantów.
Koncertuje Pan w Berlinie/ w Niemczech, lub
w jakiś inny sposób angażuje się Pan w życie
berlińskiej Polonii?
Igor Jaszczuk: W ciągu ostatnich osiemnastu lat,
odkąd zrezygnowałem z aktywności scenicznej,
pojawiłem się na niej kilka razy okazjonalnie.
W tym również w Berlinie, grając koncert
w ramach Dnia Polonii.
Czym jest inicjatywa twórcza Scena Berlina?
Igor Jaszczuk:
Przed wielu laty łączyłem
działalność artystyczną z organizacją przedsięwzięć
scenicznych. Tworzyłem przedstawienia interdyscyplinarne, variétés.Mieszkając w Berlinie
chciałem wrócić do tej formuły by prezentować
artystów z Polski i polskich z Berlina – tych

znanych, jak również debiutantów. Niestety
z powodu nadmiaru pracy, jak również braku
poważnych partnerów pomysł nie doszedł do
skutku. Może kiedyś...
Za co ceni Pan Berlin, a czego (ewentualnie)
nie lubi Pan w Berlinie?
Igor Jaszczuk: Berlin ma wiele zalet. Oprócz
takich ułatwiających życie codzienne jak znakomita
komunikacja, mnogość parków, placów zabaw, rzek
i jezior, jest on wielobarwny językowo i kulturowo,
otwiera oczy na świat. Bliskość Polski też nie jest
bez znaczenia. W razie silnej tęsknoty za Ojczyzną,
wystarczy niespełna godzina żeby się w niej znaleźć.
Jakie są Pana ulubione miejsca w Berlinie?
I gdzie w Berlinie warto wybrać się
na koncerty?
Igor Jaszczuk: Szczerze mówiąc różnorodność
Berlina pozwala mi czuć się dobrze w każdym
miejscu, w zależności od nastroju. Lubię wypić
kawę przy Savignyplatz czy Hackescher Markt,
latem popływać w Wannsee, w weekendowy
wieczór wyruszyć na Kreuzberg czy Prenzlauer
Berg, gdzie wiruje duch zabawy i muzyki. À propos
muzyki, to najbardziej lubię małe, kameralne
miejsca. Można w nich spotkać nieznanych,
ale niezwykle interesujących wykonawców.
Podobnie jak na ulicach czy w metrze. Często
jest to świeże i inspirujące doznanie.

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

FELIETON
Kobieta. Puch marny. Kobieta. Słaba płeć. Kobieta. Femme fatale. Kobieta. Matka Polka. Kobieta.
Bogini domowego ogniska. Kobieta. Matka. Żona.
Kochanka. Kobieta. Delikatna, pokorna, cierpliwa.
Kobieta. Cóż za łatwa zagadka – wszyscy wiedzą,
jaka powinna być, jak powinno wyglądać jej życie,
jakie role powinna grać, jakie funkcje pełnić. Kobieta. Musi żyć po coś. By dbać o męża. By opiekować się dziećmi. By podtrzymywać dobre relacje z sąsiadami. Sprzątać. Gotować. Wyglądać.
I choć zawsze lubiłam wyzwania, to na boga, lista wymagań wobec mnie
z roku na rok rośnie – rośnie wprost proporcjonalnie do mojej frustracji.
I choć daleko mi do ekstremalnych haseł feministycznych, nie po drodze
do użalania się nad sobą i swoją rolą w społeczeństwie, mam ochotę
krzyczeć: dość!
Nie zrozum mnie źle. Cenię sobie fakt, że w przeciwieństwie do moich
praprababek, mam prawo głosować, chadzać bez gorsetu i sama wybrać sobie męża. No super, ale na boga – mamy XXI wiek! Co z tego,
że mam prawo decydować, skoro mój głos nadal nie liczy się na równi
z męskim głosem, a kiedy wyrażam swoją opinię na służbowych spotkaniach, moje słowa traktowane są jako rozemocjonowany pisk o zbyt
wielu decybelach. Co z tego, że nie muszę nosić gorsetu, jeśli wciśnięta
zostałam w formę biustonosza i nie mogę zrezygnować z jego noszenia, bo męskie spojrzenia jednoznacznie sugerują, że mój ubiór zahacza
o prowokację i sprawia, że biedni nie wiedzą, co ze sobą począć. Co
z tego, że mogę samodzielnie wybrać sobie męża, jeśli nadal oczekuje
się do ode mnie, że jednak będę go mieć. Pomyśleć możesz, że przesadzam.
Słyszałam to nieraz. Dwóch rosłych typów, krzycząc w moją stronę, szło
za mną od stacji metra aż do drzwi wejściowych do klatki. Przesadzam.
Zimą prawie nie wychodzę na zewnątrz, bo dni są krótkie, a kiedy wracam po pracy do domu jest już ciemno i zwyczajnie boję się sama wyjść
na spacer. Przesadzam. W drodze z imprezy do domu w jednej ręce
trzymam gaz pieprzowy, w drugiej klucze i absolutnie nie słucham muzyki, by słyszeć, co się dzieje wokół mnie. Przesadzam. Czuję się niekomfortowo, kiedy jestem jedyną pasażerką w samochodzie lub autobusie.
Przesadzam? Ale gdyby, nie daj boże, coś się stało, zarzucono by mi
brak odpowiedzialności, za krótką spódniczkę, za późną porę powrotu
do domu. Zrzucono by karb konsekwencji na mój brak rozsądku. Czy
Twoje rozdwojenie jaźni musi być ceną, którą płacę ja?
Załóżmy jednak, że jednak nie, kierując się rozsądkiem, nie wychodzę,
nie włóczę się, nie mam głupich pomysłów w postaci spaceru nad rzeką (sic!). Załóżmy, że jestem kobietą odpowiedzialną. Pracuję. 8 godzin

Ein Unternehmen der
Autohaus Berolina Gruppe

dziennie, odwalam kawał dobrej roboty, ale nie trzaskam nadgodzin – leniwa i mało ambitna. Z zaangażowaniem, poświęcając się powierzonym
zadaniom, traktując pracę poważnie – zimna karierowiczka, bez uczuć,
bez serca. Jak to współczesna kobieta. Pokornie, świadoma swoich braków, ale nadrabiając kreatywnością – niewykwalifikowana. Jasno wyrażając swoje opinie, walcząc o swoje – kłótliwa i rozemocjonowana.
Serio? Dlaczego chłop jest po prostu chłopem. Pracuje albo nie. Dlaczego kobieta nie może być kobietą, zamiast całym szeregiem epitetów,
obserwacji, sądów, osądów, przesądów. Daj jej już spokój.
To nieprawda, że mamy równouprawnienie. To nieprawda, że jesteśmy
tacy sami. To nieprawda, że żyjemy w tej samej rzeczywistości. Ty nie
oplatasz się codziennie rano drutem tylko po to, by uniknąć ciekawskich
spojrzeń. Nie zastanawiasz się dwa razy, czy Twój argument w dyskusji zostanie odebrany jako dowód słabości Twojej płci i nie traktujesz
nadgodzin jako szansy na udowodnienie, że zasługujesz na awans. Po
pracy śmiało ruszasz na piwo z kolegami, nie myśląc o tym, że może
powinieneś siedzieć w domu i myśleć o dzieciach. Do domu wracasz
chwiejnym krokiem, nucąc beztrosko pod nosem, nie wiedząc nawet, że
gdzieś w drugiej części miasta do domu wraca ona – kobieta.
Nie odetchnę z ulgą, nie zaliczę wieczoru do udanego, dopóki nie zamknę za sobą drzwi swojego mieszkania. Rano z uwagą rozważę za
i przeciw każdej koszuli, którą mam w szafie. Ostatecznie z premedytacją założę na siebie gruby sweter, wiedząc, że Piotr z działu księgowości ma problem z koncentracją, kiedy widzi choć kawałek kobiecej szyi.
Trzy razy zastanowię się, czy na pewno praca po 50 godzin tygodniowo
i świetne wyniki to ważny powód proszenia o podwyżkę, a po 10 godzinach spędzonych w biurze popędzę na siłownię, by udowodnić sobie, że
jestem coś warta.
Mężczyzno, skoro już rościsz sobie prawo do nazywania się silną płcią,
pomóż. Wiem, że to niełatwe. Że się ścieramy i nie rozumiemy w najbardziej błahych sprawach. Że masz ochotę uciekać, gdzie pieprz rośnie,
kiedy zaczynam płakać. Wiem, że czasem jestem paskudą. Że drę koty,
wybucham krzykiem i śmiechem w tej samej sekundzie. Wiem, że kiedy
pytasz, czy mi pomóc, ja się oburzam. Nie potrzebuję Twojego wsparcia
w noszeniu własnej torebki, poradzę sobie z zamówieniem kawy i otwarciem drzwi. Pomóż tam, gdzie Cię naprawdę potrzebuję. Słuchając tego,
co mam do powiedzenia nie tylko wtedy, gdy kumple nie widzą. Widząc
we mnie coś więcej niż kieckę, fryzurę i kocie oczy. Dając mi szansę na
rozwój, na robienie kariery. Dając mi wolność wyboru. Wykazując się
zrozumieniem, kiedy mówię, że nie lubię dzieci. Nie kpiąc, kiedy robię
prawo jazdy na motor. Pomóż tam, gdzie bez Ciebie nie jestem w stanie
nic zmienić. Pomóż tam, gdzie wyciągając pomocną dłoń w moim kierunku, stając w mojej obronie, udowodnisz, że jesteś prawdziwym mężczyzną.
Anna Burek
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Teresa Nawrot – kobieta
walcząca
Choć swoją urodą i witalnością zachwyca wszystkich, opisać
należałoby ją jednak słowami: silna, zdecydowana i wytrwała
w dążeniu do celu. Założycielka Szkoły Teatralnej i Filmowej
REDUTA w Berlinie, współtwórczyni techniki Grotowskiego,
autorytet i mistrzyni dla wielu pokoleń aktorów, ale przede
wszystkim jedyna krzewicielka pamięci o Grotowskim w Berlinie - Teresa Nawrot wraz z swoją szkołą REDUTA świętuje w tym roku potrójny jubileusz, ogłaszając rok 2019 rokiem Grotowskiego.

Grotowskiego, że ostatnie lata z Grotowskim były dla mnie już jedynie
szansą na wyrwanie się z tak bardzo szarej wtedy rzeczywistości. Chciałam czegoś swojego, własnego, indywidualnego. To nie zmęczenie decyduje o podejmowanych przeze mnie decyzjach – to chęć parcia naprzód
i jasno określone priorytety. Gdyby motywowało mną zmęczenie, w życiu
nie zdecydowałabym się przecież na założenie własnej szkoły, która wymaga ode mnie pracy w dzień i noc, na co najmniej kilku stanowiskach
jednocześnie.
Anna Burek: Pani szkoła REDUTA to miejsce, które w ciągu 35 lat istnienia zdążyło już na dobre wpisać się w krajobraz teatralnej sceny Berlina, będąc jednocześnie jedyną szkołą na świecie kontynuującą technikę
Grotowskiego. Dzięki REDUCIE szerzona jest tradycja polskiego teatru
w Danii, Moskwie, Wiedniu, Brnie, Tel Awiwie – niemieccy studenci w ramach wymian i seminariów mają okazję wymieniać doświadczenia z polskimi aktorami. REDUTA nie jest tylko placówką edukacyjną, ale także
kulturalną – nie tylko kształci nowe pokolenia aktorów, ale i stale podtrzymuje pamięć o Grotowskim. Tak widzą to osoby z zewnątrz. Czym dla
Pani jest REDUTA?
Teresa Nawrot: Wszystkim. Jest efektem nieustannej pracy, owocem
mojego 70-letniego życia, ukłonem w stronę Juliusza Osterwy, sposobem
na kultywowanie pamięci o Grotowskim. Przede wszystkim jednak jest
spełnieniem marzeń o samodzielności oraz możliwością rozwijania się
jako pedagog, ale także jako mentorka wszystkich studentów, którzy do
nas trafiają. Kiedy moje rówieśnice wychodziły za mąż i zakładały rodziny, ja całe dnie poświęcałam pracy z Grotowskim. Koledzy z zespołu mieli
żony cierpliwie czekające na nich w domach – jaki mężczyzna zdecydowałby się czekać na kobietę, która jest wiecznie w rozjazdach i więcej
czasu spędza z kolegami z zespołu niż z życiowym partnerem? Dzięki
REDUCIE mogę być matką ponad 300 dzieci – sukces każdego z nich
to mój sukces: absolwenci naszej szkoły spełniają się zarówno w filmie,
jak i teatrze.
Anna Burek: Pani życie to nieustanne wyzwanie. Czy tak sobie to Pani
od początku zaplanowała?

Teresa Nawrot

Anna Burek: Jak zaczęła się Pani przygoda z teatrem?
Teresa Nawrot: Właściwie pracuję na scenie od 16 roku życia. Jeszcze
przed maturą zaczęłam statystować w operze, byłam modelką w Modnym Stroju, pozowałam Janowi Marcinowi Szancerowi. Oprócz tego robiłam podsynchrony, grałam drobne role w telewizji, a w wieku 20 lat rozpoczęłam studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
Zaraz po studiach natomiast dołączyłam do zespołu, z którym spędziłam
kolejne kilkanaście lat mojego życia – do zespołu Teatru Laboratorium
Jerzego Grotowskiego.
Anna Burek: Jak wspomina Pani pracę z Grotowskim?
Teresa Nawrot: Moja współpraca z Grotowskim zaczęła się właściwie
na trzecim roku studiów, kiedy brałam udział w warsztacie organizowanym przez Jerzego. Z grupy 36 osób rozpoczynających zajęcia do końca
wytrwało jedynie 6 – wśród nich byłam ja. Skończyłam to seminarium
właściwie tylko na przekór temu milczącemu, siedzącemu w kącie sali,
katującemu nas Grotowskiemu. Sama technika nie zainteresowała mnie
wtedy wcale. Siły do skończenia treningu dodawała mi jedynie moja przekora – chęć udowodnienia, że jestem w stanie przetrwać tę męczarnię.
To jednak było niczym w porównaniu z pracą w Teatrze Laboratorium,
w którym 14 lat byłam aktorką i 2 lata asystentką samego mistrza. Niekończące się treningi, stałe próby redefiniowania techniki, brak życia prywatnego – w tym czasie przekraczałam swoje własne granice, fizyczne
i psychiczne, bezustannie, każdego dnia.
Anna Burek: Grotowski nie brał udziału w spektaklach Teatru Laboratorium – jeśli nie przez bycie przykładem, to jak przekazywał Wam swoją wiedzę?
Teresa Nawrot: Grotowski nie pokazywał się na scenie – był też raczej
mało aktywny fizycznie. Osobom, które nie znają lub nie rozumieją wypracowanej przez nas techniki może wydawać się to paradoksalne. Jednak
trzeba pamiętać o dwóch zasadniczych sprawach. Po pierwsze – technika ta, owszem, opiera się na ciele i wytrzymałości fizycznej, ale u źródła
każdego ruchu aktorów leżą ich emocje, uczucia, a do ich pobudzenia nie
trzeba ruszać się ze wspomnianego kąta. Po drugie, to nie jest tak, że
Grotowski samodzielnie stworzył swoją technikę – to, co teraz nazywane
jest techniką Grotowskiego, to efekt pracy naszego całego zespołu – nasze ciała były workami treningowymi, nasza wytrzymałość – granicą, do
której można było się posunąć, nasze reakcje na poszczególne działania – informacją zwrotną, która generowała kolejne zmiany, kolejne kroki
w rozwoju techniki. Niewiele osób o tym mówi, ale my właściwie byliśmy
wiernymi mistrzowi królikami doświadczalnymi.

Teresa Nawrot: Od początku wiedziałam czego chcę. I choć mentalność
człowieka się zmienia, to nasza natura pozostaje taka sama. W mojej
naturze leżało nieustanna walka w wyższym celu. Kiedy rozglądam się
po twarzach osób zgromadzonych na sali w trakcie naszych obchodów
jubileuszowych, utwierdzam się w przekonaniu, że było warto tak się
ścierać. Jestem spełniona i szczęśliwa. Proszę wskazać mi drugą osobę,
która w wieku 70 lat nadal robi to, co kocha. Która całe życie pracowała w zawodzie, który sobie sama wybrała, jednocześnie czerpiąc z tego
przyjemność. Która nadal planuje, organizuje, ma chęć dalszego działania. Osobiście uważam, że jestem szczęściarą – zapłaciłam za swoje
spełnienie ogromną cenę, nadal ponoszę konsekwencje swoich wyborów, przede mną jeszcze wiele pracy, ale ta praca sprawia, że jestem
szczęśliwa. Gdybym miała szansę urodzić się raz jeszcze, chciałabym
robić dokładnie to samo.
Anna Burek: Poza okrągłą rocznicą urodzin obchodzi Pani w tym roku
również 50-lecie swojej pracy zawodowej oraz 35-lecie istnienia REDUTY. Czy teraz zamierza Pani zwolnić tempo?
Teresa Nawrot: W życiu! Przede mną najtrudniejsze zadanie, bo do jego
realizacji potrzebuję wsparcia. Nie wyobrażam sobie, że wraz ze mną
kończą się działania na rzecz nauczania techniki Grotowskiego, że trud
włożony przeze mnie w szerzenie wiedzy o samym mistrzu zostaje zmarnowany. W tym roku mija 20 lat od śmierci Grotowskiego, ja świętuję 70
urodziny. Z moich kolegów aktorów, którzy spędzili w Teatrze Laboratorium po kilkanaście lat, nie żyje już nikt poza kochaną Reną Mirecką,
która ze względu na zdrowie, nie jest czynna zawodowo. Nie chcę nawet
myśleć, że mogę się okazać ostatnią kontynuatorką wielkiej myśli Grotowskiego. Moja mama żyła ponad 100 lat, mogę liczyć na to, że ja sama
powalczę jeszcze o pamięć o Grotowskiego, ale nie oszukujmy się – to
ten jeden z nielicznych momentów w życiu, kiedy naprawdę potrzebuję
i proszę o wsparcie.
Anna Burek: Czego w takim razie Pani życzyć?
Teresa Nawrot: Chciałabym, by ktoś w końcu dostrzegł palącą potrzebę
przejęcia moich działań, podjął się choć części tego trudu, który towarzyszył moim wysiłkom w trakcie ostatnich 35 lat. Życzyłabym sobie odejść
z poczuciem, że już o nic nie muszę walczyć. Z pewnością, że ktoś weźmie to dzieło mojego życia w swoje ręce i nie pozwoli, by to wszystko
było na nic.
Anna Burek

Anna Burek: Czy to zmęczenie spowodowało, że podjęła Pani decyzję
o założeniu własnej szkoły?
Teresa Nawrot: Ja zawsze chciałam dla siebie czegoś więcej. I zawsze
chciałam sama, wszystko sama. Zupełnie szczerze przyznaję, również
w najnowszej książce opublikowanej przez Elżbietę Baniewicz na mój
temat Rozmowy z Teresą Nawrot. Ćwiczenia według techniki Jerzego
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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

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

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

UWAGA! Nowy adres!

Stefan
Nowak
mecenas

Specjalista prawa rodzinnego

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

Porady w języku polskim i niemieckim
Zakres zainteresowań m. in.:
• prawo rodzinne
• prawo związków partnerskich
(Lebenspartnerschaften)
• prawo spadkowe
• prawo cywilne

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

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

KONTAKTY | 7 | KONTAKTY

PRAWO / ADWOKACI

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

Dr. Sascha
Hantschel

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

Julian
Wollny

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

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

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

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

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

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

Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Boguslaw Gierak

Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt

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

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

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

Rok założenia 2003

Peter Kupisz
Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

•
•
•
•
•

URBAN GOZDOWSKI

Porady w języku polskim i niemieckim

KANCELARIA ADWOKACKA

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

KANCELARIA ADWOKACKA

Peter Kupisz

biuro:
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

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

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

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

TŁUMACZE
mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA
– tłumaczka przysięgła

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

mgr Winfried Lipscher

- tłumacz przysięgły długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce

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

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

mgr Małgorzata KUSZAK
tłumaczka przysięgła

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

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de
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TŁUMACZE
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Ewa Golabek-Alberth

Mgr Ewa Lüders

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

tel.: 030 814 93 668
kom. 0152 226 79 474
fax: 030 21978655 golabek-alberth@vodafone.de

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

mgr Marion

Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln

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

DOROTA CYGAN

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

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

Zygmunt J. Piątosa

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

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

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

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

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

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

WILMA TRANSLATION tłumaczenia

z jęz. niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki
Jako filolog germański oraz tłumacz z języka polskiego
i niemieckiego oferuję usługi w zakresie tłumaczeń o charakterze:

ogólnym administracyjno-prawnym (nieprzysięgłe)
ekonomiczno-handlowym technicznym
Dane kontaktowe: Wilma Translation, Ramona Wilma
www.wilma-translation.jimdo.com,
E-Mail: RamonaWilma72@gmail.com, tel. 015254638707
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Porady z prawa polskiego
i niemieckiego
Zawarłem w Niemczech drogą telefoniczną umowę konsumencką.
Chciałbym od niej jednak odstąpić. W jaki sposób mogę to zrobić?
W Niemczech obowiązuje generalna zasada, że umowy zawarte drogą
telefoniczną lub przez Internet (tzw. Fernabsatzverträge) mogą zostać
rozwiązane w terminie 14 dni od chwili złożenia podpisu lub przekazania
towaru. O ile towar nie został jeszcze dostarczony, jako początek terminu
odstąpienia od umowy liczy się dzień dostarczenia towaru. Firma musi
przy zawarciu umowy wskazać na możliwość odstąpienia od umowy.
O ile tego nie uczyni, to generalnie od umowy odstąpić można w terminie dłuższym niż 2 tygodnie, w zależności od typu umowy. Wymówienia
umowy najlepiej dokonać w formie listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru (Einschreiben mit Rückschein).
Przed paroma laty założyłem w Polsce spółkę cywilną. Ze względu
na obowiązujące przepisy chciałbym zmienić formę działalności.
Czy mogę się połączyć ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi podobną działalność jak moja?
Polski ustawodawca nie przewidział możliwości łączenia się spółki cywilnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym spółka cywilna to umowa, w oparciu o którą
przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność gospodarczą, a nie odrębny
byt prawny. Jeśli zamierza Pan współpracować ze spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością, to możecie przystąpić do tej spółki jako wspólnicy,
wnosząc w charakterze udziałów na przykład samochody, maszyny, czy
inne rzeczy, z których Państwo korzystacie, prowadząc obecnie swoją
działalność albo gotówkę. Można też przekształcić obecnie prowadzoną działalność w spółkę jawną i wtedy dopiero połączyć nowo powstałą
spółkę jawną ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Mój niemiecki pracodawca zażądał ode mnie przerwania mojego
urlopu i podjęcia pracy. Czy ma takie prawo?
Zarówno w prawie polskim jak i niemieckim obowiązuje zasada, że pracownikowi przysługuje z mocy ustawy prawo do nieprzerwanego urlopu

Renciści pytają, doradca
rentowy odpowiada

wypoczynkowego. Zasadą też jest, że urlop powinien zostać wykorzystany w naturze i pracownik nie może się go zrzec. O terminie wykorzystania urlopu decydują wspólnie pracodawca i pracownik. Urlopy ustalane są najczęściej w formie tzw. planów urlopowych. Terminy urlopów
określone w planie urlopów nie mają jednak charakteru bezwzględnego
i mogą zostać zmienione zarówno z inicjatywy pracownika jak i pracodawcy. W praktyce zdarzają się jednak wyjątki, kiedy to w czasie przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym jego obecność w zakładzie pracy staje się nieodzowna. Jest to zarówno w prawie polskim jak
i niemieckim jedyny przypadek, kiedy pracownik nie może wykorzystać
urlopu wypoczynkowego w danym, określonym w planie urlopowym terminie, mimo że ma do niego prawo. Możliwość odwołania pracownika
z urlopu przez pracodawcę uzależnia się od następujących warunków:
a) obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna, a jego nieobecność w tym czasie mogłaby spowodować poważne zakłócenia
w procesie pracy.
b) przyczyna powodująca konieczność obecności pracownika w zakładzie pracy była niemożliwa do przewidzenia w chwili rozpoczęcia przez
pracownika odbywania urlopu wypoczynkowego.
Jeżeli spełnione są powyższe przesłanki, pracodawca może odwołać
pracownika z urlopu.
Szukam pracy w Niemczech. Czy na pytanie pracodawcy, czy toczyło się w stosunku do mnie postępowanie karne muszę odpowiadać? Wprawdzie miałem postępowanie karne w stosunku do mnie,
ale zostałem zwolniony. Czy jeśli pracodawca dowie się o tym, to
może grozić mi zwolnieniem?
Zdaniem Okręgowego Sądu Pracy w Hamm szukający pracy może
w rozmowie kwalifikacyjnej przemilczeć fakt toczenia się przeciwko niemu postępowania karnego, o ile został zwolniony z zarzutów. Jeśli pracodawca się potem o tym dowie, to nie może go zwolnić (Landesarbeitsgericht Berlin: sygnatura akt: 11 Sa 2266/10).
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

przesuniętego regularnego wieku rentowego tzn. do wieku 63 lat i 7
miesięcy, czyli do 01.04.2019. Podniesienie granic wieku w tym typie
renty nie dotyczy jedynie rencistów, którzy zawarli uprzednio umowę
z pracodawcą o wcześniejszym przejściu na rentę tzw. Altersteilzeit.

Jak interpretować zapis w intercyzie majątkowej, wykluczający Raz orzeczone potrącenie będzie nadal odliczane po osiągnięciu redokonanie w porozwodowej sprawie podziału roszczeń rento- gularnego wieku rentowego, co należy uwzględnić przy podejmowawych z lekarką, skoro chodzi o różne ubezpieczenia rentowe?
niu ewentualnej decyzji wyboru wcześniejszego przejścia na rentę
i jego daty początkowej.
Aby zaopiniować przedstawiony problem niezbędne są dalsze konkretne dane. Obok dokładnego brzmienia samej intercyzy w tym Po zakończeniu studiów medycznych robiłam specjalizację
przedmiocie chodzi także o rodzaj istniejących ubezpieczeń rento- w klinice wojewódzkiej w dziedzinie pediatrii. Trwała ona 4 lata,
wych, które była żona posiada.
w którym to czasie pobierałam stypendium przyznane przez
Generalnie lekarze są zobowiązani - jeśli są pracownikami zależ- prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Tego czasu organ
nymi - odprowadzać składki rentowe do specjalnego zawodowego rentowy nie zaliczył. W tym czasie pracowałam jednakże na
lekarskiego systemu rentowego (Ärztliche Altersversorgung), które oddziale dziecięcym szpitala, a składki były odprowadzane do
jest ubezpieczeniem ustawowym. Obok tego może wchodzić w grę ZUS. Czy odmowa jest słuszna?
ubezpieczenie - w odpowiednim przypadku – w zakładowym ubezpieczeniu rentowym, które funkcjonuje na podobnych zasadach Jest faktem, że niemieckie organy rentowe wychodzą z założenia,
jak ustawowe.
iż w tego rodzaju sytuacjach szczególowych nie są zobowiązane
Natomiast lekarze prowadzący praktyki prywatne regulują swoje za- do uznawania czasów dokształcania zawodowego jako składkowe.
opatrzenie na starość prywatnie i indywidualnie. Prawdopodobnie Często ma to związek z ilością lat składkowych w Niemczech. Jeśli
intercyza wyklucza podział właśnie tego rodzaju posiadanego za- więc te ostatnie czasy są latami poza ustawowym systemem rentobezpieczenia.
wym, a tak jest w wypadku prowadzenia prywatnej praktyki, uznanie
wymienionych lat może być utrudnione, gdyż pozostaje to w zakreChcę pójść w wieku 63 lat na rentę, a jestem urodzony we wrze- sie uznaniowym DRV. Najprościej byłoby przedłożyć listy wypłaty
śniu 1955 roku.Mam 45 lat czasów składkowych?
z widocznym odprowadzeniem składki rentowej. Nie są one jednak
zawsze dostępne, w zależności od zdolności organizacyjnych archiW zapytaniu chodziłoby o rentę dla szczególnie długoletnio- ubez- wów z lat 60-tych, czy nawet 70-tych.
pieczonych. Przede wszystkim renta ta wchodziłaby w grę wyłącznie
w razie spełnienia drugiego warunku dostępu do tego rodzaju renty, Można się ewentualnie powołać na znane pozytywne wyroki sądowe
a mianowicie osiągnięcia 65 lat. Wynika z tego konieczność dokład- w analogicznych przypadkach, w których to lata zdobycia specjalizanego sprawdzenia posiadania 45 lat składkowych, których kryteria cji przy pomocy stypendiów zostały regularnie zaliczone.
uwzględnienia są odmienne aniżeli przy ustalaniu krótszych okresów tzw. składkowych.
Możliwa natomiast była natomiast renta dla inwalidów (Schwerbehinderte), spełniających wymóg 35 lat składkowych, przy czym jej
początek przypadł na 01.04.2016 z potrąceniem 0,3 procenta za
każdy miesiąc wcześniejszego poboru renty, liczony do osiągnięcia
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Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

WARTO WIEDZIEĆ
Liczby są jak fusy z herbaty – nikt tak
naprawdę nie potrafi z nich czytać.
Trochę to przewrotne stwierdzenie, jednak
ma na celu coś nam uzmysłowić. Mianowicie to, że nie każdy, mając przed sobą nawet wydawałoby się oczywiste kwoty i liczby,
wie w stu procentach, co przyniosą nam one
w efekcie końcowym.
Czy to, że mam umowę z dużą i znaną firmą,
daje mi konkretną gwarancję jej wykonania
? Czy to, że płacę małą składkę za ubezpieczenie, musi być powodem do dumy i chroni
mnie w pełni tak, jak tego oczekuję? Odpowiedź brzmi nie. Nie musi i zazwyczaj nie
jest to wyżej wymienionym czynnikiem. Znam
też mnóstwo przykładów, gdzie umowa była
zbyt droga, żeby przynieść oczekiwany zysk
lub świadczenie, czy produkt zbyt tani, aby
zawierać to wszystko, co sprzedający obiecywał klientowi. A w końcu liczby w obydwu
przypadkach przedstawiały się nader korzystnie, czyż nie?
Czy wiesz wszystko o swoim banku, pożyczkach, kasie chorych? Co jest WAŻNE
dla Twojej firmy? Czy możesz liczyć na NAJLEPSZĄ opiekę i doradztwo? Tego nie wiesz,
dopóki nie porównasz kilku ofert, dopóki nie
pozwolisz sobie przedstawić kilku propozycji
do wyboru i dopóki ktoś w rzetelny i konkretny sposób nie odpowie na wszystkie Twoje
pytania, które cię nurtują i które chcesz postawić, a nie do końca wiesz, o co pytać lub
nie masz, najzwyczajniej w świecie, takiej
możliwości na platformach porównawczych.
Dajemy naszym klientom do ręki narzędzia,
które funkcjonują w gospodarce rynkowej
i finansowej od dziesięcioleci i na których
podstawie funkcjonują największe banki
i ubezpieczalnie. Nullum est periculum non
mercedi – nie ma ryzyka, nie ma nagrody.
Innymi słowy: jeśli nie sprawdzimy, jeśli nie
skorzystamy z szansy, którą oferują porównania, to się nie dowiemy, czy Firma A jest
najlepsza, czy jest ona tylko duża i znana.
Bo tak naprawdę, lepsza dla nas okaże się
Firma B, której wcześniej nawet nie braliśmy
pod uwagę.

Jeśli spojrzymy na prasę branżową czy poszukamy w internecie, wszędzie znajdziemy
opinie, tabelki, rekomendacje, testy i oceny.
Od instytucji, poprzez produkty, na ludziach
skończywszy. Nie każdy tekst lub opinia muszą być miarodajne i obiektywne. W najgorszym wypadku mogą być też nieprawdziwe.
To się również zdarza i nie można wykluczać
w naszych porównaniach fałszywych opinii.
Każdy jednak zdroworozsądkowy przedstawiciel naszego gatunku potrafi wyczuć,
rozpoznać i przefiltrować fałszywą opinię nacechowaną negatywnym uczuciem i mocno
subiektywną oceną osoby lub produktu. Dorosły, dojrzały człowiek porównuje i ocenia
fakty, a opinie na ich podstawie formułuje
sam. Oczywiście, każdy z nas jest podatny
na sugestie osób trzecich i wpływy z zewnątrz, jednak nasz wybór powinien opierać
się na naszej decyzji i naszym doświadczeniu. Pozwalając innym za nas decydować, dokonujemy fałszywych wyborów. Nabywamy coś – przedmiot, usługę – co do nas
kompletnie nie pasuje, ponieważ swoje kryteria wyboru podsunął nam sprytnie ktoś inny.
Kwestia ta jest dosyć obszerna, bo dotyczy
zarówno ocen negatywnych, jak i pozytywnych. W obydwu przypadkach powinniśmy
– podobnie jak na targu czy na bazarze – podejść, porozmawiać ze sprzedawcą, poznać
kraj pochodzenia i technologię uprawy produktu, a następnie samemu spróbować. Jeśli
nam nie smakuje, możemy odejść. Może też
być tak, iż po chwili cierpkiego smaku pojawi
się słodka nuta. Podsumowując, dokonujemy
w ten sposób pełnej analizy przedmiotu, produktu lub usługi i konkretnego ich wyboru.
Ludzie wygłaszają o innych ludziach różne opinie. Zależą one od nastawienia, które generuje celowana osoba. Zwłaszcza te
złe (opinie) z reguły nie są prawdziwe, bo
podyktowane emocjonalnym spojrzeniem
jednjej osoby na drugą. Swoistą niechęcią,
u podstaw której leży indywidualne i mocno
subiektywne odreagowanie negatywnych
emocji. Podobnie i nie inaczej ma się rzecz
z oceną instytucji, usług oraz produktów. Nie

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
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

Dorota Vorwerk samodzielna księgowa
Tel.: 0162/ 9622717
E-Mail: dorota.vorwerk@gmx.de
Pomoc w zakładaniu firm
Prowadzenie księgowości bieżącej
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zapominajmy jednak, że każdy z nich może
być dobry dla nas, a nie musi być dla innych.
I odwrotnie, to co nam nie smakuje, może
wzbudzić kulinarny zachwyt u innej osoby.
To, co teraz powiem, jest bardzo niepopularne, ale cieszę się, że nie jestem w stanie
zadowolić wszystkich. Gdyby słupki oceny
mojej osoby biły rekordy 100 na 100 procent,
wydaje mi się, że byłbym niewiarygodny,
a wręcz sztuczny. Cieszę się niezmiernie, że
ktoś ma odmienne zdanie od mojego, bo to
pokazuje, jak różnorodni jesteśmy i że nikt
nie ma monopolu na wiedzę. I cieszę się
w końcu z tego, że wzbudzam emocje swoimi
wypowiedziami, ponieważ znaczy to, że niosą one pewną treść. Treść, która nie musi
być wygodna, aby była prawdziwa.
Wieloletnie doświadczenie pokazuje mi, że
nawet w opiniotwórczych źródłach, tj. prasie branżowej, telewizji czy internecie, ale
nawet ekspertyzach, dochodzi do zróżnicowanej oceny w zależności od przyjęcia
konkretnych kryteriów lub nawet sympatii.
Podobno niektóre testy i zestawienia można
kupić poprzez hojną reklamę i wsparcie takiegoś opiniotwórczego źródła i są one traktowane jak potężne i wiarygodne narzędzie
reklamowe. Jednak ciężko to udowodnić.
Niemniej jednak zachęcam wszystkich do porównywania na własną rękę, ponieważ tylko
wtedy mamy pełną kontrolę nad dokonywanym wyborem.
Pozdrawiam serdecznie

Bartosz Drajling
AFA AG Berlin
- doradca ubezpieczeniowy Kolonnenstr. 16 , 10829 Berlin
Tel: 0152 579 54 514
Fax: 030 922 83987
Mail: drajling.finanz@web.de

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
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. - niedz. 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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specialna taryfa na ciężarówki od 3,5t–40t (Flottenversicherung)
DKV Zahnzusatzversicherung – korzystne ceny – aż do 100% pokrycia rachunku

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
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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

•
•
•
•
•
•
•
•

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” Ewa Gertzen
Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!!

Pomagam: w załatwieniu formalności urzędowych
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji

Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln
E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de

0163 / 46 24 160 // 030-399 39 054

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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Poszukujemy pracowników
do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Oferujemy:

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

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wir suchen zur Anstellung (m/w/d)

Kellner, Köche und Eventmanager
Ihr Start bei uns

sofort, die gesamte Sommersaison, gern aber auch auf Dauer

Über Ihren Arbeitsplatz

Die Villa, direkt an einem öffentlich zugänglichen Sportboothafen im Süden Berlins, vereint in
einem aufwendig sanierten ehemaligen Wassersporthaus, ein stilvoll eingerichtetes Restaurant
der gehobenen deutschen Küche, einen großen Biergarten und die Bar „Hafenkante“ sowie
vielfältige Möglichkeiten für private und Firmenveranstaltungen.

Was wir Ihnen bieten

eine umfassende Einarbeitung, motivierte und hilfsbereite Kollegen, leistungsorientierte
und faire Vergütung, weitere Vergünstigungen

Ihr Kontakt für Ihre Bewerbung und Nachfragen
Sylvia Meißner, Geschäftsführerin, info@ereigniswelten.de
https://www.facebook.com/villa.am.see.wildau/
http://www.villa-am-see-wildau.de/kontakt/
Telefon 03375-5256520

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

Villa am See – Klubhaus & Hafen
Uferpromenade an der Dahme 1, D-15745 Wildau

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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Pflegedienst im Wedding sucht:

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

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

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
Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Spandau) poszukuje higienistkę stomatologiczną/asystentkę stomatologiczną na cały lub pół etatu.
Minijob (do 450 Euro) też możliwy. Tel.: 0159 01315748, po 20tej
Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Spandau) poszukuje AZUBI do
wykształcenia się jako asystentka stomatologiczna (Zahnmedizinische
Fachangestellte). Tel.: 0159 01315748, po 20tej
Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, Tel.: 030 97893672,
Mail: kontakt@hauselfen.com
Szukamy do pracy w naszym hotelu pokojówki. Praca jest od 20-40
godzin/tygodniowo, 3-5 dni, poniedziałek do niedzieli. Praca flexibel.
Tel.: 030 8835028 lub email: danuta.lippoth@hotel-augusta.de
Opiekunka do dziecka, w ramach zaliczenia lat do emerytury przyjmie
prace na godziny w Berlinie (Schöneberg lub okolice).Bardzo dobra
znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego, artysta plastyk zajęcia plastyczne w cenie. tel.: 0151 18428939
Poszukujemy pielęgniarek i pielęgniarzy do ambulatoryjnej, medycznej opieki od zaraz. Atrakcyjne wynagrodzenie i dobre warunki pracy,
elastyczne, indywidualne godziny pracy! Tel.: 0159 05411641 lub mail
na: info@berlinconsultant.de
Suche Übersetzer/- in Polnisch: Anzeigenaufgabe, Internetrecherche,
Kommunikation, 1-2 x wöchentlich; möglichst aus Kreuzberg/ Neukölln,
Tempelhof – Schöneberg; von privat für privat. Telefon/ SMS:
0151 22774003 – lange klingeln, E-Mail: rolli2008@yahoo.de
Poszukujemy fizjoterapeutów w Berlinie- Super Zarobek+Auto.
CV na adres: info@berlinconsultant.de lub telefon 308 12482
Poszukujemy murarzy/ tynkarzy/ osoby do ociepleń budynków na
nasze budowy w Berlinie i w Brandenburgii do stałego zatrudnienia
lub z własną działalnością gosp. (niem. Gewerbe) na rachunek.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0163 9331442
(pan Kosior – mówi po polsku) lub mailowy: info@sgba-gmbh.com
Biuro podatkowe zatrudni księgową ze znajomością programu
LEXWARE i językiem niemieckim, czas pracy w pełnym albo częściowym wymiarze godzin. Tel.: 030 50564010
Poszukuję pracowników do pracy na budowie (Malarz, Spachlarz,
Murarzy, itp.) Mile widziane doświadczenie. Tel.: 01521 2025028
Rencistka zajmie się dzieckiem w swoim lub Państwa domu.
Tel.: 0176 64212991

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

Szukamy pracownika biurowego na Mini Job. Wymagany język
polski i niemiecki oraz obsługa komputera i podstawy księgowości. Tel.:
0049176 21137428

Przedszkole polsko-niemieckie

„Maluch”

zatrudni od 01.04.2019 pracownika na stanowisku
wychowawcy w wymiarze 30-35 godzin tygodniowo.
Wymagane jest:
państwowe uznanie zawodu wychowawcy
znajomość języka niemieckiego na poziomie
języka ojczystego
znajomość Programu Berlińskiego dla przedszkoli

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.

Oferujemy:
miłą atmosferę pracy w małym gronie pedagogicznym
korzystne wynagrodzenie (według taryf)
trzynastą pensję wypłacaną w listopadzie
bezpłatne wyżywienie
finansowanie szkoleń

Bliższe informacje: www.kinderladenmaluch.de
Zgłoszenia proszę wysyłać pocztą
elektroniczną na adres:
ektmaluch@hotmail.de
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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

Praca w Hotelu

(Centrum Berlina, Charlottenburg, Lichtenberg)
pokojówek i pokojowych
• 10,56 € za godz.
• 75% dodatek w święta i niedziele
• Premia za jakość
• 5 dni roboczych w tygodniu
• Dofinansowanie do biletów
• Również bez doświadczenia, bez jęz. niemieckiego
• Możliwość awansu
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne w każdy
czartek od 10:00 do 14:00

Kontakt telefoniczny w jez. pol.:
+49 177/2332961 / +49 30 6003166-12
3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
Blücherstraße 22, Hof V,10961 Berlin

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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Poszukujemy CUKIERNIKA
specializacja: wyrób pączków

Umowa o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie
oraz wszystkie inne dodatki socjalne.
Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Betoniarnia zatrudni osoby na stanowisko
operator pompy budowlanej.
Wynagrodzenie: 15€/ godz. brutto.
Umowa o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie inne
dodatki socjalne. Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
office@lucre.de, 0049 151 587 54 338

office@consultingandmanagement.de , 0049 151 587 54 338
Witamy serdecznie w Przedsiębiorstwie RC. RC oferuje
opiekę w nowoczesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi
z upośledzeniem umysłowym oraz ludzi z nabytym
uszkodzeniem mózgu. W sumie posiadamy ponad 20
ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu.

Do naszego nowowybudowanego ośrodka Wilkendorf
i Werneuchen poszukujemy

Opiekuna/Opiekunki, Pielęgniarzy,
Pedagogów, Pracowników socjalnych

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

Zakres obowiązków
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Pomoc w codziennych czynnościach
Organizacja czasu wolnego
Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy
Oferujemy:
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę
na czas nieokreślony
Istnieje możliwość zakwaterowania
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne
(tzw. trzeci filar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwalifikacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów
Oczekujemy:
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne,
pielęgniarskie lub pokrewne
Motzwacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemeickiego.

Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego:
Email: job@rc-online.eu, lub monika.radke@rc-online.eu
Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J, 13509 Berlin
W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy : www.rc-online.eu

Szukam od zaraz ŚLUSARZA
do wykończenia i montowania,
np. elementów fasad, bram, drzwi, schodów, ram
okiennych lub rusztowań ze stali lub innych metali.
Miejsce pracy: Berlin Spandau
Prawo jazdy Kat. G (3) obowiązkowo
38h-tygodniowo. Stawka od 12,50 € do 14,50 € na
godz. Kontakt 030 33309946 od 9:00-12:00
E-mail: eisenmaxe@gmx.de

Ambulanter Pflegedienst hesena Mobil
poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin Alt-Mariendorf
egzaminowanych Pielęgniarek, Altenpfleger
i pomoce pielęgniarskie ze znajomością
j. niemieckiego. Bliższe informacje
w j. polskim i niemieckim:
PDL, Tel.: 030 32512699,
pdl-mobil-berlin@hesena.de, www.hesena.de
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FRYZJERSTWO / KOSMETYKA

kosmetik&massage by daria
Kosmetyka klasyczna oraz aparatywna, masaże
lecznicze, odprężające, drenaż limfatyczny twarzy
i dekoltu, pielęgnacja oczu, refleksologia stop.

Karl-Marx-Straße 189, 12055 Berlin
Tel.: 0176/41796978

NIERUCHOMOŚCI
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 pokój od 01.03.2019. Tel.:0176 43727418
Wynajmę pokój na Weddingu dwóm osobom, przy U-Bahn i S-Bahn.
Tel.: 0049 176 24522153
Wynajmę pół domku na wsi w lesie z ogrodem, okolice Żmigród –
Wołów, na zasadzie Hausmeistra. Opłaty do uzgodnienia.
Tel.: 0172 3194707
Świnoujście wyspa Uznam, sprzedam dochodowy, wyposażony
pensjonacik (pół bliźniaka), 220 m2, 8 pokoi gościnnych, kuchniojadalnia, aneks kuchenny, 7 łazienek + WC, garaż, balkon, tarasy,
ogród, parking. Cena 225 tys. Euro lub 945 tys. PLN.
Tel.: +48 69 3978360 lub e-mail: markus822@mm.pl.
Okazja! Sprzedam mieszkanie (74 m2) własnościowe, bezczynszowe
do remontu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina. Własny ogródek
(3,5 a) oraz garaż. Super lokalizacja! Cena 44 tys. Euro. Tel. 0152 29987189

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!!!

Pokój do wynajęcia dla 1 lub 2 Pań, blisko Fehrbelliner Platz
U/Bahn 7 i 3. Wszystkie media + internet. Bez kaucji.
Cena 1 Pani – 400 €, 2 po 300 €. Tel.: 0173 1626401
Wynajmę pomieszczenia do prowadzenia działalności: biurowa lub
inna. Berlin Schöneberg, 1 min od U7 Eisenacher Str, pomieszczenie
nr. 1 - 20 m2 z witryną oraz możliwością szyldu, pom. nr. 2 - 16 m2,
kuchnia, łazienka, WC - 0174 2613348

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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ZOO MOCKBA
Zabawki zwierzęta ze Związku Radzieckiego 1950 - 1980
Na wystawie znajdziemy ponad 200 prac jedenastu artystów, wspaniały
wybór oryginalnych zabawek ze Związku Radzieckiego powstałych w latach
1950-1980. Przedmioty te pochodzą z bogatej kolekcji Köpcke & Weinhold
i do 22 kwietnia można je oglądać w me Collectors Room Berlin.

żyjący w Związku Radzieckim tworzyli magiczne figury ze świata zwierzęcego, które
czarowały swoją różnorodnością i kolorami.
Były niedrogie, ale w swojej wyjątkowości
stawały się prawdziwymi skarbami. Dzieci
w Niemczech nie miały o tym pojęcia.
Na wystawie zobaczymy znakomity wybór
przedmiotów. Obok zabawek z celuloidu, polietylenu czy gumy zobaczymy projekty rozmaitych zabawek zwierząt. I to jest najbardziej interesujące. Tak rzadko zastanawiamy
się bowiem nad tym, jak coś jest zrobione,
jaki jest proces powstawania czegoś. Za
każdą zabawką tymczasem stoi artysta. To
prawdziwa przyjemność znaleźć informacje
o takich twórcach jak Natalia Tyrkowa, Boris
Worobjew, Lew Razumowsky, Lew Smorgon,
Adolf Neystat, Galina Sokolowa, Tamara Fedorowa czy Anatoli Borisow. Obok zabawek
zobaczymy tu fotografie, które świadczą o jakości prezentowanych tu obiektów.
A może pod wpływem wystawy zastanowimy
się nad tym, jakim zwierzęciem jesteśmy?
I nie chodzi tylko o fizyczne podobieństwo,
choć wiele z pań wykrzyknie w tym miejscu: mam łabędzią szyję! A wielu panów
pomyśli: jestem barczystym niedźwiedziem!
A może szare myszki zapragną być tygrysem? A wszystkie kujony zahuczą radośnie
niczym sowa? Polecam dla zabawy quiz, a w
nim wiele pytań, które pozwolą nam poznać
odpowiedź na pytanie, jakim zwierzęciem
jesteśmy. Nie bójmy się wyników! Ja jestem
małpą i mam się z tym wyśmienicie!

Tamara Fedorowa, Lwy, lata 60-te, lata 70-te, celuloid i plastik © Köpcke und Weinhold

Może trudno uwierzyć, ale istnieje definicja
zabawki w Wikipedii: Czytamy, że to „przedmiot wykorzystywany głównie przez małe
dzieci do gry i zabawy. Zabawka ma wiele
form np. lalki, samochody, domki, meble czy
zwierzęta. Głównym założeniem zabawki
jest uczenie młodych ludzi do życia w społeczeństwie. Zabawki wspomagają rozwój
dziecka już od pierwszych miesięcy jego życia. Zabawki są znane już od wielu tysięcy
lat, znały je najdawniejsze cywilizacje, w tym
cywilizacja doliny Indusu. Materiały z jakich
wytwarzane są zabawki są odpowiednio
dobierane do celów zabawki oraz wieku
dziecka. Mogą być wytwarzane samodzielnie przez dzieci, przez ich opiekunów bądź
przez przedsiębiorstwa.” Kto z nas nie miał
ulubionej? Może to był miś, może lalka?
Może jakiś samochodzik albo śmieszny potwór? Może lisek? Może owieczka? Może hipopotam? A może świnka? Czym bawią się
dzieci teraz? Czym bawiły się kiedyś?

W latach 50-tych absolwenci Akademii Sztuk
Pięknych w Leningradzie ruszyli ku nowoczesności. W czasach sowieckich dano
artystom zabawek wolną rękę, mogli eksperymentować, ile chcieli, w odróżnieniu od
artystów, którzy reprezentowali inne „poważ-

W czwartek 14 marca o 18:00 właściciele
kolekcji i kuratorzy Sebastian Köpcke oraz
Volker Weinhold oprowadzają po wystawie.
Wstęp darmowy. Konieczna rejestracja:
info@me-berlin.com
17 kwietnia o godzinie 12:00 odbędzie się
czytanie dla dzieci “Das Zebra und der Kolibri” z Claudią Opitz oraz Sebastianem Köpcke. Prosimy pisać, aby zarezerwować miejsca: info@me-berlin.com

W Rosji carskiej nie istniał żaden przemysł
zabawkowy. Kto sobie mógł na to pozwolić,
sprawiał swoim dzieciom prezenty z Niemiec
czy Francji. Ludzie biedniejsi często produkowali zabawki sami, z drewna, z gliny. To
w nich odzwierciedla się sztuka ludowa.
W latach 30-tych w Związku Radzieckim,
kiedy to pierwsze zabawki zjechały z linii
produkcyjnej, design zaczął przypominać
ten zachodni. Po II Wojnie Światowej przemysł ten nie należał do najważniejszych, ale
zakłady produkcyjne miały mimo wszystko Natalia Tyrkowa, żaba, lata 70-te © Köpcke
zaspokajać oczekiwania ludzi. A któż nie und Weinhold
lubi zabawek?
niejsze gałęzie”. Mimo tego, że dziś wielu artystów się nie przyznaje do tego, że tworzyli
przedmioty użytkowe służące zabawie, to
właśnie w ich pracach ze wczesnych lat czuć
ducha awangardy.

© Köpcke und Weinhold

Lew Smorgon, 1965, plastik © Köpcke und Weinhold

Wiele z wytworzonych przez nich zabawek
to wielka sztuka dla małych dzieci, to rzeźby
z plastiku, które noszą w sobie jakieś ziarno
tradycji. Z celuloidu czy polietylenu artyści
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Prawa autorskie:
Lew Smorgon, Reh, 1965, Plastik © Köpcke
und Weinhold
Lew Smorgon, Giraffen, 1970er Jahre, Plastik © Köpcke und Weinhold
Natalia Tyrkowa, Frosch, 1970er Jahre, Plastik © Köpcke und Weinhold
Tamara Fedorowa, Löwen, 1960er – 1970er
Jahre, Zelluloid und Plastik © Köpcke und
Weinhold
Marta Szymańska
Adres:
me Collectors Room Berlin / Olbricht
Foundation
Auguststrasse 68, 10117 Berlin
Bilety:
Normalny 8 Euro
Ulgowy 4 Euro
Poniżej 18 roku życia – bezpłatny.
Godziny Otwarcia:
od środy do poniedziałku od 12:00 do 18:00

Kobiety, które chcą
od życia więcej

Spotykamy się z reguły w pierwszy czwartek miesiąca. Na początku przedstawiamy się sobie, bo skład nigdy nie jest taki sam, więc
to jest część networkingowa. Następnie jedna z kobiet prezentuje
to, czym się zajmuje i co jednocześnie jest jej pasją. Zdecydowana
większość z nas to pasjonatki tego co robimy. Wymieniamy się ciekawostkami i dzielimy tym, czym żyjemy. Nowy rok rozpoczęłyśmy
spotkaniem związanym z planami i marzeniami. Nie robiłyśmy typowej mapy marzeń, ale wypisałyśmy sobie na karteczkach to, co
chciałybyśmy osiągnąć w tym roku.
Jakie marzenia i plany mają organizatorki grupy „Kobiety kobietom. Przestrzeń dla aktywnych kobiet w Berlinie”?

Marzeniem jest to, żeby nasze spotkania nadal się odbywały, żeby
jak najwięcej kobiet dowiedziało się o nich, żeby korzystały z nich,
żebyśmy wymieniały się kontaktami, informacjami i czerpały też
z siebie. Kolejnym marzeniem, które już jest w procesie realizacji,
Polki w Berlinie nie mogą narzekać. Istnieje wiele grup i stowa- są kobiece spotkania biznesowe. Będą to spotkania w zamkniętej
rzyszeń, które je wspierają, m.in. Polki w Berlinie e.V., agitPol- grupie i będą odbywały się co miesiąc i wymagały będą zgłoszenia.
ska e.V. i SprachCafé Polnisch e.V. - Polska Kafejka Językowa. Planujemy tematy związane z biznesem, z marketingiem, pozyskiSkąd pomysł na założenie kolejnej grupy? Czym ona się wyróż- waniem klientów, prowadzeniem strony internetowej, czyli bardzo
merytoryczne.
nia?
Z Zofią Kędzierską, położną i współzałożycielką grupy „Kobiety
kobietom. Przestrzeń dla aktywnych kobiet w Berlinie” rozmawiała
Monika Sędzierska.

Pomysł ten powstawał przez kilka miesięcy. Tak naprawdę zrodził się z rozmów z kobietami podczas spotkań odbywających się
w „PREMA - Przestrzeń dla Ciebie”. Jest to miejsce przy restauracji indyjskiej, którego współwłaścicielką jest Polka - Ela Ansar, która
w swoich pomieszczeniach organizuje różne warsztaty i spotkania,
w głównej mierze dla kobiet. Brakowało nam jednak spotkań dla kobiet aktywnych. Mówimy tu o aktywności nie tylko zawodowej, ale
przede wszystkim o proaktywności życiowej. Osobach, które chcą
od życia czegoś więcej. Nasze spotkania zwykle mają temat przewodni, a wachlarz ich jest bardzo szeroki, od zagadnień rozwojowych, związanych z duchowością - do prozaicznych, takich jak kosmetyki, moda, czy innych, jeszcze bardziej przyziemnych.
Jak udało się połączyć aktywne Polki w Berlinie?
Ja trafiłam do „PREMY – Przestrzeń dla Ciebie” z zajęciami, które prowadziłam - szkołą dla rodziców z przygotowaniem do porodu.
Jako położna prowadzę takie zajęcia dla Polek i Polaków mieszkających w Berlinie. I tam podczas omawiania różnych kwestii dochodziłyśmy do wniosku, że brakuje nam takiej grupy. Jest wiele grup
zrzeszających kobiety, ale albo nie trafiłyśmy na swoją na pewnym
etapie życia, albo takiej nie było. Na sto procent nie wiemy, bo Berlin
jest przecież duży. Natomiast grupy, które już istnieją i kierują ofertę
dla kobiet świeżo przybyłych do Berlina są już nie dla nas. Grupy,
do których trafiają kobiety z dziećmi - też już nie. Brakowało nam
czegoś, gdzie mogłybyśmy się spotykać niekoniecznie jako mamy
z dziećmi czy niekoniecznie jako świeże Polki w Berlinie. Chciałyśmy
pójść krok dalej, dlatego wśród grup istniejących w Berlinie jesteśmy
już taką szkołą średnią. Dla tych kobiet, które są tutaj zakorzenione,
ustabilizowane i chcą się rozwijać.

W jaki sposób można do Was dołączyć?
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w restauracji PREMA w Berlinie, ale zapraszam też na stronę fejsbukową „Kobiety kobietom.
Przestrzeń dla aktywnych kobiet w Berlinie”, gdzie jesteśmy ze sobą
na co dzień.

Nie taki smutny jak go malują
- “Der traurige Gast”
„Berlin jest pełen migracyjnych mikroświatów. Jednym z nich jest Polonia, która budzi własną pamięć autora i pytania, skąd pochodzi Europa” – mówi w rozmowie z Adamem Gusowskim Matthias Nawrat,
autor entuzjastycznie przyjętej przez krytyków powieści “Der traurige Gast”. To już czwarta książka pochodzącego ze Śląska pisarza.
Książka pełna polskich wątków w Berlinie i podejmująca problemy
współczesnego świata.
W tryptyku “Der traurige Gast” narrator jest pisarzem i pochodzi z Polski, ważną rolę odgrywa architekt Dorota Kamszer,
pojawia się wątek kierowcy ciężarówki przy zamachu na Breit-

Kto do Was przychodzi?
Frekwencja rośnie ze spotkania na spotkanie. Przychodzą przeróżne kobiety, w różnym wieku. Mamy małych dzieci, singielki, kobiety,
które mają swoje biznesy i kobiety pracujące. Są wśród nich osoby
bardzo otwarte, ale też takie, które twierdzą, że nie maja nic do zaoferowania, choć my oczywiście w to nie wierzymy, bo każdy ma coś
do zaoferowania. Sama obecność na spotkaniach jest dla nich ważna. Spotkania polegają na wymianie, ktoś coś daje, ktoś otrzymuje.
I to jest najpiękniejsze i najfajniejsze.
Wasze spotkania nie są luźnymi ploteczkami przy kawie, każde
ma określoną strukturę. Jak wygląda ich przebieg?

Matthias Nawrat - rbb/Adam Gusowski

scheidplatz w Berlinie i Dariusz, były lekarz, obecnie pomocnik
na stacji benzynowej - to silne postaci, zdarzenia, charaktery.
Dlaczego te polskie wątki?

Zofia Kędzierska - rbb/Monika Sedzierska

Wśród tych wielu światów Berlina to właśnie polski Berlin jest mi bardzo bliski. Przez znajomość języka i kultury łatwiej mi wejść w ten
świat. Mam wyczucie sytuacji, w których osoby z Polski w Berlinie się
znajdują. Dlatego zdecydowałem się na narratora książki, pisarza
pochodzącego z Polski. To on ułatwia mi przedstawienie tych polsko-berlińskich sytuacji. Te sytuacje, zdarzenia, ale też postaci interesują go szczególnie, bo pobudzają w nim jego własną pamięć o swoich
korzeniach i historii Europy. Polskie wątki to silna nić wiążąca całą
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książkę, ale pojawiają się w niej jeszcze inne światy, w magiczny
sposób ze sobą połączone. To trochę dziennik obserwacji i rozmów,
w Berlinie i w mieszance berlińskiej. Wszystko razem pokazuje sytuację człowieka w Europie XXI wieku. Wszyscy jesteśmy w jakimś
tranzycie, wszyscy się przemieszczamy, wszyscy jesteśmy wykorzenieni. Tutaj mam na myśli nie tylko przemieszczanie się ludzi, lecz
również ich duchowe wykorzenienie. Opisuję ekstremalne przypadki. Moi bohaterowie doświadczyli śmierci bliskich im ludzi, są bardzo
wrażliwi na egzystencjalne pytania. Wszyscy szukają odpowiedzi
i dochodzą do tego, że odpowiedzią może być tylko ich własne życie.
Narrator zabiera nas w podróż po tych życiorysach i po Berlinie.
Zabiera nas w miejsca, które znamy, pojawiają się konkretne
ulice, adresy, lokale jak choćby “Mały Książę” na Kreuzbergu.
Dlaczego aż tak blisko rzeczywistości?
Berlin jest pudełkiem, z którego wychodzi cały świat. Globalna mieszanka ludzi, z ich historiami i biografiami, z dramatami i radościami,
ale to w nich widzimy całą światową sytuację. Małe życiorysy tłumaczą wielkie, globalne przemiany. To wszystko w takim małym pudełku i to pudełko chciałem nazwać, urzeczywistnić, dać mu konkretne
miejsce. Szczerze mówiąc moim pierwszym impulsem było opisać
Berlin. Próbowałem dojść do tego w różny sposób, z różnych kierunków. Wtedy zauważyłem, że najlepszą opcją dla mnie jest napisanie
właśnie takiego dziennika spotkań z tym miastem i spotkań z jego
mieszkańcami. Berlin jest najważniejszą postacią tej powieści. W ten
sposób to również portret jego mieszkańców.
Matthias Nawrat “Der traurige Gast” (Rowohlt).

Chcemy, żeby Polska była
bardziej widoczna
Maciej Wiśniewski rozmawia z Katarzyną Zawadzką – nową szefową berlińskiego biura Polskiej Organizacji Turystycznej

Polski i widzę z jaką fascynacją uczestnicy takich wyjazdów podchodzą do posiłków. Nie tylko do tego, co dostają na talerzu, ale też jak
to jest podane. Duże wrażenie robi fakt, że przychodzi kucharz i opowiada o przyrządzonej potrawie. Pierwsza reakcja to wysyłanie zdjęcia znajomym, którzy natychmiast odpowiadają: „Ale wam dobrze”.
Czy tarcia polityczne między Warszawą a Berlinem nie zniechęcają Niemców do wyjazdu do Polski?
To bywa odczuwalne, ale raczej w niewielkim stopniu. Jeśli w niemieckiej prasie ukaże się jakiś artykuł krytyczny wobec Polski, dochodzą do nas głosy, że ktoś rezygnuje z wyjazdu do Polski. Jest
ich jednak bardzo niewiele, co chciałabym podkreślić, są to głosy
indywidualnych turystów. Operatorzy nie odwołują wycieczek do Polski. Większość ludzi wybierając cel wakacyjnej podróży w ogóle nie
bierze pod uwagę polityki.
Dziękujemy za rozmowę

Krótka historia pomocy polskim
bezdomnym w Berlinie. Czy
BARKA wraca do Polski?
Pewnie wielu z nas zna to uczucie, kiedy w ważnej sprawie otrzymujemy czyjąś darmową, bezinteresowną pomoc. Ale czy znamy to
uczucie, kiedy taka wspaniała pomoc nagle się kończy? W takiej sytuacji mogą się znaleźć wkrótce polscy bezdomni na ulicach Berlina,
którzy przez ostatnie pół roku otrzymywali fachową opiekę pracowników Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. Senat Rzeczpospolitej
przyznał na ten cel 150 tys. złotych, mimo że fundacja wnioskowała
o cztery razy więcej. Fundusze przeznaczone były na pracę streetworkerów do końca 2018 roku. Ale co dalej? Czy Barka w ten sposób kończy pracę z polskimi bezdomnymi w stolicy Niemiec?
Tomasz Kycia rozmawiał o tym z Ewą Sadowską, koordynatorką
projektów zagranicznych Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”

Stanowisko dyrektorki biura POT w Berlinie obejmuje Pani po
niemal 20-letniej pracy w biurze. W jakiej kondycji jest teraz
Czy BARKA kończy swoją działalność w Berlinie?
ta placówka?
W dobrej, ale nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Na
pewno chciałabym położyć większy nacisk na prezencję Polski na
zewnątrz. Chcemy, żeby Polska była w Niemczech bardziej widoczna – w relacjach telewizyjnych, w mediach społecznościowych, na
ulicach na dużych oświetlonych banerach. To skuteczna reklama.
Wiele osób na nie patrzy i sugeruje się nimi przy wyborze celów urlopowych.
A czy Polska nadal jest dla Niemców atrakcyjnym celem urlopowym?
Myślę, że tak. W ubiegłym roku Polskę odwiedziło 19 mln cudzoziemców, z czego 6 mln przyjechało z Niemiec. Jest się czym pochwalić.
Niemcy od zawsze odwiedzali w Polsce przede wszystkim duże
miasta, góry, Mazury i wybrzeże Bałtyku. Czy coś tu się zmienia?
Raczej nie. Niemiecka turystyka w Polsce to turystyka miejska połączona z kulturą. Niemiecki turysta poszukuje w Polsce koncertów,
wystaw i innych wydarzeń kulturalnych. Od kilku lat na znaczeniu
zyskuje turystyka aktywna, szczególnie rowerowa. Rosnącą popularnością w Niemczech cieszy się np. szlak rowerowy „Green Velo”
biegnący wzdłuż wschodniej granicy Polski.
Czy właśnie w taki sposób – jako cel turystyki aktywnej – Polska
będzie promować się na zbliżających się targach turystycznych
ITB w Berlinie?
Oczywiście. Na to stawiamy, ale będziemy mieli też duże stanowisko
promujące turystykę medyczną, które w ub. roku cieszyło się sporym
powodzeniem. Chcemy gościom targów pokazać Polskę nowoczesną i dynamiczną, ale z elementami polskiej tradycji. Będzie więc
również polska kuchnia, ale inaczej podana, aby skojarzenia z nią
nie obejmowały wyłącznie bigosu i kiełbasy.
Czyli przez żołądek do serca?
Tak jest. Kuchnia polska bardzo się zmienia jeśli chodzi o jakość
potraw i produktów, sposób ich podania. Biorę udział w wielu podróżach studyjnych przedstawicieli niemieckiej branży turystycznej do

Nie, absolutnie nie kończymy naszej działalności w Berlinie. Jest
zima, nie chcemy zostawić samym sobie osób, z którymi rozpoczęliśmy pracę jeszcze w ubiegłym roku. Byłoby to nie w porządku. Dlatego Fundacja Barka po pierwsze złożyła wniosek do Senatu RP
o kontynuację pracy w 2019 roku. Decyzji Senatu jeszcze nie ma,
ale mimo wszystko pracujemy dalej. Podjęliśmy ryzyko kontynuacji
pracy na ulicach Berlina. Fundacja pożyczyła środki, by ta praca mogła być kontynuowana dopóki Senat RP nie podejmie decyzji.
A kiedy można się takiej decyzji spodziewać?
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia ze współpracy z Senatem
RP z poprzednich lat, taka decyzja zwykle zapada wiosną, w okolicach marca lub kwietnia.
Skoro sprawdza się model pracy fundacji Barka na ulicach Berlina, o czym jeszcze za chwilę powiemy, to dlaczego tak trudno przekonać polskie władze, polskie instytucje do większego
i przede wszystkim bardziej stabilnego wsparcia finansowego
takiej pracy?
Środki Senatu RP przeznaczone są dla Polonii, dla szeroko zakrojonych działań Polonii, wzmacniania środowisk polskich za granicą,
rozwoju kultury polskiej, polskiego harcerstwa, sztuki i muzyki. Środki na pomoc socjalną nie są tak duże. Myślę, że to jest pomniejsze
zadanie Senatu RP, by wspierać Polaków za granicą również w kwestiach socjalnych.
Ale to oznacza, że należałoby wręcz zmienić strukturę takiej
pomocy, by te środki nie szły z puli finansów na Polonię, ale
z innych źródeł?
Tak, to miałoby sens, jak najbardziej. Myślę, że Senat widzi to tak, że
pomaga Barce rozwinąć swoją działalność w Berlinie, może sfinansować projekt raz czy drugi, ale później pewnie chciałby, aby fundacja Barka nawiązała porozumienia czy też partnerstwa z lokalnymi
samorządami i organizacjami. Jeśli fundacja widzi nadal swoją rolę
w Berlinie, widzi, że jest potrzeba pracy na ulicach Berlina ze względu na dużą ilość bezdomnych z Polski, to fundacja powinna szukać
środków w Berlinie. Pewnie tak to widzi Senat RP.
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A są szanse na wsparcie Barki ze strony władz Berlina?
Jest ogromne zainteresowanie ze strony Senatu Berlina, niemieckich mediów, praktycznie codziennie mamy telefony od dziennikarzy pytających, jak wygląda nasza praca, ile osób powróciło dzięki
Barce do Polski, gdzie te osoby się teraz znajdują, jakie Barka ma
perspektywy na przyszłość w Berlinie itd. Więc zainteresowanie
jest ogromne…
Ale czy ono się przekłada na konkretne dofinansowanie?
Odbyliśmy kilka spotkań z przedstawicielami Senatu Berlina, którzy
poinformowali nas we wstępnych rozmowach, że istnieje możliwość
współfinansowania takich działań Barki w przyszłości, ale fundacja
Barka musiałaby zarejestrować swoją działalność w Berlinie i stać
się lokalnym stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie z niemieckim prawem. I myśmy rozpoczęli działania w tym kierunku, mamy
już za sobą pierwsze rozmowy z adwokatem, ale procedura trwa
dziewięć miesięcy. Dlatego mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze
polski Senat wesprze nasze działania.
Jakie wnioski wyciąga Pani z pracy Barki w Berlinie z tych kilku
miesięcy 2018 roku?
To był bardzo intensywny czas. Naszą pracę na ulicy rozpoczęliśmy dopiero we wrześniu i zakończyliśmy w grudniu. W tym czasie wróciło z Berlina do Polski 20 osób. Wróciły one do ośrodków
wsparcia, terapii uzależnień, wspólnot Barki i organizacji partnerskich. Są to osoby, które żyły na ulicach Berlina od wielu lat, nie
rokowały nadziei, że są cokolwiek w stanie w swoim życiu zmienić.
Lokalne organizacje załamywały ręce i praktycznie spisały te osoby
na straty. Tymczasem te osoby dzisiaj leczą się, pracują, odbudowują swoje kontakty z rodziną. Oby takich powrotów było w tym roku
jeszcze więcej.

Jest szansa na długofalową współpracę w tym zakresie i podpatrywanie dobrych rozwiązań od siebie nawzajem. Takich etapów brakowałoby nam w Berlinie, gdyby Barka zakorzeniła się tu na dłużej.
Musielibyśmy wiedzieć, dokąd kierować osoby, które niekoniecznie
chcą wracać do Polski, ale które chcą wyjść z bezdomności i potrzebują wsparcia przy wejściu na rynek pracy.
Najwięcej polskich bezdomnych jest w Berlinie, ale są oni też
w innych niemieckich miastach. Czy Barka przewiduje rozszerzenie swojej działalności na inne niemieckie miasta?
Jak najbardziej. Jeśli uda nam się zarejestrować Barkę jako stowarzyszenie na terenie Niemiec, to wtedy droga jest otwarta. Myśmy
już teraz otrzymali listy od organizacji lokalnych z Düsseldorfu, z Bremy i z Monachium, z zapytaniem, czy Barka bierze pod uwagę pracę
na terenie tamtych miast, gdzie bezdomność Polaków jest ogromna,
jak twierdzą tamtejsze organizacje.
Dziękujemy za rozmowę!
Aktualizacja
Rozmowę z Ewą Sadowską prowadziliśmy pod koniec stycznia. Miesiąc później okazało się, że Barka jest zmuszona zawiesić swoją
działalność w Berlinie, Senat RP odrzucił bowiem wniosek o dofinansowanie na rok bieżący. Jak powiedziała 19 lutego w rozmowie
z COSMO Radio po polsku Ewa Sadowska, „Senat nie przysłał żadnego uzasadnienia swojej decyzji, jest to przykre i rozczarowujące”.
Sadowska wyraziła nadzieję, że już na początku maja Barka będzie
zarejestrowana na mocy niemieckiego prawa i będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie ze strony władz niemieckich.

Co w tym roku trzeba polepszyć w pracy Barki w Berlinie, a co
się już sprawdziło w pracy tego, jak na razie dwuosobowego,
zespołu?
Na razie jest to praca ekipy ratunkowej, która wychodzi na ulice
w ramach patroli i odwiedzin w więzieniach, szpitalach i noclegowniach. W Berlinie dobrze rozwinięta jest pomoc doraźna, czyli wszelkiego rodzaju centra pomocy dziennej, noclegownie i schroniska,
gdzie bezdomny może znaleźć schronienie na krótki okres w zimie.
Trochę brakuje struktur dla osób na dalszym etapie. Co dalej, kiedy
dana osoba już dostanie schronienie i przysłowiową miskę zupy?
Czyli brakuje myślenia strategicznego?
Tak. Takie programy udało się zbudować Barce w Polsce, czyli
wszelkiego typu centra edukacji dla osób wychodzących z bezdomności, ośrodki integracji społecznej, osiedla socjalne, gdzie osoby
mogą mieszkać po terapii i odbudować swoje życie. Czyli pomoc
z naciskiem na wychodzenie z bezdomności. W listopadzie 2018
odbyła się dwudniowa wizyta studyjna samorządów, straży miejskiej
dzielnicy Berlin-Mitte i organizacji, z którymi współpracujemy w Berlinie w siedzibie „Barki” w Polsce. Oni z wielkim zainteresowaniem
oglądali te programy z naciskiem na wychodzenie z bezdomności.

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

KONTAKTY | 24 | KONTAKTY

ZDROWIE

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

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

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

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis
Alt-Tegel

Agnieszka Ziolkowska
Dr. med. dent.

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

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

Pn.

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

Wt.

900-1300
00
00
15 -19

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

Beata Mydlowska
Zahnärztin

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

Czw.

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

Pt.

900-1400
---------
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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

NA (Anonimowi Narkomani): 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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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

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

staatl. gepr. Logopädin

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

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

LOGOPEDA

Magdalena Radziewicz

MIEJSCE
TO JEST
MĘ
Ą REKLA
J
O
W
T
A
N

632
030 3241

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

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

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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KURCZAK TERIYAKI
Mówi się, że historia sosu teriyaki wywodzi się od wczesnych imigrantów japońskich, którzy osiedlili się na Hawajach i stworzyli charakterystyczną marynatę przy użyciu lokalnych produktów, takich jak sok ananasowy, który
zmieszali z sosem sojowym i swoim tradycyjnym sake.

przez ok. minutę. Dodać pokrojoną w kosteczkę paprykę i smażyć mieszając przez
ok. 1-2 minuty. Dodać ryż, sos sojowy i olej
sezamowy i chwilę podsmażać, mieszając.
TERIYAKI Z WOŁOWINĄ
I MAKARONEM
Super pomysł na jedzenie. To smażone danie jest słono-słodkie, pikantne i szybkie!
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200g makaronu ryżowego
450g steku z polędwicy wołowej, przyciętego, cienko krojonego
1/2 szklanki sosu teriyaki (przepis powyżej)
1 miarka masła
2 pokruszone ząbki czosnku,
5 cm świeżego imbiru, obranego i drobno startego
2 czerwone cebule pokrojone w cienkie
plasterki
1 garść ugotowanej na lekko twardo fasolki szparagowej (opcjonalnie)
150 g kiełków fasoli mung

Umieścić makaron w żaroodpornej misce.
Zalać wrzącą wodą. Odstawić na 5 minut,
odcedzić i przepłukać pod zimną wodą.
Umieścić wołowinę w naczyniu szklanym
lub ceramicznym. Zalać połową sosu teriyTeriyaki z makaronem

W końcu narodził się sos, który wielu zachwycił, a większość ludzi nazywa go teriyaki. Jego składniki to cukier brązowy, skrobia
kukurydziana do zagęszczania, sake mirin
(wino z ryżu), sos sojowy i cukier, opcjonalnie czosnek, imbir. Podczas gotowania
pokrywa potrawę błyszczącą warstwą i ma
niepowtarzalny słono-słodko-kwaśny smak.
ORYGINALNY JAPOŃSKI
SOS TERIYAKI
zawiera:
•
•
•
•
•
•

proporcje na jedno danie dla 2 osób,
wszystkie produkty dostępne w supermarketach
60 ml shoyu (japońskiego sosu sojowego – Kikoman)
2 łyżki Mirin
1 łyżka kopiata drobnego cukru trzcinowego
Opcjonalnie można dodać olej sezamowy i skrobię do zagęszczenia
UWAGA: Pomnażając proporcje, można przygotować sobie większą ilość
sosu i przechowywać go w lodówce
w zamkniętej szklanej butelce. Można doprawić imbirem i czosnkiem według upodobania.

KURCZAK W SOSIE TERIYAKI
Z BRĄZOWYM RYŻEM.

•
•
•
•

1 ząbek czosnku
1 łyżeczka startego imbiru
1/2 czerwonej papryki
1/2 szklanki zielonego groszku

•
•
•
•

2 łyżeczki sosu sojowego do ryżu
1 łyżeczka oleju sezamowego do ryżu
2 łyżki uprażonego sezamu
szczypiorek

Filety oczyścić z błonek. Na patelnię wlać
olej oraz składniki sosu teriyaki: sake, sos
sojowy, ocet ryżowy, syrop klonowy (lub miód
albo cukier trzcinowy). Dodać starty czosnek
i imbir, zagotować. Włożyć filety z kurczaka
i przykryć patelnię. Dusić przez ok. 5 minut
na umiarkowanym ogniu, po tym czasie
przewrócić na drugą stronę i powtórzyć gotowanie pod przykryciem przez następne
5 minut. Zdjąć pokrywę i gotować przez 5
minut, w międzyczasie 1 - 2 razy przewracając mięso. Posypać uprażonym sezamem
i szczypiorkiem.
Wcześniej należy ugotować w osolonej wodzie brązowy ryż zgodnie z instrukcją na
opakowaniu (zwykle ok. 30 - 35 minut, ale
warto sprawdzić). Odcedzić.
Ryż smażony z warzywami: na patelnię
wlać oliwę, zeszklić pokrojoną w kosteczkę
cebulę. Pod koniec dodać starty czosnek
i imbir. Dodać groszek i mieszając smażyć

•
•

3 porcje
ok. 450 g filetów z kurczaka
1 łyżka oleju roślinnego
5 łyżek sosu sojowego (jasnego)
2 łyżki octu ryżowego lub soku z limonki
2 łyżki syropu klonowego lub miodu lub
cukru trzcinowego
2 ząbki czosnku
2 łyżeczki startego imbiru

•
•
•
•

Ryż smażony z warzywami
100 g brązowego ryżu (1 torebka)
1/2 cebuli
1 łyżeczka oliwy

aki. Przykryć folią plastikową i chłodzić w lodówce przez 15 minut. Odcedzić wołowinę.
W osobnym naczyniu połączyć pozostały
sos teriyaki, czosnek i imbir.
Podgrzać wok na średnim ogniu. Spryskać
cebulę olejem i smażyć przez 1 minutę. Dodać połowę wołowiny i smażyć przez 1 minutę lub do zrumienienia. Przełożyć do miski
i powtórzyć proces z pozostałą wołowiną.

Składniki:
•
•
•
•
•
•

Teriyaki z kurczakiem

Smażyć ugotowaną fasolę szparagową
przez 1 minutę. Dodać usmażoną wołowinę,
makaron i mieszankę sosów. Smażyć przez
1 minutę lub do zagotowania sosu. Zmniejszyć ogień na mały. Dodać kiełki fasoli. Mieszając, ogrzewać, aż kiełki fasoli po prostu
uwiędną. Podawać gorące z ryżem i sałatkami.
Teriyaki z wołówiną
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Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków.
Najdłuższe doświadczenie (20 lat). Prawdziwe, nie podrobione
materiały, bardzo dobre firmy, dobre ceny, jesienne promocje.
Tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278
Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD.
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji.
Tel.: 0174 4973921
Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek, ujędrniania skóry,
redukcji tłuszczu i Cellulitu, usuwanie plam. Podstrzykiwanie kwasem
hyaluronowym; Mezoterapia; Fale radiowe, liposukcja – ujędrnianie,
tłuszcz; Cosmelan – plamy; Mikrodermabrazja, Mikroneedling –
odbudowa ujędrnianie skóry. Kosmetyka, B.Jankowska,
tel.: 0176 49891284, e-mail: info@futurelines.de
Remonty mieszkań - malowanie, tapetowanie, szpachlowanie,
regipsy, cyklinowanie podłóg, panele i wykładziny podłogowe.
Wymiana okien i drzwi. Wszelkie prace remontowe. Wieloletnie
doświadczenie w Niemczech. Tel.: 0178 7296119, 030 52659181,
e-mail: Miroan@web.de

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

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

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

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

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

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
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
Remonty domów, mieszkań, adaptacje strychów. Profesjonalnie
– terminowo – tanio. Proszę dzwonić, wycena nic Państwa nie
kosztuje. Spełniamy marzenia remontowe. Marek,
tel.: 0177 1689892
Znana profesjonalna wróżka stawia karty klasyczne +
tarota. Horoskopy, czytanie ze zdjęć. Skuteczne łączenie
i rozdzielanie par. Oczyszczanie ze złych wpływów. Język polski
i niemiecki.Tel.:030 33001569
Tłumaczenia? Wypełnianie wniosków? Pisanie różnego rodzaju pism urzędowych? Nie znasz języka niemieckiego? Zadzwoń,
chętnie pomogę. Übersetzungsbüro Patrick Gramatke, Tel.: +49
176 73530941, E-mail: p.gramatke1991@web.de, Schaffhhausenerstr.59,12099 Berlin
Fryzjerka, stylistka damsko – męska oferuje: baleyage, pasemka, trwała, farbowanie, modelowanie, fryzury okolicznościowe,
strzyżenie, prostowanie, kreatyna. Tel.: 0157 85421493
Księgowa z długoletnim doświadczeniem wykonuje usługi
w zakresie księgowości, zakładanie firm. Szczególna pomoc dla
nowo powstałych firm. Tel.: 0049 (30) 23926927
Fryzjerka damsko – męska z długoletnim doświadczeniem
wykonuje usługi fryzjerskie z dojazdem do domu.
Tel.: 0157 32427380
Zapraszam na profesjonalne przedłużanie rzęs, lifting rzęs, zabiegi
kosmetyczne oraz med. Pedikiur. Promocyjne ceny.
Tel. lub Whatsapp 0176 57913039
Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
z dojazdem do klienta. Mikrodermabrazja, mezoterapia igłowa,
wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, makijaż permanentny,
botox, nici liftingujące, kwasy medyczne, zabiegi na ciało
i inne. Wysoka jakość,promocyjne ceny. Tel.: 0176 27398949

Masażystka z długoletnim stażem: wykonuje masaże
całego ciała: kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych,
barku, zanik mięśni, masaż limfatyczny, skuteczne
leczenie migreny. Tel.: 0157 88907855

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 satelitarna
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
Restauracja poszukuje pomocy kuchennej
z doświadczeniem w gastronomi bez
znajomości języka
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RABAT

Najlepsza

OFERTA

30%
od poniedziałku
do piątku

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 63000617

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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Siła charakteru
W marcu wszystko się zmienia. Przyroda
wokół nas, czas administracyjny, nastawienie ludzi na ulicy, tak jakby każdy czekał na wiosnę i długie dni w cieple słońca.
I choć jesteśmy zmuszeni ciągle się adaptować do zmian, które
następują każdego dnia, pewne z nich są naszymi wyborami i odtąd zaczyna się prawdziwa praca nad charakterem.
Na drugim roku studiów odkryłam Jima Rohna, filozofa
i trenera, którego wykłady dały mi wiele do myślenia. Mówił on
przede wszystkim wiele o zmianie siebie, swojego charakteru.
Powtarzał i udowadniał, że jeśli chcemy, by zmiany stały się częścią nas, muszą się stać naszymi przyzwyczajeniami. Czynność
powtarzana regularnie staje się odruchem, dlatego tak ważny jest
stały trening. Tak, jak ćwiczymy nasze mięśnie, powinniśmy ćwiczyć nasz charakter - poprzez regularne ćwiczenia, aż staną się
naszymi przyzwyczajeniami, częścią naszego życia. Na tym polega prawdziwa siła zmiany.

ale na tym właśnie polega życie – na ciągłych wyborach. To od
nas zależy, co chcemy zrobić, ile jesteśmy w stanie z siebie dać,
ile pracy włożyć, by zmienić coś w naszym życiu. A wierzę, że jeśli
mamy choć iskrę woli, możemy z niej rozpalić ognisko. Istnieje
wiele przykładów żelaznej motywacji pomimo przeszkód, które
są trudne do przezwyciężenia – ciężkiej choroby, utraty rodziców
lub bliskich osób. A mimo to ludzie walczą i każdego dnia ćwiczą
Lubię wspominać, jak tata budził nas w sobotę rano, swój charakter, stawiając sobie coraz to nowe cele. Na tym poleśpiewając swoją piosenkę „rano trzeba wstać, koniom jeść dać”. ga cud, na sile naszego charakteru, który kształtuje się poprzez
Jako dziecko uwielbiałam spać, a sobota była jednym z nielicz- nasze przyzwyczajenia.
nych dni, kiedy mogłam wygrzewać się w łóżku po południa. Mój
Anna Maria Wladkowska
Tata jednak lubił budzić nas choć na chwilę, by wyrobić w nas
przyzwyczajenie. Każdego dnia widział, z jakim bólem wstajemy
z łóżka. Powtarzał, że jeśli przyzwyczaimy nasze ciało, nasz biologiczny zegar i naszą głowę, do porannych pobudek, to, co sprawiało nam wiele problemów, może stać się czymś błahym. Siła
przyzwyczajenia jest niesamowita.

Możemy zmienić wiele dzięki tej prostej regule. Musimy
być jednak konsekwentni, szczególnie podczas pierwszych 30
dni naszych nowych postanowień. Róbmy coś inaczej każdego
dnia, dbajmy o regularność i staranność, a po pewnym czasie,
jednym lub dwóch miesiącach, stanie się to częścią nas, naszego
charakteru. Szczególnie wiosną stawiajmy sobie wiele wyzwań,
osiągnijmy swoje cele poprzez regularną pracę, która zmieni się
w odruch. I pamiętajmy, że ma to ogromną moc zarówno z dobrymi, jak złymi nawykami. To od nas zależy, co chcemy zachować,
wytrenować. Czasami oduczyć się czegoś jest o wiele trudniej,
niż nauczyć nowych odruchów, stąd niektórzy radzą, aby – kiedy
chcemy na przykład zapalić papierosa, a jesteśmy w trakcie rzucania palenia – kiedy tylko mamy odruch zrobić coś, czego chcemy
się oduczyć, musimy przewidzieć coś w zastępstwie, coś co może
nam zastąpić to przyzwyczajenie. Na przykład możemy przegryźć
orzeszki, marchewkę, wypić szklankę wody itd. Każdy wybierze
coś, co jemu jest bliskie, łatwe i przyjemne do wprowadzenia.
Choć z tą przyjemnością różnie bywa, bo wiemy również, że zmiany na początku potrafią boleć. Wymagają one od nas wyrzeczeń,

Matrymonialne / Towarzyskie
Ein deutscher Frührentner sucht eine sympatische, schlanke,
humorvolle Frau für Zweisamkeit. Tel: 015776197999
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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

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

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

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

Tel.: 0157 5416 3111

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

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

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

Auto Anmeldung Spandau
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
B-BB 1234
wymeldowanie
5-dniowe rejestracje (próbne)
Brunsbütteler Damm 11, 13581 Berlin
(naprzeciwko Spandauer Arkaden)
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
Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz. Dowozy z domu
i pod dom, dowozy na lotniska, paczki. Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246
Megtrans - usługi transportowe (przeprowadzki, opróżnianie
pomieszczeń, przewóz sklep - dom). Berlin, Niemcy, Polska
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550,
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de
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TURYSTYKA
TURYSTYKA
Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda,
150 m do morza. Apartament znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu
wchodzą: 2 pokoje, aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży
balkon. Tel.: 0176 21137428

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

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

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

Pension - Spandau

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

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

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 w niedzielę, tj 17.03.2019 na stacji S - Hermsdorf
o godz. 11:00. Dojazd S1.

W nawiązaniu do listopadowego spaceru po Frohnau, kiedy to ze stacji kolejowej tworzącej centrum dzielnicy wędrowaliśmy przez jej północną część,
tym razem poznamy jej południową część, do której dotrzemy po sportowym
pożegnaniu zimy w lesie położonym między Frohnau, Schutzendorf, Hermsdorf i Tegel. Jako że teren ten jest wybitnie pagórkowaty na naszym szlaku
nie zabraknie dolinek, wąwozików i górek do zdobycia. Przy wspinaniu się na
nie będzie można stracić pare gramów tłuszczu i pareset kalorii. Dwie najważniejsze z nich to Apolloberg (65 m) i Ehrenpfortenberg (69 m), która jest
najwyższym (naturalnym) wzniesieniem dzielnicy Reinickendorf. To właśnie
tutaj książę elektor brandenburski Fryderyk III po swojej koronacji w 1701 na
króla Prus jako Fryderyk I rozkazał zbudować bramkę honorową w miejscu
szczególnie ulubionym na jego terenie łowieckim. Z bramki dziś nie ma już
śladu, ale stoi tam krzyż z lat 90 - tych XX wieku, prawie jak na alpejskich
szczytach.
Gdy dojdziemy do Frohnau kierując się Sigismudkorso będziemy mogli przyjrzeć się architekturze największych willi Frohnau. Zakończymy wedrówkę na
Ludolfinger Platz gdzie na pewno nadrobimy stracone kalorie we włoskiej
restauracji „Brescia”. Stamtąd jest już przysłowiowy rzut kamieniem do stacji
S-Frohnau. Długość trasy 10 km.
Wymagane obuwie sportowe! W imieniu klubu PTTK BERLIN na spacer zaprasza Piotr Swiątkowski.
/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, którego
motto brzmi - „Wiosna, wiosna ach to ty”.
Będziemy spacerować w okolicy Smoczej i Diabelskiej Góry.
A oto krótka historia jednej z nich. Drachenberg, zwany także
Drachenfliegerberg lub Kleiner Teufelsberg, to 99 m nad poziomem morza. Znajduje się w dzielnicy Grunewald, na południe od drogi wojskowej i około 700 m na północny wschód od
Teufelsberg (120,1 m).
Widok z Drachenbergu na Berlin przy słonecznej pogodzie jest
przepiękny, widoczne są dwie wieże. Drachenberg, podobnie
jak sąsiedni Teufelsberg powstał z gruzu po II wojnie światowej.
W przeciwieństwie do swojego wyższego sąsiada, ma zbocza
odkryte na samym szczycie, więc oferuje widoki we wszystkich
kierunkach.
Region szczytu to rozległy płaskowyż i tam właśnie będziemy
szukać wiosny. Przy okazji poznamy historię drugiej góry, ale to
na miejscu.
Spotykamy się na stacji S-Bhf.Heerstrasse
w sobotę 23.03.2019 r., o godz.11.00. Serdecznie zapraszamy.

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

ACH, TEN NASZ STYL! ACH, TEN NASZ SZNYT!
Sądząc po ilości programów telewizyjnych poświęconych napełnianiu
naszych układów pokarmowych najróżniejszymi różnościami z kucharkami i kucharzami odgrywającymi role superbohaterów, superstars,
superwoman, supermen i w ogóle super, to centralny ośrodek decydujący o istocie naszego jestestwa przesunął się z najwyższej części
naszych wyprostowanych sylwetek gdzieś poniżej splotu słonecznego.
Może to i lepiej, bo tam jest bezpieczniejszy.
W końcu wygodniej być gdzieś pośrodku, niż na
jakiejś szpicy; wygodniej, bezpieczniej i praktyczniej. Niejedna kariera by o tym świadczyła.
Tymczasem poza ekranową, kariera niektórych
spośród tych super... coś tam nieraz się sypnęła. Szczególnie jednej takiej super, która w Katowicach aż dwa razy próbowała, a jakoś niczego dobrego nie wysmażyła. Nie po raz pierwszy
okazuje się, że prawda życia i prawda ekranu
to dwie zupełnie, ale to całkiem różne sprawy.
Szczególnie na talerzu, który na ekranie tylko
widać, a w życiu jeszcze czuć. A czucie jest
ważniejsze, o czym świadczyłaby też światowa
kariera knajp, w których tylko czuć, a niczego
nie widać – no chyba, że się ma noktowizor. Ale
noktowizory ma tam tylko obsługa; klienci pozostają ślepi jak dania, które spożywają. Choć to,
z czego te dania zrobiono, czasami wcześniej
widziało. Nie wszystko, rzecz jasna. Zresztą są
takie dania, które znakomicie smakują i pachną,
ale lepiej ich nie widzieć i nie wiedzieć z czego
powstały – pod warunkiem, że nie próbują nam
uciec z talerza. Ale nie o wyszukane egzotyki mi
dzisiaj chodzi, lecz o kulinaria zwyczajne, prozaiczne, by nie rzec: trywialne.
Już wkrótce rozpocznie się sezon na
intensywne podróżowanie, bo to najpierw Wielkanoc, a potem wakacje. Choć i na co dzień
jesteśmy niezwykle mobilni. Jesteśmy do tego
stopnia mobilni, że potrafimy zatkać każdą autostradę. Z taką po 10 pasów w każdą stronę też
by się nam udało. Jest tu oczywiście pewna wewnętrzna sprzeczność, bo gdy już tę autostradę
uda nam się zatkać, to jakby mobilni jesteśmy
mniej. Przypomina to nieco dowcip o więźniach
z jednej celi. Jeden z nich stale chodził, a drugiego to denerwowało. Nie chciał jednak reagować zdecydowanym żądaniem zaprzestania
spaceru po celi, więc rzucił tylko: „Słuchaj no!
Ty myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz???”
Na autostradzie (zatkanej) pytanie powinno
brzmieć: „Czy gdy stoimy to nadal jedziemy???”
Tylko że w ten sposób podważylibyśmy sens tej
naszej mobilności, a przynajmniej sporą jego
część. Ale miało być o kulinariach!
Otóż w podróży, jaka by ona nie była,
czasem trzeba coś zjeść. W naszym wspaniale
rozwijającym się kraju rozkwit gastronomii przydrożnej jest faktem i już. Na szczęście mamy
za sobą grille na parkingach, serwujące kiełbasę o barwie takiej, iż można by pomyśleć, że
ona z trawy a nie z mięsa. W barach przydrożnych Mazowsza, czy ziemi świętokrzyskiej od
niedawna serwują kawę z ekspresu w miejsce
„plujki po turecku” – przynajmniej w większości
z nich. Oczywiście na życzenie „plujkę” też zaparzą – niektórzy to uwielbiają, bo mają co robić
w dalszej drodze; takie plucie drobinami kawy
spomiędzy zębów jest znakomitym panaceum
na nudę za kierownicą. Chociaż na tę ostatnią
na polskich drogach raczej narzekać nie ma powodu. Wróćmy jednak do posilania się w podróży.
Obecnie nie ma już z tym najmniejszych trudności. Trudność natomiast jest z wyborem miejsca i menu. Otóż ludzie, którzy nie
gustują w stylach rustykalnych, mogą mieć problem, bo jak kraj długi i szeroki, przy drogach
stoją wiejskie chaty, chatynki, chałupy, a nawet
całe dworzyszcza kryte słomą, trzciną, gontem
dartym i rżniętym i tylko eternitu tudzież podwójnej papy na lepiku, charakterystycznych jeszcze
niedawno dla wiejskich domostw – brak. No tak;
ale papa i eternit to już byłaby nowoczesność,

a tu idzie o archaiczny prymityw, a właściwie
jego naśladownictwo. Też prymitywne, lecz nie
tyle w sensie materialnym, co intelektualnym.
Bo wybudowanie sporego budynku restauracyjno-hotelowego z całkiem współczesnych materiałów, a potem pokrycie go bierwionami, by
udawał dwu- a nawet trzy- piętrową kurną chatę
z solarami na strzesze, jest według mnie jakąś
aberacją estetyczną i intelektualną. Przewagę
na szlaku polskich chat przydrożnych z wyżerką ma styl podhalański, którego szczególną
koncentrację daje się zauważyć na Mazowszu,
Mazurach i wybrzeżu Bałtyku oraz przy drodze
z Katowic do Warszawy, w stylizacji o jakiej
twórcy „stylu zakopiańskiego”, Stanisławowi
Witkiewiczowi, nawet się nie śniło. I pewnie,
gdyby zmartwychwstał i to zobaczył, ponownie umarłby natychmiast na zawał, udar albo
ze śmiechu. We wnętrzach tych przybytków
bywa różnie - i z wystrojem, i z kuchnią. Bywa,
że w takim wnętrzu piętrzą się atłasowe fałdy
obrusów, serwet, serwetek, koronki i udające
srebro błyszczące metale – wszystko w nadzwyczajnym nadmiarze i rzeczy pomieszaniu.
Bywa też, że wystrój konsekwentnie trzyma się
zewnętrznej stylizacji. Zatem ławy i stoły z grubych dech na balach, zachowujące krzywiznę
pni, z których powstały, nie pozwalające ani wygodnie usiąść, ani się przysunąć czy odsunąć.
Zaś wokół „barok podwórkowy”, czyli wszelkie
sprzęty z wiejskiego obejścia. Tylko dlaczego
także te z chlewów, stajni, obór i stodół??? Czy
stylizatorzy alla rustica uważają, że spożywanie
żuru pod cepem wiszącym nad głową poprawi
smak potrawy? A widok świńskiego koryta przysporzy doznań, bez których bylibyśmy ubożsi?
Ba! Już nawet w takich korytach jedzenie bywa
serwowane. Dobrze, że chociaż w dziedzinie
sanitariatów stylizacja nie poczyniła znaczących postępów. Choć nie zdziwię się, gdy
kiedyś, gdzieś, zamiast wskazówki: „do WC”,
zobaczę: „Za stodołę”. Albo: „Do kartofli”. A zamiast papieru toaletowego będą wiechcie słomy.
Skąd te dziurki w serze?
Do baru wszedł klient i przy kontuarze poprosił o kanapkę z serem szwajcarskim. Po chwili
barman odebrał z kuchni zamówienie i podał
klientowi. Ten spojrzał i stwierdził, że bułeczka,
owszem, jest posmarowana masłem jak należy,
ale sera ani śladu. Zwrócił więc uwagę barmanowi:
- Ale kanapka miała być z serem szwajcarskim…
- No i taka jest – odparł barman.
- Ale tu nie ma sera!
- Ależ jest, tylko że to jest ser szwajcarski
z wyjątkowo wielkimi dziurami, a panu trafiła się
sama dziura…
Za naukę przyjdzie płacić…
W pewnej restauracji klient składa zamówienie:
- A czy macie kawior? – pyta kelnera. – Bo wie
pan, tyle słyszałem o tym specjale, więc trzeba
by choć raz spróbować, bo jeszcze nigdy dotąd
go nie jadłem…
- Co pan powie! – dziwi się kelner – Nigdy! W takim razie oczywiście mamy kawior…
Adekwatność…
Klient, bez patrzenia w kartę dań, zamówił do
razu specjalność zakładu.
- To będzie „sznycel po zbójnicku” z dodatkami
– poinformował go kelner.
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- Dobrze – zgodził się klient – a dlaczego nazywa się „po zbójnicku”?
- Wie pan – z ociąganiem zaczął kelner – może
nie rozmawiajmy o tym teraz, ale przy płaceniu
rachunku wszystko się wyjaśni…
Kompatybilność…
W restauracji serwującej dania z dziczyzny
klient poprosił o danie z bażanta.
- Niestety, dzisiaj nie mamy bażanta – poinformował kelner.
- W takim razie – zaczął zastanawiać się klient
– może poproszę kurczaka.
- Z przykrością muszę powiedzieć, że kurczaków też nie mamy. Gdyby były kurczaki, byłyby
też bażanty…
Klient nasz pan…
Pewien lekarz podczas podróży wszedł do
przydrożnej knajpki. Było w niej całkiem pusto,
a znudzony kelner drzemał w kącie. Na widok
klienta podniósł się niechętnie i ociężale, jakby
mu coś sprawiało ogromny dyskomfort. Lekarz
przyglądał się temu uważnie i zapytał:
- Czy ma pan może hemoroidy?
- Nie jestem pewien – odparł kelner. – W karcie
dziś nie ma, ale zapytam w kuchni czy są…
Prosimy o precyzję
- Panie kelner – wrzeszczy klient – w zupie, którą mi pan podał, pływa mucha!!!
- Co za bzdury pan wygaduje – oburzył się kelner – przecież to nie możliwe! Przecież muchy
nie potrafią pływać, muchy fruwają!
Z MĄDROŚCI ŻYDOWSKICH
Do przedwojennego Funduszu Bezrobocia we
Lwowie zgłosił się po zasiłek pewien Żyd, przybyły z dalekiej prowincji. Urzędnik starał się wybadać, czy przypadkiem nie był to naciągacz.
- Kim pan jest z zawodu?
- Ja poluję na dzikie zwierzęta: lwy, tygrysy,
pantery…
- O, to ciekawe… A gdzie pan mieszka?
- W Dziubałówce Dolnej…
- Ale tam nie ma takich zwierząt!
- No właśnie! I dlatego ja jestem bezrobotny
i muszę prosić o zasiłek…
MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH,
NIE ZAWSZE ZNANYCH…
Największy heros nie jest w stanie dorównać
odwagą pierwszemu lepszemu anonimowi…
Jurek Ciurlok „Ecik”
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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 marzec 2019!!!

RATY od
230 €/mies.

RATY od
160 €/mies.

Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro
Oświetlenie otoczenia, elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, elektryczna klapa
tylna, siedzenia elektryczne, klimat-4-strefy,
skórzane wnętrze, czujniki parkowania przód
i tył, podgrzewane siedzenia, podgrzewane
tylne siedzenie, tempomat, AUX-In, Bluetooth,
Bose, zestaw głośnomówiący, MP3, system
nawigacyjny, TPMS, tylne światła LED, kamera
cofania, reflektory ksenonowe, asystent, noktowizor.

Cena: 21.680 €
BMW 320 d Touring
Oświetlone oświetlenie, elektryczne lusterko
zewnętrzne, elektryczne szyby, kyless Go,
klimatyzacja, skórzane wnętrze, czujniki
parkowania przod i tyl, podgrzewane siedzenia,
Tempomat, TPMS, Bluetooth, płyta CD,
zestaw głośnomówiący, system nawigacyjny,
panoramiczny dach, szyberdach, wyświetlacz
Head Up, czujnik deszczu.

Cena: 16.890 €

RATY od
125 €/mies.

RATY od
130 €/mies.

Cena: 13.980 €

Ford Mondeo Titanium X 1.6 EcoBoost 1.Hand/
Navi/Leder
Elektryczne szyby, Keyless Go, klimatyzacja,
skórzane wnętrze, czujniki parkowania przód i tył,
sportowe fotele, tempomat, immobiliser, AUX-In,
Bluetooth, zestaw głośnomówiący, system
nawigacyjny, Radio, nagłośnienie sterowanie głosem,
ekran dotykowy, port USB, reflektory biksenonowe,
światła przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej,
komputer pokładowy, technologię Start-Stop.

Cena: 13.640 €

Volkswagen T5 Transporter lang 2.0
TDI 1.Hand/AHK_netto:922
Poduszka powietrzna, ESP, kontrola trakcji,
immobiliser, hak holowniczy, płyta CD, MP3, Radio,
Wspomaganie kierownicy, regulacja reflektorów,
światła do jazdy dziennej, systemy wspomagania Hill
Start Assist.
RATY od
110 €/mies.

Audi Q5 3.0 TDI quattro El. Panodach Allrad
Panorama
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby,
klimatyzacja, Tempomat, centralny, kontrola trakcji,
ESP, TPMS, elektryczny panoramiczny dach,
panoramiczny dach, szyberdach, MP3, komputer
pokładowy, start-stop, światła przeciwmgielne,
światła do jazdy dziennej.
RATY od
135 €/mies.

Volkswagen Passat Variant Highline BlueTDI 2.0
TDI Leder Na
Elektryczne szyby, klimatyzacja, skórzane wnętrze,
czujniki parkowania przód i tył, podgrzewane
siedzenia, tempomat, elektryczny panoramiczny
dach, szyberdach, światła przeciwmgielne, światła
do jazdy dziennej, TPMS, AUX-In, Bluetooth, MP3,
System nawigacyjny, przygotowanie telefoniczne,
Asystent świateł drogowych, komputer pokładowy.

RATY od
90 €/mies.

Cena: 10.980 €

Renault Grand Scenic III Expression 1.5 dCi 110
FAP
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby,
klimatyzacja, czujniki parkowania, podgrzewane
siedzenia, tempomat, kontrola trakcji, ESP,
Bluetooth, płyta CD, zestaw głośnomówiący, MP3,
system nawigacyjny, przygotowanie telefoniczne,
port USB, komputer pokładowy, czujnik zmierzchu,
czujnik deszczu, światła przeciwmgielne.

Cena: 8.980 €
Renault Trafic Combi L1H1 2,7t Authentique
9-osobowy, Bluetooth, płyta CD, zestaw głośnomówiący,
MP3, przygotowanie telefoniczne, klimatyzacja,
immobiliser.

RATY od
160 €/mies.

Cena: 14.790 €

Cena: 13.870 €

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

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!
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POLSKIE
DELIKATESY MIĘSNE
z��ra�z�j�

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

UWAGA!
Tego jeszcze nie było w BERLINIE

Polskie wyroby z Borów Tucholskich na Twoim stole

UWAGA!
Już nie musisz jeździć do Polski –

Polska wędlina przyjechała do CIEBIE

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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