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W programie między innymi:

l Grupa folklorystyczna KRAKOWIACY, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA

l Orkiestra Wojskowa ze Szczecina 

l Teatrzyk kukiełkowy dla dzieci HALINA

l Zespoły muzyczne: STAN ZAWIESZENIA, BLOODY KISHKA, ILLEGAL BOYS,

                                    AFTER BLUES i SKLEP Z PTASIMI PIÓRAMI

l Dmuchany plac zabaw, warsztaty dla dzieci i młodzieży

l Multimedialny program DROGI DO WOLNOŚCI

l Występ kapeli dętej FANFARE-GERTRUDE

l Koncert zespołu LOMBARD

l Przysmaki polskiej kuchni

Projekt jest wsp nansowany w ramach funduszy polonijnych ół
Minsterstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ze   środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów 
Republiki Federalnej Niemiec
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GRUPA MUZYCZNA

Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.

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

i wypożyczalnia nagłośnienia

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

Szanowni Czytelnicy!
 
„Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Nanieśli świeżego, mokrego,
Białego i tego bzowego.”
 
Maj! A w głowach wiersz Juliana Tuwima „Rwanie bzu”. 
Czyż nie kochamy maja, bo kojarzy się z bzem? I konwalia-
mi? I zielonością coraz bujniejszą? I majówkami? I łąkami 
umajonymi? Czyż miłość do leśnych strumyków nie jest 
w maju największa? W maju wszystko pachnie majem! 
Pachną zatem i „Kontakty”!
 
„Liści tam – rwetes, olśnienie,
Kwiecia – gąszcz, zatrzęsienie,
Pachnie kropliste po uszy
I ptak się wśród zawieruszył.”
 
A na naszych łamach zatrzęsienie tekstów! Bo też dużo 
się w maju będzie działo. Jeszcze w kwietniu wystartował 
Polnisches Filmfestival. Nasza redaktorka Anna Burek roz-
mawia z Kornelem Miglusem kuratorem tego wydarzenia 
o jego karierze w stolicy Niemiec i o tym, jak wygląda przy-
gotowanie festiwalu. Tegoroczna edycja to już czternasta!
 
Publikujemy również felieton dziennikarki, w którym 
wspomina ona swoje początki w Berlinie. Związana z nimi 
jest Warschauer Strasse. „To ona zafundowała autorce 
pierwsze rozczarowania, powodowała wściekłość, wyci-
snęła łzy, ale i pozwoliła czuć dumę. Berlin się jej trochę 
wstydzi, a trochę jednak wie, że bez niej nie byłby taki 
sam.” I jak to w życiu bywa: nie wszystko jest oczywiste 
a pozory mylą. Trzeba wejść w coś głębiej, by zrozumieć. 
A na pewno trzeba wyjść z domu!
 
„Jak rwali zacietrzewieni,
W rozgardiaszu zieleni,
To się narwany więzień
Wtrzepotał, wplątał w gałęzie.”
 
Bartosz Drajling pisze jak zwykle o pieniądzach. O każ-
dych, więc tych zielonych również! I uwaga: Specjalista 
zaczyna cytatem z legendy amerykańskiej giełdy Bernarda 
Brucha: „Są tysiące sposobów aby pozbyć się pieniędzy, ale 
tylko dwa aby je pozyskać. Albo ty pracujesz dla pienię-
dzy, albo one pracują dla ciebie.” Potem napięcie rośnie. 

„Śmiechem się bez zanosi:
A kto cię tutaj prosił?
A on, zieleń śpiewając,
Zarośla ćwierkiem zrosił.”
 
„A gdyby tak życie było teatrem? Albo filmem? Jaki jego 
typ byłby naszym ulubionym? Jakich scen wolelibyśmy 
uniknąć? Jakie życie chcielibyśmy pokazać innym?” Tymi 
pytaniami prowokuje nas Anna Maria Władkowska. Każ-
dy z nas jest aktorem, aktorem swojego życia. Może wiosna 
to odpowiedni czas, by coś zmienić? Słońce budzi nas do 
życia. Nasza kreatywność rośnie. Wykorzystajmy to!
 
No i maj to oczywiście miesiąc pikników. Może tym razem 
zdecydujemy się na francuski sznyt? Bogusław Sypień po-
daje przepis na francuskie paszteciki z mięsem. No i oczy-
wiście zaczynamy grillować. Nie może zatem zabraknąć 
przysmaków takich jak faszerowane pieczarki czy grzan-
ki piknikowe!
 
„Głowę w bzy – na stracenie,
W szalejące więzienie,
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwijcie, nieście mi jeszcze!”
 
Wspaniałego maja!
 Redakcja
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  Wir 
     verstehen Sie! 

»

Ein Unternehmen der  
Autohaus Berolina Gruppe

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

  

  

  

  
 

Zapewniamy:

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

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

Kontakt w języku polskim:

Zentrum Berlin-Spandau

- Certy�kowanych sprzedawców z wieloletnim doświadczeniem
- Łatwe i uczciwe �nansowanie, leasing i okazyjne oferty
- Ogromny wybór: dostępnych jest ponad 1000 nowych 
   i używanych aut
- Gwarantowaną i sprawdzoną jakość naszych 
   warsztatów mistrzowskich
- Atrakcyjną kartę klienta, Berolina Joycard z wieloma  
  ofertami, rabatami, promocjami i innymi udogodnieniami
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O przelewach transgranicznych najczę-
ściej mówi się w kontekście pracowników 
zarobkowych przebywających na emigra-
cji. Jednak coraz większą część transakcji 
stanowią także przelewy realizowane 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Firmy rezygnują z usług banków na rzecz 
fintechów, które są w stanie zapewnić 
szybsze i tańsze transakcje przy takim sa-
mym poziomie zabezpieczeń.

Według danych TransferGo, globalnej platformy 

do realizacji przelewów transgranicznych, tylko 

w 2018 jej klienci przesłali do Polski pół miliarda 

złotych. Dużą część środków stanowiły transak-

cje małych i średnich przedsiębiorstw – mówimy 

o kwotach rzędu 300 milionów złotych od po-

czątku działania firmy. Najczęściej są to firmy lo-

gistyczne, transportowe i platformy e-commerce.

Prawie jedną trzecią transakcji realizowano na 

linii Wielka Brytania – Polska. Na drugim miej-

scu znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa 

z Niemiec. Przelewy biznesowych klientów Trans-

ferGo trafiają często także z krajów spoza Unii – 

w statystykach wysoko znajdują się Chiny, USA 

i Hong-Kong. 

Polscy przedsiębiorcy stanowią największą gru-

pę narodowościową wśród klientów biznesowych 

TransferGo. Obserwujemy, że coraz częściej, obok 

przelewów pomiędzy krajami unijnymi, środki tra-

fiają poza kontynent, m.in. do Azji Wschodniej. – 

komentuje Julia Ławniczak-Gościńska, Growth 

Manager w TransferGo, odpowiedzialna za pol-

ski rynek.

Firmy decydują się na powierzanie obrotu środ-

kami fintechom, ponieważ wysłużone standardy 

przelewów bankowych nie zawsze są w stanie 

sprostać szybkości i globalnemu charakterowi ich 

biznesu. 

W TransferGo korzystamy z procesu pay-in pay- 

out. W dużym uproszczeniu wygląda to następująco. 

Nadawca z Niemiec wpłaca środki na naszej brytyj-

skie konto. Rejestrujemy transakcję w naszym syste-

mie. Środki dla adresata transakcji w Polsce zostaną 

wypłacone z naszego polskiego, a nie brytyjskiego 

konta, co znacznie skraca czas operacji, najdłużej do 

4-5 dni. Metoda ta pozwala również zapewnić ko-

rzystniejsze kursy przewalutowania – wyjaśnia Julia 

Ławniczak-Gościńska z TransferGo.

Fintechy obowiązują takie same standardy bez-

pieczeństwa i przepisy AML jak tradycyjne banki. 

Transakcje muszą być monitorowane, a wszelkie 

podejrzane ruchy natychmiast zgłaszane krajo-

wym regulatorom finansowym.

Stosujemy kilka poziomów weryfikacji danych. We-

ryfikujemy, czy z naszego serwisu korzystają rzetel-

ne firmy. Sprawdzamy tożsamość administratorów 

profilu B2B na TransferGo, osób posiadających co 

najmniej 25% udziałów, zeznania podatkowe, fak-

tury za przelewy realizowane z wykorzystaniem 

TransferGo – dodaje Julia Ławniczak-Gościńska.

O TransferGo 

Założona w 2012 roku firma TransferGo jest 

operatorem najszybszej i najbardziej nieza-

wodnej platformy płatniczej w Europie. Jest 

też jedyną ogólnoeuropejską firmą oferującą 

przelewy pieniężne, która jest w  stanie za-

gwarantować, że pieniądze dotrą do odbiorcy 

w jedynie 30 minut. Dla firmy najważniejsze 

jest dobro klienta, a działalność prowadzona 

jest z pełną przejrzystością. Kierując się wy-

godą użytkownika, stworzyliśmy markę, któ-

rej ufają tysiące klientów oraz opracowaliśmy 

produkt, który uwielbiają (ocena „Excellent” 

na Trustpilot, przy 96% ocen 5* oraz NPS 

na poziomie 83). Chcemy możliwie uprościć 

transgraniczne usługi finansowe i uwolnić je 

od sztucznie wytyczonych granic.

 

Założyciel i prezes  Daumantas Dvilin-

skas  znalazł się w 2017  r. w rankingu For-

bes  „30 under 30”, a firma została ostatnio 

nominowana do nagrody „Najszybciej roz-

wijającego się startupu roku” na TechCrunch 

Europa Awards 2018. 

Coraz więcej przelewów transgranicznych re-

alizowanych jest przez małe i średnie przed-

siębiorstwa. Firmy rezygnują z usług banków 

na rzecz fintechów, które są w stanie zapew-

nić szybsze i tańsze transakcje przy takim sa-

mym poziomie zabezpieczeń.

Finanse firm transportowych i logistycznych coraz 
częściej obsługiwane przez fintechy
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Für mehr Europa in Berlin, für mehr Berlin in Brüssel!
Frau Bentele, Sie kandidieren auf Platz 1 der Liste der CDU 
Berlin für das Europaparlament. Weshalb ist es wichtig zur 
Europawahl zu gehen?

Das Europaparlament ist die einzige direkt gewählte Institution in der 
Europäischen Union. Als EU-Bürger können Sie also über das Euro-
paparlament am direktesten Einfluss auf die Ausrichtung der europäi-
schen Politik nehmen. Das Europaparlament entscheidet in der Zwi-
schenzeit in den allermeisten Politikbereichen als Ko-Gesetzgeber mit, 
es ist wichtig und mächtig geworden. Außerdem entscheiden Sie mit 
Ihrer Stimme auch über den zukünftigen Kommissionspräsidenten, die-
ser soll nämlich aus der größten Gruppe im Europäischen Parlament 
stammen. Freie Wahlen sind keine Selbstverständlichkeit, sondern ein 
erkämpftes Recht. Daher finde ich, dass wählen gehen für Demokra-
ten eigentlich eine Pflicht ist. Mir ist klar, dass es für EU-Ausländer die 
Hürde der Registrierung gibt. Aber ist man einmal registriert, so wird 
man automatisch zu allen Europawahlen eingeladen. Hier noch einmal 
der link zum Registrierungsantrag: https://bit.ly/2R65Y59. Der Antrag 
muss bis zum 3. Mai eingegangen sein. Also, herzliche Aufforderung, 
diesen Antrag in den nächsten zwei Wochen zur Post zu bringen! Bei 
diesen Wahlen ist es besonders wichtig wählen zu gehen, weil ver-
stärkt Parteien ins Europäische Parlament drängen, die mit Vorurteilen, 
Hetze und Hassparolen Europa zerstören und keine weitere Integration 
sondern Desintegration wollen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, 
dass pro-europäische Parteien der Mitte wie die CDU ein gutes Ergeb-
nis bekommen, damit die Populisten in der Minderheit bleiben und die 
europäische Zusammenarbeit in so wichtigen Bereichen wie Außen- 
und Sicherheitspolitik, Migration, Handel, Währung, Klima- und Daten-
schutz weitergeht.

Sie bemühen sich, auch nicht-deutsche EU-Bürger anzuspre-
chen. Weshalb?

Ich lebe „Europa“ mit meinem kroatischen Mann und meinen binatio-
nalen mehrsprachigen Kindern zuhause und ich erlebe Europa viel um 
mich herum, in der Kita, auf den Spielplätzen, in den Schulen. Auch 
dadurch, dass ich selbst mehrere Jahre im EU-Ausland gelebt habe, 
denke ich nicht nur aus der Berliner oder aus der deutschen Perspek-
tive, sondern habe immer auch mit im Auge wie die politische Lage in 
Südost- und Osteuropa ist und europäische Politik und Entscheidungen 
dort „ankommen“. Ich habe ein Grundverständnis und einen Grundre-
spekt für die kulturell und historisch andere Ausgangslage Osteuropas. 
Das heißt nicht, dass es einen Rabatt bei den Grundwerten der EU 
geben darf, denn diesen haben sich alle EU-Mitglieder verpflichtet, aber 
es gibt unterschiedliche Prioritäten bei der Integration, das müssen wir 
zur Kenntnis nehmen und konstruktiv damit arbeiten. Mit Susanne Zels 
und Katharina Trumpp haben wir außerdem zwei Kandidatinnen mit po-
lnischen Wurzeln auf unserer Liste. Wir alle drei haben also ein offenes 
Ohr für die Anliegen derer, die zwischen den verschiedenen Welten in 
der EU pendeln. Und wir alle drei wollen, dass „Europa“ in Berlin auch 
wirklich gelebt wird: in der Kita, in der Schule, in der Universität, am 
Arbeitsplatz, in den Behörden.

Welche Themen sind aus Ihrer Sicht bei dieser Europawahl wi-
chtig?

Aus meiner Sicht und aus Sicht der CDU sind insbesondere drei Punkte 
wichtig: Wir müssen die europäischen Außengrenzen gemeinsam si-
chern. Wir wollen keine EU der offenen Grenzen und der illegalen Mi-
gration. Die bisherigen Regeln sind nicht mehr ausreichend, wir wollen 
die Grenzschutzagentur FRONTEX auf 10 000 Personen ausbauen, 
die auch Registrierung und Identitätsnachweis an den Außengrenzen 
durchführen soll. Als Christdemokraten wollen wir Flüchtlingen Hilfe 
leisten, aber kontrolliert und im Rahmen von Obergrenzen. Wir müs-
sen außerdem mehr Mittel als bisher aufwenden um die Perspektiven 
armutsgefährdeter Menschen vor Ort zu verbessern. Zweitens müs-
sen wir dafür sorgen, dass das Wohlstandsversprechen der EU auch 
weiterhin eingehalten wird. Der Großteil deutscher als auch polnischer 
Exporte geht in die EU, der Binnenmarkt bietet Unternehmen und Dien-
stleistern die große Möglichkeit zu einheitlichen Bedingungen über 500 

Millionen Konsumenten zu erreichen oder EU-Bürgern überall in der 
EU zu lernen, arbeiten und zu leben. Eine gute europäische Zusam-
menarbeit bedeutet Sicherheit für die Wirtschaft und damit mehr Jobs. 
Wichtig ist jetzt, dass wir Fördermittel in strukturschwache Regionen 
lenken, wo nötig Infrastruktur aufbauen und Arbeitnehmer bei Qualifi-
zierungsmaßnahmen unterstützen. Und dass wir Unternehmen, auch 
kleineren und mittleren, bei Forschung und Entwicklung helfen, auch 
bei der Digitalisierung. Unser Ziel lautet gleichwertige Lebensbedin-
gungen in der EU zu schaffen. Drittens brauchen wir eine engere 
Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik, damit die EU sicherhe-
itspolitisch endlich
eigenständiger wird.

Die CDU ist die einzige Partei, die in jedem Bundesland mit 
einer eigenen Kandidatenliste wirbt. Was ist aus Ihrer Sicht 
für Berlin wichtig?

Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass es Kritik an der 
EU gibt. Wir müssen die europäische Zusammenarbeit und deren 
Vorteile daher noch stärker im Bewusstsein der Menschen, und auch 
einiger Politiker, verankern. Bspw. indem wir wieder ein „Europäi-
sches Haus“ in Berlin gründen, als Anlauf- und Treffpunkt für Bürger, 
Vertreter der Europäischen Institutionen, der Medien, der Politik, der 
Zivilgesellschaft. Indem wir die Europabeauftragten in den Bezirken 
stärken, damit sie deutlich machen können, wie die EU vor Ort wirkt. 
Indem wir endlich die erfolgreichen zweisprachigen Europaschulen 
berlinweit substantiell ausbauen und die europäische Zusammenar-
beit als Ziel in der Berliner Verfassung verankern. Und wir müssen die 
„Berliner“ Themen wie Wohnen, intelligente Mobilität, Sicherheit in der 
Stadt, Obdachlosigkeit und Armutsmigration auf die EU-Agendabrin-
gen, denn das sind Themen, die alle europäischen Städte betreffen, 
und bei denen die EU einen Mehrwert bringen kann.
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Polnisches Filmfestival - 
polskie kino w Berlinie

Anna Burek: Urodził się Pan w Polsce, studiował między innymi 
w USA. Jak znalazł się Pan w Berlinie?

Kornel Miglus: O tym, że przywiało mnie do Berlina zadecydował 
właściwie przypadek. Pracowałem swego czasu w Würzburgu , gdzie 
w trakcie jakiegoś przyjęcia zostało mi przytomnie zasugerowane, że 
w Berlinie może być ciekawiej. Kupiłem więc bilet na samolot, by spraw-
dzić, czy to prawda. Wylądowałem wtedy jeszcze w Berlinie Zachodnim 
i rzeczywiście po trzech dniach mój dotychczasowy dobytek był już 
spakowany – miałem zaczynać swoje życie tutaj. Był to rok 1983...

Anna Burek: A 10 lat później był już Pan pracownikiem Instytutu Pol-
skiego w Berlinie.

Kornel Miglus: Tak, rzeczywiście. Zaraz po przyjeździe do Berlina 
skupiłem się na skończeniu swoich studiów filozoficznych i lingwistycz-
nych, a następnie zacząłem parać się filmem. Po zrobieniu fabularnego 
filmu, który pochłonął wszystkie moje oszczędności i właściwie dopro-
wadził mnie do bankructwa, zacząłem rozglądać się za możliwościami 
pozostania w tym mieście. Spacerując przez Berlin, natknąłem się na 
Polski Instytut, nie wiedząc wtedy nawet, co to za twór. Wszedłem, a że 
były to trochę inne czasy, w sekretariacie od razu natknąłem się na 
ówczesną dyrektorkę, która, nota bene widziała mój film, słysząc, że 
szukam pracy, zaoferowała mi pracę… ciecia.

Anna Burek: Od ciecia do kuratora – amerykański sen w Berlinie.

Kornel Miglus: Faktycznie, kiedy ja zajmowałem się wywożeniem ma-
kulatury, naprawianiem usterek i ogarnianiem podwórka, zwalniała się 
w Instytucie pozycja w dziale filmowym. Szybko więc zostałem awan-
sowany z woźnego na speca od filmu i zacząłem pracę na obecnym 
stanowisku.     

Anna Burek: I mógł się Pan zabrać za spełnianie filmowych marzeń 
i ambicji.

Kornel Miglus: No tutaj trzeba być świadomym, że możliwość dzia-
łania w dużej mierze zależy od dyrekcji Instytutu. Wiadomo, że każdy 
z prowadzących, a miałem ich już kilku w ciągu tych wszystkich lat, ma 
swojego konika i kładzie nacisk na propagowanie innych form sztuki 
– taka różnorodność oczywiście ma swoje plusy dla ogólnego funk-
cjonowania placówki, ale może rozwijać lub trochę hamować działania 
poszczególnych działów. Ja miałem ogromne szczęście: po pierwsze, 
zaczynałem za kadencji pani dyrektor Doroty Paciarelli, która kochała 
film – była agentką Wajdy, Kieślowskiego, Holland, po drugie zaś – pol-
skie kino odnosiło wtedy światowe sukcesy. Do Berlina prawie same 
z siebie przyjeżdżały wielkie nazwiska, można powiedzieć, że kino 
właściwie samo przychodziło do mnie. Doskonały początek. Z czasem 
oczywiście sytuacja zaczęła się zmieniać, jednak muszę przyznać, że 
im mniejszym zainteresowaniem dyrekcji cieszyło się kino, tym więk-
szym wyzwaniem, a co za tym idzie – frajdą, było planowanie programu 
i decydowanie o tym, co znajdzie się w naszej ofercie.

Anna Burek: Co więc znajdywało się w ofercie?

Siedem dni pokazów, ponad 30 filmów, ponad 60 pokazów 
oraz wydarzeń towarzyszących, w 12 różnych lokalizacjach 
Berlina – tak w liczbach przedstawia się 14. Polnisches Fil-
mfestival. O szczegółach mówi Kornel Miglus – kurator fe-
stiwalu.  

Kornel Miglus: Och, co się nie znajdywało. Organizowanych było spo-
ro zewnętrznych pokazów, spotkań autorskich, mini-festiwali skupiają-
cych się na bardzo wąskiej tematyce. Próbowaliśmy wtedy trochę wy-
czuć grunt. Szczególnie dobrze pamiętam organizowaną wtedy serią 
pokazów filmów polskiego kina socrealistycznego, które wydawało mi 
się z perspektywy historycznej bardzo ważne. Ile ja się wtedy nauczy-
łem, ile filmów zobaczyłem, jednak na widowni byłem często prawie 
sam. Pamiętam też sytuację, kiedy przygotowywałem pokazy muzyki 
filmowej Wojciecha Kilara, których sam mistrz miał być gościem. Nie-
stety w ostatniej chwili z przyczyn osobistych odwołał spotkanie, więc 
na szybko szukałem innego gościa honorowego – padło na Kazimie-
rza Kutza. Naobiecywałem mu pokazów, pełnych sal, przyjechał więc 
wtedy jeszcze przecież jako senator, a frekwencja nie dopisała. Prze-
praszając go w trakcie kolacji, usłyszałem od niego piękną historię na 
temat znaczenia publiczności. Otóż Kutz pojechał kiedyś do Baku wraz 
z Franciszkiem Pieczką na festiwal, który został odwołany z powodu 
braku prądu. Włócząc się trochę bez celu po okolicy, przysiedli w ja-
kichś szuwarach nad jeziorem i nagle ich oczom ukazała się starowinka 
prowadząca stado krów. Malowniczy dla nich widok. Sama babuszka 
natomiast, jak tylko zobaczyła Pieczkę, padła na kolana, wołając: Gu-
stlik, Gustlik! To była dla Kutza prawdziwa magia kina – nie to, że na 
widowni siedzi setka znudzonych może osób, ale to, że dla tej jednej 
osoby kino miało wartość wielką dosyć, by paść przed ekranowym Gu-
stlikiem, tam, w tych azerbejdżańskich chaszczach, na kolana.

Anna Burek: Kto pada na kolana przed polskim kinem w Berlinie? Dla 
kogo organizowany jest  Polnisches Filmfestival?

Kornel Miglus: Osobiście wyróżniam spośród naszych odbiorców trzy 
główne grupy. Pierwsza to oczywiście nasza Polonia – pokolenie, które 
kino polskie dobrze zna, ale co za tym idzie – wiele pokazywanych 
przez nas filmów już widziała. Oni pojawiają się osobiście, by pewne 
obrazy zobaczyć ponownie, ale też działają jako multiplikatorzy – suge-
rują poszczególne wydarzenia swoim niemieckim znajomym, polecają 
pewne filmy w swoich towarzyskich, nie zawsze przecież polskich, krę-
gach. Druga grupa to osoby zwyczajnie zainteresowane polską kulturą 
z wielu różnych przyczyn, a trzecia – to studiująca, stale poszukująca 
i dociekająca młodzież. Głównie te grupy mamy na uwadze planując 
kolejne edycje festiwalu.

Anna Burek: Jak wygląda praca nad festiwalem?

Kornel Miglus: Przede wszystkim, praca nad wydarzeniem tego typu 
to nie tylko przygotowanie festiwalu, ale także bieżąca selekcja tego, 
co ukazuje się na polskim rynku filmowym. To setki godzin spędzonych 
na przeróżnych projekcjach zarówno materiałów w stanie surowym, 
jak i gotowych filmów. To udział w pitchingach, podczas których twórcy 
prezentują pomysły na filmy, które mają szanse ukazać się dopiero za 
kilka lat. To spotkania z reżyserami, rozmowy z dystrybutorami, per-
traktacje z wytwórniami. To całoroczna praca pomagająca zrozumieć 
istotę tego, co dzieje się w filmowym świecie. Później następuje dobór 
repertuaru dyktowany nie tylko wymaganiami i gustami publiczności, 
o której już wspomniałem, ale także preferencjami dystrybutorów, obo-
strzeniami prawnymi, a także, nie oszukujmy się – warunkami finanso-
wymi festiwalu. Mając szkic programu staramy się również angażować 
w festiwal berlińskie kina, w których ramówkę nasze festiwalowe filmy 
doskonale się wpasuję. Inną tematykę zaproponujemy kinie w Mitte, 
inną zainteresujemy kino w Kreuzbergu – to logistyczne przedsięwzię-
cie jest czasochłonne, ale sprawia, że stali bywalcy danego kina trafiają 
na nasze filmy być może bardziej z przypadku niż wskutek naszych 
działań promocyjnych. To dla nas bardzo ważne, ponieważ festiwalowy 
budżet przeznaczony na marketing nie pozwala nam na opieranie się 
wyłącznie na promocji, którą zapewnimy sobie sami.

Anna Burek: A jednak festiwal cieszy się powodzeniem - tegoroczna 
edycja to już 14. z kolei. Spodziewał się Pan, że tak daleko to zabrnie?

Kornel Miglus: Organizując pierwszy festiwal nie przeszło mi nawet 
przez myśl, że to tak na próbę, że zobaczymy, jak wyjdzie. Skupiłem 
się na tym, co było ważne w tamtym konkretnym momencie i na celach, 
które od początku przyświecały temu wydarzeniu. Chcemy promować 
polską kulturę filmową. Pokazywać Polskę przez pryzmat filmu. Dzielić 
się tym, co robimy dobrze, a przecież mamy się czym chwalić. Każda 
edycja to także trochę inny festiwal, ponieważ polska scena filmowa się 
nieustannie zmienia – odpowiada na zmiany w społeczeństwie, a fe-
stiwal z kolei – odzwierciedla te szarady swoimi programem. Mieliśmy 
więc edycję poświęconą kinie kobiecemu, która była odpowiedzią na 
zmianę miejsca kobiet w strukturze społecznej i zawirowania polityczne 
z tym związane. Z drugiej strony, zauważamy też filmowe toposy, które 
jako motyw przewodni obecne są w polskich produkcjach niezmien-
nie od kilkudziesięciu lat – tak powstał pomysł na tegoroczny motyw 
przewodni festiwalu: moralność. W programie 14. edycji znalazły się 
więc zarówno Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego z 1976 roku, 
jak i zeszłoroczny Kler Wojciecha Smarzowskiego – okazuje się, że 
pewne tematy przewijają się przez polskie kino nieustannie, nie tracą 
na aktualności, a dzięki temu też – nieustannie budzą zainteresowanie 
widzów. Na tym chyba polega sukces Polnisches Filmfestival – na cią-
głym zwracaniu oczu międzynarodowego widza na to, co polskie i war-
tościowe. Jednocześnie.
 

Anna Burek

Foto autorstwa: Katarzyna Mazur, ze strony: www.filmpolska.de
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PRAWO / ADWOKACI

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

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03  
Fax: +4930 / 611 19 05

E-mail: stefan.nowak@t-online.de

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

Maya Rosenkranz
Rechtsanwältin

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

drogowego, mediacja

T. 030-224 87 274 • F. 030-36 41 98 29 

Kaiserdamm 85 • 14057 Berlin  
 kanzlei@kanzlei-rosenkranz.berlin 

  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

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

  Zakres zainteresowań m. in.:

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

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

.  30 9  778-0, Fax -9, Tel : (0 ) 6 2 09 info@liczbanski.de

Georgenstraße 35
10117 Berlin

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

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

Karina Filusch, LL.M.
Rechtsanwältin

Prawo ochrony danych (np. Datenschutzerklärung, RODO, DSGVO)
Prawo internetowe (np. Impressum, usuwanie postów/zdjęć z Internetu)
Prawo konkurencji (np. Abmahnung)

 

 

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

Porady prawne, pisma procesowe i reprezentacja 
prawna przed sądami w zakresie: 
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Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

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

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

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

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

Kancelaria prawna Adwokat Edyta Koryzna LL.M

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

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

E-mail: ra-koryzna@gmx.de

PRAWO / ADWOKACI
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PRAWO / ADWOKACI

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA
URBAN GOZDOWSKI

Porady w języku polskim i niemieckim

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

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

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

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

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

TŁUMACZE

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

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

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

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

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

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Boguslaw Gierak 
Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt
 

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

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

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

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

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

Tłumacz przysięgły – mgr Karolina Kosior

Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

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

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

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

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

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

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

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

tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego
Po uzgodnieniu terminu niektóre tłumaczenia wykonuję na poczekaniu:

akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 94, 13409 Berlin-Reinickendorf 

(adres prywatny: Emmentaler Str. 95). 
Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125

Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: info@maluski.de

TŁUMACZE

TEL.: 2170679 LUB 0163 7385314
artur.kolasinski@yahoo.de

PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-
150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

WILMERSDORF

ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

  POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI 

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

DOROTA CYGAN
tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)

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

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

 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

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

fax: 030 21978655   golabek-alberth@vodafone.de 
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln   
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Porady z prawa polskiego 
i niemieckiego

 

 
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

W Polsce zmarł mój ojciec, pozostawiając spadek. Do kogo mam 
się zwrócić w sprawie o ustalenie kręgu spadkobierców oraz 
stwierdzenie nabycia spadków?

Nie tylko sąd może ustalić krąg spadkobierców. Czynności związane 
ze stwierdzeniem nabycia spadku mogą być dokonane także przed 
notariuszem. Od niedawna istnieje bowiem możliwość uzyskania nota-
rialnego poświadczenia dziedziczenia, które ma identyczne skutki jak 
postanowienie sądu. Cztery kategorie spraw spadkowych mogą być 
załatwiane przed notariuszem: złożenie oświadczenia o przyjęciu czy 
też odrzuceniu spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu, uzyskanie 
zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu oraz stwierdzenie 
nabycia spadku przez notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Już po raz kolejny oferta wczasowa przedstawiona przez moje 
niemieckie biuro podroży nie zgadzała się z sytuacją zastaną na 
miejscu. Jak postępować w przyszłości w tego typu przypad-
kach?

Przede wszystkim należy dokładnie przejrzeć umowę i sprawdzić, 
co zaoferował organizator wczasów i jego pisemną ofertę porównać 
z tym, co rzeczywiście było dostępne na miejscu. Reklamacje mogą 
dotyczyć miejsca pobytu, trasy, rodzajów, klasy lub kategorii środków 
transportu, położenia, rodzaju oraz kategorii obiektu zakwaterowania, 
ilości posiłków i ich rodzaju, jak również programu zwiedzania i atrakcji 
turystycznych. Punktem wyjścia reklamacji może być również prospekt 
czy katalog, na podstawie którego wybrano dane wczasy, z zastrzeże-
niem, że zawarte w nim informacje zostały ujęte również w umowie. 
Za wszystkie usługi świadczone w ramach imprezy turystycznej odpo-
wiada wyłącznie organizator, u którego wczasy wykupiono, ponieważ 
usługi turystyczne kupowane są w całym pakiecie. Organizator wypo-
czynku nie może wiec zasłaniać się tym, że to hotel nie dopełnił ja-
kichś obowiązków. Pakiet taki obejmuje różnego typu świadczenia, jak 

przykładowo przelot liniami lotniczymi, nocleg w hotelu, przejazd auto-
karem, posiłki w restauracji. Każda z tych usług może być świadczona 
przez innego przedsiębiorcę i w każdym z tych przypadków może dojść 
do jakiegoś niedopełnienia obowiązków, czyli nienależytego wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy. W razie żądania odszkodowania 
można samemu określić żądaną sumę lub posłużyć się obowiązującą 
w prawie niemieckim tzw. tabelą frankfurcką, którą często posługują się 
sądy niemieckie (orientacyjnie, bo nie są nią prawnie związane). W niej 
podane są procentowo zniżki stosowane w przypadku niedotrzymania 
konkretnych warunków umowy. Przykładowo: w przypadku kiepskiego 
wyżywienia zniżki mogą wynosić 5 % ceny wyjściowej, gdy jadłospis 
był nazbyt monotonny, 10 % o ile liczba ciepłych posiłków była niewy-
starczająca a nawet 30 % w przypadku zepsutego pożywienia.

Mieszkam i wynajmuję w Niemczech mieszkanie. Czy to prawda, 
że gdyby wynajmujący zamierzał sprzedać wynajmowane przez 
mnie mieszkanie, to przysługiwałoby mi prawo jego pierwokupu?

Tak. W świetle niemieckiego prawa najemcy przysługuje prawo pierwo-
kupu, jeśli wynajmujący zamierza sprzedać wynajmowane przez niego 
mieszkanie. W tym kontekście można zwrócić uwagę na odpowiedni 
wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego (BGH VIII ZR 51/14). W tym 
przypadku najemca dowiedział się o sprzedaży mieszkania od nowe-
go właściciela, gdy ten zaproponował mu jego kupno na własność. 
W świetle dokonanych obliczeń zorientował się, że proponowana cena 
przewyższała wartość rynkową mieszkania o 80 tysięcy euro. Poprzed-
ni właściciel sprzedał mieszkanie, nie informując o tym najemcy. Tego 
fikcyjnego zysku zażądał najemca od poprzedniego właściciela. BGH 
uznał roszczenie za słusznie i przekazał sprawę do ponownego rozpa-
trzenia przez sąd niższej instancji.

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada
Po przyjeździe w 1987 do Niemiec, wróciłam w 1997 roku na dwa 
lata do Polski.Teraz okazało się, że będę otrzymywać dwie renty, 
tzn. obok niemieckiej także i polską, bo za datę przeprowadzki 
do Niemiec przyjęto ten póżniejszy powrót. Czy nie można tego 
w żaden sposób zmienić? 

Znane są przypadki, że po przyjeździe do Niemiec konieczny był po-
wrót do Polski ze względu na dokończenie jakiegoś specjalnego zada-
nia w pracy lub z podobnej obiektywnie ważkiej przyczyny, przy czym 
w wymienionych przypadkach powrót następował względnie szybko, 
najpóźniej jednak  po kilku tygodniach do maksimum trzech, czterech 
miesięcy.Być może w tej  konkretnej sprawie istniały również takie 
lub podobne konstruktywne powody. Należało je przedłożyćw tam-
tym czasie  i co najmniej uprawdopodobnić.Byłoby to wtedy z oczy-
wistych powodów znacznie prostsze i skuteczniejsze, najpóźniej zaś 
w momencie złożenia dokumentów rentowych do uznania. Po długim 
upływie czasu od przedmiotowego zdarzenia, jak w aktualnym stanie 
dwudziestu lat, spotyka się to z dużymi trudnościami i oporami, choćby 
z powodu trudności uzyskania po upływie długiego czasu odpowied-
nio szczegółowych dokumentów w celu uwiarygodnienia specyficz-
nej sytuacji.
 
Miałem w Polsce wypadek przy pracy  w 1978 roku. I z tego tytułu 
pobierałem  rentę powypadkową. Po przyjeździe tutaj otrzyma-
łem rentę z powodu niezdolności zarobkowania. Natomiast renta 
z Polski uległa zawieszeniu.Chcę wiedzieć, czy to zawieszenie 
było sluszne? 

Podany stan faktyczny narzuca wręcz pytanie, dlaczego tego typu 
sprawą nie zajęto się bezpośrednio po przyjeździe. Generalnie renty 
wypadkowe wypłaca kraj, w którym doszło do wypadku przy pracy.
Przepisy o rentach dla przesiedleńców przewidują oczywiście również 
przejęcie rent powypadkowych przy pracy. Nie wiadomo jednak, na ile 
spełnione są tutaj wymogi wstępne, a z drugiej strony brak danych co 
do indykacji medycznych, z jakiego powodu została przyznana renta 
chorobowa przez niemiecki zakład rentowy. Jeśli schorzenie leżące 
u podstaw renty miejscowej wiąże się z dawnym wypadkiem przy pra-
cy, to  pytanie o zawieszenie samo w sobie jest bezprzedmiotowe.

Ponieważ obok pracy w cukrowni uprawiałem 0,5 ha ziemi, dosta-
ję też rentę z KRUS. Chciałbym uzyskać jej zwiększenie poprzez 
zaliczenie wcześniejszych lat, tj. od 1977 do 1981. Czy to byłoby 
możliwe? 

Planowana podwyżka byłaby możliwa, gdyby za ten okres opłacono 
składki rentowe. Jeśli są zachowane tzw. kwity, które stanowią dowód 
wpłacenia składek za wymienione lata, to istnieje taka  szansa. Czyli 
musi Pan sprawdzić, czy ma  takie dowody, a jeśli tak, to  przedłożyć 
je KRUS z odpowiednim pismem przewodnim. 

Mąż posiada legitymację inwalidzką( Schwerbehindertenauswe-
is), potwierdzającą  60 procent, a przed rokiem skończył 63 lata. 
Chciał złożyć wniosek o rentę, ale w DRV wstrzymano go do mo-
mentu potwierdzenia jego świadectw pracy przez ZUS. Po pół 
roku od wysyłki kopii świadectw do ZUS przyszło pismo z żąda-
niem oryginałów.W związku z tym nasunęło nam się pytanie, czy 
renta będzie płacona przez ZUS?

Jeśli mąż przybył w 1988 roku i posiada prawo stałego pobytu, to nie-
zależnie od jego statusu, winien otrzymywać rentę  z tutejszego DRV. 
Jeśli DRV przeprowadziła wyjaśnienie konta, w którego rezultacie wy-
dano decyzję o jego uznaniu i przejęciu pod przepisy niemieckie, to 
sytuacja jest jasna i nie powinna wzbudzać tego rodzaju niepewności. 
Przede wszystkim należy złożyć wniosek o rentę. Potrzebne do tego 
formularze znajdują się w internecie na stronie: www.deutscherente-
nversicherung.de. Po ich wypełnieniu  przesyła się je pocztą do wła-
ściwego DRV. Faktycznie jest tak, że w uzasadnionych przypadkach  
DRV wymaga potwierdzenia prawdziwości świadectw pracy, w szcze-
gólnosci przy dokumentach, wydanych ze znacznym przesunięciem 
czasowym w stosunku do ustania pracy. W konkretnym wypadku 
prawdopodobnie doszło do nieporozumienia  lub pomyłki DRV. 

Jest jednak rzeczą oczywistą, że to brak złożenia samego wniosku 
o rentę powoduje brak działania DRV w tym zakresie. Istnieje mozli-
wość przejścia na rentę bez potrąceń w wieku 63 lat przy posiadaniu 
45 lat składkowych, co dałoby w sumie pomyślny wynik w postaci bra-
ku potrącenia w przyszłej rencie.  

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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Mamy dookoła siebie sporo możliwości 
oszczędzania oraz zarabiania pieniędzy. Jeśli 
tylko będziemy otwarci na nowe możliwości, 
wykażemy odrobinę elementarnej inicjatywy 
i wykażemy się cierpliwością zawsze nam się 
to opłaci. 

Dla niecierpliwych mała wskazówka - na-
wet tak obecnie lukratywne narzędzie finan-
sowe, jak akcje - chociażby Microsoft, Apple 
czy Amazon - potrzebowały około 8 lat aby 
z pułapu chodnika sięgnąć wyżyn i szczytów 
rankingów i przynosić duże zyski swoim po-
siadaczom. 

Jeśli ktoś liczy na błyskawiczny zysk, gdzie 
nic lub niewiele inwestując odniesie spekta-
kularny sukces finansowy, zapewne przedaw-
kował filmy z Pablo Escobarem lub Nicolasem 
Cage’em. Przy czym, niczego nie ujmując 
obydwu dżentelmenom. 

To samo dotyczy prywatnych form oszczę-
dzania, nawet w najlepszej ich formie 
i o najkorzystniejszych warunkach. Weźmy 
dla przykładu prywatne polisy emerytalne 
i oszczędnościowe. Tu też potrzeba czasu, 
aby stworzyć kapitał, który po odjęciu kosz-
tów będzie dla nas pracował przynosząc 
oczekiwane odsetki. 

A jeśli już mówimy o emeryturach, to może 
czas pomyśleć aby przenieść swoją emery-
turę do Portugali?

Czemu?  

Jeśli przeniesiemy nasze miejsce stałego po-
bytu do wspomnianej Portugali możemy unik-
nąć opodatkowania naszej emerytury. 

Jak to zrobić? 

Są dwie możliwości. Jedna z nich to zakup 
nieruchomości na terenie Portugali (dom, 
mieszkanie) i wykazanie, iż jest ona użytko-
wana. Druga, to udokumentowanie pobytu na 
terenie tego kraju dłuższe niż 183 dni w roku 
i zgłoszenie statusu rencisty w odpowiednim 
urzędzie skarbowym. 

Zatem, słońce i zdrowe powietrze plus peł-
niejszy portfel na spokojne lata to recepta 
udanej emerytury. Czasem Warto Wiedzieć. 

A jeśli w wieku np. lat 60-ciu stracimy pracę 
a pracodawca, w ramach uznania, przyzna 
nam odprawę, to zamiast ją w pełni opodat-
kowywać możemy poprosić aby pracodawca 
wpłacił ją jako uzupełnienie do naszej pań-
stwowej emerytury, dzięki czemu opodatko-

wujemy tylko połowę wpłaconych środków 
i podwyższamy sobie próg późniejszej eme-
rytury. 

Ale można też dłużej pracować i wydłużyć 
sobie samemu, w ten sposób, wiek emerytal-
ny oraz zwiększyć pułap wypłacanych w przy-
szłości świadczeń. To tylko kwestia wyboru. 

A skoro już przeszliśmy do tematu pracy, to 
porozmawiajmy, jak zrobić aby to pieniądze 
pracowały dla nas? 

Zapewne większość z nas słyszała o kryp-
towalutach. Jednak niewiele osób wie, co 
to jest i jak funkcjonuje, a z całą pewnością 
jeszcze mniej, że jest możliwość posiadania 
portfela najpopularniejszych kryptowalut bę-
dących w obiegu, który to portfel ma funkcję 
inteligentnego kantoru i sam w sieci wyszu-
kuje transakcje i dokonuje ich automatycz-
nie,w naszym imieniu, zarabiając dla nas na 
różnicy kursu. I to bez ryzyka! 

Czy to w ogóle możliwe? 

Tak. Ponieważ zawsze dokonywane są trans-
akcje, bez względu na spadki, czy wzrosty 
kursów kryptowalut. Podobnie jak w przypad-
ku walut klasycznych. 

Ludzie kupują i sprzedają, a technologia 
Blockchain, na której oparte są kryptowaluty 
powoli wkracza też do naszego normalnego, 
że tak powiem, świata i staje się przyszłością. 

„Nestle” i „Carrefour” wprowadzają Blockcha-
in do sklepów. Dzięki temu będzie można ze-
skanować smartfonem kod produktu i uzyskać 
błyskawicznie informacje o jego pochodzeniu 
i uprawie roślin, z których powstał produkt, 
czy warunków i miejsca, gdzie był przecho-
wywany i w jaki sposób transportowany. 

Technologia ta opiera się na decentralizacji, 
czyli nie ma jednej instytucji, która wpływa 
na cenę, wypuszczając odpowiednio więcej 
lub mniej danej waluty na rynek, a przez to 
sterując jej ceną (wartością). 

Cenę dyktuje sam rynek, czyli kupujący 
i sprzedający, na podstawie popytu na daną 
walutę. 

A jak już jesteśmy przy temacie technologii, 
to nie można nie wspomnieć o platformach 
Robo Advisor.

Platformy te, za drobną opłatą, inwestują i re-
inwestują nasze pienądze w akcje, fundusze, 

WARTO WIEDZIEĆ

papiery wartościowe i są w pełni zautomaty-
zowane. Szybkość reakcji i niskie koszta 
przyciągają sporą rzeszę zainteresowanych 
tą formą inwestycji. 

Podobnie, jak we wspomnianym portfelu 
kryptowalut, tak i tu pracuje dla nas maszy-
na, pewna forma sztucznej inteligencji, która 
spełnia rolę elektronicznego maklera. 

Czy chcemy, czy nie, to się już dzieje wokół 
nas. Nie ma sensu bać się  lub udawać, że 
„lepiej nie wiedzieć” i trwać w tym, co znane. 

Sukces to nie jest łut szczęścia, tylko wynik 
decyzji, poświęcenia, pracy i cierpliwości.

Ten pociąg i tak już jedzie. Jeśli nie wsiądzie-
my we właściwym momencie, zostaniemy na 
stacji sami i  mocno rozgoryczeni, a następny 
pociąg może już nie nadjechać. 

Ponadczasowym klasykiem w dziedzinie za-
bezpieczenia są nieruchomości i złoto. 
W dobie polityki tak zwanych „odsetek ze-
rowych”, proszę jednak nie mylić z brakiem 
odsetek przy spłacie kredytu, kredyty te - 
a szczególnie na zakup nieruchomości - stały 
się tak korzystne, że wiele osób, których nie 
było do tej pory na to stać, weszły w posia-
danie domu, czy mieszkania i potraktowały to 
jak inwestycję. 

Użytkowana przez nas nieruchomość miesz-
kalna działa na starość, o ile jest kompletnie 
spłacona, jak dodatkowa emerytura. 

Efekt ten można nawet wzmocnić, jeżeli 
sprzedamy swoją spłaconą nieruchomość, 
zachowując prawo do jej użytkowania po-
przez wpis w wieczystą dzierżawę .

Możemy wtedy zamieszkiwać nieruchomość 
bez zmian w dalszym ciągu. Nieruchomość 
zostaje sprzedana po cenie rynkowej, my 
otrzymujemy jednorazową zaliczkę (ok. 1/5 
wartości nieruchomości) i procentowo okre-
śloną miesięczną rentę. 

Nasz dodatek do państwowej emerytury. 

Możemy też wybrać opcję jednorazowej wy-
płaty (ok. 65% wartości nieruchomości) bez 
pobierania miesięcznych świadczeń. 

Jest to zapewne optymalna opcja dla osób 
bezdzietnychh, ponieważ wraz z wpisem 
o użytkowanie wieczyste przepada nam pra-
wo dziedziczenia. 

Jak widać opcji zarabiania jest kilka, a proszę 
mi uwierzyć, nawet jeszcze więcej. 

Podstawowa zasada, to wybrać umiejętnie 
lub pozwolić pomóc sobie i doradzić w tej 
kwestii. 

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

„Są tysiące sposobów aby pozbyć się pieniędzy, ale tylko 
dwa aby je pozyskać. Albo ty pracujesz dla pieniędzy, albo 
one pracują dla ciebie.”
/Bernard Baruch - legenda amerykańskiej giełdy/



| | KONTAKTY KONTAKTY13

PRAWO / ADWOKACIFinanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Tel.: 030/77006344 • Fax: 030/23916283 • 0176/49127482 • 0177/3916580 
naszeplbiuro@onet.pl

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

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

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

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

PIENIĄDZE NA DZIECI KINDERGELD

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

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

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

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

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

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

Korespondencja urzędowa, 
wypełnianie formularzy, 
kindergeld, ubezpieczenia

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

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

SZYBKO, KOMPLEKSOWO, PRZYSTĘPNA CENA

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

Wynajem biur dla spółek GmbH z możliwością 
obsługi księgowej.

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

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

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

Gewerby dla Budowlańców

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

•
 
Gewerby bez konieczności meldunku

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

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

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

Steuer-Nummer i Freistellung

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

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

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

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

 

 

wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji

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

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

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

Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy

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

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

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

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

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Tel.: 0176 98550855
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TŁUMACZE

BIURO SERWIS POLONEZ

Ollenhauerstr.45, 13403 Berlin (biuro mieści się w pomieszczeniach redakcji KONTAKTY). 
Wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00 (w pozostałe dni możliwość wcześniejszego uzgodnienia terminu)

Tel. 030/ 343 90 574  •  kom.: 0152 18954868  •  fax: 030/ 375 91 850  •  Email:info@polonez-eu.eu

• Księgowość
• Serwis biurowy, zakładanie firm
• Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych
• Pisanie rachunkow i prowadzenie korespondencji
• Gewerbe na biuro bez konieczności stałego meldunku w Niemczech

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

A.B. Komorek-Menke
Anerkannte Bilanzbuchhalterin mit Zertifikat

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

Doradztwo, Buchhaltung, rozliczenia podatkowe, 
bilanse, sp.urzędowe i biurowe.

Pomoc w zakładaniu firm
Prowadzenie księgowości bieżącej

Dorota Vorwerk
Tel.: 0162/ 9622717

E-Mail: dorota.vorwerk@gmx.de

samodzielna księgowa

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

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

NAUKA / PRACA

Praca dla Ciebie!
Zadania:
Praca przy autach
Obsługa wózka widłowego

Wymagania:
Wykształcenie mechaniczne
Umiejętność pracy w grupie
Lojalność i zaangażowanie

Zainteresowany?

Oferujemy:
Niemiecką umowę o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie
Wolne weekendy
Miła atmosfera w polskojęzycznym zespole
(niemiecki niewymagany)

job@ppautomobile.com
033208 235012

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
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NAUKA / PRACA

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

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

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

Ambulanter P�egedienst ConVIDA 
in Teltow sucht P�egehelfer 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, 

convidap�ege.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

Praca od zaraz!

Kontakt telefoniczny w jęz. pol.: 
+49 177/2332961 / +49 30 6003166-12

3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
Blücherstraße 22, Hof V,10961 Berlin

Do naszych hoteli w centrum Berlina 
poszukujemy pokojówek i pokojowych

• Niemiecka umowa o prace (wszystkie świadczenia)
• Bez znajomości języka niemieckiego

• Wynagrodzenie 10,56 € za godz.
• 75% dodatek w święta i niedziele

• Premia za jakość
• 5 dni roboczych w tygodniu
• Dofinansowanie do biletów

• Z upływem czasu możliwość awansu

MÓWIMY PO POLSKU!!!

Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne w każdy 
wtorek i czartek od 10:00 do 14:00
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Finanse / Księgowość / UbezpieczeniaNAUKA / PRACA

Firma transportowa szuka kierowcy na 7,5 t kat.C! Praca od pn do 
pt od 5:00 do 13:00 godz. Zarobki w granicach 1800 € Netto w 1.Kl 
podatkowej. Bonusy Sezonowe/możliwość większych zarobków, 
niemiecka umowa o pracę na stałe. Praca od zaraz. Tel.: 0177 8778049 

Poszukujemy asystentki do opieki nad osobą niepełnosprawną 
w systemie 3-zmianowym w domu prywatnym. Praca jest oficjalna i do-
brze płatna. Język niemiecki jest konieczny. Kontakt: 030 4511646

Praktyka stomatologiczny w Berlinie (Charlottenburg) poszukuje 
asystentkę stomatologiczną od sierpnia lub września, 400 Euro Basis. 
Tel.: 030 3131884, 0173 2501007

Praktyka Stomatologiczna w Charlottenburgu poszukuje wyszkolo-
nej pomocy Stomatologicznej. Kontakt pod numerem  
tel.: 030 68087813     

Poszukujemy pielęgniarek do medycznej opieki od zaraz w Berlinie. 
Atrakcyjne wynagrodzenie i dobre warunki pracy, zakwaterowanie, 
indywidualne godziny pracy!.Tel: 0159-05411641 lub e-mail na 
info@berlinconsultant.de 

Poszukujemy kucharza (K/M) do dużego Hotelu w Berlinie od zaraz 
Tel.: 0159-05411642, CV na adres info@berlinconsultant.de  

Suche Übersetzer/ – in Polnisch: Anzeigenaufgabe, Internetrecher-
che, 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

Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim 
poszukuje pilnie opiekunki w wieku 30 – 45 lat, na dłuższy czas. 
Znajomość j. niemieckiego mile widziana. Pytania prosimy kierować pod 
numer tel.: 0152 13461291, e-mail: szukam.opiekunki@onet.eu  

Gabinet na Schönebergu zatrudni fizjoterapeutę ze znajomością 
języka niemieckiego. Tel.: 030 79789154

Poszukiwana opiekunka dla dwojga starszych osób, z którymi 
miałaby zamieszkać w Berlinie (Neukölln, Gropiusstadt), możliwe 
kilkutygodniowe zmiany. Warunki do uzgodnienia. Tel.: 030 8638 9707

Poszukuję pracowników do pracy na budowie (Malarz, Spachlarz, 
Murarz itp.) Mile widziane doświadczenie. Tel.:01521 2025028.

Poszukuję pracowników budowlanych: (elektryk, kafelkarz, lakiernik 
stolarki oraz osoby z ogólnym doświadczeniem w  budowlance,
ewentualnie grupę wykonawczą do prac przy przebudowie 
i wykańczaniu mieszkań. Telefon: 0163 6750151

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

spawaczy rurociągów ze stali nierdzewnej, wymagane: uprawnienia/certy�kat E-Hand (111)
oraz dodatkowe kwali�kacje niezbędne przy budowie rurociągów
pożądane: świadectwo egzaminu spawacza wg. DIN EN ISO 9606-1 oraz arkusz roboczy
DVGW (odpowiednik polskiej POGP) GW 350 do warunków budowlanych
niezbędne: prawo jazdy klasy C1E, wymagana znajomość j.niemieckiego
praca: od zaraz
stosunek pracy: zatrudnienie etatowe
prosimy o wskazanie oczekiwanego wynagrodzenia
informacje dodatkowe na stronie: www.begatec/Karriere
BEGA.tec GmbH, Haynauer Str. 48-54, 12249 Berlin lub info@begatec.de

spawaczy rurociągów ze stali nierdzewnej, wymagane: uprawnienia/certy�kat E-Hand (111)
oraz dodatkowe kwali�kacje niezbędne przy budowie rurociągów
pożądane: świadectwo egzaminu spawacza wg. DIN EN ISO 9606-1 oraz arkusz roboczy
DVGW (odpowiednik polskiej POGP) GW 350 do warunków budowlanych
niezbędne: prawo jazdy klasy C1E, wymagana znajomość j.niemieckiego
praca: od zaraz
stosunek pracy: zatrudnienie etatowe
prosimy o wskazanie oczekiwanego wynagrodzenia
informacje dodatkowe na stronie: www.begatec/Karriere
BEGA.tec GmbH, Haynauer Str. 48-54, 12249 Berlin lub info@begatec.de

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

Firma HELGA zatrudni od zaraz 2 uczciwe panie 
na stanowisko: POMOC DOMOWA

Wymagania: j. niemiecki - komunikatywny, doświadczenie 
zawodowe,dyspozycyjność mile usposobienie, prawo jazdy Kat. B jest  

dodatkowym atutem. Oferujemy: umowa o prace, uczciwe zarobki, ustawowy 
urlop, premie za niezawodność i nienaganność w pacy, możliwość rozwoju 

zawodowego. Zainteresowane panie proszę o kontakt telefoniczny: Pn-Pt 
w godz. 8:00-18:00. Tel.: 0152 04363414 lub przez E-Mail: kontakt@helga.websiteTEL. 0 30 / 72 01 88 40        FAX 0 30 / 72 01 88 41

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

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

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).

Kein Schichtdienst, Arbeitszeit nach Wunsch;
kleiner, feiner Haus-Krankenp�egedienst sucht 

P�egehelfer/ in und P�egekraft. Führerschein nicht 
erforderlich. Gerne auch Krankenschwester im Nebenjob.

Tel.: 0172 9173666
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Finanse / Księgowość / UbezpieczeniaNAUKA / PRACA

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 
do�nansowanie do biletów.

Tel.: 0176 60 88 22 21

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!!!

Szukamy stolarza15 €, pomocnika stolarza10-12 €, 
fachowców do montażu mebli i dzwi, szlifowanie 

i układanie parkietu. Umowa na stałe. Nie wymagamy
języka niemieckiego. Praca w Berlinie.

Tel. 0176 830 920 94 * 0176 614 978 37

Firma usług hotelarskich oferuje 
całoroczne miejsce pracy jako:

pokojówka/pokojowy
oraz kierownik piętra

Godziny pracy: pon-niedz. między 
godz. 8.00 - 17.30.

4-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu.

Wynagrodzenie za godzinę wynosi 10,56 € 
plus dodatki za niedziele i święta. 

Znajomość języka niemieckiego wymagana. 

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: c.fiedler@clean-hotelservice.de 

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

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 naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:
Opiekuna/Opiekunki/Pielęgniarzy

Pedagogów/Pracowników socjalnych
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
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci �lar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwali�kacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów

Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
zacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne, 
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemeickiego.

Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: 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

Deutscher P�egedienst in Berlin sucht für 
ambulant und Wohngemeinschaft
Pflegefach- und –hilfskräfte
gutes Klima, gute Bezahlung 
Interessenten bitte melden unter
Tel.: +49 30 4613010 oder
E-mail: info@sozialstation-biedermann.de
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TŁUMACZENAUKA / PRACA

Niemiecka Firma budowlana zatrudni 
na stanowisko MURARZ Z DYPLOMEM MISTRZA

Wynagrodzenie ok 4000 € Netto.
Umowa o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie inne 

dodatki socjalne. Wymagana b.dobra znajomość języka niemieckiego, 
umiejętność czytania planów\projektów, doświadczenie na rynku 

niemieckim. Wyjazdy na terenie całych Niemiec.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
0049 151 587 54 338

S SANCHEZ
BAU- UND GRUNDSTÜCKS-
GESELLSCHAFT MBH

Szukamy:

do biura w Berlinie
Kucharki

• od natychmiast dla około 20 osób.
• Godziny pracy od 8:30 do 15:30 (od poniedziałku 

do piątku).
• Kuchnia z pełnym wyposażeniem.
• Do obowiązków należy przygotowanie śniadania 

i obiadu jak i pozostawienie czystej kuchni po 
zakończonej pracy.

• Wymagane są podstawy języka niemieckiego.
• Szczegóły do ustalenia.

Nasz kontakt:
Czekamy na Twoje zgłoszenie pocztą elektroniczną na 
adres: kucharka@arbeitenbeisanchezbau.de lub
telefonicznie: +49-30-24722211.

Stolarz – język niemiecki min. B1
Operator wózka widłowego –  język niemiecki min. B1

Pracownik magazynu/Pomocnik magazynu/
– język niemiecki min. A2

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod numerem  tel. +49 (0) 30/408174081 
oraz e-mail: monika.kondracka@socco.de. CV prosimy wysyłać w formacie PDF

Oferujemy Państwu:
Umowa na czas nieokreślnony
Wynagrodzenie powyżej taryfy
Premia wakacyjna i świąteczna

Dla naszych klientów w Berlinie i okolicach 
poszukujemy kandytatów na stanowisko:

Kierowca ciężarówki – język niemiecki min. B1

Dla naszych klientów w Berlinie  
poszukujemy kandytatów na stanowisko:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod numerem tel. : +49 (0) 30/408174081 
oraz e-mail monika.kondracka@socco.de. CV prosimy wysyłać w formacie PDF

Pielęgniarka/opiekunka osób starszych/pomocnik 
pielęgniarza (m/k/r),  język niemiecki min. B1. Do pracy 

w szpitalach, domach opieki, domach seniorów.
Oferujemy Państwu:

Umowe na czas nieokreślony
Wynagrodzenie do 18 Euro/godz
Premia wakacyjna i świąteczna
Możliwość wyboru trybu zmianowego
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Mantegna i Goethe
„Juliusz Cezar na triumfalnym wozie”
Johann Wolfgang Goethe bardzo cenił  Andrea Mantegnię jako wyróżniają-
cego się twórcę włoskiego renesansu. A Goethemu należy wierzyć. 

Johann Wolfgang Goethe bardzo cenił  Andrea 
Mantegnię jako wyróżnijacego się twórcę wło-
skiego renesansu. A Goethemu należy wie-
rzyć. Pamiętam jak zwiedzałam dom autora 
„Fausta” w Weimarze. Zrobił na mnie wielkie 
wrażenie, zrozumiałam, że mieszkał w nim 
człowiek o bogatym wnętrzu, z milionem za-
interesowań, który prowadził życie bogate 
i pełne. Świadczyły o tym też rzeczy, które tam 
widziałam. Na przykład wielka kolekcja mine-
rałów. Goethe był zdania, że w życiu niesły-
chanie ważna jest uważność i obserwacja. Pa-
trzył godzinami na swoją kolekcję, pojedyncze 
egzemplarze. Tak poznawał siebie i świat. Od 

Andrea Andreani, Die Elefanten: Der Triumphzug Caesars V, 1598/99, © Staatliche Museen zu Berlin, Kupfer-
stichkabinett / Dietmar Katz

Kupferstichkabinett 
in der Gemäldegalerie

Godziny otwarcia:
poniedziałek – zamknięte
wtorek:  10:00 – 18:00
środa:  10:00 – 18:00
czwartek:  10:00 – 20:00
piątek:  10:00 – 18:00
sobota:   10:00 – 18:00
niedziela:  10:00 – 18:00

Bilety:
normalny:  14 Euro
ulgowy:  7 Euro

Wystawa potrwa do 30 czerwca 2019 roku.

tamtej chwili wiem, że to, na co zwraca uwa-
gę Goethe, jest wyjątkowe. Dlatego polecam 
Państwu tę wystawę.

Andrea Mantegna był włoskim malarzem i ry-
townikiem. Jego życiorys jest tak samo inte-
resujący co życiorys weimarczyka. Urodził 
się  w okolicy Vicenzy w rodzinie cieśli w roku 
prawdopodobnie 1431. Studiował rzymską 
archeologię. Był prekursorem miedziorytu, 
a jego prace były wzorem dla Albrechta Düre-
ra. Eksperymentował z perspektywą. Nie bał 

się na przykład obniżać linii horyzontu, aby po-
tęgować wrażenie monumentalizmu w swoich 
dziełach. Padwa i Mantua to były jego miasta. 
W twórczości Mantegni widać dokładną zna-
jomość antyku. Tym też zapewne zdobył Go-
ethego!

„Tryumf Cezara” to cykl 9 obrazów namalo-
wanych przez Mantegnię w latach 1484-1492. 
Ukazują one zwycięską paradę Juliusza Ceza-
ra po wygranych wojnach galijskich, serii kam-
panii i bitew stoczonych w latach 58-51 p.n.e. 
przez rzymskie legiony z plemionami celtycki-
mi zamieszkującymi Galię (tereny w przybliże-
niu pokrywające się z dzisiejszą Francją). Ob-
razy uważane są za arcydzieło. Gorgio Vasari 
pisał o nich jako o „najlepszych obrazach jakie 
kiedykolwiek namalował Mantegna”. Stały się 
bardzo popularne w całej Europie i kopiowane 
na wielką skalę w formie druków.

Trzy z dziewięciu obrazów, które od 1631 roku 
znajdują się w kolekcji brytyjskiego pałacu, 
są obecnie pokazywane w Gemäldegalerie 
w Berlinie na wystawie „Mantegna i Bellini. 
Mistrzowie Renesansu“. Sam Goethe nie wi-
dział nigdy oryginałów. Jego zachwyt wziął się 
z oglądania drzeworytów, które pod koniec XVI 
wieku wykonał w Mantui we Włoszech, bazu-
jąc na dziełach Montegni,  Andrea Andreani. 
Był to specjalista druku, który jako pierwszy 
zaczął tworzyć chiaroscuro, światłocieniowe 
drzeworyty (a zatem kolorowe), które spra-
wiały wrażenie trójwymiarowości. Goethe był 
w posiadaniu takich grafik, ale marzył niewąt-
pliwie o zobaczeniu obrazów. Nie można więc 
przegapić takiej okazji. My mamy dzieła te na 
wyciągnięcie ręki!

Gabinet Miedziorytów (Kupferstichkabinett) 
w  Gemäldegalerie posiada wyjątkowo piękne 
egzemplarze kolorowych druków, które oczy-
wiście możemy również zobaczyć na wysta-
wie.

Marta Szymańska
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3 maja Święto Narodowe, Święto Kon-
stytucji 3 Maja

Najbardziej postępowa konstytucja w Europie, uchwalona na 
Czteroletnim sejmie w 1787r, druga na świecie po Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Największym osiągnięciem Konstytucji 3 
Maja było wprowadzenie Liberum Veto i wolną Elekcję.

8 maja 74 rocznica zakończenia 
II wojny światowej w Europie
W dniu tym w sposób szczególny pamiętamy o ludziach tamtego 
czasu, dzięki ich odwadze i wysiłkowi możemy dzisiaj cieszyć się 
pokojem w Europie. W tym dniu w Berlinie można złożyć kwiaty, 
zapalić znicz pod pomnikiem żołnierza Polskiego w Berlinie – 
Volkspark Friedrichshain, 10243 Berlin ulica Am Friedrichshain.

26 maja Dzień Matki 

26 maja obchodzimy w Polsce (12 maja w Niemczech) Dzień Matki. 
Mama, Matka, Mutter, Mother, Maman,... To słowo w większości 
języków świata brzmi podobnie i jest najpiękniej szym słowem 
świata. Zostało stworzone, dla kogoś, kto kocha nas najbardziej. 
Bez żadnych warunków i oczekiwań. Matka kojarzy nam się zawsze 
z miłością, dobrocią i wyrozumiałością. 

Matki, kochają zawsze nas, dlatego, że istniejemy i takimi jacy 
jesteśmy. 

Często zdarza się tak, że po wyfrunięciu z rodzinnego gniazda 
pozostawiamy matkę w samotności, która z utęsknieniem, 
w milczeniu czeka na odwiedziny czy telefon od zapracowanych 
dzieci. Pamiętajmy więc, że nawet drobny gest w stronę matki, 
zwłaszcza w dniu ich święta, możne osłodzić jej trudy samotności. 
Kochajmy Ją i okazujmy Jej swoje uczucia póki jest. 

A Wam drogie Mamy życzę zdrowia i pogody ducha. 
Dziękujemy Wam za miłość, oddanie i za to, że jesteście. 

1 maja Święto Pracy 

W Niemczech  dzień wolny od pracy, odbywać się bedą liczne festy-
ny uliczne,  zgromadzenia, ale i demonstracje.

2 maja Święto flagi RP 
oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Święto Polonii i Polaków za Granicą zostało ustanowione 
w 2002 roku w uznaniu wkładu Polonii w odzyskanie przez Polskę 
niepodległości i pomocy udzielanej krajowi w najtrudniejszych 
momentach oraz za wierność i przywiązanie do polskości. Dzień 
ten jest nowym świętem i nie ma jeszcze mocnych tradycji. 
Wielu Polaków wyjeżdżających za granicę odżegnuje się od 
przynależności do Polonii, co stanowi pewnego rodzaju oderwanie 
się od własnych korzeni. W socjologii panuje przekonanie, że nie 
ma święta bez świętujących, więc świętujemy tworząc tym samym 
własną piękną tradycję. Do tradycji w Berlinie należny już wspólne 
świętowanie w Ratuszu Reinickendorf. Organizator Polska Rada 
Związek Krajowy w Berlinie od kilku już lat dba o to byśmy wspólnie 
mogli świętować i bawić się przy bogatym programie artystycznym. 
Będzie wiele atrakcji dla dzieci, nie zabraknie też przysmaków kuchni 
polskiej. Całość uświetni koncert zespołu LOMBARD. Zapraszamy 
w imieniu organizatorów, niech to święto będzie dniem radości, 
wspólnie spędzonego czasu w otoczeniu przyjaciół i znajomych.

Maj najpiękniejszy miesiąc roku, 
pełen ważnych dat, rocznic i świąt....
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Kochamy życie!
Monika Sędzierska zaprosiła do studia Jolantę Sierańską i Lucynę Ste-
iner z polskiego Klubu Seniora w Berlinie. 

Polski Klub Seniora w Berlinie działa już od 15 lat. Jak wyglądały 
początki? 

JS: Zaczęłyśmy od rozdawania ulotek pod Bazyliką św. Jana na Südster-
nie. W ten sposób dotarłyśmy do polskich seniorów z propozycją spotkań 
w Berlinie. Wcześniej nie było takiej grupy. I tak to się zaczęło. Pierwsze 
nasze spotkania odbywały się w Domu Polskim na Potsdamer Straße, 
poźniej w Polskiej Radzie Społecznej. Tam udało nam się nawiązać kon-
takty i dzięki nim znaleźliśmy się w centrum spotkań Arbeiterwohlfahrt 
na Kreuzbergu. 

LS: W AWO mamy dużą przestrzeń i dobrze wyposażoną kuchnię. Spo-
tkania naszej grupy odbywają się nie tylko przy muzyce i tańcach, ale 
zawsze mamy coś dobrego do przekąszenia. Popijamy winko, słuchamy 
pięknej polskiej muzyki i tańczymy do upadłego. Jedynie z panami mamy 
problem, bo mamy ich dwóch albo dwóch i pół (śmiech). Jest bardzo 
sympatycznie. Trochę plotkujemy, opowiadamy o bieżących sprawach 
w Polsce. Korzystamy również z imprez organizowanych przez AWO. 
Spotykają się tu również inne grupy, m.in. hiszpańska, turecka i seniorzy 
z krajów byłej Jugosławii. Dzięki temu poznajemy inne kultury. Z AWO 
odwiedziliśmy już dużo muzeów w Berlinie. Uczestniczymy też np. 
w warsztatach szycia z filcu. Jest super. Jestem zachwycona AWO. 

JS: Wprowadzamy życie do tego ośrodka. Nawiązałyśmy kontakty z po-
dobnymi centrami Nachbarschaftshaus, gdzie również spotykają się se-
niorzy. Bawimy się i nie mamy czasu na nudę. Nawet czasami musimy 
opuścić parę imprez. W Ratuszu Kreuzberg mówi się o nas oficjalnie: 
„ohne die polnische Gruppe geht das nicht”.  Jesteśmy dumni z tego, bo 
rzeczywiście dużo „Schwungu” wnosimy do innych ośrodków.

Skąd w Paniach tyle wigoru? Jaka jest recepta, by w wieku 60+, 70+ 
być nadal tak aktywnym i żyć tak intensywnie?

LS: Powiem jednym zdaniem: Kocham życie! Cieszę się, kiedy rano 
wstanę i słońce świeci. Zawsze mam coś w planach. Spotykam się, 
wychodzę, umawiam z koleżankami. Trzeba kochać życie, wtedy bę-
dzie dobrze.

JS: Obecnie przesunęła się granica seniora. My to dobrze pamiętamy, bo 
same nie jesteśy już 60+ (śmiech). Lubimy być aktywne, interesujemy się 

Mam drzwi otwarte dla 
wszystkich

Maciej Wiśniewski rozmawia z Katarzyną Niewiedział – nową pełno-
mocniczką Senatu Berlina ds. Integracji i Migracji. 

Do tej pory pracowała Pani jako pełnomocniczka ds. Integracji 
w dzielnicy Pankow. Teraz będzie Pani odpowiadać za tę sferę w ca-
łym Berlinie. Co przeważa: satysfakcja czy poczucie odpowiedzial-
ności?

Trudno powiedzieć, co przeważa. Z jednej strony czuję potwierdzenie 
mojej pracy, z czego jestem bardzo dumna, ale oczywiście funkcja peł-
nomocnika ds. integracji i migracji na cały Berlin to ogromne wyzwanie. 
Także ze względu na historię tego stanowiska, które powołane w Berlinie 
w latach 80. było pierwszą tego typu instytucją w całych Niemczech. Dla-
tego jestem dumna, że mogę z tej pozycji przedstawiać moje pomysły 
na rozwój miasta.

Jednym z tych pomysłów jest wspieranie otwartości Berlina. Ale 
przecież stolica Niemiec już ma opinię bardzo otwartego i toleran-
cyjnego miasta.

To prawda. Ale ta otwartość nie jest w każdej części miasta taka sama. 
Pewne tendencje występujące na całym świecie nie omijają też Berlina. 
Poza tym środowisko polityczne miasta wygląda zupełnie inaczej niż kil-
ka lat temu. W Bundestagu zasiadają deputowani AfD, której pomysły 
polityczne nie mają nic wspólnego z otwartością. Ja również zauważam 
w mojej pracy, że w Berlinie pojawia się klimat, który zagraża tej otwarto-
ści. Dlatego trzeba o nią walczyć.

W jaki sposób?

Po pierwsze, walcząc z uprzedzeniami wobec ludzi innych narodowości 
i kultur. Najważniejsze, żeby ludzie mieli możliwość kontaktu, żeby mogli 
ze sobą rozmawiać. Bezpośredni kontakt najszybciej obala stereotypy 
i pozwala przezwyciężyć uprzedzenia. Ten kontakt powinien następować 
w miejscach publicznych, jak biblioteki, centra dzielnicowe, czy siedziby 
organizacji imigrantów.

Ale chce Pani również bardziej otworzyć urzędy administracji pu-
blicznej w Berlinie na osoby, które mają cudzoziemskie korzenie.

Uważam, że personel administracji nie odzwierciedla wielokulturowej 
społeczności Berlina. Chciałabym zmotywować ludzi, którzy już długo 
żyją w tym mieście lub tym kraju, ale nigdy nie pomyśleli, że można pra-
cować w urzędach publicznych. A to przecież bardzo ważne instytucje, 
jak Jugendamt czy Sozialamt. W takich urzędach też chciałabym widzieć 
pracowników wielojęzycznych, mających wiedzę i otwartość na inne kul-
tury. Bo takie instytucje jeszcze muszą się nauczyć, jak otworzyć swoje 
struktury na wielokulturowość w Niemczech. 

Przez ostatnich kilka lat problem integracji dość automatycznie 
kojarzony był z napływem uchodźców. Tymczasem Pani zamierza 
zwrócić większą uwagę na integrację osób z innych krajów UE.

Tak, ponieważ liczba tych osób przybywających do Berlina i dynamika tej 
migracji jest bardzo duża. Ci ludzie nie potrzebują wizy, przyjeżdżają na 
mocy porozumień unijnych, więc my nie mamy z nimi praktycznie żadne-
go kontaktu. Dlatego ważne jest, aby stworzyć miejsca, w których takich 
imigrantów można spotkać i już na starcie dobrze ich poinformować. Ta-
kim miejscem może być ratusz lub urząd dzielnicowy, w którym trzeba się 

zameldować. Uchodźcy, którzy trafiają do specjalnych ośrodków, mają 
większe możliwości zasięgnięcia informacji niż imigranci z państw Unii, 
dla których należy stworzyć takie miejsca.

Przez ostatnie 5 lat pracowała Pani w Pankow, które nie ma opinii 
dzielnicy problematycznej. Na ile nowa będzie dla Pani konfronta-
cja z problemami integracyjnymi innych części miasta, jak np. Ne-
ukölln?

Tu chciałabym rozgraniczyć problemy integracyjne od problemów so-
cjalnych. Bo czasem to, co postrzegamy jako kłopot z integracją, za-
leży w istocie od sytuacji socjalnej. Takie problemy mają ludzie słabo 
wykształceni, biedni, ludzie, którzy nie inwestują w swoje dzieci. Oni też 
oczywiście potrzebują wsparcia państwa, ale ich sytuacja nie musi być 
skutkiem ich pochodzenia. Takie problemy występują też w niemieckich 
rodzinach. Ja patrzę na tę sprawę z perspektywy kooperacyjnej. Mamy 
w Niemczech silne instytucje, które takimi tematami się zajmują. I moim 
zadaniem będzie zaproszenie ich przedstawicieli do tego, by usiąść przy 
stole i wspólnie poszukać rozwiązania takiego czy innego problemu. 
Weźmy przykład bezdomnych koczujących na dworcach czy w parkach. 
Ich problemu nie rozwiąże sam Ordnungsamt, nie rozwiąże sam So-
zialamt, nie rozwiążą władze jednej dzielnicy i nie rozwiąże sam pełno-
mocnik ds. integracji. Natomiast może się to udać, jeśli przedstawiciele 
wszystkich tych instytucji wypracują wspólną strategię.

Wśród bezdomnych na ulicach Berlina jest bardzo wielu Polaków. 
Ale poza tą grupą Polacy uchodzą za świetnie zintegrowanych imi-
grantów.

Rzeczywiście jest taki obraz Polaka, który szybko się integruje. Ale moim 
zdaniem jest to obraz lekko zafałszowany. Ludzie nie zawsze chcą się 
przyznać, że mają problemy, wstydzą się tego, że nie mówią po niemiec-
ku, nie zgłaszają się do poradni, siedzą w domu i sami próbują sobie 
pomóc. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie w polskich organi-
zacjach albo inicjatywach, choćby w mediach społecznościowych. Dzię-
ki nim człowiek nie jest sam, zdobywa kontakty, które mogą mu pomóc 
przezwyciężyć trudności, a także zauważa, że podobne problemy mają 
inni – inni Polacy, ale też np. Hiszpanie, Grecy czy nawet Turcy. Chciała-
bym prowadzić integrację przez partycypację, czyli zaprosić imigrantów 
do rozmowy o tym, jakie sprawy szczególnie ich interesują, gdzie chcie-
liby działać, czy mają pomysły na projekty. Moje drzwi są otwarte dla 
wszystkich grup imigrantów, szczególnie dla tych dużych. A Polacy są 
w Berlinie jedną z największych.

Dziękuję za rozmowę

Katarzyna Niewiedział - Joanna Szproch 
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Berlin w blogu
Blogów w sieci nie brakuje, i dobrze. Są one często ciekawym, bo bar-
dzo subiektywnym źródłem informacji. Od początku roku doszedł jeszcze 
jeden:  „Blog o Berlinie”. Jego autorka, Klaudia Tomaszewska, była go-
ściem w studiu radia COSMO po polsku.

Dlaczego zdecydowała się Pani pisać o Berlinie właśnie w formie 
internetowego bloga?

Zawsze lubiłam pisać. W Berlinie przeżyłam dużo różnych doświadczeń 
i przygód. Poznałam bardzo ciekawych ludzi z całego świata. To mnie 
zmotywowało do pisania o Berlinie. Ponadto moja rodzina i moi znajomi 
pytali mnie, jak się w Berlinie żyje i jak ja sobie radzę z tym miastem. 
Więc stwierdziłam, że zamiast odpisywać każdemu po kolei, stwo-

wieloma rzeczami, czytamy gazety, oglądamy telewizję. Granica seniora 
się przesunęła i my jesteśmy tego potwierdzeniem. Im człowiek starszy, 
tym więcej ma siły i ochoty na życie! W związku z tym bierze w nim czyn-
ny udział. Nie można zamknąć się w czterech ścianach i patrzeć w sufit, 
bo nic dobrego z tyego n ie wyniknie. Trzeba być aktywnym.

Aktywność w starszym wieku nie jest jednak standardem. Polscy 
seniorzy w Berlinie często czują się wyobcowani i samotni, mimo 
tego nie uczestniczą w żadnych spotkaniach. Nawet do Was przy-
chodzi zaledwie 20-30 osób. Jak to wytłumaczyć? 

LS: My spotykamy się od 15 lat, ale nasza generacja starzeje się, a młod-
si nie przychodzą do klubu. Nie wiem, dlaczego. Nie ciągnie ich. 

JS: Czekamy na nowy narybek. Chcemy przekazać pałeczkę, bo jeste-
śmy już w zaawansowanym wieku. Chętnie pomożemy i przekażemy 
nasze doświadczenie, ale trzeba dużo cierpliwości i odwagi, żeby ktoś 
młodszy wziął to w swoje ręce. Może się ktoś znajdzie i przyjdzie do nas 
ze swoim pomysłem. Młode dziewczyny zakładają dużo organizacji polo-
nijnych, ale nie są zainteresowane seniorami. Szkoda. 

Oferta dla polskich seniorów w Berlinie jest bardzo skromna. Ile jest 
podobnych grup?

JS: Doszły nas słuchy, że Związek Polaków w Niemczech też próbuje 
założyć grupę seniorów, ale szczegółów nie znamy. My istniejemy już 
od15 lat. W maju hucznie będziemy obchodzić nasze urodziny w AWO 
z udziałem przedstawicieli z Ratusza Kreuzberg. Komórka, która w ra-
tuszu zajmuje się imprezami dla seniorów, dużą wagę przywiązuje do 
tego wydarzenia. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo pomagają nam 
i przez to jest łatwiej. Uczestnictwo w spotkaniu naszego klubu to wyda-
tek rzędu 3 euro, bo zbieramy na kawę, herbatę i jedzonko. Jeśli idziemy 
na tańce - z muzyką na żywo kosztuje to tylko 4 euro. Wszystkich na to 
stać i nikt nie może powiedzieć, że z powodów finansowych nie może do 
nas przyjść. Spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu, natomiast „la-
tamy” po wszystkich możliwych imprezach dla seniorów w Berlinie, dzięki 
temu, że nawiązałyśmy kontakty. Nie siedzimy w domu. Filmy, spotkania, 
imprezy, wycieczki statkiem, tańce, hulanki i swawole. 

Czego chciałyby Panie życzyć polskim seniorom w Berlinie?

LS: Żeby nie brali życia tak bardzo na serio. Trzeba podchodzić do życia 
z humorem, nawet jeśli coś dokucza i boli. Wyjść z domu, iść na space-
rek, rozruszać się, zachwycić otoczeniem, cieszyć Berlinem. Przy okazji 
umówić się z koleżanką i pojść na kawę. Tego życzę. 

JS: Nie ma co się nad sobą użalać. Wiemy, że ze zdrowiem jest różnie, 
ale aktywne życie może nam pomóc. Głowa do góry, nie smućmy się! 
Przychodźcie do nas, będzie weselej. W grupie jest raźniej. Pomagamy 
sobie i wspieramy się wzajemnie.

Spotkania polskich seniorów odbywają się w każdy pierwszy piątek 
miesiąca o godz. 14.00 w budynku AWO Begegnungszentrum Kre-
uzberg, przy Adalbertstrasse 23a, 10997 Berlin, stacja Kottbusser 
Tor (U1 i U8).

Telefon kontaktowy do Jolanty Sierańskiej 030 - 927 54 57.

Seniorki - rbb/Monika Sedzierska 

Klaudia Tomaszewska - rbb/Adam Gusowski 

rzę miejsce, w którym będę się dzielić moimi spostrzeżeniami i opiszę 
wszystko w jednym miejscu, dostępnym dla wszystkich.

Berlin jest mieszanką ludzi i kultur, jest ogromny i różnorodny. Ja-
kie tematy konkretnie znajdują się i znajdą swoje miejsce na „Blogu 
o Berlinie”?

Wszystkiego opisać się nie da. I może tutaj jest mój największy problem, 
bo przez studia i pracę mam za dużo tematów, a za mało czasu, żeby 
je wszystkie opisać. Na blogu staram się opisać zarówno kwestie waż-
ne dla osób, które tu mieszkają, kwestie kulturowe, różnic kulturowych, 
jak i praktyczne wskazówki dla osób, które Berlin na dłużej lub krócej 
odwiedzają. Dlatego jest to tak naprawdę miejsce dla wszystkich zainte-
resowanych Berlinem.

Jak podchodzi Pani do samego pisania?

Najlepiej pisze mi się na gorąco.  Jeżeli jestem w jakimś ciekawym miej-
scu i jeszcze może akurat w jakimś wyjątkowym momencie, to staram 
się od razu o tym pisać. Moje tematy pojawiają się spontanicznie. Biorę 
je zarówno ze swojego życia, jak i z opowieści lub opisanych w prasie 
zdarzeń i sytuacji. Tematów nie brakuje również dlatego, że Berlin zro-
bił i robi nadal na mnie ogromne wrażenie. Ale muszę przyznać, że nie 
była to miłość od pierwszego wejrzenia. Byłam tutaj wielokrotnie i samo 
miasto mi się nie podobało. Dzisiaj myślę, że powodem tego było nie-
zrozumienie tego miejsca. Nie znałam też dobrze historii Berlina, co jest 
bardzo ważne, żeby zrozumieć miasto. Ale w momencie, gdy odkryłam 
historyczne tło, wszystko zaczęło się zmieniać. Dzisiaj widzę to innymi 
oczami. To bardzo ciekawe miejsce. Zaskakuje nas każdego dnia. To 
proces, który nigdy się nie skończy. Tworzą go ludzie, ich poglądy, ich 
kultury. Chyba najbardziej fascynują mnie właśnie sami Berlińczycy. 

Berlin się cały czas zmienia. Jak go opisać, żeby te zmiany uchwy-
cić?

Staram się być na bieżąco, odkrywać nowe miejsca, rozmawiać z ludź-
mi, poznawać ich. Często pytam ludzi, co jest dla nich nowe, co powin-
nam jeszcze zobaczyć. Słucham ich uważnie. Nie siedzę w domu, tylko 
jestem w tym mieście. Sprawdzam, zaglądam, podpytuję… To jest mój 
sposób na aktualność bloga o mieście w nieustannym ruchu. 

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

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

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

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Audycje prowadzą: 
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia 
i Maciej Wiśniewski.
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Jakie życie chcielibyśmy pokazać innym? Każdy z nas jest akto-
rem, aktorem swojego życia. Myślę, że najtrudniejsze jednak jest 
to, że nikt nie daje nam gotowego scenariusza do zagrania, lecz 
sami musimy kreować nasz film. Dlatego zadajmy sobie pytanie: 
gdybyśmy oglądali nasze życie z boku, jako film, czy bylibyśmy 
zadowoleni? Co chcielibyśmy zmienić, czego dokonać lub co za-
przestać robić?

 Zdaję sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie możemy 
wybrać – jak na przykład rodziny, w której się urodziliśmy czy uro-
dy, jaką odziedziczyliśmy, choć to jeszcze z czasem i finansowym 
zapleczem możemy zmienić. Dziś, w dobie ogromnej wolności, 
mamy prawo do wielu wyborów. Gdyby jednak ktoś mi powiedział, 
że moje życie jest nagrywane jako film, w którym gram główną 
rolę, czy zaczęłabym postępować inaczej niż do tej pory? I być 
może moja odpowiedź wielu zszokuje, lecz jest bardzo szczera 
i przemyślana. Tak, w pewnych sprawach postępowałabym ina-
czej… Byłabym spokojniejsza… być może dlatego, że wiedzia-
łabym, że to tylko film, który tak czy inaczej skończy się dla mnie 
szczęśliwie. I tak sobie myślę, dlaczego by nie zacząć tak żyć? 
Bardziej ufać życiu, które jest dobre. Wierząc w szczęście, które 
mam. Starając się realizować swoje marzenia.

 Czy zaprzestałabym robić coś, co robiłam do tej pory? 
Raczej nie… Gdybym tylko była spokojniejsza i pełniejsza uf-
ności, to pomogłoby mi cieszyć się życie takim, jakie ono jest. 
Ze wszystkimi jego barwami emocji i sytuacji. Postanawiam od 
tego miesiąca, w którym słońce zaczyna nas już wakacyjnie roz-
pieszczać, a zieleń wokół pozwala nam się pozytywnie nastrajać, 
zagrać w tę grę – „gdyby życie było filmem”. Samo to zdanie po-
zwala mi nabrać dystansu do pewnych spraw, które sprawiały, że 
ściskało mnie w brzuchu.

 Nie możemy wymyślić się na nowo, ale możemy zacząć 
coś dobrego w naszym życiu. Bo bez znaczenia, ile pieniędzy 

mamy, gdzie mieszkamy, szczęście to jest tak naprawdę stan, 
który odczuwamy. I wiadomo, że łatwiej jest czuć się dobrze, gdy 
mamy dużo pieniędzy i nie musimy się martwić o wiele material-
nych rzeczy. Zapraszam Was, abyśmy wspólnie przez ten majowy 
miesiąc zastanowili się, co byśmy zmienili, gdyby nasze życie było 
filmem. Być może bylibyśmy bardziej uprzejmi dla naszych naj-
bliższych albo byli bardziej ambitni i więcej pracowali, byśmy mo-
gli zaoferować sobie lepszy komfort życia. Każdy z nas ma coś, 
co chciałby polepszyć, spróbujmy to zrobić razem. Krok po kroku. 
Najpierw zastanówmy się, co byśmy chcieli zmienić, gdybyśmy 
wiedzieli, ze nasze życie jest filmem. A później pomyślmy, jak mo-
glibyśmy to zrobić i spróbujmy wdrożyć nasz plan. I to jest chyba 
najtrudniejszy etap w całym procesie. Wysilić się, by wprowadzić 
zmiany w życie. Czego sobie i Państwu życzę.

Anna Maria Wladkowska

Gdyby życie było filmem...

A gdyby tak życie było teatrem? Albo fil-
mem? Jaki jego typ byłby naszym ulubio-
nym? Jakich scen wolelibyśmy uniknąć? 
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Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

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

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

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

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

Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

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

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

ZDROWIE

Agnieszka Ziolkowska

Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)
Tel.: 030-4338020, info@praxis-samtweiss.de

www.praxis-samtweiss.de

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis 

Alt-Tegel

Dr. med. dent. 

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

Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

---------
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stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

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

 
 

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

ZDROWIE

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00
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PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO 
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska 

Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń. 
Pomoc indywidualna oraz terapia par. 

Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse

ZDROWIE

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

 • 

Ortopeda i traumatolog
Dr. med. Marek Rutkowski

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

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

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

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

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

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

soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

ALKOHOLIZM
- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin

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

lek. med. Marek Kubicki
specjalista intensywnej terapii

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

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

Tel.
         030 499 07 360

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych/lek. rodzinny

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

PRP - "Vamipirlifting".

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

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

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

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz
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USŁUGI / INNE

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

ZDROWIE

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

Lekarz mówi po polsku

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

 Flemmingstr.5
12 163 Berlin
S1 | U9 | Bus 

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

www.logopraxis-berlin-steglitz.de

 Gabinet Logopedyczny

Telefon:
Mobil: 

 

0 30 67 94 65 15
0173 65 38 915

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

Anna Kolesinski staatl. gepr. Logopädin

Jesteś w ciąży? Uległeś/łaś 
wypadkowi lub dopadła cię choroba 

na skutek której nie jesteś w stanie wykonać
samodzielnie codziennych czynności domowych? 

Zrobimy to za Ciebie!  POMOC DOMOWA, KTÓREJ KOSZTY POKRYJE TWOJA KASA CHORYCH.
Masz pytania? Zadzwoń: pn-pt 8:00-16:00 

Tel. 03023543442, Mobil: 015204363414
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KULINARIA

SALSA PICO DE GALLO

Sztuką w tej salsie jest marynowanie cebuli 
i jalapeño w soku z limonki na około 5 minut 
przed dodaniem pomidorów i kolendry. Ist-
nieją dwie sztuczki w tym przepisie:

1. Wszystko posiekaj ręcznie - trwa to tro-
chę dłużej, ale jest tego warte.

2. Marynowanie jest tym, co czyni tę sal-
sę wyjątkową.

Składniki:
• 1 szklanka drobno posiekanej czerwo-

nej cebuli
• 1 papryka jalapeño, drobno posiekana - 

lub więcej do smaku
• sok z 2 limonek
• 2,5 szklanki posiekanych pomidorów
• 0,5 szklanki posiekanej świeżej kolen-

dry
• 1 łyżeczka soli

W misce wymieszaj czerwoną cebulę, pa-
prykę jalapeno i sok z limonki. Odstaw na 5 
minut. Wymieszaj z pomidorami romańskimi, 
kolendrą i solą; pozostaw na 15 minut, aby 
smaki się wymieszały.

PRZEPIS NA GRZANKI PIKNIKOWE

Grzanki to zawsze dobry pomysł na przeką-
skę, a składniki mogą być naprawdę dowol-

FRANCUSKIE PASZTECIKI 
Z MIĘSEM 

to sposób na wykorzystanie ugotowanego 
wcześniej mięsa, które zawijamy w cia-
sto francuskie.

• ugotowane/upieczone mięso z kurcza-
ka – 250 gram

• pieczarki – 250 gram
• cebula – 1 duża
• jajka – 2 sztuki
• ciasto francuskie – 1 duży arkusz
• chili, bazylia, czosnek, pieprz, sól – do 

smaku
• olej – do smażenia
• sezam, przyprawa prowansalska – do 

posypania

Pokrojoną cebulę szklimy na oliwie, następ-
nie dodajemy pokrojone w plastry pieczarki 
i podsmażamy do zarumienienia się pie-
czarek. Mięso wraz z pieczarkami mielimy, 
dodajemy 1 jajko, doprawiamy i wyrabiamy 
masę. Ciasto francuskie należy rozwałko-
wać, następnie pokroić wzdłuż na pół, przy 
samej krawędzi nałożyć dość ‚grubą’ ilość 
masy i całość zawinąć w rulon. W taki sam 
sposób postępujemy z drugim ciastem fran-
cuskim. Zrolowane ciasto kroimy na 8 ka-
wałków, smarujemy rozbełtanym jajkiem, 
posypujemy sezamem oraz przyprawą pro-
wansalską. Pieczemy w temperaturze 200°C 
przez 25 minut.

ne. Tu podaję przykładowy skład, inwencja 
jednak należy do Ciebie.

Składniki:
• 1 długa bagietka (lub 2 mniejsze)
• 1-2 pieczarki
• kilka plasterków wędliny
• kilka plasterków żółtego sera
• tarta mozzarella
• ulubiona margaryna lub masło
• opcjonalnie: ulubione przyprawy

Bagietkę kroimy pod skosem na kromki ulu-
bionej grubości (u mnie około 1,5 cm). Sma-
rujemy z obu stron bardzo cienką warstwę 
margaryny i układamy na suchej patelni. Gdy 
jedna strona się zrumieni, obracamy na dru-
gą, a na tej podpieczonej układamy plaste-
rek żółtego sera, plasterek wędliny, plasterek 
pieczarki i posypujemy tartą mozzarellą. Pa-
telnię przykrywamy i na wolnym ogniu pod-
smażamy całość, aż ser się rozpuści, a spód 
przyrumieni. Gotowe.

MAJOWE PRZYSMAKI NA PIKNIK

PIECZARKI FASZEROWANE

• 8 dużych kapeluszy pieczarek z nóżka-
mi lub same kapelusze i kilka małych 
sztuk grzybów

• pół cebuli
• ok. 3-4 dag sera pleśniowego, startego 

parmezanu lub innego podobnego
• łyżka klarowanego masła
• łyżka siekanej natki pietruszki lub ko-

perku
• sól, pieprz do smaku

Kapelusze pozbawić nóżek, nóżki pokroić 
w kostkę. Jeśli kupiliśmy same kapelusze, 
w kostkę kroimy małe pieczarki i cebulę. 
Wszystko podsmażyć na patelni, na łyżce 
klarowanego masła. Po podsmażeniu zdjąć 
z patelni i wymieszać z natką pietruszki lub 
siekanym koperkiem, dodać nieco soli i mie-
lonego pieprzu. Piekarnik ustawić na 200°C. 
Ser pleśniowy pokruszyć, jeśli używamy par-
mezanu lub innego sera – zetrzeć na drobnej 
tarce. Na blasze ułożyć kawałeczki masła. 
Podsmażoną cebulę i pieczarki wymieszać 
z okruchami pleśniowego sera. Kapelusze 
oprószyć solą, napełnić farszem i ułożyć na 
blaszce. Zapiekać ok. 15 minut. Pod koniec 
zapiekania, jeśli używamy – posypać całość 
startym parmezanem. Jeśli grillujemy na ze-
wnątrz, pieczarki można ułożyć na tackach 
lub zawinąć w folię aluminiową. Pychota 
z majonezem i lekkim pieczywem.

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

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

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Meisterbetrieb

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

/ Odbiory "E-Check" 

Blower Door Test
Testy szczelności budynków

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

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

Telewizja przez internet na telewizorach Smart, 
Android pelna instalacja, dojazd do klienta.  

Android Boxy Profesjonalna pomoca.
Masz pytania – zadzwon lub Whatsapp 0163 2077838

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

Z MONTAŻEM
Tel.: 030/216-34-32, Mobil: 0157-59640537

Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a

16552 Schildow

 
 

 
 

Tel.: 033056/432917 
Fax: 033056/432918 

Funk: 0172 30 50 652 
dikokosicka@gmx.de 

  
 

CHCESZ ZM IENIĆ  TWOJĄ  KUCHNIĘ?
 

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

DDIIKKOO   
 

Zapraszamy po uzgodnieniu terminu

 Szafy z drzwiami suwanymi 
 Drzwi suwane przejściowe 
 Zabudowy wnęk

Meble kuchenne 
Żaluzje poziome i pionowe 

 Plisy, markizy, rolety 
  
  

 

Wszystkie produkty 
wykonujemy na wymiar

 
 

Wysoka jakość

 
 

Konkurencyjne ceny

 

Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

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

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

Tel.: 030 60307603, kom.: 0177 5642472

Masażystka z długoletnim stażem: wykonuje masaże  
całego ciała: kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych,  
barku, zanik mięśni, masaż limfatyczny, skuteczne  

leczenie migreny. Tel.: 0157 88907855

AN      G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   & Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

Tel.:  030/27497001    Mobil 0171 9074101
l liRoedernal ee 7 - 13407 Ber n

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632

USŁUGI / INNE
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 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

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

Robimy to po prostu dobrze.

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

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

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

zaangażowanie i profesjonalizm. 
 Mόwimy rόwnież po polsku!

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

 info@it-webdesigner.eu
 0151 63000617

Tworzenie stron sklepów internetowych

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ

Polska telewizja internetowa
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

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

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

Usługi
blacharsko-dekarskie

Tel.: 0157 51263321
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USŁUGI / INNE

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań szpachlowanie, ma-
lowanie, regipsy, tapety, kafle, podłogi, murarskie prace, izolacje. 
Dachy, stolarskie, hydraulika, elektryka, prace ogrodnicze, małe 
przeprowadzki. Tel.: +49 162 1044173, +49 30 85745005    

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

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

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

Wykonuje prace tj. malowanie, tapetowanie, laminat, drobne prace 
hydrauliczne, elektryka, szpachlowanie. Tel.: 0157 836615980

Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia miesz-
kań, kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw, dachy, 
fasady, kostka brukowa. Tel.: 0151 43405449

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, Podstrzyki-
wanie kwasem hyaluronowym; Mezoterapia igłowa; rege-
neracja koktailem; Cosmelan – najskuteczniejsza metoda 
usuwania plam; Mikrodermabrazja, Mikroneedling – poprawa 
gęstości i napięcia skóry.NOWOŚĆ: Wizażystyka – Maki-
jaże; Lifting rzęs; Usuwanie owłosienia. Kosmetyka, B.Jan-
kowska, tel.: 0176 49891284, e-mail: info@futurelines.de

Remonty mieszkań - malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 
regipsy, cyklinowanie podłóg, panele i wykładziny podłogowe. 
Wymiana okien i drzwi. Wszelkie prace remontowe. Wieloletnie 
doświadczenie w Niemczech. Tel.: 0178 7296119, 030 52659181, 
e-mail: Miroan@web.de

CENY PROMOCYJNE NA KOMÓRKI, zwiększona ilość internetu, 
roaming, promocje na łącza domowe teleberlin.de  
Inh. Teodor Mainka, tel.: 030 818 68 077, kom. 0176 482 07 784 
Friedrich-Wilhelm-Str.83,13409 Berlin

Ty szukasz mnie! JA? A po co? Bo JA załatwię ci naprawdę 
wszystko-szybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki 
termin na meldunek, czy może czekasz już miesiącami na Kinder-
geld? Magiczne Biuro odzyska tobie - tylko w 3 tygodnie! Dzwoń 
i wszystko będzie twoje! Magiczne Biuro 030 99251739, 
0178 1144095, e-mail: info-biurobp@gmx.de 

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

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

Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwanymi. 
Meble na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na 
ścianę zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity, 
marmury i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne... 
w atrakcyjnej cenie. Tel.: 0157 84556424, tel.: 0157 55481810; 
www.festti.de

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

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

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

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała, 
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikro-
ring, 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 skó-
rzanych. 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

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

KUPNO / SPRZEDAŻ
Verkaufe komplette Zahnarzt – Praxiseinrichtung und Praxisgeräte. 
Alles muss raus! Raimund Franken, Wiclefstr.42, 10551 Berlin, 
Tel.: 0172 9233784

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 na Weddingu dwóm osobom, przy U-Bahn  
i S-Bahn. Tel.: 0049 176 24522153

Wynajmę pokoje lub mieszkania. Tel.: +48 537 937239

Wynajmę pokój umeblowany dla Pani, Charlottenburg blisko S-Ba-
hn Savignyplatz, U-Bahn Wilmersdorferstr. Tel.: 0049 177 77150360

Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, 
okolice Trzciela, wyjazd z autostrady,198km od Berlina. Cena od 
4,50€/m². Niektóre działki z własnym lasem i domem, na innych - na 
życzenie wybudujemy dom. Tel.: +48 602 134360,  
www.osada-pachy.pl  

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

NIERUCHOMOŚCI
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Mandaty i punkty karne w Niemczech
Od maja 2014 roku obowiązuje w Niemczech 
nowy system przyznawania punktów karnych. 
Zebrane w Niemczech punkty są wysyłane 
do Flensburga, gdzie znajduje się Federalny 
Urząd ds. Ruchu Drogowego. Niemcy przyzna-
ją punkty karne zarówno kierowcom krajowym 
jak i zagranicznym. Nie ma znaczenia, gdzie 
jesteśmy zameldowani i gdzie nasze prawo jaz-
dy zostało uzyskane. Nie każde wykroczenie 
prowadzi automatycznie do wpisu do ewidencji 
kierowców naruszających przepisy ruchu dro-
gowego. Upomnienia do kwoty wysokości 55€ 
nie są wpisywane do ewidencji. Do ewidencji 
wpisywane są jednak te wykroczenia, które 
mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego (te, które zostały wymienio-
ne w niemieckim rozporządzeniu dotyczącym 
prawa jazdy – Fahrerlaubnis-Verordnung, skrót 
FeV). Nowy system punktów podzielony został 
na 4 stopnie: zastrzeżenie (1-3 punkty), upo-

mnienie (4-5 punktów), ostrzeżenie (6-7 punktów)oraz odebranie prawa 
jazdy (od 8 punktów). Od maja 2014 roku za wykroczenia przyznawany 
jest 1 punkt, przy rażących wykroczeniach z zakazem prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych przyznawane są 2 punkty, natomiast za czyny karne 
z cofnięciem prawa jazdy przyznaje się aż 3 punkty.

Okres przedawnienia punktów

Nowe unkty przedawniają się po 2,5; 5 i 10 latach. Każdy punkt traktowa-
ny jest osobno, więc każdy z nich posiada własny termin przedawnienia. 
Po upływie tego czasu punkty karne są automatycznie anulowane. Termin 
przedawnienia rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia decyzji admi-
nistracyjnej lub wyroku, nie natomiast z dniem popełnienia wykroczenia 
bądź czynu karalnego. Należy jednak pamiętać, że dla każdego punktu 
w rejestrze obowiązuje oprócz tego tak zwany „okres przejściowy” (niem. 
Überliegefrist). Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia punk-

ty karne znajdujące się w rejestrze zostają uregulowane, lecz pozostają 
w nim zapisane na dodatkowy rok. Dopiero rok po upływie danego termi-
nu przedawnienia dochodzi do całkowitego usunięcia punktów z rejestru. 
W przypadku nadużyć punkty te mogą zostać w pewnych sytuacjach uchy-
lone. W okresie próbnym nie obowiązuje przedawnienie. Może to nastąpić 
najwcześniej po zakończeniu okresu próbnego – to z kolei może stać się 
problemem w przypadku przedłużonego okresu próbnego. Ilość punktów 
można sprawdzić w Federalnym Urzędzie Ruchu Drogowego (niem. Kraft-
fahrt-Bundesamt, w skrócie KBA). Można to zrobić osobiście, listownie 
jak i online na stronie internetowej urzędu.

Redukcja punktów poprzez udział w szkoleniu (Fahreignungsseminar)

Udział w takim szkoleniu jest możliwy tylko raz na pięć lat. Szkolenie 
składa sie z 2 części: jednej z psychologiem ruchu drogowego (Verkeh-
rspsychologe) – 2 terminy po 75 min oraz drugiej z instruktorem jazdy 
(Fahrlehrer) – 2 terminy po 90 min. Uczestnicząc w obu częściach można 
zredukować swoje konto punktów karnych w rejestrze o 1 punkt. Niestety 
opcja ta dostępna jest tylko dla kierowców, którzy posiadają nie więcej 
niż 5 punktów. Natomiast kierowcy, którzy przekroczyli liczbę 5 punktów 
karnych nie mogą skorzystać z tej możliwości.

MOTORYZACJA / TRANSPORT

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA

ko na wariackich papierach, prowizoryczne, byle jakie. Nie mówię nic, bo 
w tej sytuacji mogłabym jedynie przeklinać, a mimo to, kobieta ze stano-
wiska obok od razu zgaduje, że jestem z Polski. Twierdzi, że poznała po 
pracowitości i kreatywności, że Polacy tacy są, że zawsze znajdą wyjście 
z sytuacji, w której niejeden by się poddał. Pierwszy rumieniec dumy za-
fundowany mi przez miasto, które wkrótce potem nazwę swoim domem. 

 Warschauer Strasse. Najgłośniejsza chyba ulica w wyjątko-
wo głośnym mieście. Zna ją każdy miejscowy. Łamie sobie głowę, jak 
inny jest niemiecki porządek w tym miejscu. Tęskni do niej każdy turysta. 
Łamie sobie język, próbując wymówić jej nazwę w uberze. Brudna i za-
tłoczona w ciągu dnia. A mimo to,  jakaś taka przytulna na swój sposób. 
Brudna i zatłoczona w ciągu nocy. A mimo to, ciągnie do niej z jakąś 
niewytłumaczalną siłą. Ja myślę o niej wyjątkowo ciepło. Szczególnie 
w maju, kiedy siedzę w berlińskim biurze, podczas gdy Polska świętuje 
niepodległość. 

To ona zafundowała mi pierwsze rozczarowania, powodowała wście-
kłość, wycisnęła łzy, ale i pozwoliła czuć dumę. Miasto się jej trochę 
wstydzi, a trochę jednak wie, że bez niej nie byłoby tako samo. War-
schauer Strasse - cała gama uczuć, które żywię do Polski, zamknięta 
pomiędzy dwoma skrzyżowaniami.  To taka Polska we mnie – trochę się 
jej wstydzę, a trochę jednak wiem, że bez niej nie byłabym taka sama. 
Wiem, że bez zafundowanych mi przez nią rozczarowań, łez, wściekłości 
i żalu, nie nazwałabym Berlina domem i nie mogłabym z dumą tłuma-
czyć zagubionym turystom, że Warschauer Strasse - ta fascynująca ich 
najdziwniejsza ulica Berlina swoją nazwę wzięła od Warszawy – stolicy 
mojej ojczyzny. Najdziwniejszego miejsca w moim życiu. Ojczyzny, bez 
której nie byłabym tu, gdzie jestem. A przecież lubię tu być. Poza Polską. 
Dzięki Polsce. 

Anna Burek

  Warschauer Strasse. To moje pierwsze 
wspomnienie z Berlina. Przyjechałam latem pięć 
lat temu z małego polskiego miasteczka z urokli-
wym brukowanym ryneczkiem, położonego nad 
rzeką, otoczonego polami i lasami. Przyjechałam 
w środku lata, z plecakiem pełnym obaw, właści-
wie niechętnie, z powodów sercowych i przyczyn 
właściwie mnie samej niezrozumiałych. Jednego 

dnia moczyłam stopy nad brzegiem stawu, drugiego – wychodziłam na 
spacer po swojej nowej dzielnicy, nie wiedząc jeszcze, że w betonowej 
dżungli widok z mostu różni się znacznie od tego, za którym tęskniłam. 
Pierwsza lekcja zafundowana mi przez miasto, które wkrótce potem na-
zwę swoim domem.

 Warschauer Strasse. Pierwszy most, nad który pomaszero-
wałam. Widząc go z oddali, przyspieszyłam tempa, by zdążyć do niego 
dotrzeć na sam zachód słońca. Po niedługim spacerze po dzielnicy moje 
oczy potrzebowały zieleni, widoku wody, spokojnej i kojącej linii horyzon-
tu. Chwilę później stałam na kawałku buczącego, wibrującego betonu, 
spoglądałam przed siebie, a oczy miałam pełne łez. Rozpościerał się 
przede mną krajobraz tak paskudny, że mimowolnie otworzyłam chyba 
usta ze zdumnienia. Kilometrowa plątanina torów i śmieci, poprowadzo-
na pomiędzy dziesiątkami szarych i brudnych magazynów, hal przemy-
słowych, marketów i parkingów. Pierwsze rozczarowanie zafundowane 
mi przez miasto, które wkrótce potem nazwę swoim domem. 

 Warschauer Strasse. Uciekając wzrokiem od paskudnego wi-
doku, uświadamiając sobie, że nie mięła nawet pierwsza doba w Berli-
nie, a ja już tęsknię za tym, co polskie, usłyszałam za plecami ojczysty 
język. Gdybym chciała tu teraz zacytować pierwszy polski dialog, które-
go byłam świadkiem, po pominięciu słów niecenzuralnych, składałaby 
się on jedynie z „no” jako przerywnika w serii przekleństw.  Wizualna 
reprezentacja tego, co polskie, nie przedstawiała się lepiej. Banda pija-
nych młodych dorosłych czy starych dzieci leżąca na środku chodnika za 
kartonem z napisem: punkt must stay drunk. Zbieramy na wino. Czułam 
się jak w pułapce. To, co nowe, było rozczarowaniem. To, co polskie, na-
pawało mnie wstydem. Pierwszy dysonans tożsamościowy zafundowany 
mi przez miasto, które wkrótce potem nazwę swoim domem. 

 Warschauer Strasse. Pierwszy wielki projekt w nowej pracy. 
Wielka hala, wielka impreza, wielkie nazwiska, wielka odpowiedzialność. 
Wbijam gwoździe szczotką do włosów, rwę linki wystawowe zębami, 
otwieram wino długopisem. Skupiona na robocie nawet nie wiem, czy 
bardziej się stresuję, że stracę robotę czy może tym, że jakieś to wszyst-

FELIETON
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

rzetelny rzeczoznawca 
dla      Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125 

bezpłatne porady

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

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

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

Telefon: +4915758152189

 ZABRALI TOBIE PRAWO JAZDY!?

Dzwoń: kurs, badania, zaświadczenie
ALKOHOL, NARKOTYKI, PUNKTY PRZYCZYNĄ?

Odzyskasz – 32 lata praktyki – DOLNY J.
Tel.: 0176 24346798 albo 030 6691210 

wniosek, wgląd do akt w urzędzie.

0176 83392933, 030 81473037

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

Tel.: 0151 24242432 lub 030 93958737

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

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

Alex transport i przeprowadzki

kompleksowe przeprowadzki 
"Od drzwi do drzwi"

opróżnianie pomieszczeń 
oraz wywóz na BSR

gwarantujemy Państwu bezpieczny, 
punktualny oraz ubezpieczony transport

działamy 8 dni w tygodniu

Tel.: 0157 5416 3111

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

Auto Anmeldung Spandau
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
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

B-BB 1234

MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

AWSTR CIŁEŚ PR O JAZDY?
BCIECHCESZ JE JAK NAJSZ J ODZ SKAĆ?

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

Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin, 
www.mpu-in-berlin.de

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

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

| | 

Pension - Spandau
Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka

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

www.Spandau-Zimmer.de

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT

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

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

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

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

Tel.: 0048 785 869 981

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

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

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

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

PTTiK Berlin zaprasza w maju na  spacer wzdłuż Jeziora Jungfernsee do Ce-
cilienhof, zwiedzanie pałacu Cecilienhof (wstęp 6/5 EUR) i Nowego Ogrodu. 
Spotykamy się 12 maja (niedziela) o godz. 11:00 na przystanku autobusu 316 
na przeciwko dworca S – Wannsee, do którego dojechać można S1 i S7, także 
pociągami regionalnymi.

Nowy Ogród rozciąga się malowniczo pomiędzy dwoma jeziorami Heiligensee i Jun-
gfernsee na obszarze 102 ha. Ogród ten założony został jeszcze za czasów Friedri-
cha Wilhelma II, który nabył te tereny w 1783 roku. Jego kształtowaniem zajął się na 
początku J.A. Eyserbeck, a od 1815 roku P.J. Lenné. Na terenie ogrodu znajduje się 
wiele ciekawych budowli oprócz pałacu Cecilienhof, który zasłużył sobie na szcze-
gólną, historyczną rangę dzięki konferencji pokojowej, która przebiegała w nim zaraz 
po II wojnie światowej od 17 lipca – 2 sierpnia 1945 roku z udziałem zwycięskich 
mocarstw Rosji, USA, Anglii i Francji. Podczas tej konferencji Niemcy zostały podzie-
lone na 4 strefy, nad którą nadzór sprawowała Centralna Rada Kontrolna Aliantów. 
Podczas zwiedzania pałacu można obejrzeć także wystawę prezentującą przebieg tej 
konferencji, która została przygotowana z okazji jubileuszu 75 lat zakończenia konfe-
rencji w Poczdamie. W związku z tym jubileuszem oraz jubileuszem 100 lat istnienia 
pałacu Cecilienhof pałac ten był pieczołowicie odnawiany przez ostatnie kilka lat i tylko 
w ograniczonym stopniu dostępny do zwiedzania. A zbudowany został w stylu an-
gielskiego, wiejskiego dworku przez Paula-Schulze-Naumburg, jako letnia rezydencja 
dla cesarza Wilhelma II w latach 1913 – 1917 i nazwany imieniem małżonki cesarza, 
księżniczki Cecylii. Para królewska chętnie przebywała w nim i dlatego zwykło się 
mówić, że dworek ten był ich gniazdkiem miłosnym. Natomiast w czasach współcze-
snych, kiedy cześć pałacu przejęła funkcję hotelu nocowała się w nim nawet królowa 
Anglii, Elżbieta. W imieniu klubu „PTTiK Berlin” na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, 
przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

Klub PTTK  w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego mot-
to brzmi - „Wielka Majówka”.

Celem naszego spaceru jest Volkspark Rehberge. Wśród zieleni, 
małych stawów, poprzez alejki poszukamy miejsca na naszą „ Wielką 
Majówkę”. A oto krótka historia tego parku. Volkspark Rehberge to 
publiczny park w berlińskiej dzielnicy Wedding, który  został zaprojek-
towany w latach 1922-1929. Pomnik ogrodowy ma wielkość około 78 
hektarów. Wraz z Goethepark, który jest bezpośrednio przylega, tworzy 
park krajobrazowy o powierzchni około 115 hektarów. Volkspark Reh-
berge oferuje gościom miejsca do spacerów, jazdy na rowerze i opala-
nia, a także pomieszczenia dla zwierząt, place zabaw, tor saneczkowy 
o różnej wysokości 20 metrów, boiska sportowe, restauracje i teatr na 
świeżym powietrzu. Od 1953 r. niektóre części parku są chronione jako 
obszar ochrony krajobrazu. Park powstał w lodowcowym krajobrazie 
wydm i lodowcowego wąwozu, Long Fenn. W ramach projektu par-
ku kanał ten został przekształcony w łańcuch trzech jezior: większy 
Möwensee, mniejszy Sperlingssee i staw z kaczkami połączony z Sper-
lingssee. Na zachodniej stronie tych zielonych terenów znajduje się 
Plötzensee, właśnie z tego miejsca rozpoczął swoją przygodę-berliner 
Iade- Wilhelm Voigt alias Hauptmann von K.

Spotykamy się na stacji U-Bhf.Rehberge, w sobotę 25 
maja o godz.11-stej.

Serdecznie zapraszamy.
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Hegel uważał, że śmiech to znak tego, 
iż jesteśmy wystarczająco inteligentni, 
by rozumieć kontrasty. Jednakowoż he-
glowska koncepcja istoty śmiechu jest 
tak obszerna, że nie sposób przytoczyć 
jej tutaj nawet w przybliżeniu. Zresztą, 
Tadeusz Boy

Żeleński, na którego z chęcią się powo-
łuję w kwestiach teorii humoru i nie tyl-
ko; bo Boy wielkim felietonistą był; bez 
ogródek skomentował, że: „koń by się 
z niej uśmiał a pies, jeśliby ją połknął, to 
by zdechł”…  

   Lecz inni, na temat śmiechu ple-
tli jeszcze większe bzdury, niż filozof 
z Heidelbergu. Na przykład, żyjący na 
przełomie wieków XVIII i XIX, francu-
ski ideolog, pisarz i ksiądz – niejaki La-
mennais. Właściwie, jego pełny podpis 
wyglądałby tak: Hugues-Félicité-Robert 
de Lamennais, więc na potrzeby tego 
felietonu pozostańmy tylko przy nazwi-
sku i to nawet bez poprzedzającego je 
„de” - tak bardzo przez niektórych ce-
nionego. Pewnie nazwisko to nie ma nic 
wspólnego z lamentowaniem, ale są-
dząc po enuncjacjach na temat śmiechu 
owego skądinąd wybitnego człowieka, 
pokusa takiego połączenia znaczeń jest 
ogromna. Jawi się on bowiem jako po-
stać posępna, momentami fanatyczna. 
W śmiechu dostrzegał on jedynie złośli-
we zadowolenie płynące z miłości wła-
snej, przejaw egoizmu i egocentryzmu; 
rodzaj złośliwej przyjemności.Wedle 
jego poglądów, człowiek śmiejący się 
zniekształca swoją twarz, unicestwia jej 
ludzkie piękno i harmonię. W ten sposób 
– uwaga – uwidacznia diabła! (Sic!) Sam 
człowiek – wedle Lamennaisa – diabłem 
wprawdzie nie jest wprost, lecz śmiejąc 
się uwidacznia, iż jest jego siedliskiem. 
Ufff! No, czytając takie brednie, śmiać 
się odechciewa! Ale byłoby błędem pod-
danie się takiemu nastrojowi, bo właśnie 
śmiać się trzeba tym bardziej. Zresztą, 
owe horrendalne bzdury same starczą 
za dobry żart i uśmiech wywołują.

   Zostawmy jednak owego nieszczę-
snego ponuraka z jego poglądami a po-
znajmy… jeszcze większego malkon-
tenta – przynajmniej, jak idzie o śmiech.  
Był nim, starszy o ponad sto lat, niejaki: 
Jacques-Bénigne Bossuet. Był bisku-
pem, nadwornym kaznodzieją króla 
Francji Ludwika XIV – a przy tym teolo-
giem i politycznym myślicielem o dużych 
wpływach. Nie wiem, dlaczego mając 
tyle spraw na głowie, zajął się jeszcze 
dywagowaniem na temat śmiechu – ku 

nieszczęściu, zapewne, tych, którzy 
go słuchali. Wykrzykiwał on bowiem: 
„Biada wam, którzy się śmiejecie! Nasz 
Pan, Zbawiciel, nie śmiał się nigdy; ni-
gdy wargi nie skrzywiły mu się tym nie-
przystojnym grymasem. Biada wam, 
którzy się śmiejecie!” Koniec cytatu, co 
największą ulgą komunikuję. Ale po-
ważny problem pozostał. Po pierwsze, 
nie wiemy skąd autor tych słów powziął 
zawarte w nich informacje a ta niepew-
ność musi pobudzać nas do niepokoju. 
Z drugiej jednak strony powoduje nie-
dowierzanie, bo trudno jakoś uwierzyć 
w ten boski brak poczucia humoru. No 
bo niby z czego wziął się ten cały nas 
świat???  

    Bez względu na wszystko, ja jednak 
będę zachęcał do śmiechu. Nie bójmy 
się śmiechu! Mimo, że współczesny 
Bossuetowi, francuski matematyk, fizyk 
i filozof religii Blaise Pascal (ten, dzięki 
któremu wiemy czy nas ciśnie, czy nie 
– bo zajmował się problemami ciśnienia 
i próżni) uważał, że Święci i sam Pan Bóg 
śmiać się będą tylko jeden, jedyny raz; 
mianowicie wówczas, gdy patrzeć będą 
na męki potępionych a ich uśmiech szy-
derczy spotęguje męki grzeszników…  
Brrrr...  W pewien sposób z tym poglą-
dem koresponduje stwierdzenie Kar-
tezjusza – uczonego starszego o całe 
pokolenie. Kartezjusz sformułował tezę, 
iż śmiech jest wynikiem niespodzianki 
i następującej po niej natychmiastowej 
radości z faktu, że czyjeś złe postępo-
wanie, albo zwyczajny błąd, zostały 
ukarane w ten, czy inny sposób. Dodał 
jednak, że tylko wówczas, gdy kara nie 
jest zbytnio ciężka i to go z poglądem 
Pascala różniło diametralnie. W takim 
razie mała egzempliofikacja słuszności 
poglądu Kartezjusza.

    Kiedyś, mały Wicuś, który siedział 
w szkole w pierwszej ławce, dosłownie 
oszalał na widok swojej nowej, ślicznej, 
młodej nauczycielki. Przyszła ona do 
szkoły w bardzo krótkiej spódniczce, bo 
był to już czerwiec i podczas lekcji usia-
dła na blacie ławki Wicusia, zakładając 
nogę na nogę. Wicuś wlepił w nie oczy, 
lecz w pewnym momencie nie wytrzy-
mał narastającego w nim gwałtownie 
napięcia, odwrócił się do kolegów i po-
wiedział:

- Chłopaki, popatrzcie jakie nogi…
- Wicuś – ostro zareagowała nauczy-
cielka – natychmiast wyjdź z klasy i do 
końca lekcji nie chcę cię tu widzieć!
Wicuś posłusznie, powoli, ze spusz-

czoną głową; jak ten żołnierz co wracał 
z niewoli, klasę opuścił. Na następnej 
godzinie nauczycielka już nie usiadła 
na niczyjej ławce, tylko tłumacząc lek-
cję przechadzała się między ławkami. 
Wicusiowi co jakiś czas migały przed 
oczyma jej piękne, opalone uda, które 
miał prawie na wysokości swoich oczu. 
Wreszcie nie wytrzymał wewnętrznego 
napięcia, które ten widok w nim powo-
dował i głośno powiedział do kolegów:
- Chłopaki, widzieliście te uda???

- Wicuś wyjdź! – wykrzyknęła nauczy-
cielka – I już mi się dzisiaj na oczy 
nie pokazuj!

Wicuś poszedł więc do domu. Następ-
nego dnia nauczycielka przyszła w in-
nej, ale równie krótkiej spódniczce. Nie 
siadała na blacie ławki, nie spacerowała 
między ławkami, lecz siedziała za swo-
im stolikiem całkowicie zakrywającym 
jej piękne nogi. W pewnym momencie 
musiała jednak wstać i podejść do ta-
blicy. Gdy pisała na jej górnej części , 
wyciągając w górę rękę a nawet lekko 
wspinając się na palcach, spódniczka 
uniosła się nieco ukazując uda w ca-
łej krasie a do tego ich przyległości – 
by tak rzec. Wicuś wytrzeszczył oczy 
a napięcie rosło w nim niebezpiecznie. 
Wreszcie nie wytrzymał. Odwrócił się do 
kolegów, ale pomny doświadczeń z po-
przedniego dnia, inaczej się odezwał:
- Chłopaki, spotkamy się dopiero po wa-
kacjach. A teraz popatrzcie jaka…

I wyszedł z klasy. Ponieważ waka-
cje i tak miały się zacząc za kilka dni, 
więc kara nie była zbyt surowa, zatem 
warunek, który co do jej wagi postawił 
Kartezjusz, został w tym przypadku 
spełniony perfekcyjnie, więc śmiech 
w tym przypadku jest usprawiedliwiony, 
uzasadniony, jak najbardziej wskazany 
i bardzo na miejscu…

Jurek Ciurlok „Ecik”

O śmiechu, nie zawsze mądre 
uwagi mędrców...
Od pewnego czasu, prezentuję Państwu poglądy różnych wiel-
kich tego świata na temat śmiechu. I w tym miejscu muszę  
sięgnąć do Hegla. 



KĄCIK ROZRYWKI

| | KONTAKTY KONTAKTY38

Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org
Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiaca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org

W pilnych sprawach tel. kom.: 0176 21137428 oraz 0178 6990385
Postbank Berlin IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07, BIC (SWIFT): PBNKDEFF

Godziny otwarcia: pon., śr., pt. od godz. 08.30 – 14.30, wt., czw. od godz. 08.30 – 17.00 lub ewentualnie na termin
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna/ wydawca: Marianna Klon, tel.: 0176 21137428

 Redakcja: Jolanta Grzemba, Izabela Klon-Dziagwa, Marta Szymanska, Danuta Kłosowiak, Anna Burek, Anna Maria Władkowska, Jakub Tosik, Tomasz Klon, Andrzej Klon
OD REDAKCJI: Uwaga! Prace prosimy przesyłać w formatach: *TIF, *EPS (level 2), *PDF (high quality), *CDR (max. v13), *JPG. Wszystkie użyte czcionki w dokumencie powinny być 

dostarczone oddzielnie w formacie OpenType lub zamienione na krzywe, rozdzielczość map bitowych nie niższa niż 300 dpi, w palecie kolorów CMYK. W innych przypadkach moduły mogą 
różnić się od przesłanych przez Państwa projektów, ZA CO REDAKCJA NIE ODPOWIADA! Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów nadesłanych do redakcji i zmiany tytułów. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam ogłoszeń. Wszelkie przedruki i kopiowanie bez zgody redakcji zabronione. Mamy prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń 

jeśli ich treść i forma są sprzeczne z charakterem czasopisma „KONTAKTY”

Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie. 
UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie,reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word.

Zasady odpłatności:
Ogłoszenia drobne i towarzyskie od 25 słów - 15 Euro (powyżej 0,50 Euro za każde słowo). Ogłoszenia firmowe - 1cm2: czarno-białe - 1,30 Euro, w kolorze - 1,80 Euro. Ogłoszenia firmowe 

- 1 cm2: strona 3 i ostatnia w kolorze - 2,50 Euro. Ogłoszenia ekspresowe w internecie (do 20 słów) - 10 Euro za miesiąc ekspozycji. Ceny bez podatku.  
Uwaga! Przy wpłatach do 7 dni za ogłoszenia ramkowe pow. 30 Euro udzielamy rabatu: 3 miesiące - 5%, 6 miesięcy - 10%, 12 miesięcy - 15%. Reklamy firmowe (powyżej 9 cm x3 cm) 

zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.

monar-
chini

kłopoty,
tarapaty

-indęzru
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można
je

marsz-
czyć
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Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

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

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

Tel.: 769923-25
p. Cezary Szulc

zyPropo cje pana Szulca na maj 2019!!!

Zobacz nas na:

RENAULT Master
Kasten L2H2 HKa 3,5t 3
ABS, kontrola trakcji, ESP, immobiliser, ele-
ktryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne 
szyby, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, 
centralny, podgrzewane lusterka.

Cena: 16.890 €

HONDA Jazz
1.4 ES i
Regulowana kolumna kierownicy, elektryczne lus-
terko zewnętrzne, elektryczne szyby, klimatyzacja, 
centralny, ABS, kontrola trakcji, ESP, ISOFIX, światła 
przeciwmgielne, płyta CD, radio, komputer pokładowy, 
wspomagania awaryjnego hamowania.

Cena: 4.999 €

OPEL Astra J
5türig Design Edition 1.4 Turbo
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne 
szyby, klimatyzacja, podgrzewana kierownica, 
czujniki parkowania, podgrzewane siedzenia, 
tempomat, ABS, ESP, ISOFIX, podgrzewane 
lusterka, światła przeciwmgielne, światła do 
jazdy dziennej, płyta CD, radio, czujnik światła, 
czujnik deszczu.

Cena: 7.890 €

CHEVROLET Captiva
2.0 D LT 4WD
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, 
klimatyzacja, skórzane wnętrze, czujniki parkowania, 
tempomat, centralny, ABS, ESP, ISOFIX, immobiliser, 
napęd na cztery koła, komputer pokładowy, podgrze-
wane lusterka, swiatła przeciwmgielne, zmieniarka 
CD, MP3, radio, czujnik deszczu.

Cena: 6.890 €

BMW 730 d
Lückenloses Serviceheft
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, 
elektryczna klapa tylna, siedzenia elektryczne, kli-
matyzacja, skórzane wnętrze, czujniki parkowania, 
tempomat, centralny, ABS, TMPS, adaptacyjne światło 
zakrętowe, światła przeciwmgielne, reflektory kseno-
nowe, szyberdach, AUX-In, płyta CD, zmieniarka CD, 
MP3, system nawigacyjny, radio, czujnik deszczu, kom-
puter pokładowy.

Cena: 5.640 €

VW Touran
Life BMT 2.0 TDI Navi Parklenkass. Fernli
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szy-
by, klimatyzaja, czujniki parkowania przód i tył, 
podgrzewane siedzenia, tempomat, Asystent świ-
ateł drogowych, czujnik zmierzchu, wykrywanie 
senności, czujnik deszczu, AUX-In, Bluetooth, płyta 
CD, MP3, system nawigacyjny, radio, port USB, 
światła przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej, 
komputer pokładowy.

Cena: 10.980 €

VW Passat Variant
Highline BlueMotion 2.0 TDI BMT
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, 
klimatyzacja, czujniki parkowania przód i tył, pod-
grzewane siedzenia, TPMS, reflektory biksenonowe, 
dynamiczne światło zakrętowe, światła do jazdy dzi-
ennej LED, reflektory ksenonowe, czujnik zmierzchu, 
czujnik deszczu, AUX-In Bluetooth, płyta CD, MP3, 
system nawigacyjny, adaptacyjny system tłumienia, 
komputer pokładowy.

Cena:  13.890 €

RATY od
100 €/mies.

RATY od
90 €/mies.

RATY od
125 €/mies.

RATY od
155 €/mies.

RATY od
185 €/mies.

RATY od
80 €/mies.

RATY od
115 €/mies.

RENAULT Kangoo
Rapid Maxi Extra 1.5 dCi 110 FAP
Regulowana kolumna kierownicy, elektryczne lus-
terko zewnętrzne, elektryczne szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, immobi-
liser, podgrzewane lusterka.

 
Cena: 5.490 €RATY od

89 €/mies.



ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

Nowych klientów pozyskacie Państwo
jako współwystawcy Światowych Targów 
Przemysłu w Hanowerze (20-24.04.2020)
oraz Chicago (14-19.09.2020). 
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Kontakt: 
Alina Winiarski
– zarząd 
stowarzyszenia

Jedyna tego typu �rma w Niemczech. Co nas wyróżnia ?
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 �rmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji 

i przedstawicielstw �rm z Polski      Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.

tradeo�ce24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +48 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
o�ce@tradeo�ce24.com 
www.tradeo�ce24.com

Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

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

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

 Mówimy po polsku
Szeroki wybór polskich kosmetyków

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w sprawach związanych 

z Państwa zdrowiem

POLSKIE 
DELIKATESY MIĘSNE

z��ra�z�j�

Już nie musisz jeździć do Polski – 
Polska wędlina przyjechała do CIEBIE

Tego jeszcze nie było w BERLINIE
Polskie wyroby z Borów Tucholskich na Twoim stole

UWAGA!

UWAGA!

Od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 18.00, 
sobota 09.00 - 15.00, BEUSSELSTRASSE 44R , 

10553 Berlin, tel.: 030 / 26545636

Polski Sklep na Adenauerplatz

Sobota
od 09:00 do 16:00

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

W naszej ofercie posiadamy duży wybór wyrobów 
garmażeryjnych, takich jak gołąbki, pierogi, sałatki, 

ryby etc. Codziennie bardzo duży wybór ciast 
polskich oraz prasy polskiej. 

Codziennie świeże pieczywo z Polski.

ZAPRASZAMY!

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

SE YR MD AE ZC SZN AI RE PZA

WĘDLINY, SERY, 
PIECZYWO, CIASTA

U-bhf
Rathaus 
Neukölln

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

TORTY

oraz wiele innych produktów
PO ATRAKCYJNYCH CENACH

Zakup bez prowizji oraz bez podatku od dewelopera. 
Na życzenie wynajem. Stopa zwrotu od 5,5%-7,5 %/rok.

APARTAMENTY I MIESZKANIA
nad morzem - od 49.000 € 

Tel.: 0160 155 0510, www.javell-immobilien.de


