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Poszukuję CZARNEJ TORBY PODRÓŻNEJ.
Proszę o kontakt osobę, która w dniu

Szanowni Czytelnicy!
Nazwa miesiąca czerwiec pochodzi od koloru czerwonego, czy raczej owada czerwca polskiego, z którego wyrabiano kiedyś czerwony barwnik do tkanin
koszelinę, zbierano go właśnie w szóstym miesiącu
na korzeniach rośliny o nazwie czerwiec trwały. 21
czerwca następuje letnie przesilenie Słońca. Wtedy
dzień trwa najdłużej, natomiast noc jest najkrótsza.
W czerwcu kończy się wiosna, a zaczyna się najcieplejsza pora roku.
Polecamy felieton Anny Burek i jej wskazówki, jak
przygotować się do lata. Szalonego, bo takie właśnie
lato planuje autorka. Szalone znaczy intensywne.
A zatem plaża i wylegiwanie się w słońcu, kajaki,
rowery, długie wieczory przy ognisku, interesująca
książka. Weekendy z przyjaciółmi, festiwale filmowe i muzyczne, ale też jazda na longboardzie. I to
miesięczny kurs! I jeszcze do tego skuter i wyprawa
w nieznane. A na przełomie lipca i sierpnia – zgłębianie obyczajów tureckich. To eksplozja kolorów
i zapachów. Niektórzy zapytają, czy autorka nie
zwariowała? Plany ma ambitne, ale czy naprawdę
karkołomne? Czas przecież nie jest z gumy a zasoby portfela ograniczone! Więc jak to? Jak to wszystko
zrobić? Odpowiedź jest banalna: zostając w Berlinie!
Nasz kontaktowy kucharz Bogusław Sypień tym razem proponuje zdrowy fast food. Dla kucharza czerwiec to idealny miesiąc na kurczaka. Jak pisze, sukces panierowanego kurczaka to nie jest przypadek.
Składają się na niego tysiące godzin eksperymentów
i testów! Tym razem znajdą Państwo przepisy na
kurczaka panierowanego pomarańczowego, kurczaka panierowanego z Mexico City, a także na kurczaka z KFC – który tutaj zostaje zupełnie odarty z tajemnicy. Będą Państwo zachwyceni wskazówkami,
jak smażyć na głębokim tłuszczu. W prawidłowym
smażeniu bowiem kryje się sekret smaku. Kurczak
dobrze usmażony, odpowiednio przyprawiony – to
jest „po prostu pychota!”
W czerwcowym numerze publikujemy pierwszy artykuł z cyklu poświęconego dwu- i wielojęzyczności.
Hubert Kopeć od dziesięciu lat pracuje z najmłodszymi w Berlinie. Na naszych łamach zastanawia się nad
tym, „jak ogarnąć naszą codzienną wieżę Babel?” Jak
funkcjonować na co dzień w mieście, w którym spotyka się codziennie tyle języków i kultur? Jak okazać
każdemu szacunek? Temat staje się jeszcze bardziej
interesujący, kiedy pomyślimy o naszych dzieciach.
Jak najefektywniej wspierać rozwój ich mowy? Zachęcamy do kontaktu z autorem i stawiania mu pytań, na które odpowiedzi znajdą Państwo w kolejnych wydaniach naszego magazynu.
Poza tym jak zwykle dużo ogłoszeń, porad dotyczących inwestycji i prawa pracy a także polecenia kulturalne.
Miłej lektury!

14.05.2019 w autobusie

firmy FlixBus na trasie Częstochowa - Berlin
przez pomyłkę wzięła nie swoją torbę
podróżną. Kontakt: (0049) 0157-87529682
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

Święta w czerwcu
1 Czerwiec: Dzień Dziecka,
Życzymy wszystkim dzieciom,
aby ich dzieciństwo
było jak najlepsze
i aby trwało jak najdłużej!
20 Czerwiec: Boże Ciało
21 Czerwiec: Pierwszy Dzień Lata (najdłuższy dzień
w roku)
21/22 Czerwiec: Noc Kupały
23 Czerwiec: Dzień Ojca
Wszystkim Tatom w Dniu ich święta życzymy
bycia wzorami do naśladowania dla swoich dzieci,
entuzjazmu i cierpliwości w wychowawczych trudach
oraz satysfakcji z bycia Najlepszym Tatą na świecie..
23/24 Czerwiec: Noc Świętojańska
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» Wirverstehen Sie!

Zentrum Berlin-Spandau

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

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

Noc Kupały
Noc Kupały, zwana też nocą kupalną, kupalonką, kupałą lub sobótką przypada na najkrótszą noc w roku,
z 21 na 22 czerwca. Jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca, płodności, urodzaju, radości i miłości.

Kupalnockę wszędzie obchodzono podobnie. W Polsce, tak jak
w Czechach, skakano przez ogień, co miało oczyścić i chronić przed
wszelkim złem i nieszczęściem. Zasuszone wianki z bylicy zakładano na rogi bydłu, by ustrzec je przed chorobami i urokami czarownic. W Finlandii noc Świętojańska do dziś jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu, a na Łotwie świętem państwowym.
Zarówno Noc Kupały jak i Noc Świętojańskanie mają tak bardzo jednolitej genezy. Wersje powstania nazwy są różne, ale przecież nie jest to
najważniejsze. Ważne, że są to zwyczaje i obrzędy znane nam osobiście lub z opowiadań rodziców czy dziadków i w jakimś stopniu świadczą
o początkach naszej rodzinnej kultury i tradycji.

Ein Unternehmen der
Autohaus Berolina Gruppe

Swoistym fenomenem w dzisiejszych czasach jest coraz częściej
powracające prastare obyczaje choć w różnej, może bardziej nowoczesnej formie. Do najbardziej spektakularnych zaliczyć można
widowisko na wałach wiślanych pod Wawelem, czyli tzw. Krakowskie Wianki, które przyciągają tysiące ludzi nie tylko z Krakowa.
Warto również wspomnieć o tysiącach zapalonych lampionów unoszących
się w niebo na tradycyjnej imprezie w Poznaniu. Większość jednak imprez
w Polsce w tym czasie ma charakter masowych imprez kulturalnych i piknikowych. Może warto jednak podczas udziału w podobnej imprezie opowiedzieć swoim dzieciom o pięknych zwyczajach naszych dziadków, o ich
obrzędach i rytuałach. Informacje na temat obchodów tych świąt są dosyć
skąpe i na przełomie wielu stuleci uległy zapomnieniu lub zniekształceniu.
Wiadomo na pewno, że kupalnocka poświęcona jest przede wszystkim żywiołom wody i ognia, mającym oczyszczającą noc. To również święto miłości, słońca i księżyca. Na Litwie istnieje pieśń, opowiadająca jak to pierwszej wiosny po stworzeniu świata, Księżyc
wziął ślub ze Słońcem. Kiedy jednak Słońce po nieprzespanej nocy
poślubnej wstało i wzniosło się ponad horyzont, Księżyc je opuścił
i zdradził z Jutrzenką. Od tamtej pory oba ciała niebieskie są wrogami, którzy nieustannie ze sobą walczą i rywalizują – najbardziej podczas letniego przesilenia, kiedy nos jest najkrótsza, a dzień najdłuższy.
Zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały wszystkim świętującym zapewnić
zdrowie i urodzaj. W czasie tej magicznej nocy rozpalano ogniska, w których palono zioła. W czasie trwania radosnych zabaw odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki
z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera,
oznaczało to jej szybkie zamążpójście. Jeśli płynął, dziewczyna wyjdzie
za mąż, ale nieprędko. Jeśli zaś płonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu,
prawdopodobnie zostanie ona starą panną.
W niektórych regionach wierzono, że od przesilenia wiosennego do letniego nie można kąpać się za dnia w rzekach, strumieniach czy jeziorach. Natomiast kąpiel po zmroku lub przed wschodem słońca leczyła
rozmaite dolegliwości, ponieważ w tym czasie woda miała uzdrawiającą
moc, bo należała do księżyca. Noc sobótkowa była również nocą łączenia w pary.
Nasze piękne zwyczaje, chociaż dzisiaj mogą się wydawać śmieszne,
zwłaszcza młodemu pokoleniu, miały kiedyś niesamowitą moc jaką jest
wiara i tradycja. I bez względu na to czy nazwiemy je Nocą Kupały, Sobótką czy Nocą Świętojańską, jedno jest pewne – zawierają pamięć minionych wieków i jak każdy obyczaj i obrządek, korzeniami sięga zakamarków i prapoczątków naszej kultury.
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Gustave Caillebotte
– malarz i mecenas impresjonizmu
Johann Wolfgang Goethe bardzo cenił Andrea Mantegnię jako wyróżniającego się twórcę włoskiego renesansu. A Goethemu należy wierzyć.

grupy mecenasów. Na wystawy chętnie pożyczał obrazy znajdujące się w jego prywatnej
kolekcji, takich malarzy jak Renoir, Manet, Degas, Cézanne czy Monet. Na wystawie w Berlinie możemy też odkrywać związki Caillebotte’a z innymi artystami.

Camille Pissarro, Louveciennes with Mount Valérien
(Louveciennes avec Mont Valérien), 1870 (detail) | Oil
on canvas, 45 × 53 cm | Staatliche Museen zu Berlin,
Nationalgalerie | Photo: Jörg P. Anders

W 1882 Caillebotte wycofał się z życia publicznego, tworząc odtąd tylko martwe natury
i pejzaże. Rok później spisał swój testament,
w którym przekazał swą kolekcję 67 dzieł
impresjonistów Państwu Francuskiemu, pod
warunkiem że będą one wystawiane razem
w Luwrze. Dzisiaj stanowią one część kolekcji
paryskiego Musée d’Orsay.
Ponieważ to lato, ponieważ to impresjoniści,
warto z przepięknym katalogiem do wystawy
w ręku udać się na łąkę, by już w plenerze oddać się sztuce i słońcu…
Marta Szymańska

Straße in Paris, Regenwetter [Rue de Paris, temps de pluie], 1877, Öl auf Leinwand, 212,2 × 276,2 cm
Art Institute of Chicago © bpk / The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY

A może latem zamiast na bezludną wyspę lepiej wybrać się na wyspę muzeów? Wejdźmy
na chwilę do pięknego wnętrza, nacieszmy
oko, poznajmy piękne obrazy, przeczytajmy
o życiu wyjątkowego artysty. Dziś polecam
Państwu wystawę wymarzoną na lato!
Cóż może być piękniejszego niż obrazy impresjonistów? To oni jako pierwsi postanowili
malować w plenerze. Porzucili nudne atelier,
zapragnęli słońca i chcieli je pokazać na płótnach. Też deszcz. Dlaczego nie? Mówili: Niech
to wszystko nabierze innej energii, życie jest
poza czterema ścianami! Powietrza! Uczuć!
Światła! Oddać się zmysłom, zachować ulotne
chwile. O to chodzi! I nie ma chyba na świecie
piękniejszych obrazów. Oglądanie żadnych innych nie sprawia tyle przyjemności.
Impresjoniści zerwali z akademizmem. Zrobił
tak też Gustave Caillebotte. Artysta przyszedł
na świat w zamożnej rodzinie w roku 1848.
Zdobył wykształcenie prawnicze, a po odziedziczeniu majątku ojca nigdy nie miał kłopotów
z pieniędzmi. Czyż można wyobrazić sobie
lepszą sytuację? Caillebotte wiedział jednak,
co robić z pieniędzmi. W 1873 roku rozpoczął naukę w paryskiej École des Beaux-Arts,
w tym samym roku poznał impresjonistów. Od
tej pory zaczął tworzyć pod ich wpływem i im
pomagał. Organizował i finansował kolejne wystawy grupy, kupował także wiele dzieł swych
przyjaciół. I początkowo zasłynął właśnie jako
mecenas sztuki. Jako malarz został doceniony
później i wciąż mamy dużo do odkrycia. Dlatego też tak bardzo cieszy wystawa prac artysty
w stolicy Niemiec. Caillebotte często malował
robotników przy pracy albo sceny z życia paryskiej ulicy. Któż z nas nie zna takiego obrazu: deszczowa ulica (Paryż), eleganccy ludzie
z parasolami… To dzieło ikona na co dzień
znajduje się w Chicago, rzadko podróżuje,
w Berlinie widzimy je po raz pierwszy. To jest
sensacja. A stało się to możliwe dzięki wymianie. Berlińska galeria wysłała bowiem do USA
obraz Edouarda Maneta „W ogrodzie zimowym”.

Obraz robi ogromne wrażenie, też dlatego, że
jest bardzo duży. Postaci są prawie rzeczywistego wzrostu. Płótno powstało w 1877 roku
i zostało po raz pierwszy zaprezentowane na
tzw. Trzeciej Wystawie Impresjonistów w tymże roku. Obraz to interesujące połączenie „nowej wizji” impresjonistów z zainteresowaniami
artysty nowoczesnymi miejskimi motywami.
Na wystawie oglądamy też liczne szkice do
obrazu, dzięki którym możemy bardziej zrozumieć nietypowy proces powstawania dzieła.
I jest to fascynujące. Przyglądając się odkryje-

Ansicht von Vétheuil [Vue de Vétheuil], 1880 Öl auf
Leinwand, 60 × 100 cm © Staatliche Museen zu Berlin,
Nationalgalerie Foto: Jörg P. Anders

Publiczne oprowadzanie:
W niedziele:
19.05. / 02.06. / 16.06. / 30.06. / 07.07.
/ 21.07. / 04.08. / 18.08. / 01.09. /
15.09.2019 zawsze o 15:00
W czwartki 06.06. / 01.08. / 05.09.2019
zawsze o 18:00
Dodatkowo 7 lipca w czwartek o 18:00
odbędzie się oprowadzanie z kuratorem.
Koszt to dodatkowe 4 Euro.
Konieczne zapisy service@smb.museum
Wystawa potrwa do 15 września.

Gustave Caillebotte Die Kaserne Pépinière [La Caserne de la Pépinière], 1878 Öl auf Leinwand, 54 × 65 cm
Privatsammlung © Comité Caillebotte, Paris

my też dużo nowego o francuskim impresjonizmie. Twórczość malarza to śmiałość w ukazywaniu perspektywy, barwne ukazywanie
przestrzeni. Wydaje się często, że kadr obrazów jest zupełnie przypadkowy, ale to prawdziwa maestria, dzięki której jesteśmy niemalże
w środku obrazu.
Na wystawie odkrywamy też Caillebotte’a jako
mecenasa. W wieku 27 lat, w roku 1877 był on
najmłodszym aktywnym członkiem paryskiej
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Adres:
Alte Nationalgalerie
Staatliche Museen zu Berlin
Museumsinsel Berlin
Bodestraße 1-3
10178 Berlin
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:
Ulgowy: 		

10,00 EUR
5,00 EUR

Dzień Polonii w Berlinie
19 maja 2019 roku na terenie Ratusza Reinickendorf licznie
zebrała się Polonia Berlina by wspólnie świętować Święto
Polonii Polaków za granicą. Polska Rada Związek Krajowy
w Berlinie już od ośmiu lat jest organizatorem Festynu Polonijnego. Patronat nad całością objął Burmistrz dzielnicy
Reinickendorf, Frank Balzer oraz Konsul Generalny RP w Berlinie, Marcin Jakubowski.

Już od godziny 11-tej teren Ratusza
zaczął się zapełniać, przybywały całe
rodziny, dzieci, młodzież i znajomi
z różnych zakątków świata. Kolorowy dmuchany plac zabaw przyciągał
dzieci a warsztaty prowadzone przez
Oświatę w Berlinie skupiały dzieci
i młodzież, którzy pod okiem nauczycieli rozwijali swe zdolności artystyczne. Na stoiskach prezentowali swą
działalność i osiągnięcia liczne organi-

zacje polonijne, kluby, instytucje, artyści i media.
Nie zabrakło też polskich smakołyków,
pierogów, bigosu, wypieków, itp. Zamówiona pogoda dopisała i pozwoliła
nam spędzać dzień w gronie przyjaciół, znajomych i rodaków, by wspólnie
świętować i dobrze się bawić.
Dla najmłodszych był teatrzyk kukiełkowy Halina. Zespół z Berlina Krakowiacy i zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Goleniowskiej zachwycali tańcem
i barwnymi ludowymi strojami. Niespo-
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dzianką był także koncert Wojskowej
Orkiestry ze Szczecina bawiąc nas
i zachęcając do wspólnego śpiewania.
Były konkursy i nagrody. Kapela dętej
Fanfare Gertruda z Berlina oraz nasze
berlinskie zespoły muzyczne Bloody
Kishka, Stan Zawieszenia, Nielegalni
Chłopcy i Sklep z ptasimi Piórami dali
upust muzyczny śpiewającej i tańczącej publiczności.
Na zakończenie na scenie pojawił się
zespół Lombard z multimedialnym programem „ Drogi do Wolności”, którym

pozwolili nam przeżyć rok 1989, rok
przełomu i nadziei na lepsze jutro.
Koncert
zakończył
się
piosenką....”Przeżyj to sam....” ale na szczęście nie przeżywaliśmy tego dnia sami,
lecz w gronie przyjaciół, znajomych
i licznie zgromadzonych rodaków.
Foto relacja z festynu
M.Klon i K.Koziewicz
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PRAWO / ADWOKACI

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

Dr. Sascha
Hantschel

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

Julian
Wollny

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

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

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

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

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

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

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

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

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

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

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański
Rechtsanwalt
Dr. Tomasz J. Liczbański

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

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

UWAGA! Nowy adres!

Stefan
Nowak
mecenas

Specjalista prawa rodzinnego

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

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

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

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

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

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

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

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

T: 030 / 219 11 555, M: 0170 / 23 85 788
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PRAWO / ADWOKACI
KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Boguslaw Gierak

Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA

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

Rok założenia 2003

Peter Kupisz
Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną
w języku polskim i niemieckim
w następujących dziedzinach prawa:
• prawo karne i drogowe
Peter Kupisz
• prawo rodzinne
biuro:
• prawo pracy
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)
• prawo gospodarcze
tel.: 030/682 31 107
• rozliczenia podatkowe
fax: 030/68231108
i księgowość

Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin

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

KANCELARIA ADWOKACKA
URBAN GOZDOWSKI

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

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

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

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

TŁUMACZE
TŁUMACZE wszelkiego rodzaju dokumenty,
teksty, pomoc przy formułowaniu pism, korekta
pism, pomoc w zakładaniu konta bankowego.

Tel.: 0 152 34275056

mgr Winfried Lipscher

- tłumacz przysięgły długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce

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

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

mgr Małgorzata KUSZAK
tłumaczka przysięgła

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

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

Mgr Ewa Lüders

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

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

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

mgr Marion

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

Falk - tłumaczka przysięgła

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

13057 Berlin – Hohenschönhausen, Warnitzer Str. 19

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

Zygmunt J. Piątosa

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

Tłumaczenia ważne także w Polsce !

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

POLSKI

NIEMIECKI

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.

DOROTA CYGAN

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – mgr Artur Balon

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

tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego

Po uzgodnieniu terminu niektóre tłumaczenia wykonuję na poczekaniu:
akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 94, 13409 Berlin-Reinickendorf
(adres prywatny: Emmentaler Str. 95).
Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125
Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: info@maluski.de

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

Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

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

Tłumacz przysięgły I Tłumaczenia specjalistyczne
0178 18 66 807 I info@agata-zinner.com
www.agata-zinner.com
Kantstr. 92, Berlin-Charlottenburg
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WARTO WIEDZIEĆ
- siła doceniania
Stań na ulicy. Może ktoś cię zatrudni.
Może doceni fakt, iż z takim poświęceniem stoisz, marzniesz i mokniesz. Może
ktoś przymknie oko na brak kwalifikacji,
a roszczeniową postawę „co trzeba robić
i ile płacą?” potraktuje jak niewinny żart.
Co tak naprawdę potrafisz? Co masz do
zaoferowania? Jakie cechy charakteru wyróżniają Cię i czynią skuteczniejszym od
innych? „Ptak urodzony w klatce myśli,
że latanie to niedorzeczność” – tak też
postrzega świat większość z nas. A jak jest
naprawdę?
Tak naprawdę boimy się nowości, odmiennych zachowań, nieprzewidywalności
zdarzeń i ryzyka. Chętnie planujemy nasz
tygodniowy harmonogram, jednak najczęściej od poniedziałku do piątku, ponieważ
dalej jest weekend, a weekend rozumie,
weekend rozgrzesza i...weekend też czasem grzeszy! Ciężko nam jednak wchodzić
w nowe sytuacje, niezależnie od tego czym
są. To zaburza nasz komfort, powoduje
niepokój, niepewność i miesza w naszej
bezpiecznej strefie. Relacje międzyludzkie, nowości, technika. Jeżeli nie potrzebujemy aktualizacji w życiu, obsługuje nas
w dalszym ciągu dotychczasowy system
operacyjny. Można tak funkcjonować, jednak tylko do czasu. To podstawa biologii
i nasza, zapisana głęboko w komórkach
umiejętność do przystosowywania się. Tylko głęboko uśpiona przez wygodę i wynikające z tego złudne poczucie bezpieczeństwa. Bo jak inaczej wytłumaczyć postawę
„jakoś to będzie”, gdzie w efekcie końcowym ani nie jest „jakoś”, ani w ogóle już
nie jest. Bez odpowiednio zaplanowanego
życia ciężko jest funkcjonować. Komizm
sytuacji polega na tym, iż my to potrafimy. Potrafimy planować! Tak, właśnie!
Lista zakupów, organizacja imprez, wesel,
praca-przerwa-dom, skreślenia w totka...
to wszystko jest działaniem według planu!

z naszych pieniędzy!). Przykłady można
mnożyć. Pewien duży ubezpieczyciel
zmniejsza wypłacane miesięczne świadczenia z umów emerytalnych Riester
Rente ze 100€ na 80€. Sparkasse jednego z większych miast żąda od własnych
klientów opłaty za pobieranie gotówki kartą Visa, tejże Sparkasse (we własnym bankomacie!) minimum 7,50€.

Dlaczego zatem nie pójść o krok dalej i nie
zaplanować swojej przyszłości? Nie pod- Zatem doceńmy to, co mamy i dostrzeżjąć ryzyka inwestycji? W końcu co może- my to, czego nam tak naprawdę brakuje.
Doceńmy to, że ktoś chce nam dać pracę
my stracić ? Nic. Za to zyskać wiele.
lub umożliwić rozwój, nawet w innej branży.
Oprócz przełamania barier i obaw może- Doceńmy możliwości, które oferuje nam
my zyskać tak przez nas lubiane spokój rzeczywistość i przede wszystkim doceńi materialne bezpieczeństwo. Szansa na to, my czas, którym gospodarujemy. Jest to
że ktoś nas zatrudni bez odpowiedniego jedyne dobro, którego nie możemy jeszwykształcenia, jednak dzięki posiadanym cze kupić. Ostatnie pięć lat to lawinowa
niecodziennym umiejętnościom, jest nie- redukcja miejsc pracy w dobrze prospewielka. Owszem, zdarza się. Jednak jak rujących zakładach, firmach czy bankach.
często? Tu możliwości do rozwoju, zatrud- Najbliższe lata będą tylko napędzały tę
nienia i całkiem przyzwoitego dochodu (na- spiralę zwolnień, ponieważ potrzeba bycia
wet dodatkowego) stawia przed nami, na tańszym w produkcie czy usłudze definiuje
przykład, system marketingu sieciowego. miejsce firmy na rynku i pozwala jej przePodobnie jak sklepy przeniosły się do in- trwać. Bez uświadomienia sobie potrzeby
ternetu, zrobiły to też banki bezpośrednie coraz częstszej zmiany miejsca i charak(Direktbanking), czyli te działające bez lub teru pracy oraz bez umiejętności błyskaz minimalną liczbą filii, dzięki czemu są tań- wicznego przekwalifikowania się wielu
sze w utrzymaniu i mogą więcej zaoferować z nas straci perspektywy na jakiekolwiek
klientowi. Tak samo marketing sieciowy zatrudnienie. Jeśli dodamy do tego nasi(Network Marketing) oferuje więcej, czym lający się trend zatrudniania na niepełny
jest zazwyczaj wypracowany dochód pa- etat (Teilzeit), gdzie nie są w pełnym wysywny. Jest to dochód, który otrzymujemy miarze odprowadzane składki emerytalne
regularnie, niezależnie od naszej działal- (w stosunku do pełnego etatu, Vollzeit)
ności. To, co wypracujemy dodatkowo jest lub pracę na zasadzie wypożyczenia praponad to i tworzy wartość dodaną. Jedyne cownika przez firmy rekrutujące (Leiharczego trzeba, aby taki dochód osiągnąć, to beit), której stabilności i trwałości nie mopoświęcić trochę czasu, pracy i nauki lub, żemy być pewni, to zaczynamy odczuwać
jak kto woli, słuchać innych, którzy już ten wspomniany na wstępie niepokój i strach
system poznali i wiedzą, jak się w nim po- o naszą przyszłość. Strach jednak najlepiej oswaja się, wychodząc mu na przeruszać.
ciw. Pamiętajmy, iż nic nie jest dla nas
Osoby zatrudnione w służbie publicznej za trudne. To tylko kwestia odrobiny chęci
(Öffentliche Dienst) posiadają zawarte przeplatanej czynną pracą, która nie rzadobligatoryjnie ubezpieczenie emerytalne ko staje się przyjemnością. Przyjemnością
współfinansowane przez pracodawcę. Jed- przynoszącą zysk.
nak obecnie efekt zerowych stóp procentowych Banku Centralnego zmusił dwóch Zatem to tylko kwestia czasu, kiedy interświadczeniodawców dla służby publicznej net zaoferuje nam miejsce pracy lub pracę
o zmniejszenie o 25% świadczeń z umów dzięki dostępowi do niego. Opisane umiezawartych do końca 2010 roku. Umowy za- jętności, jak również naturalna potrzeba
warte po 2011 nie są z kolei objęte udzia- zabezpieczenia się finansowo na przyłem w wypracowanych zyskach (de facto szłość, to już nie kaprys bogatych, tylko
przywilej i potrzeba każdego. Spora grupa
ludzi nie posiada cierpliwości na tyle, aby
popracować dodatkowo np. 3 lata, aby zbudować swój biznes i zostać niezależnym
finansowo. Mają jednak oni cierpliwość
pracować 40 godzin w tygodniu przez 40
lat swojego życia, aby otrzymać 40% swojego wynagrodzenia w efekcie końcowym,
czyli na emeryturze. Nie o ocenę ludzkich
wyborów tu chodzi. Bo każdy robi i zrobi to,
co chce, lub to, co uważa za słuszne dla
siebie. Rzecz jest jednak w tym, że taka
rzeczywistość może czaić się na nas za
rogiem. My musimy tylko być na nią przygotowani.
Pozdrawiam serdecznie
Bartosz Drajling
AFA AG Berlin
- doradca ubezpieczeniowy Kolonnenstr. 16 , 10829 Berlin
Tel: 0152 579 54 514
Fax: 030 922 83987
Mail: drajling.finanz@web.de
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Finanse / Księgowość
PRAWO // Ubezpieczenia
ADWOKACI
Od 1880 roku na rynku niemieckim

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

Marek Seruga

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

www.kindergeld.com

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

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

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

Prywatne ubezpieczenia osobowe

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

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

E-mail: kontakt@kindergeld.com

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

Dipl.-Kfm

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

Księgowości,problemów podatkowych

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Robert Koszewski Dipl. Betriebswirt

Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,

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

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

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

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

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

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

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

Steuerkanzlei Fidelsberger

Wynajem biur dla spółek GmbH z możliwością
obsługi księgowej.

(deutsch / polnisch)

Profesjonalne doradztwo podatkowe
Rachunkowość płac
Obsługi księgowe, zwrot podatku
dla pracujących w Niemczech
Reichsstr. 90 A, 14052 Berlin / Tel: 030/715 90 30
E-mail: info@stb-fidelsberger.de
Derzeit Mitarbeiter gesucht: Sekretär/in, Lohnbuchhalter/in
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Finanse
TŁUMACZE
/ Księgowość / Ubezpieczenia

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

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

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

Tel.: 0176 98550855

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

Waldemar Badziag

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

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen
Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!!

Pomagam: w załatwieniu formalności urzędowych
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji

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

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

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

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

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

BIURO SERWIS POLONEZ
•
•
•
•
•

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

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

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą
na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość
oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych.

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

Renciści pytają, doradca
rentowy odpowiada
Sprowadziłam mojego niesprawnego ojca do siebie przed 15 laty.
Dzisiaj osiągnął już wiek 101 lat i chciałby poprawy naliczenia renty,
może też przejęcia wypłacania tej emerytury przez niemieckie ubezpieczenie.Czy jest to możliwe, jeśli posiada odpowiednie dokumenty pochodzenia?
Nie zawsze dadzą się spełnić pewne oczekiwania, jeśli nie przeprowadzono ich wcześniej przy pomocy odpowiedniego zawnioskowania,
a najlepiej wprost po przybyciu do Niemiec. Rzecz w tym, że zmieniły
się zasadniczo przepisy w adekwatnymn zakresie. Aktualnie przeprowadza się postępowanie uznania statusu późnego przesiedleńca w centralnym urzędzie w Bramsche i będzie to o tyle utrudnione dodatkowo,
że powstanie pytanie, dlaczego nie zostało to załatwione natychmiast.
W domyśle rozpatrującego urzędnika pozostanie negatywna ocena tego
rodzaju niekonsekwencji, że widocznie początkowo nie istniała taka potrzeba, co może w pewnych przypadkach prowadzić nawet do odmowy.
Trzeba również rozważyć sprawę długości trwania takiego postępowania
administracyjnego prowadzonego centralnie, co nie jest bez znaczenia
przy ewentualnej aktualnej decyzji o załatwieniu legitymacji pochodzenia.
Chodziłem do szkoły zasadniczej, ale nie ukończyłem jej z trywialnych powodów. Mając siedemnaście lat po szedłem więc do pracy,
aby trochę póżniej ukończyć szkołę zaocznie. Jak uzyskać zaliczenie 1,5 roku szkoły, skoro nie posiadam żadnego świadectwa pierwszej i drugiej klasy?
W tym przypadku należy uzyskać zaświadczenie samej szkoły, względnie w jej braku - na podstawie dokumentów archiwów w odpowiednim
wydziale oświaty miejscowego urzędu miejskiego lub powiatowego. Posiadając jedynie świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej zaocznie,
zakład ubezpieczeniowy wyszedł z założenia, że wszystkie lata ukończone były w systemie zaocznym, czyli paralelnie do pracy. Wtedy zaliczana
jest w przeważającej liczbie wypadków sama praca lub też w niektórych
sama szkoła.

dodatek rentowy za takie zatrudnienie, to chciałbym wiedzieć, czy
dotyczy to też tutejszego naliczenia ?
Nie można oczekiwać, że regulacje rentowe obydwu krajów są jednakowe, bo Unia Europejska powoduje jakoby unifikację przepisów.Takie myślenie nie ma podstawy w aktualnej rzeczywistości odrębnych regulacji
prawnych. Prawdopodobnie chodzi pytającemu o szczególny system naliczania rent górniczych, czy też w przemyśle okołogórniczym, który ma
- w porównaniu do pozostałych gałęzi przemysłowych - tę odrębność, że
premiuje zatrudnienie poprzez powiększanie ilości punktów zaliczeniowych poprzez zastosowanie specjalnego współczynnika rodzaju renty,
wynoszącego w tym przypadku 1,3333. W ostatnich latach jednak użycie
wymienionego współczynnika uległo znacznemu ograniczeniu w stosunku do firm okołogórniczych.

Pracowałem w przemyśle ciężkim, konkretnie w w Ryfamie, czyli
Fabryce Maszyn Górniczych. Ponieważ w Polsce istniał specjalny
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Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

Nasza powszednia wieża babel
Każda i każdy z nas zastanawiał się na pewno nie raz, jak właściwie funkcjonować na co
dzień w mieście, gdzie spotyka się na każdym kroku różne języki i kultury. Jak komunikować w domu, w pracy, z przyjaciółmi, kiedy
komunikacja językowa splątana jest niczym
węzeł gordyjski. Czy istnieje jakiś uniwersalny środek, jakaś strategia, która rozwiązałaby
ten problem, okazując szacunek każdemu
rozmówcy i prowadząc do porozumienia? Jak
ogarnąć tę naszą codzienną wieżę babel?
Temat ten nabiera jeszcze większej wagi,
kiedy zaczynamy zastanawiać się, jak w tej
sytuacji wychować nasze dzieci, jak najoptymalniej i najefektywniej wspierać rozwój ich
mowy. Tak, by mogły swobodnie władać językami: polskim - językiem rodziny (bywa
też, że językiem tylko jednego rodzica), niemieckim - silniejszym językiem otoczenia
(z którym często też rodzice mają problemy),
a czasem nawet drugim obok polskiego językiem rodzinnym (bo tata lub mama pochodzą
z jeszcze innego kraju), i do tego wszystkiego
uczyć się języków obcych w szkole i na kursach.
W ten oto sposób nasz prywatny serial Babylon Berlin rodzi wiele pytań, obaw i wątpliwości. Chcemy zapewnić sobie a przede
wszystkim naszym dzieciom idealne warunki
dalszego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym, a język jest do tego kluczem. Dlatego, drodzy Państwo, pragniemy przedstawić
Państwu nowy cykl tekstów poświęconych,
towarzyszącemu nam na co dzień tematowi,
dwu- i wielojęzyczności.
Od prawie dekady pracuję z polskimi dziećmi w Berlinie i wspieram rozwój ich mowy.
Chciałbym podzielić się z Państwem moją
wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Od
tego numeru będą ukazywać się na łamach
„Kontaktów” moje teksty dotyczące wspiera-

nia rozwoju mowy w sytuacji dwu- i wielojęzyczności. Cykl ten za punkt wyjścia obejmuje
porady językowe zawarte w książce Bernda
Kielhöfera i Sylvie Jonekeit pod tytułem „Zweisprachige Kindererziehung“, które wypróbowałem w pracy w dwujęzycznych placówkach w Berlinie. Bardzo chętnie podzielę się
z Państwem efektami moich spostrzeżeń jak
i również postaram się udzielić odpowiedzi na
dręczące Państwa w twej kwestii pytania.
Dwujęzyczność: dziesięć praktycznych
wskazówek
Oto dziesięć kluczowych aspektów wspierania prawidłowego rozwoju mowy w przypadku
dwu- i wielojęzyczności:
1. Naturalne przypisanie języków.
2. Konsekwentny podział w myśl zasady:
jedna osoba jeden język albo język rodziny
i język otoczenia.
3. Konsekwentne zachowywanie reguł w okresach trudnych dla rozwoju mowy.
4. Dążenie do równowagi między językami.
5. Aktywnie pozytywne nastawienie do dwui wielojęzyczności.
6. Unikanie sytuacji mieszania języków.
7. Świadome i aktywne kreowanie sytuacji
wspierających słabszy język.
8. Ostrożność w stawianiu wymagań poprawności słabszemu językowi.
9. Przekonanie, iż wielojęzyczność nie prowadzi do zaburzeń (rozwoju) mowy.
10. W sytuacjach problemowych, szukanie
porad u specjalistów.
Już teraz zapraszam do lektury kolejnego
tekstu, w którym nastąpi dokładne omówienie pierwszej zasady dekalogu wychowania
w wielojęzyczności.
Serdecznie pozdrawiam
Hubert Kopeć

Autor jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem
zajmującym się tematem wielojęzyczności
u dzieci. Prowadzi kursy nauki języka polskiego dla dzieci w wieku szkolnym w szkole
językowej Polka Dot w Berlinie. Na wszelkie
pytania dotyczące tematu chętnie udziela
odpowiedzi pod adresem:

hubert.polka.dot@gmail.com

Szkoła języka polskiego Polka Dot
zaprasza na kursy języka polskiego
dla dzieci i dorosłych. Uczymy polskiego metodą konwersacyjną na wszystkich poziomach zaawansowania.

Adres: Dresdener Strasse 116,
10999 Berlin
Tel.: 030 65219703
E-mail: info@polnischkurse-berlin.net
www.polnischkurse-berlin.net

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

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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Finanse / Księgowość
NAUKA
/ Ubezpieczenia
/ PRACA
Kein Schichtdienst, Arbeitszeit nach Wunsch;
kleiner, feiner Haus-Krankenpflegedienst sucht
Pflegehelfer/ in und Pflegekraft. Führerschein nicht
erforderlich. Gerne auch Krankenschwester im Nebenjob.

Tel.: 0172 9173666

Przedsiębiorstwo budowy i instalacji rur i przewodów rurociągowych
Grupy Gasag BEGA.tec sp. z o.o.: Gasag Gruppe BEGA.tec GmbH szuka doświadczonych:
spawaczy rurociągów ze stali nierdzewnej, wymagane: uprawnienia/certyfikat E-Hand (111)
oraz dodatkowe kwalifikacje niezbędne przy budowie rurociągów
pożądane: świadectwo egzaminu spawacza wg. DIN EN ISO 9606-1 oraz arkusz roboczy
DVGW (odpowiednik polskiej POGP) GW 350 do warunków budowlanych
niezbędne: prawo jazdy klasy C1E, 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 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
Praktyka stomatologiczny w Berlinie (Charlottenburg) poszukuje
asystentkę stomatologiczną od sierpnia lub września, 400 Euro Basis.
Tel.: 030 3131884, 0173 2501007
Suche Übersetzer/ – in Polnisch: Anzeigenaufgabe, Internetrecherche, Kommunikation, 1-2 x wöchentlich; möglichst aus Kreuzberg/
Neukölln, Tempelhof – Schöneberg; von privat für privat. Telefon/SMS:
0151 22774003 – lange klingeln, e-mail: rolli2008@yahoo.de
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.: 0151 22774003, e-mail: rolli2008@yahoo.de,
marti2009@o2.pl, tel.: 0151 43341735
Firma Budowlana poszukuje pracowników na terenie Berlina,
Tel.: 0163 8639049, e-mail: info@noga_bau.de
Poszukuję nauczycielki tańca towarzyskiego. Udziel mi 10 lekcji
tańca, tak bym mógł swobodnie poruszać się na parkiecie.
Zapłacę 30 € na godz. Tel.: 0152 56392729
Firma transportowa szuka monterów mebli z Gewerbą.
Tel.: 0151 24242432
Zatrudnimy elektryków, elektroinstalatorów, serwisantów sieci
kablowych. Praca w pełnym wymiarze. Dobre zarobki. Możliwość
poszerzenia kwalifikacji. Wymagane prawo jazdy. Kontakt:
030 32702000
Meine ältere Mutter benötigt persönliche Betreuung und Hilfe
im Haushalt für 10 Tage im Monat in Berlin-Tegel. Bitte um
Kontaktaufnahme unter 017610024218
Szukam opiekunki dla mojej mamy. Moja mama ma 91 lat potrzebuje
osobistej opieki i pomocy w domu 10 dni w miesiacu, Berlin-Tegel.
Proszę kontaktować się pod nr-tel.: 0176 10024218
Szukam Nagelstylistin 2 dni w tygodniu. Tel.: 0179 5236792

szukamy pracowników do ﬁrmy ogrodniczo-budowlanej w Stahnsdorf

wykonujemy:

kwaliﬁkacje:

-kładzenie kostki
-pracy ziemne
-pracy ogrodnicze
-prawo jazdy
-pods. znajomość j. niem
-doświadczenie w zawodzie

niemiecka umowa o prace, płatny urlop, ca. 2.300€ bru�o
kontakt: 0176 433 24 833 Sandra Lender

Mhamdi - Gebäudereinigung
Suchen Zimmermädchen für Zimmerreinigung
in Berliner Hotel

Raouia Mhamdi

Dannenwalder Weg 172, 13439 Berlin
Tel.: 030 985 944 23
Mobil: 0157 565 352 41
E-mail: rawiamhamdi@yahoo.fr
Dipl. – Ing. Architekt Witwer 80 Jahre (noch Vital) sucht eine Dame die bereit ist,
gemeinsam in einer Wohnung von 90 m² in zentrale Lage und nähe der Elbe
in der Kulturstadt Dresden mit zu wohnen. Die Aufgaben sind: Haushalt führen,
Begleiten (z.B.Reisen), wenn notwendig auch Betreuung.
Voraussetzung: deutsche Sprache und Autoführerschein.
Vergütung erfolgt nach Absprache und auf privater Basis.
Freue mich auf ein Anruf: Tel.: 0351 4224037, Mobil: 0162 6974922

Poszukuje pracowników budowlanych prace na zewnątrz, elewacje wykończenie mieszkań, szpachlowanie, kafelki itp. Tel-Nr.: 0172 6176278
Poszukuje Pań do sprzątania Biur i Praxis z gewerbą,
tel.: 017638804792
Poszukujemy rzeźników i osób na produkcji w firmie wędlin
w Spandau. Bez zakwaterowania i język niemiecki wymagany!
CV na info@berlinconsultant.de lub telefon 0159 05411641
Szukamy osoby do sprzątania przedszkola w Britz: poniedziałek do
czwartku na 2 godziny, w sobotę na 4 godziny. Hauselfen GmbH,
030-97893672, kontakt@hauselfen.com
Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, tel.: 030-97 89 36 72,
e-mail: kontakt@hauselfen.com
Poszukujemy asystentek stomatologicznych na cały/pół etatu do
gabinetów stomatologicznych w Berlinie, wynagrodzenie 1800 Euro
www.asta-management.de/polska tel.: 030 30205684 lub Whatsapp:
01622189335
Fizjoterapeuci i ergoterapeuci poszukiwani, b.dobre warunki
finansowe i pracy www.asta-management.de/polska tel.: 030 30205684
lub Whatsapp: 01622189335
Poszukiwany diagnosta laboratoryjny do laboratorium lub do szpitala
w Berlinie, b.dobre wynagrodzenie i warunki pracy,
www.asta-management.de/polska tel.: 030 30205684 lub Whatsapp:
01622189335
Poszukujemy pielęgniarek na cały/pół etatu do opieki ambulatoryjnej
i do szpitali w Berlinie, atrakcyjne wynagrodzenie wg. taryfy
www.asta-management.de/polska tel.: 030 30205684 lub Whatsapp:
01622189335
Poszukujemy księgowej z doświadszeniem. Basis 450 €.
Tel.: 030 4914765. Od 9-12 proszę dzwonić.
Samotny Pan poszukuje pomocy domowej (sprzątanie, mycie okien,
prasowanie) do domu jednorodzinnego w Berlinie Spandau-Kladow,
tel.: 0176 16166161

Poszukuję pracowników do pracy na budowie (malarz,
szpachlarz, murarz, lakiernik itp.) Mile widziane doświadczenie.
Tel.: 01521 2492708
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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

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
Pflegedienst in Berlin-Wedding
bietet jetzt noch je 2 freie Stellen

Pflegefach–und–hilfskräfte
für ambulant und Wohngemeinschaft
Festanstellung, super Team, gute Bezahlung
Interessenten bitte melden unter

Tel.: +49 30 4613010 oder
E-mail: info@sozialstation-biedermann.de

Poszukujemy operatora koparki
przemysłowej
Miejsce pracy: Berlin, Barnackufer 27, 12207 Berlin
Wymiar czasu pracy: pon-pt. 07:00-17:00
oraz co drugi tydzień w sobotę od 07:00 do 13:00
Obowiązki:
Kontrola przyjęć,
Przesortowanie odpadów,
Ładowanie zużytych materiałów budowlanych
na ciężarówkę oraz barke,
Konserwacja mszyny,
Wymagania:
Prawo jazdy kategorii B,
Uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych,
Umiejętność pracy w zespole,
Znajomość języka niemieckiego mile widziana
Oferujemy:
Niemiecką umowę o pracę,
Atrakcyjne wynagrodzenie,
Dobre warunki pracy,
Pracę w zgranym zespole,

W celu umówienia się na rozmowę proszę
o kontakt na adres e-mail: dispo@klebs.info

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

Tel.: 0176 60 88 22 21

Firma usług hotelarskich oferuje
całoroczne miejsce pracy jako:

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

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: c.fiedler@clean-hotelservice.de
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Praktyka lekarska w Berlinie
(Friedrishain) poszukuje wyuczoną pielęgniarkę
(Arzthelferin) na Minijob
(do 450 €) lub na pół etatu. Tel.: 0176 72775158

Dla naszych klientów w Berlinie
poszukujemy kandytatów na stanowisko:

TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme
z. H. Herr Lehmann
Artilleriepark 4
14624 Dallgow-Döberitz
Bewerbung.berlin@toitoidixi.de

Pielegniarka/opiekunka osób starszych/opiekun
medyczny/pomocnik pielegniarza m/k.
Do pracy w szpitalach, domach opieki, domach seniorów.

Wir suchen ab sofort Servicefahrer/in für Berlin
und das Berliner Umland.
Wir bieten Ihnen:
eine umfangreiche Einarbeitung
einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Übernahme von Verantwortung
leistungsgerechte Vergütung
Zuschläge, Prämien und Spesen
Altersvorsorge
großes Teamgefühl
Führerscheinentwicklung möglich
kostenloser Kaffee und Wasser
Ihr Profil:

Ihre Aufgaben:
Als Servicefahrer sind Sie ein ganz wichtiger
Baustein der Dienstleistungen von TOI TOI & DIXI.
Sie sind die direkte Verbindung zu unseren
Kunden und garantieren für die Sicherheit
unserer

übernehmen Sie auf Ihren Touren eigenständig
die Auslieferung, Abholung sowie den
Reinigungsservice unserer mobilen Sanitäreinheiten.
In Ihren Aufgabenbereich fällt das Beladen des
Fahrzeugs, sowie die Sicherung der Ladung.

Kennziffer 95 wünschenswert

Sie haben Spaß an den wechselnden
Anforderungen und sind von den
Marken TOI TOI und DIXI genauso
begeistert wie wir?

körperliche Belastbarkeit
sowie Einsatzfreude, Flexibilität und
Zuverlässigkeit.

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

Servicequalität. Ausgestattet mit einem unserer
modernen Servicefahrzeuge

Führerscheinklasse Klasse mind. B;
gerne CE
Ortskenntnisse

Oferujemy Państwu:

Umowe na czas nieokreślony
Wynagrodzenie do 18 Euro/godz
Premia wakacyjna i świąteczna
Możliwość wyboru trybu zmianowego

Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung
per E-Mail entgegen.
Kontakt per whattsapp möglich
unter 0162-3494999

Weitere Informationen zum Beruf des Servicefahrers sehen Sie unter
https://www.youtube.com/watch?v=3Mpqq0ykQv4

Dla naszych klientów w Berlinie i okolicach
poszukujemy kandytatów na stanowisko:
Operator wózka widłowego – język niemiecki min. B1
Stolarz – język niemiecki min. B1
Pracownik magazynu/Pomocnik magazynu/
– język niemiecki min. A2
Kierowca ciężarówki – język niemiecki min. B1

Oferujemy Państwu:

Umowa na czas nieokreślnony
Wynagrodzenie powyżej taryfy
Premia wakacyjna i świąteczna
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
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Poszukujemy pracowników
do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Oferujemy:

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

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Praca od zaraz!

Do naszych hoteli w centrum Berlina
poszukujemy pokojówek i pokojowych
MÓWIMY PO POLSKU!!!

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

• 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
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne codziennie
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00

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

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

#werdesimeon

Wir suchen Pflegekräfte und Pflegefachkräfte für unser Pflegeheim
Erich-Raddatz-Haus in Berlin-Neukölln.
Ob Quereinsteiger*in oder Pflegekraft mit
Basisqualifikation spielt keine Rolle. Wichtig
ist die Freude am Zusammensein mit älteren
Menschen, beim Rest unterstützen wir Sie.
Wir freuen uns auf humorvolle Kolleg*innen!
Sie werden nach Tarif bezahlt, erhalten betriebliche Zusatzrente und können in Teilzeit
arbeiten. Melden Sie sich bei uns...
Diakonie-Pflege Simeon gGmbH
Katarzyna Rose
Sonnenallee 298 ▪ 12057 Berlin
 030/63225431
 k.rose@diakoniewerk-simeon.de
www.diakoniewerk-simeon.de

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

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

Haushaltshilfe tierlieb

für priv., kinderlosen HA, Führerschein erforderl.,
Mo-Fr Vollzeit. Berlin-Steglitz. Tel.: 030 86200925

Przedszkole polsko-niemieckie
„Maluch” zatrudni od
01.09.2019 do 31.07.2021
pracownika w charakterze
wychowawcy w wymiarze
dwudziestu godzin tygodniowo.
Umowa o pracę zobowiązuje
do 3-letniej nauki w szkole
(Berufsbegleitend).
Wymagana znajomość
niemieckiego na poziomie
języka ojczystego
i wykształcenie średnie.
Więcej informacji o nas:
www.kinderladenmaluch.de
Prosimy o kontakt telefoniczny:
030/396 78 15
EKT „Maluch” Team
Niemiecka Firma poszukuje pracowników na stanowiska
Murarz, murarz brygadzista z doświadczeniem
(wymagana znajomość języka Niemieckiego)
Pracownikom oferujemy:
Stabilną i legalną prace na terenie Niemiec, niemiecką umowę o prace,
pełen pakiet socjalny, ubezpieczenie, wynagrodzenie:
15,20 € brutto/godz. murarz, 25 € brutto/godz. brygadzista,
dodatkowo akord w kwocie 10 €/m²
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
telefonu +4915158754338, e-mail: info@germanygroup.de

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia pokoje lub miejsce w pokoju
z umową najmu i meldunkiem, kontakt
Pon-Pt w godz. 9-17, tel.: 0152 06565253
Wynajmę pokój umeblowany dla Pani, Charlottenburg blisko S-Bahn
Savignyplatz, U-Bahn Wilmersdorferstr. Tel.: 0049 177 7150360
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 pokoje lub mieszkania. Tel.: +48 537 937239
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

Wynajmę pokój pani w pobliżu S-Bahn Landsberger Allee.
Cena 330 €. Tel.: 0176 88584029
Wynajmę pracującej Pani duży umeblowany pokój z zameldowaniem
od października 2019 do marca 2020. Lub udzielę samego zameldowania. Telefon 0172 3051689 lub +49 30 3234537
Tanie noclegi dla pracowników w Berlinie, małe mieszkanie 35 m²,
umeblowane, kuchnia, łazienka, ogrzewanie centralne, strzeżony
parking, TV Polonia, możliwość magazynowania, 8-20 Euro nocleg.
Tel.: 01575 1739556
Sprzedam mieszkanie w Berlinie Reinickendorf.
2-pok. z balkonem 64 m², słoneczne, IV p. (winda). Po remoncie.
Kontakt: 0176 47142759
Wynajmę pokój na Weddingu dwóm osobom, przy U-Bahn i S-Bahn.
Tel.:0049 176 24522153
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wynajmie – tu Berlin przoduje w wysokich czynszach, choć nie zmienia to
na razie aż tak bardzo średniej czynszów. Ogólnie rzeczywiście czynsze
w Berlinie są niższe niż w innych miastach w Niemczech.

Mieszkanie tylko po znajomości
- Berliner Mieterverein
o sytuacji w Berlinie

Pozostańmy przez moment przy tych porównaniach. Jak wygląda
sytuacja mieszkaniowa w Nadrenii Północnej-Westfalii? Czy mamy
tu do czynienia z przykładami wyjątkowo udanej polityki mieszkaniowej albo raczej duże miasta borykają się z podobnym problemem co Berlin?

W Nadrenii Północnej-Westfalii trzeba rozróżnić tzw. „linię nadreńską”,
czyli miasta położone bezpośrednio nad Renem jak Kolonię, Düsseldorf
czy Bonn. Tu rynek mieszkaniowy jest bardzo trudny, bo i tu mamy do
czynienia z dużym napływem ludności. Dlatego można tu mówić o podobnych problemach, z jakimi boryka się Berlin, a średnia czynszów
w Kolonii jest nawet wyższa niż w Berlinie. Ale w tym landzie znajdą się
również miasta, w których sytuacja jest o wiele lepsza jak np. Gelsenkirchen czy Paderborn. Miasta te mają inne problemy, ale na pewno nie
Kto w Berlinie próbuje wynająć mieszkanie, ten wie o czym mowa: wy- walczą z obłędem czynszowym.
soki czynsz, długie kolejki przy oglądaniu mieszkania i nikłe szanse na
wymarzone lokum. Ostatnie demonstracje pokazały, jak zła jest polityka Czy wobec tego ostatnie protesty i demonstracje były słuszne?
mieszkaniowa w stolicy Niemiec. Ale z podobnymi problemami borykają Niektórzy komentatorzy twierdzą, że w ten sposób przepędza się
się też inne niemieckie miasta. Reiner Wild jest dyrektorem zarządzają- inwestorów i chętnych do budowania mieszkań w Berlinie będzie
cym Berliner Mieterverein czyli Berlińskiego Stowarzyszenia Najemców. jeszcze mniej?
Kto i gdzie w Berlinie może aktualnie najszybciej znaleźć mieszka- Aktualnie nie mamy problemu z brakiem kapitału, ale raczej z nadmiarem
nie?
kapitału na rynku mieszkaniowym. Kapitał ten oczekuje zysku, na który
nie stać przeciętnego mieszkańca. Nie mamy więc wyboru. Jeśli inwestorzy zobowiązaliby się do budowania większej ilości mieszkań socjalnych,
Myślę, że nie da się szybko znaleźć mieszkania w Berlinie, chyba że ktoś byliby tu mile widziani. Ale nie robią tego, tylko stawiają na maksymalny
dysponuje wysokimi dochodami. Jeśli tak jest, to poszukiwania nie są zysk, czasem spekulują, zostawiają działki budowlane niezabudowane,
takie skomplikowane. Sytuacja komplikuje się u osób o niskich i średnich by za rok otrzymać za nie jeszcze większe pieniądze. Z takich inwestodochodach. Nie mam tu gotowej recepty. Na pewno należy obserwować rów miasto będzie mogło zrezygnować i dać szansę tym, którzy będą
portale z nieruchomościami, można też pisać bezpośrednio do dewelo- w stanie zaakceptować niższe zyski.
perów, ale najwięcej szans ma ten, kto zna wyprowadzających się akurat mieszkańców i zostaje zaakceptowany przez wynajmującego, który Znam polskie małżeństwo z piątką dzieci. Od ponad roku nie mogą
w ten sposób unika wizyty tłumów zainteresowanych.
znaleźć większego mieszkania. Czy to pojedynczy przypadek i moje
subiektywne spojrzenie czy może Berlińskie Stowarzyszenie NaW centrum Berlina nowe budynki mieszkalne rosną jak grzyby po jemców spotkało się już z przypadkami wykluczania interesantów
deszczu. Tam powstają mieszkania dla wszystkich?
ze względu na pochodzenie lub ilość dzieci?
Nie, niestety nie będą to mieszkania dla wszystkich. Mamy do czynienia
z brakiem równowagi i wielkim kryzysem. W tych nowych budynkach powstają przede wszystkim mieszkania własnościowe i ewentualnie bardzo
drogie mieszkania do wynajęcia. Oferta nowych mieszkań socjalnych
jest bardzo niewielka i wynosi mniej więcej 2 tys. mieszkań rocznie, podczas gdy dla osób o niskich i średnich dochodach brakuje 100 do 120
tys. mieszkań rocznie. Jak widać, sama budowa nowych mieszkań tego
problemu nie rozwiązuje.

W sytuacji, kiedy mamy tylu poszukujących mieszkania, właściciel ma
wręcz więcej możliwości, by wybrać idealnego dla siebie lokatora. Obcokrajowcy są często w gorszej sytuacji. Najczęściej poszukiwani są
niemieccy lokatorzy, z których każdy ma własne dochody i jest bez dzieci. To lokator bezproblemowy. Aktualna sytuacja na pewno nie pomaga
wspomnianym grupom.

Powiedzmy więc, co powinien zrobić przeciętny obywatel, by dostać mieszkanie w Berlinie? Czy Berlińskie Stowarzyszenie NajemNa czym polega więc problem wysokich czynszów w Berlinie? Dla- ców ma jakąś receptę?
czego tak trudno znaleźć tu ładne i stosunkowo niedrogie mieszkanie?
Dla pojedynczego mieszkańca nie mamy takiej recepty, bo na jedno
mieszkanie dla osób o niskich i średnich dochodach mamy 50 do 100
kandydatów. Ważne, by w podaniu o mieszkanie trochę się przedstawić.
Przede wszystkim mamy do czynienia z różnicą między podażą a popy- To zwiększa szanse wobec tych, którzy w ogóle nic o sobie nie piszą.
tem. W ostatnich latach co prawda wybudowano wiele nowych mieszkań, Ale oczywiście nie możemy zmienić własnych dochodów. Jeśli właściciel
ale ilość mieszkańców w Berlinie poszybowała o wiele szybciej w górę. decyduje według dochodów, to oczywiście osoby z zarobkiem 1500 euro
Co roku mamy tu ok. 40 tys. nowych mieszkańców, którzy przecież miesięcznie nie mają szans z tymi, którzy zarabiają dwa lub trzy razy
gdzieś muszą mieszkać. I tu zaczyna się ten słynny czynszowy obłęd, tyle. Na taką sytuację najlepszym jest budowa mieszkań socjalnych. No
ponieważ tę sytuację wykorzystują deweloperzy i właściciele mieszkań, i oczywiście, warto znać swoje prawa przy zawieraniu umowy. Podstawoktórzy przy ponownym wynajmie w drastyczny sposób podnoszą jego we informacje znajdą Państwo również po polsku na stronie Berlińskiego
czynsz. Już teraz w dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg mamy do czynie- Stowarzyszenia Najemców.
nia z czynszem podstawowym w wysokości 20 euro za metr kwadratowy.
To są wręcz paryskie czy londyńskie warunki. Ale również w przypadku Dziękujemy za rozmowę.
tzw. starych czynszów presja jest duża, bo właściciele chętnie je podwyższają argumentując modernizacją mieszkania i rosnącymi kosztami. Berliner Mieterverein:
https://www.berliner-mieterverein.de/sprachen/polnisch.htm
Ostatnio media mówią o problemie w Berlinie, ale czy stolica Niemiec jest tu szczególnie problematyczna? Mieszkania w Monachium, Frankfurcie nad Menem czy Stuttgarcie są przecież statystycznie droższe?
Statystyka nam tu niewiele pomoże. Faktem jest, że przeciętny czynsz
jest w Berlinie niższy niż w niektórych innych niemieckich miastach. To
jest związane z historią Berlina, gdzie poziom dochodów statystycznie
był i jest niższy niż gdzie indziej. Sytuacja jest już inna przy ponownym

Pamięć o Róży Luksemburg
w Berlinie

Z berlińską artystką, Rarą Kamińską, rozmawiała Monika Sędzierska.
Spotykamy się w centrum Berlina, w pobliżu Placu Róży Luksemburg i stacji metra o tej samej nazwie. Tutaj realizuje Pani projekt
„Phantom Monument” poświęcony Róży Luksemburg.
Tak. Stoimy na skwerku przy ul. Róży Luksemburg w Berlinie- Mitte. To
jest jedna z nielicznych miejskich przestrzeni publicznych, która należy
do instytucji kultury, do Kunstverein am Rosa Luxemburg Platz, która
mnie zaprosiła na wykonanie rzeźby w miejscu publicznym.
Rzeźby zajmują sporą część skwerku, choć na pierwszy rzut oka niełatwo skojarzyć je z postacią Róży Luksemburg. Jaki jest przekaz?

Reiner Wild - Berliner Mieterverein, Pressemappe

W kontekście Róży jej dziedzictwem nie są jej fascynacje wizualne czy
osobowościowe, lecz jej merytoryczna, ideologiczna praca. Postulaty
Róży dały nam czerwoną linię drogi do demokracji, jaką obecnie mamy.
Moje rzeźby są adaptacją pustych uchwytów na flagi, czyli jej typowego
narzędzia roboczego, demonstracyjnego i mówniczego, za które była
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Tak w międzyczasie są to głównie Marsjanie, wcześniej obsługiwaliśmy
jeszcze inne planety, ale przez bliskość Marsa do Ziemi ta grupa jest
dziś najliczniejsza.
Marsjanie często odwiedzają Ziemię, najczęściej jednak lądują
w Stanach Zjednoczony Ameryki Północnej. Jak Pani sądzi, dlaczego akurat tutaj?
To proste. Z wszystkich producentów filmów science-fiction Hollywood
płaci najlepiej. Producenci w Indiach płacą naprawdę głodowe stawki,
zresztą za raczej słabej jakości filmy. Japońskie produkcje w latach 80
i 90 robiły nam konkurencję, ale to już przeszłość.
Rozumiem przemysł filmowy w Japonii dotknęła również recesja.
Rara Kamińska - rbb/Monika Sedzierska

prześladowana. Wszystkie postulaty Róży są szalenie aktualne i można
z każdym wyjść dzisiaj na ulice!
Jak w Berlinie przyjmowany jest Pani projekt poświęcony Róży Luksemburg?
Mam bardzo duże poparcie, zarówno wśród osób związanych z powstaniem moich wystaw, jak i mieszkańców oraz ogólną akceptację społeczeństwa Berlina. Istnieją paradoksy, tak samo jak w Polsce. Np. bardzo
wiele osób z Niemiec Wschodnich wychowywanych było w przeświadczeniu, że Róża jest Niemką. Migranci z Rosji, którzy tutaj mieszkają,
wiele faktów nie znają, ponieważ zgodnie z dekretem Stalina wielu rzeczy nie można było tłumaczyć na rosyjski. Na przykład jej cała walka
ze Stalinem, jej oficjalna krytyka komunizmu, która jest publikowana we
wszystkich językach świata, nie istnieje po rosyjsku. Dlatego oni uważają, że Róża jest komunistką, a moim zdaniem nigdy nią nie była.
Projekt odbywa się w różnych miejscach związanych z życiem
i działalnością Róży Luksemburg. „Phantom Monument” w Berlinie
to jego kolejny etap. Jaki jest dalszy plan?
Moja rzeźba „Phantom Monument” będzie prezentowana w Berlinie
przez kilka miesięcy, właściwie przez cale lato. Jest to kolejna stacja
projektu, poświęconego stuleciu śmierci Róży Luksemburg w Berlinie,
gdzie została zamordowana ze względu na swoje przekonania i walkę
o demokrację. Następną stacją będzie Zurych, też w miejscu publicznym. Finalna wystawa odbędzie się w Zamościu, w miejscu urodzenia
Róży Luksemburg. Mam małą biograficzną zbieżność z Różą Luksemburg, ponieważ dorastałam w Zamościu, uczyłam się na studiach w Zurychu, obecnie mieszkam w Berlinie. Mimo, że pochodzę z Zamościa jako
dziecko nie wiedziałam nic o Róży, bo się o niej nie mówiło.

Noł! To był problem raczej kulturowy. Wie Pan, Marsjanie przylatują do
USA, bo to kraj wolności. Tutaj nikt nikogo nie pyta, skąd jest i dlaczego
tak wygląda. Marsjanie mogą się czuć tutaj swobodnie. Przynajmniej tak
było do niedawna.
Oj, jakieś problemy.
Marsjanie przylatują na Ziemię bez paszportów i wiz, nie wypełniają deklaracji migracyjnej czy turystycznej. Można powiedzieć, że są nielegalnymi. Niestety klimat w tej kwestii ostatnio się zmienił. Ameryka odchodzi od swoich wolnościowych korzeni. To też ma wpływ na moją pracę
z Marsjanami.
Jest ciężko?
Oj, nie jest lekko. Rozmawiamy z przedstawicielami administracji. To
oczywiste, że nie da się wybudować muru na niebie. To nie byłby jedyny
bezsensowny mur. Póki co udajemy, że Marsjan nie ma, a w filmach sci-fi
grają aktorzy.
I jak?
No niestety, widzowie tych filmów szybko zauważają braki dublerów. Ale
rośnie front obywatelski wobec polityki migracyjnej USA. Mam nadzieję,
że to pomoże.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Państwem. Moim gościem przy mikrofonie była pani Krystyna Ajzenholc. Za rozmowę
dziękuje Adam Gusowski. Słuchaczom radia COSMO po polsku
dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym
człowiekiem już za miesiąc. Do usłyszenia.

Kiedyś się nie mówiło, a teraz, mimo, iż Róża Luksemburg jest jedną z dwóch najbardziej znanych Polek na świecie, w Polsce pamięć
po niej jest częściowo wymazywana.
Rzeczywiście. Tak dzieje się w Zamościu - mieście UNESCO. Najbardziej znana osobowość z tego miasta praktycznie w nim nie istnieje.
W marcu 2018 roku została skuta tablica w renesansowym budynku, która znajdowała się tam od lat 70. Tuż obok jest dom Luksemburgów, gdzie
ona się urodziła, a nawet mieszkańcy Zamościa o tym nie wiedzą. Budynek niszczeje i w tej chwili jest rozbierany przez prywatnego inwestora.
Czy to sprawiło, że zaczęła Pani realizować projekt związany z Różą
Luksemburg?

Gauloises - Piotr Mordel

Moje zainteresowanie tą postacią zaczęło się, kiedy zauważyłam, że
znika zarówno z mojej przeszłości, jak i przeszłości europejskiej. Mieszkałam w kilku różnych krajach na ulicach noszących jej nazwisko. W tej
chwili tylko jedna z tych ulic jest zachowana. Tak samo jest z innymi
miejscami noszącymi jej nazwisko. Nazwy zostały zmienione, więc Róża
znika z naszej pamięci.

Kto tu pali Gaulojzes?
Stałym elementem radia COSMO po polsku jest magazyn satyryczny
Klubu Polskich Nieudaczników w Berlinie, Gaulojzes Golana, który co
miesiąc komentuje naszą rzeczywistość. W tym roku Gaulojzes Golana
szuka w Układzie Słonecznym alternatywy do życia na Ziemi, której, jak
twierdzą autorzy magazynu, nie da się już uratować od zagłady. Z planet
Układu Słonecznego wysyłają depesze “Gaulojzes Golana w COSMOSIE”. Nieodzowną częścią każdego magazynu Gaulojzes Golana jest
“Rozmowa z Ciekawym Człowiekiem”. Poniżej zapis rozmowy z Krystyną Ajzenholc, związaną z czerwoną planetą.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Od lat mieszka Pani w Stanach Zjednoczonych.
Yes, dokładnie w L.A., Hollywood
Tutaj założyła Pani agencję “UFO for USA”, firma obsługuje Marsjan.

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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nów – niejednokrotnie wspaniałych czy
wręcz bohaterskich – uległa kompletnemu zapomnieniu. Nie znalazły również
pełnego odzwierciedlenia w zagranicznych publikacjach słownikowych, a jeśli
już, są bardzo fragmentaryczne, nie ukaProszę opisać siebie i swój udział zują całej prawdy i przeważnie nie inforw publikacji książki „Twórcy Wizerun- mują o polskim rodowodzie danej osoby,
ku Polonii”
co w przypadku częstej zmiany imion
i nazwisk prowadzi do dezinformacji.
Od 30 lat zajmuję się biografistyką polonijną. Przez 20 lat mieszkając we Francji Kto stoi za książką? Od strony organii obecnie, mieszkając w Polsce. Jestem zacyjnej, wsparcia, jak i treści?
autorem i współautorem ponad 60 publikacji książkowych o Polonii, ponad 2000 Wydawcą albumu jest Stanisław Kowalartykułów z zakresu biografistyki polo- ski – wielki filantrop i społecznik, założynijnej w prasie polskiej i polonijnej oraz ciel i prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć
inicjatorem i organizatorem 20 Międzyna- z Pomocą” oraz Fundacji Sedeka.
rodowych Sympozjów Biografistyki Polonijnej, które odbyły się w różnych krajach Jaki jest cel tej publikacji i co
Europy. Jeśli chodzi o album „Twórcy wi- w niej znajdziemy?
zerunku Polonii” to jako redaktor tej serii
zajmuję się doborem postaci i tworze- Miliony Polaków i osób polskiego pochoniem ich not biograficznych. Skład i układ dzenia na przestrzeni stuleci zapisało
graficzny jest dziełem artysty grafika Sta- się złotymi zgłoskami na kartach historii
nisława Małeckiego.
krajów swojego osiedlenia. Celem naszej serii jest ukazywanie ich dorobku
Skąd wziął się pomysł na wydanie i uchronienie od zapomnienia ich wkładu
książki o takiej tematyce?
w światową cywilizację. O ich dorobku
polskie społeczeństwo nad Wisłą nie wie
Powojenne dzieje Polski sprawiły, że te- praktycznie nic.
matyka polonijna w wymiarze jednostkowym nie znalazła miejsca w nowo pisanej W jaki sposób dobrane zostały osoby,
historii kraju. Nie znalazły w niej również których sylwetki prezentowane są na
miejsca tworzone poza granicami au- łamach publikacji?
tentyczne wartości i dokonania. Trudne Proszę pamiętać, że album „Twórcy widzieje Polski zaważyły na historiografii, zerunku Polonii” to seria wydawnicza.
na możliwościach przekazu osiągnięć Obecnie jesteśmy na etapie zakończenia
i wkładu w światową cywilizację miesz- prac nad drugim tomem, który zostanie
kających na obczyźnie Polaków oraz ich wydrukowany we wrześniu tego roku.
dzieci, które w wielu przypadkach urodzi- Następne tomy w latach kolejnych. Jeły się poza Polską, ale mają świadomość śli chodzi o dobór postaci, to korzystam
swojego pochodzenia i pomimo innego z mojego archiwum, które obejmuje kilobywatelstwa czy słabej znajomości ję- kadziesiąt tysięcy not biograficznych
zyka polskiego czują się związani z kra- Polaków mieszkających na obczyźnie.
jem rodziców. Konsekwencją tego jest W każdym tomie staramy się zaprezennieznajomość na Zachodzie polskich źró- tować kilkanaście postaci historycznych
deł i mała świadomość o udziale Polonii oraz kilkadziesiąt współczesnych, nie
w formowaniu naszej cywilizacji, a także unikając ukazywania przedstawicieli tzw.
błędy polegające na zaliczaniu Polaków „młodej Polonii”. Prowadząc badania podo innych narodowości. Wielomilionowa lonijne należy pamiętać, iż w odróżnieniu
Polonia zarówno swoją obecnością jaki od biografistyki narodowej biografistyka
i indywidualnymi czynami współtworzyła polonijna musi obejmować swoim zainteprzez lata historię kraju osiedlenia i tym resowaniem znacznie szerszy krąg osób.
samym historię kraju pochodzenia. Do- Osób nie zawsze wyrastających zdecytychczasowe, skromne polonijne badania dowanie ponad przeciętność społecznobiograficzne sprawiły, że większość czy- ści, w której przyszło im żyć, ale których
jednostkowe dokonania zadecydowały
o szczególnych funkcjach przywódczych
w lokalnych grupach polonijnych. Dobór biograficznych badań polonijnych
jest zbliżony do formuły regionalnych
słowników biograficznych. Są to osoby,
które w swoim życiorysie nie miały wielkich osiągnięć na skalę całego państwa,
narodu, większych struktur politycznych,
ale których dokonania wyrażały potrzeby
lokalnej społeczności, były niezbędne dla
jej egzystencji oraz rozwoju cywilizacyjnego, politycznego i materialnego.

TWÓRCY
WIZERUNKU POLONII

Czy, przyglądając się historiom prezentowanych w niej osób, można zauważyć jakiekolwiek cechy wspólne
tych postaci (poza życiem za granicą)?

Zbigniew Judycki

które w swoich wspólnotach, w którym
przyszło im żyć poprzez twórczość artystyczną, literacką czy działalność społeczną mają trwały wkład w rozwój kultury
i cywilizacji europejskiej czy światowej.
Do jakiej grupy odbiorców kierowana
jest publikacja?
Publikacja kierowana jest do szerokiej
grupy odbiorców, osób, które interesują
się biografistyką polonijną, ale również
badaczy czy naukowców. Album został
pomyślany i zaprojektowany jako publikacja przybliżająca ciekawe sylwetki,
a przez to zachęcająca do pogłębionych
badań naukowych nad polską emigracją,
której charakter zmienia się w zależności od sytuacji polityczno-gospodarczej
na świecie. To nie są emigranci wyjeżdżający za ,,chlebem” – to wykształceni,
kreatywni ludzie świadomi swojej wartości i możliwości zaistnienia w kulturze innych narodów.
Z jakim odbiorem się spotkała?
Album „Twórcy Wizerunku Polonii” zyskał
sympatię czytelników i pozytywne recenzje wydawnicze. Cieszy się zainteresowaniem nie tylko osób przedstawionych,
ale również osób interesujących się Polonią i dostrzegających potrzebę pracy nad
biografistyką polonijną. Mamy nadzieję,
że dzięki serdeczności wydawcy Pana
Stanisława Kowalskiego będziemy kontynuować to wydawnictwo.
Gdzie można nabyć tę publikację?
Album w cenie 60 zł plus koszty przesyłki
można nabyć korespondencyjnie, pisząc
na adres:

Małgorzata Kuć
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
Przyglądając się sylwetkom zamieszczo- tel. +48 881 938 055,
nym w albumie, można śmiało stwierdzić, adres mailowy: m.kuc@dzieciom.pl
że łączy ich polskość i silne poczucie
więzi z krajem swoich przodków. Two- Dochód ze sprzedaży albumu przeznarząc, żyjąc na obczyźnie, pamiętają o ko- czony jest na pomoc chorym dzieciom.
rzeniach poprzez pielęgnowanie i kultywowanie tradycji Ojców. Są to postacie,
Anna Burek
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Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula
Państwa specjaliści od:
Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów
z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym
Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

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

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

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis
Alt-Tegel

Agnieszka Ziolkowska
Dr. med. dent.

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

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

Pn.

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

Wt.

900-1300
00
00
15 -19

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

Beata Mydlowska
Zahnärztin

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

Czw.

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

Pt.

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

ZDROWIE

praxis@dentes-zahnaerzte.de



stomatolog i lekarz medycyny

Margareta Śliwiński

Master of Science Kieferorthopädie

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
dzieci, młodzieży i dorosłych

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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00
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Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Fr

8-14

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

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

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

Ortopeda i traumatolog

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

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

Grupy powiązane z AA

NA (Anonimowi Narkomani): sobota 18.00 – 20.00,
Sekis Mauerritze, Mauerstr. 6, 13597 Berlin (Spandau).
e-mail: dda.berlin.wen@gmail.com

ALKOHOLIZM

- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

lek. med. Marek

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

Kubicki

specjalista intensywnej terapii

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

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

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG
Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon.+ Śr. 12.30 - 19.00, Wt.+ Cz. 8.00 - 14.00,
Pt. 9.00 - 14.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku
PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska
Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń.
Pomoc indywidualna oraz terapia par.
Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

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

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

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

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

GABINET PSYCHOTERAPII
4, 10117 Berlin
BARBARA KREMER Kronenstrasse
Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

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

Gabinet Logopedyczny
Anna Kolesinski

staatl. gepr. Logopädin

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

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

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

LOGOPEDA

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

Domowa Stacja Opieki "Galerie"
MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

PANIEROWANY ŚWIAT KURCZAKA

Szanowni Państwo, sukces panierowanego
kurczaka to nie jest przypadek. To tysiące
godzin eksperymentów i testów. Dodam, że
kurczak panierowany pewnego pułkownika
miał to szczęście, że powstał na terenach
USA, w innym miejscy byłoby o wiele gorzej,
zginąłby w zapomnieniu jak wiele innych
przepisów. Charakterystyczna pomarszczona panierka, którą pokryte są kawałki kurczaka i ich smak, to dziś symbol sieci restauracji
KFC. To hit, który ma fanów na całym świecie, a szczególnie wśród dzieci, które uwielbiają to danie. Sieć KFC pilnie strzeże swoich przepisów, jednak metody panierowania
nie udało się utrzymać w tajemnicy. Dzisiaj
mam dla was sprawdzone podobne przepisy.
A tak na marginesie, w recepturze tej słynnej
panierki nie ma żadnych wymyślnych składników. Wiele osób sądzi, że swoją chrupką
strukturę zawdzięcza pokruszonym płatkom
kukurydzianym. Otóż nie. Wystarczy tylko
mąka, mleko, proszek do pieczenia i jajka,
a smak to przyprawy. Cała sztuka w wykonaniu. Oni po prostu odpowiednio to smażą.
KURCZAK PANIEROWANY
Z MEXICO CITY

- do panierki:
1. 1 i 1/2 szklanki (200g) mąki
2. 1 szklanka (110g) skrobi kukurydzianej
3. 2 łyżeczki czerwonej papryczki chili,
4. 1 łyżeczka czosnku w proszku
5. 1 łyżeczka nasion kopru włoskiego
6. 2 łyżeczki suszonej kolendry
7. 2 łyżeczki proszku do pieczenia
8. Szczypta pieprzu
9. 2 łyżeczki soli
10. olej do głębokiego smażenia
Do miski wlewamy mleko, dodajemy sok
z cytryny i odstawiamy na 5-10 minut. Następnie dodajemy wszystkie składniki marynaty i mieszamy. Marynujemy kurczaka
przez cztery godziny w lodówce. Przygotowujemy panierkę w osobnej misce i dokładnie mieszamy składniki. Kurczaka wyjmujemy z marynaty i panierujemy w mieszance,
powtarzamy to jeszcze raz dokładnie, marynata i do panierki. Smażymy po przygotowaniu wszystkich kawałków w głębokim tłuszczu przez 12-15 minut, aż kurczak będzie
ładnie brązowy.
UWAGI - dotyczą wszystkich przepisów
na smażenie w głębokim tłuszczu.

Dzięki uprzejmości pani Saira Farhan (Mexico City) przedstawiam fantastycznego kur- 1: Smaż zawsze na średnim ogniu!
czaka po meksykańsku. Proponuję przygo- 2: Pozostaw marynowanego kurczaka
tować więcej, bo danie to szybko znika.
w temperaturze pokojowej przez 30 minut przed smażeniem. Jeśli zaczniesz
go smażyć po wyjęciu z lodówki, temSKŁADNIKI:
peratura oleju spadnie, a twój kurczak
nie usmaży się równomiernie. Plus bę- do marynaty:
dzie mocno wchłaniał olej, co oznacza
1. 1 i 1/2 szklanki (375 ml) mleka
brak chrupkości.
2. 1 i 1/2 łyżki soku z cytryny
3: Nie smaż więcej niż 3 - 4 sztuki na raz.
3. 2 łyżeczki suszonego rozmarynu
Zatłoczenie patelni kurczakiem obniży
4. 3 łyżeczki czerwonej papryczki chili
temperaturę oleju, zwiększy czas goto5. 3 łyżeczki soli, 1 łyżeczka proszku karwania i sprawi, że powłoka z mąki będamonu,
dzie tłusta.
6. 1 łyżka drobno posiekanego czosnku
4: Bardzo ważne jest utrzymanie tempera7. 1 łyżka drobno posiekanego imbiru
tury oleju 175°C. Zbyt gorący olej spra8. 3 jajka
wi, że zewnętrzne powierzchnie bardzo
9. 1200g uda z kurczaka bez kości (dla
szybko staną się ciemne, a wnętrze bę4-5 osób)
dzie dalej surowe.
KURCZAK PANIEROWANY
POMARAŃCZOWY
Sos:
1. 2 łyżki oleju
2. 2 łyżeczki czosnku (mielonego)
3. 1 łyżka startego imbiru
4. ½ łyżeczki płatków chili
5. 1 łyżka białego wina
6. 1,5 łyżki sosu sojowego
7. 5 łyżek octu jabłkowego (winnego)
8. 3 łyżeczki cukru
9. 2 łyżki wody
10. 2 łyżki świeżego soku pomarańczowego
11. 1 łyżka skrobi do zagęszczenia sosu

KONTAKTY | 29 | KONTAKTY

Panierka:
1. 2 piersi kurczaka pokrojone w kostkę
(1,5 – 2 cm)
2. 1 jako
3. 1 łyżeczka białego pieprzu
4. 1,5 łyżeczki soli
5. ½ szklanki skrobi ziemniaczanej
6. ¼ szklanki mąki,
Piersi kroimy w kostkę, dodajemy do miski
jajko, pieprz, sól, delikatnie i dokładnie mieszamy. W osobnej misce mieszamy składniki panierki – mąkę ze skrobią. Panierujemy
kurczaka i smażymy na złoto w głębokim
tłuszczu. Usmażone kawałki odkładamy,
a olej zachowujemy na kolejne smażenie. Na
patelni z odrobiną oleju mieszamy wszystkie
składniki sosu (bez skrobi) i lekko podgotowujemy, dodajemy kurczaka i chwilę smażymy, mieszając. Na koniec zagęszczamy
sos skrobią (1 łyżka z odrobiną zimnej wody)
i mieszamy, aby sos pokrył kawałki kurczaka
i zgęstniał. Gotowe.
KURCZAK KFC – odarty z tajemnicy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 cały kurczak podzielony na kawałki
2 jajka roztrzepane z 1/2 szklanki mleka
2 szklanki mąki
2 łyżeczki soli
1 łyżeczka pieprzu
2 łyżeczki chili w proszku
1/2 łyżeczki glutaminianu sodu
2 łyżeczki czosnku granulowanego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
olej do smażenia

Kurczaka dzielimy na kawałki, udka, podudzia, skrzydła, piersi na pół, grzbiet na pół,
zostawiając mięso na kostkach. Następnie
robimy marynatę. W misce mieszamy jajka,
½ pieprzu, ½ soli, ½ glutaminianu, ½ czosnku,1/2 chili. Wkładamy kawałki kurczaka
i dokładnie mieszamy. Pokrywamy całego
kurczaka marynatą. Odstawiamy do lodówki na 2-3 godziny. W drugiej misce mieszamy mąkę z pozostałymi: chili, czosnkiem,
pieprzem, solą i proszkiem do pieczenia.
W garnku rozgrzewamy olej do temperatury
175°C. Marynowanego kurczaka obtaczamy
mocno i dokładnie w mieszance mąki i przypraw, otrzepujemy lekko, ponownie marynujemy oraz obtaczamy w mące. Wkładamy
ostrożnie do gorącego oleju i smażymy na
mocno złoty kolor. Wyjmujemy usmażone
kawałki kurczaka na papierowy ręcznik, aby
odsączyć je z nadmiaru tłuszczu i podajemy.
Sosy i dodatki według uznania.
Bogusław Sypień

USŁUGI / INNE
Pogotowie zamkowe dzieñ i noc

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

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

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Blower Door Test

Testy szczelności budynków

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

kubielektro@gmail.com

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

N A G R O B K I

Mistrz Kamieniarstwa & Inż. KRZYSZTOF IMIELSKI

Tel.:

030/27497001

Mobil

0171 9074101

Roedernallee 7 - 13407 Berlin

Szafy z drzwiami suwanymi
Drzwi suwane przejściowe
Zabudowy wnęk
Meble kuchenne
Żaluzje poziome i pionowe
Plisy, markizy, rolety
Wszystkie produkty
wykonujemy na wymiar
Wysoka jakość
Konkurencyjne ceny
Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

DIKO
Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a
16552 Schildow

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

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

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

Wymierzanie oraz oferta bezpłatnie i bez zobowiązań dla klienta !

teleberlin.de
Inh. Teodor Mainka
Friedrich-Wilhelm-Straße 83
13409 Berlin
030 81868077
kom. 0176 48207784
poczta@teleberlin.de
Godziny otwarcia
Pon-Pt 9:00-14:00, 16:30-20:00

KOMÓRKI, INTERNET domowy i mobilny oraz
przedłużanie umów we wszystkich sieciach na terenie całych
Niemiec. Wszystkie porady są darmowe i w języku polskim.
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USŁUGI / INNE
POLSKI
,

ekspresowe kremacje.

www.chwolka.pl
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Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

zrozumieć

Tel.: 0177 3366646

towarzyszyć

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

www.sanssouci-bestattungen.de

tel. 0175 1200 662

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

www.fk-sat24.de

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

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

niedrogo

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

Tel.

364 36 859

HD.SAT

stylowo

REMONTY MIESZKAŃ
• Malowanie Tapetowanie,
Usługi
• Szpachlowanie Regipsy blacharsko-dekarskie
• Szlifowanie podłóg
Tel.: 0157 51263321
• Laminaty Płytki Wykładziny

Tworzenie stron sklepów internetowych

 info@it-webdesigner.eu
 0151 63000617

godnie

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

AMPER

Instalacje elektryczne i pomiary
mieszkania i domy

Tel.: +49 157 524 747 87

REMONTY MIESZKAŃ
parkiet laminat deski
cyklinowanie składanie mebli

tel: 216-34-32, mobil: 0157-59-640-537
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USŁUGI / INNE
Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków.
Najdłuższe doświadczenie (20 lat). Prawdziwe, nie podrobione
materiały, bardzo dobre firmy, dobre ceny, jesienne promocje.
Tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278

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

Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD.
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji.
Tel.: 0174 4973921

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

Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek, Podstrzykiwanie kwasem hyaluronowym; Mezoterapia igłowa; regeneracja koktailem; Cosmelan – najskuteczniejsza metoda
usuwania plam; Mikrodermabrazja, Mikroneedling – poprawa
gęstości i napięcia skóry.NOWOŚĆ: Wizażystyka – Makijaże; Lifting rzęs; Usuwanie owłosienia. Kosmetyka, B.Jankowska, tel.: 0176 49891284, e-mail: info@futurelines.de
Remonty mieszkań - malowanie, tapetowanie, szpachlowanie,
regipsy, cyklinowanie podłóg, panele i wykładziny podłogowe.
Wymiana okien i drzwi. Wszelkie prace remontowe. Wieloletnie
doświadczenie w Niemczech. Tel.: 0178 7296119, 030 52659181,
e-mail: Miroan@web.de
CENY PROMOCYJNE NA KOMÓRKI, zwiększona ilość internetu,
roaming, promocje na łącza domowe teleberlin.de
Inh. Teodor Mainka, tel.: 030 818 68 077, kom. 0176 482 07 784
Friedrich-Wilhelm-Str.83,13409 Berlin
Ty szukasz mnie! JA? A po co? załatwie ci naprawdę wszystkoszybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki termin na
meldunek, czy może czekasz już miesiącami na Kindergeld?
Magiczne Biuro odzyska Tobie - tylko w 3 tygodnie!
Dzwoń i wszystko będzie Twoje! Magiczne Biuro 030 28639869,
0178 1144095, e-mail: info-biurobp@gmx.de
Komputery - Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, Internetu/ WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych, także u Klienta.
Tel.: 030/30201944, Funk: 0162 1786980
Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela,
festyny, imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie
nagłośnienia i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890.
Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwanymi.
Meble na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na
ścianę zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity,
marmury i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne...
w atrakcyjnej cenie. Tel.: 0157 84556424, tel.: 0157 55481810;
www.festti.de
FRYZJERKA wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie,
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEX - rekonstrukcja 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 (mikroring, kreatyna). Agnieszka 0157 30430185
Terapia zespołów bólowych (kregosłup, mięśnie, stawy, głowa,
choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie stawów, reumatyzm, itp.)
Praktyka prywatna, terminy po uzgodnieniu telefonicznym.
www.praxis-vitalplus.de, tel.: (030) 23534789
Wykonujemy prace remontowe, szpachlowanie, malowanie,
regipsy, płytki, tapetowanie, elektryka, hydraulika, montaż drzwi,
okien, laminaty, kompletne remonty mieszkań. Tel.: 0151 71770337

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

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
Fryzjerka damsko – męska z długoletnim doświadczeniem
wykonuje usługi fryzjerskie z dojazdem do domu.
Tel.: 0157 32427380
Wykonuję prace tj. malowanie, tapetowanie, laminat, drobne prace
hydrauliczne, elektryka, szpachlowanie. Tel.: 0157 83615980
Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia
mieszkań, kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw,
dachy, fasady, kostka brukowa. Tel.: 0151 43405449
Pogotowie remontowe, wykonam drobne i większe prace
remontowo – naprawcze, elektryczne, montażowe w Twoim domu
czy też firmie. Składanie mebli. Czarek: 0162 2677500
Profesjonalna pomoc w składaniu wniosku o Kindergeld, oraz
pomoc w tlumaczeniu pism urzędowych. Wieloletnie doświadczenie
i znajomość przepisów. wnioski.pomagamy@gmail.com, kontakt
pon.- piąt. od 17.00 - 21.00 Tel.: 0163 1936244
Pranie tapicerki samochodowej, kompleksowe czyszczenie
aut, powłoki ochronne, polerowanie,usuwanie nieprzyjemnych
zapachów. Tel.: 015774539629
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

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

Matrymonialne / Towarzyskie
Pani lat 70/ 163 cm wesoła, uczciwa, zadbna lubiąca taniec, pozna
pana w podobnym wieku celem miłych wspólnych spotkań.
Tel.: 0151 71598859

Montaż anten, Sat - ustawienie anten, hotbird, pomoc techniczna
cyfrowy Polsat, NC PLUS instalacje SAT anteny, uchwyty, kable,
serwis – 0152 16849681 (WhatsApp) lub 0048 733568191
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FELIETON
Sezon na planowanie wakacji w pełni. Planuję
więc z rozmachem, jak co roku. Tym razem jednak wyjątkowo intensywnie. Głowę mam nabitą
ambitnymi planami, ducha karmię obietnicami
lenistwa i luzu, a znajomym, którzy pytają, jak
mam zamiar połączyć dwie skrajności oraz nie
zrujnować budżetu, odpowiadam śmiechem. To

będzie szalone lato.
Zaczynam od tego, na co czekałam najbardziej – upragnionego odpoczynku na łonie natury. Piaszczysta plaża, orzeźwiająca woda i dzień
spędzony na kocu z dobrą książką. Wokół szum drzew, szum fal,
w głowie też przyjemny szum. Dni spędzone na leniwej grze w karty,
wieczory – na graniu na gitarze i podziwianiu księżyca. W przerwach
od zbijania bąków – rower lub kajaki. Błogie „nicnierobienie” z dala od
miejskiego szumu. Jak bardzo na to czekałam przez cały zagoniony
rok! Do tego w kalendarzu wpisanych kilka weekendów z przyjaciółmi. Festiwale filmowe i muzyczne w gronie najbliższych. Rozmowy
o wszystkim i o niczym do białego rana. Wspólne późne śniadania,
zbyt wiele kaw, zbyt mocne trunki, zbyt głośny śmiech. Włóczenie się
bez celu i bez zobowiązań – bez poczucia, że coś musimy, coś wypada, czegoś nie wolno. Totalna swoboda, jak za czasów liceum – coraz
trudniej mi wrócić do tamtych emocji. Coraz bardziej więc cenię sobie
taką wolność.
Planuję też miesięczny kurs jazdy na desce połączony z intensywnym
treningiem siłowym. Wraz z dwiema przyjaciółkami pakujemy longboardy, ochraniacze i uderzamy na tor, na którym co roku o tej porze
spotykają się rzesze amatorów sportu na desce. Rano więc lekkie
śniadanie, w południe zdrowy lunch, po południu trening siłowy, a wieczorem – szusowanie przy soczystym zachodzie słońca. Przyda mi się
detoks od niezdrowego życia wiecznie niemającego czasu pracownika biurowego.
Dodatkowo mam zamiar spełnić marzenie o wynajęciu skutera i uderzeniu w drogę bez celu, z wiatrem we włosach, z książką w plecaku –
zatrzymaniu się w pierwszym lepszym miejscu, piciu kawy w jakiejś lokalnej knajpce i po prostu cieszeniu się tym, co tu i teraz. Chcę spędzić
czas na obserwowaniu ludzi, na byciu trochę z boku, nieuczestniczeniu
aktywnie w tym, co mnie otacza, a raczej trwaniu w biernej roli obser-

watora. To będzie jedno z tych doświadczeń, które zarówno przed, jak
i w trakcie i po powodują motyle w okolicy pępka i chorą ekscytację
spełniania maleńkich marzeń.
Zupełnie inne niż kolejny cel tych wakacji – na przełomie lipca i sierpnia
zgłębiać będę tureckie zwyczaje! Już nie mogę się doczekać smakowania ich tradycyjnych potraw, popijania w upale przesłodzonej, gorącej herbaty na zmianę z gorzką i gęstą jak smoła kawą. Szykuję się
na eksplozję kolorów i zapachów – targi warzywne, grille na świeżym
powietrzu i uczestniczenie w codzienności, tak podobnej, a jednak tak
innej od mojej. Czasem potrzebuję oderwać się na chwilę od mojej
rzeczywistości, zmienić perspektywę, nabrać dystansu, pobyć przez
chwilę w innym otoczeniu, poczuć się na chwilę kimś innym.
Na deser tego lata serwuję sobie jedną z najciekawszych stolic Europy.
Określaną jako miasto, które nigdy nie zasypia, w którym nie sposób
się nudzić. Podziwiać będę jej architekturę, zwiedzać urokliwe uliczki,
ale i zapuszczać się w mroczne podziemia. Chcę wybrać się do jej największych kompleksów muzealnych, ale też zejść wzdłuż i wszerz największe parki. Lubię zgubić się w miejskiej dżungli i przypadkiem trafić
na ciekawy koncert lub seans kina pod chmurką. Pozwolić sobie na
spontaniczność, nie planować, dać się zaskoczyć pokrętnej architekturze, zakręconym ludziom i przepełnionym galeriom. Dać się ponieść
przez ten dziwny miejski twór.
Plany ambitne i dla niektórych – karkołomne. Znajomi zachodzą w głowę, jakim cudem mam zamiar je zrealizować, nie planując jednocześnie głodówki do końca mych dni. Współpracownicy z przerażeniem
słuchają o wielotygodniowych planach, zastanawiając się, kto przejmie
moje obowiązki, kiedy zostanę zwolniona za zbyt długą labę. Rodzina
niepokoi się, kiedy w końcu usiądę na tyłku i zacznę zapuszczać korzenie. Rzeczywiście, mój czas nie jest z gumy, portfel nie należy do
niedomykających się, a zobowiązania nie pozwalają na spędzanie zbyt
wiele czasu na przyjemności podróżowania. Jednocześnie apetyt na
spełnianie marzeń nie maleje. A miasto, w którym mieszkam, pozwala
na ziszczenie nawet najbardziej karkołomnych planów. Tu, na miejscu.
Berlinie, jak dobrze, że Cię mam.
Anna Burek

Wokół badania MPU

zytywnego orzeczenia.

Badanie MPU (niem. Medizinische-Psychologische Untersuchung) potocznie nazywane
„Idioten Test ” to badanie medyczno-psychologiczne, na które osoby kierowane są z powodu
cofniecia uprawnień do kierowania pojazdami.
Badanie to ma na celu postawienie prognozy
na przyszłość, dostarczającej informacji o tym,
czy dana osoba wyciągnęła wnioski ze swojego
zachowania i poniesionych konsekwencji oraz
czy w przyszłości może bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Jednostką kierującą
na badanie MPU jest niemiecki wydział komunikacji (Fahrerlaubnisbehörde). Każdy, kto utracił
w Niemczech prawo jazdy (nieważne czy polskie czy niemieckie) ma szansę aby ubiegać
się o jego przywrócenie. Decyzję, jakie warunki
muszą zoastać spełnione, wystawia urząd ruchu drogowego. Najczęściej wymagane jest
poddanie sie badaniu MPU i dostarczenie po-

Najczęstsze przyczyny skierowania na badania MPU to:
- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (od 1,6 promila)
- kilkakrotna jazda autem pod wpływem alkoholu (np. 2 razy z 0,6 promila)
- prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub środków odurzających
- przekroczenie dopuszczalnego limitu punktów karnych (8 punktów karnych)
- prowadzenie pojazdu bez licencji
- ucieczka kierowcy z miejsca wypadku
- zagrożenie w ruchu drogowym (np. z powodu ryzykownych manewrów)
- fałszerstwo dokumentów (np. manipulacja tablicami rejestracyjnymi)
- jak również przestępstwa o potencjale agresji w ruchu drogowym, ktore
poddają w wątpliwość bezpieczne prowadzenie pojazdów mechanicznych: napaść, groźba, przymus, zabójstwo, gwałt, rabunek, zniewolenie,
szantaż itp.
- wady psychiczne i fizyczne

psychologiczna jest tak skonstruowana, że nie ma dla niej gotowego schematu. Pytania dobierane są indywidualnie. Dlatego we własnym interesie
jest, aby się do tej rozmowy odpowiednio przygotować, korzystajac np.
z kursów przygotowawczych do badań MPU.
Czy MPU można zrobić w Polsce?
Nie, nie można. Niemiecki urząd cofnął uprawnienia i niemiecki urząd decyduje, na jakich warunkach można starać sie o ich przywrócenie. Jeżeli
prawo jazdy zostało odebrane w Polsce, to o jego odzyskanie również
należy ubiegać się w Polsce.
Jak ominąć badanie MPU?
Na rynku można spotkać wiele ofert „bezproblemowego” uzyskania miedzynarodowego prawa jazdy za granicą (m.in. w Polsce, Czechach, Irlandii, Angli itd.) bez konieczności zdawania MPU. Oferujący zapewniają, że
w ten sposob uzyskany dokument pozwola legalnie poruszać się autem
po całym świecie. Po całym świecie oczywiście tak, ale z wykluczeniem
Niemiec. Wbrew temu, co można wyczytać na niektórych forach internetowych, prawo jazdy uzyskane za granicą (nawet legalnie) wcale nie
pozwoli ominąć badań MPU w Niemczech. Chcąc legalnie jeździć po
Niemczech jako kierowca, należy najpierw zaliczyć te badania, gdyż do
tego czasu prawo jazdy uzyskane za granicą nie zostanie uznane
w Niemczech.

Badanie MPU składa się z z trzech części: badania lekarskiego, testu psychologicznego sprawdzającego m. in.: reakcje na określone bodźce oraz
dla wielu osób najtrudniejszej części – rozmowy z psychologiem. Część
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bezpłatne porady

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

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

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

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY
od
1995 r.

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

ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!
w Berlinie

*

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

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

www.michael-zurek.de

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

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

rzetelny rzeczoznawca
dla
Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli
www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl
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STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?
MPU Vorbereitung („Idiotentest”)
mgr psychologii Małgorzata Voelkel
Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych
i medycznych. Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności
Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin,
www.mpu-in-berlin.de

ZABRALI TOBIE PRAWO JAZDY!?

ALKOHOL, NARKOTYKI, PUNKTY PRZYCZYNĄ?
Dzwoń: kurs, badania, zaświadczenie
wniosek, wgląd do akt w urzędzie.
Odzyskasz – 32 lata praktyki – DOLNY J.
Tel.: 0176 24346798 albo 030 6691210

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

Transport – Przeprowadzki

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

GSP - Autoservice, Gut, Schnell, Preiswert

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

będziesz obsłużony w warsztacie samochodowym

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

0176 83392933, 030 81473037

Auto Anmeldung Spandau
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
B-BB 1234
wymeldowanie
5-dniowe rejestracje (próbne)
Brunsbütteler Damm 11, 13581 Berlin
(naprzeciwko Spandauer Arcaden)
Mo-Do 8:00-18:00, Fr 8:00-17:00, Tel.: 030 35 10 62 28

www.kfz-zulassung-spandau.de
info@kfz-zulassung-spandau.de
Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz. Dowozy z domu
i pod dom, dowozy na lotniska, paczki. Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246
Megtrans - usługi transportowe (przeprowadzki, opróżnianie
pomieszczeń, przewóz sklep - dom). Berlin, Niemcy, Polska
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550,
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de

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

Wakacje w Berlinie
Nasze pociechy zapracowały
na zasłużone wakacje,
które trwać będą

od 20.06.do 04.08.2019 r.
To Wasz czas na słońce i odpoczynek.
Bawcie się dobrze!
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TURYSTYKA
TURYSTYKA

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

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
Pielgrzymka z Berlina do Medjugorje 04.09.-09.09.2019.
Przejazd autokarem sypialnym, 4 noclegi w hotelu ze śniadaniem
i obiadokolacja, droga krzyżowa na Górze Kriżevac, nabożeństwa
wieczorne i adoracje. Możliwość wizyty wodospadów Kravica, odwiedzenie
wspólnoty Cenacolo i Wioski Matczynej. Koszt pielgrzymki 370 Euro.
Agnieszka Mysliwiec Tel.: 016093903487, 01755305775,
aga.m11@outlook.de

na terenie której znajduje się:
basen kryty, sauna, jacuzzi, fizjoterapia,
restauracja, kawiarnia i parking.
Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo.

Tel.: 0048 785 869 981

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

piotr_swider@gmx.de

www.pttk-berlin.de

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE
BERLIN – PTTK BERLIN

PTTiK Berlin zaprasza w czerwcu na spacer po ogrodzie Sanssouci
w Poczdamie. Spotykamy się 16.06.19 (tj. Niedziela) w holu dworca
w Poczdamie przy głównej informacji o godz. 11:00.
Ogród Sanssouci składający się z wielu różnych ogrodów np. Lustgarten,
Rosengarten, Marlygarten, Nordischer Garten, Sizilianischer Garten rozciąga
się na przestrzeni około 300 ha pomiędzy obeliskiem a Neues Palais. Na
terenie ogrodu znajdują się także niezwykle ciekawe budowle pałacowe, które powstawały na przestrzeni wielu epok, począwszy od XVIII wieku aż do
upadku monarchii w 1918 roku. Centralnym punktem ogrodu jest oczywiście
królewska, letnia rezydencja, czyli Pałac Sanssouci, który nadał nazwę temu
ogrodowi. Pałac ten malowniczo położony na wzgórzu z sześcioma tarasami, często nazywany jest „Niemieckim Wersalem” i należy niewątpliwie do
jednych z najpiękniejszych pałaców w Europie. Zbudował go w latach 1745 47 dla Fryderyka Wielkiego wg szkiców samego króla, architekt Knobelsdorf.
Fryderyk Wielki spędzał każdą wolną chwilę w pałacu Sanssouci, aby zgodnie z jego nazwą doznawać w nim życia „bez trosk”, delektować się muzyką,
rozmowami z zapraszanymi do pałacu gośćmi i pięknem przyrody podczas
samotnych spacerów po ogrodzie o świcie. Dużą rolę w kszałtowaniu ogrodu odegrał sławny architekt krajobrazu, Peter Joseph Lenné. Stworzył on
z ogromnym rozmachem ogród krajobrazowy bawiąc się
przestrzeniamiiosiami.Wimieniuklubu„PTTiKBerlin”naspacerzapraszaElżbiet
Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.
/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

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Klub PTTK w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi
- „LATO z ... Berlinem”. Celem naszego spaceru jest Volkspark Jungfernheide
w dzielnicy Charlottenburg. Ten park, to dawny teren leśny z licznymi wrzosowiskami, to były rozległe królewskie rewiry łowieckie. Wraz z planem „Wielkiego Berlina” w 1920 r. został Charlottenburg wraz z częściami dawnych dóbr Heerstraße
i Jungfernheide, siódmą dzielnicą administracyjną Berlina. Nazwa tego obszaru,
Jungfernheide, wywodzi się od słowa - „panieńskie”, które dawniej oznaczało członkinie klasztoru benedyktyńskiego w Spandau, do którego majątek w średniowieczu
należał. Volkspark został zbudowany w latach 1920–1926 w ramach programu
awaryjnego, który opracował dyrektor ogrodów Charlottenburgu Erwin Barth.Koncepcja projektowa Bartha opierała się jedynie na niewielkiej ingerencji w głąb gęstego lasu(sosna, dąb i buk). W przeciwieństwie do tych odcinków parku przyrody,
w których można odpocząć, Barth zaprojektował w centrum Volksparku miejsca
do intensywnego użytkowania. To jest geometrycznie utrzymany obszar, z dużymi
placami zabaw i miejscami do opalania, basenem, brodzikiem, akwenem do wiosłowania, teatrem ogrodowym i centrum rekreacji dla dzieci. Ponad koronami drzew
króluje wieża ciśnień o wysokości 38 m. Ten ceglany budynek ekspresjonizmu zbudowano w 1927 r., mocno uszkodzony w czasie II wojny światowej, zachowany
i odrestaurowany w latach 80-tych. Pierwotnie z restauracją na dole, obecnie funkcjonuje kawiarnia. W latach 50-tych wiele części i budynków parku, które zostały
poważnie uszkodzone podczas II wojny światowej, stopniowo odbudowywano. Budowa autostrady miejskiej i lotniska Tegel w latach 70-tych doprowadziła jednak do
utraty większych obszarów we wschodniej części parku Volksparku. W połowie lat
80-tych przeprowadzono liczne prace rekonstrukcyjne w drzewostanie i budynkach
częściowo zaniedbanego Volksparku Jungfernheide.
Spotykamy się na stacji metra U-Bhf. Halemweg, w sobotę 29 czerwca
o godz.11.00. Serdecznie zapraszamy.

Piotr Świderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
Hohenstaufenstr. 36 - 10779 Berlin tel/Fax:0049/30/85727737
mobil-0049/15218674590/e-mail: piotr_swider@gmx.de
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Głowa boli, mózg puchnie
i co z tym zrobić?
Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo nad tym, dlaczego człowiek staje
się ponurakiem? Dlaczego zaczyna przypominać przejrzałą purchawkę?
Jest szary po wierzchu jak ona i jak ona pomarszczony na sto tysięcy jeden bruzd, z których każda jest wynikiem nieustannego niezadowolenia ze wszystkiego. Zaś od środka,
jak ona jest naładowana żółtym proszkiem
gotowym, by w każdej chwili wybuchnąć i ubabrać wszystko dookoła, tak on, pełen jest żółci
grożącej otoczeniu katastrofą o sile tsunami.
Przy okazji; „żółć” jest najbardziej polskim, ze
wszystkich polskich słów, bowiem składa się
wyłącznie z liter z polskimi znakami diakrytycznymi. Nie ma drugiego takiego słowa i w tym
przypadku bynajmniej nie chodzi mi tylko o kolor. Czy zastanawialiście się, Droga Czytelniczko/Drogi Czytelniku, dlaczego tak wiele w nas
żółci??? Dlaczego tacy jesteśmy??? Wszak
małe dziecko, niemowlę, jeśli tylko jest zdrowe
i najedzone, bawi się przez cały czas. Wszystko
je śmieszy. Człek dorosły, nawet gdy mu nic nie
dolega i nie jest głodny, to i tak jest niezadowolony. Ponury. A może to dorosłość jest chorobą
unicestwiającą dobre samopoczucie? Co sprawia, że zatracamy swoją dziecięcą skłonność
do śmiechu? I jakie są powody odzyskiwania jej
od czasu do czasu, co pozwala nam choć przez
moment bawić się jak dzieci? Odpowiedź na
oba te pytania brzmi tak samo: przyczyną jest
nasz mózg! Jak twierdził Tadeusz Boy-Żeleński,
geniusz obdarzony talentami Apollina i pracowitością Heraklesa; lekarz, tłumacz, krytyk, wydawca, liryczny poeta, zjadliwy satyryk, czujny
felietonista, wnikliwy krytyk teatralny, wybitny
znawca kultury francuskiej, bezkompromisowy strażnik zdrowego rozsądku i racjonalizmu,
społecznik – i tak mógłbym wyliczać bez końca
jego liczne walory. Otóż ten wspaniały człowiek
i intelektualista o niewyczerpanym poczuciu humoru, w eseju zatytułowanym „Śmiech” stwierdził, że: ”Mózg jest naszym tyranem, patologiczną naroślą na organizmie naszego animalnego
życia, nieustannie czynnym gruczołem, który
sączy nam przeważnie smutek. Dopóki u dziecka panuje idealne równouprawnienie pomiędzy
głową a jej anatomicznym przeciwieństwem,
dopóty udziałem dziecka jest doskonałe szczęście. Niestety, mija to zbyt prędko i zaczyna się
smutne samodzierżawie mózgu.” Dla dziecka
te antypody jego ciała nie są źródłem żadnych
kłopotliwych dylematów. Dla dorosłego tak.
Aczkolwiek i dorosłym aż nadto często zdaża
się o indywidualnej specyfice owych antypodów
ciała zapominać i mylić ich funkcje, traktując je
wymiennie. Niejedna „tęga głowa” okazywała
się być swoim przeciwieństwem i nieraz okazywało się, że to nie głowa, lecz jej przeciwieństwo jest źródłem myśli i czynów. Jednakowoż
owe zamiany funkcji anatomicznych detali,
stwarzające jedynie pozory równouprawnienia utraconego w dzieciństwie, pojawiają się
w sposób niekontrolowany i niezamierzony. I tu
musimy koniecznie powrócić do cytowanego
eseju Tadeusza Boy’a Żeleńskiego. Zakończyliśmy na tym, że po okresie dzieciństwa, mózg
bierze nas w samodzierżawie w którym króluje smutek.”Stan ten byłby nie do wytrzymania
i skończyłby się zapewne masowem samounicestwieniem świata.” – stwierdził autor w dalszym ciągu, ale wlał w nas otuchę konstatacją:
„Otóż mózg, ponieważ jest bardzo inteligentny,
uznał, że trzeba dać nam trochę wytchnienia
i sam wymyślił sposób, za pomocą którego możemy zakpić sobie z niego i zapomnieć na chwilę o jego istnieniu. Tym sposobem jest humor,
najwyższy produkt mózgu.” No, może nie każdego mózgu – dodam od siebie. Ale wyjątkami
nie będę się zajmował, bo i tak już zbyt wiele
poświęciłem im uwagi wcześniej. Zatem nasz
mózg z jednej strony odbiera nam przyrodzoną wesołość i radość życia, które tracimy wraz
z dorośleniem i tzw. mądrzeniem, lecz z drugiej
strony pozwala nam na chwile zabawy, czasem
nawet szalonej, chroniące nas, czyli także jego
– tzn. nasz mózg – przed zagładą w ponurym

szaleństwie. Już z tej konstatacji wyłania się
obraz śmiechu, jako niezwykle poważnego zagadnienia życiowego i naukowego. Nic dziwnego, że jego skomplikowaną naturą zajmowały
się najtęższe umysły wszystkich epok, a wyniki ich dociekań znalazły finał w najpoważniejszych dziełach z zakresu różnych dyscyplin
naukowych, od medycyny poczynając, a na
filozofii kończąc. Tadeusz Boy Żeleński w przywiedzionym tu przeze mnie eseju skwitował te
naukowe poczynania następującymi słowy: […]
Radosne zdumienie molierowskiego pana Jourdain, gdy się dowiaduje, że od 40 lat mówił
prozą, niczem jest wobec zdumienia człowieka,
który się dowiaduje, jak skomplikowanej czynności psychofizycznej dopuszczał się, ilekroć
parsknął mniej lub więcej głośnym śmiechem.
A literatura filozoficzna dotycząca śmiechu ma
tę wielką zaletę, że równocześnie z teorią, dostarcza i praktyki. Bo raz po raz, kiedy się czyta
te wywody, pusty śmiech – tak, śmiech! – bierze
człowieka; „a potem litość i trwoga”, jak mówi
poeta. Boże, ileż bredni napletli ci wielcy ludzie!
Może dlatego zagadka śmiechu była tak długo
nie do rozwiązania, bo się nią zajmowały osoby
tak poważne […] Zatem przytoczmy przykłady
tego, o czym autor mówi w powyższym stwierdzeniu.
Najwięksi
filozofowie
traktowali śmiech z całą surowością, jaką uważali za
przynależną ich profesji. Na przykład taki Platon dostrzegał w śmiechu wyłącznie refleks
zła i szpetoty. Tak, tak proszę Państwa! Zło
i szpetota wedle Platona są wyłącznymi źródłami śmiechu. Cóż, przyznaję – choć niechętnie
– że nieraz trudno doszukać się piękna i dobra
w niektórych żartach. Jeszcze gorzej śmiech
oceniany był przez Arystotelesa. Ten istotę
śmiechu dostrzegał w poniżeniu. Mówiąc kolokwialnie, istotą zabawy miałoby być zrobienie
kogoś „w balona” – że pozwolę sobie użyć tego
dość już archaicznego określenia. Faktycznie,
zjawisko takie jest stosunkowo łatwe do zaobserwowania w realiach społeczno-politycznych,
zatem trudno, tej w gruncie rzeczy uwłaczającej śmiechowi opinii, tak całkiem zaprzeczyć.
Cyceron z kolei uważał, że brzydota jest jedyną dziedziną śmieszności i w tym stwierdzeniu był niezwykle bliski Platonowi. Co nie
powinno dziwić. Brzydota i tylko ona miałaby
wywoływać śmiech. A coś, czego źródłem jest
brzydota, nie może być ze swej istoty piękne.
Więc i twarz uśmiechnięta jest brzydka. Średniowieczni scholastycy i religijność tej epoki
w ogóle nie pozostawiają złudzeń co do poglądów na śmiech, lansowanych przez myślicieli,
teologów i filozofów. Przejdźmy zatem od starożytności od razu do czasów nowożytnych. Do
sformułowań nowożytnego filozofa angielskiego Thomasa Hobbesa, który usiłował wyjaśnić
pojawienie się śmiechu, jako wyniku nagłego
poczucia triumfu, zrodzonego z poczucia wyższości. Czyli śmiech jest po prostu przejawem
triumfalizmu – co w pewnym stopniu odpowiadałoby realiom naszego życia publicznego –
przykłady każdy odnajdzie z łatwością. Jedno
jest pewne: uczonych mężów, jeśli cokolwiek
rozbawiało, to nie były to sprawy przyziemne,
lecz wyłącznie wzniosłe. Na przykład taki Arthur Schopenhauer nie potrafił powstrzymać
się od łagodnego uśmiechu na widok prostej
stycznej do okręgu, bowiem obraz wyraźnych
kątów utworzonych przez nieprzecinające się
linie był dla niego źródłem humoru i uśmiechu
nie odparcia. Nie wiadomo czy i ewentualnie, co
jeszcze Schopenhaura bawiło. Za to wiemy, co
sądził o śmiechu jako takim, lecz o tym była już
mowa w poprzednim felietonie.
Poczucie wyższości
Kiedyś trzech rzemieślników wychwalało starożytny rodowód wykonywanych zawodów.
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- To mój fach jest najstarszy – rzekł stolarz –
bo mój przodek heblował i szpuntował deski na
arkę Noego.
- Nie, nie mój drogi – zaoponował ogrodnik –
mój przodek był zatrudniony w ogrodzie Edenu…
- Panowie! O czym wy mówicie? – z wyraźną
wyższością w głosie wykrzyknął elektryk – gdy
Pan Bóg zawołał; „Niech się stanie światło!”,
wszystkie przewody były już pociągnięte i podłączone.
I kto górą?
- Pan jesteś pijany jak ostatnie bydlę! – wykrzyknęła pewna pani prosto w twarz nieco zawianego jegomościa, który zatoczył się na nią
w tramwaju, bo ten właśnie ostro zahamował.
- A pani jesteś szpetna! – odparował mężczyzna – jesteś pani potwornie brzydka! A ja do
jutra wytrzeźwieję…
Przez delikatność
Pewien profesor był zmuszony nocować w hotelu w pewnym niedużym mieście. Niestety, wolnych pokoi jak na lekarstwo. Było tylko jedno
wolne łóżko w pokoju, w którym nocował już
ksiądz. Ten życzliwie zgodził się, by profesor
zamieszkał z nim na tych kilka godzin. Profesor
miał wczesny poranny pociąg, więc poprosił recepcjonistę o budzenie, ale tak by księdzu nie
przerwać snu. Tak też się stało. Profesor po cichu i po ciemku się zebrał. Ubieranie się w tych
warunkach nastręczyło pewnych trudności, ale
jakoś je pokonał i wyszedł z hotelu. W drodze
na dworzec mijał elegancki sklep odzieżowy
z jasno oświetlonym oknem wystawowym z dużymi lustrami. Zerknął w tę stronę i osłupiał;
bowiem w lustrze ujrzał człowieka w sutannie.
Stanął jak wryty, pomyślał i wykrzyknął:
- Cóż za dureń z tego recepcjonisty!!! Głupiec,
zamiast mnie, to księdza obudził!
Jakie pytanie, taka odpowiedź
-W jaki sposób zdołałeś narobić dziś już tak
wiele głupstw??? – zapytano kiedyś pewnego człowieka.
- Zwyczajnie – odparł – wcześnie dzisiaj wstałem…

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH,
NIE ZAWSZE ZNANYCH…
Niektórzy płyną na każdej fali, jaka im się
nadarzy i zawsze pozostawiają po sobie
brudną wodę.
Jurek Ciurlok „Ecik”
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na czerwiec 2019!!!
Renault Trafic Kasten L1H1 2,7t DPF AHK Airb
ABS Servo W
Hak holowniczy, ABS, poduszka powietrzna, filtr
wewnętrzny, wspomaganie kierownicy.

Cena: 8.990 €
RATY od
140 €/mies.

RATY od
125 €/mies.

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

Cena: 13.680 €

Volkswagen Golf Variant VI Match 2.0 TDI
Elektryczne szyby, klimatyzacja, skórzane wnętrze,
podgrzewane siedzenia, tempomat, ISOFIX, TPMS,
podgrzewane lusterka, reflektory biksenonowe,
przyciemniane szyby, światła do jazdy dziennej LED,
światła przeciwmgielne, system nawigacyjny, czujnik
zmierzchu, czujnik deszczu.

Toyota Yaris Edition 2014 1.33 Dual-VVTi
Automatik Keyl
ISOFIX, Elektryczne szyby, Keyless Go, klimatyzacja,
AUX-In, płyta CD, radio, port USB, kamera cofania,
czujnik zmierzchu, czujnik deszcz.

RATY od
109 €/mies.

Cena: 12.680 €

Cena: 8.790 €

Cena: 21.980 €

RATY od
30 €/mies.

Ford C-Max Trend 2.0
Elektryczne szyby, podgrzewane siedzenia, tempomat, ESP, Bluetooth, płyta CD, radio, podgrzewane
lusterka, przyciemniane szyby, światła przeciwmgielne.

Renault Kangoo Expression 1.5 dCi 90 FAP CD
AUX USB MP3
ABS, kontrola trakcji, ISOFIX, AUX-In,
Bluetooth, płyta CD, zestaw głośnomówiący,
MP3, Port USB, elektryczne szyby, podgrzewane lusterka, światła przeciwmgielne.

RATY od
115 €/mies.

Cena: 10.890 €

Audi A5 Sportback 2.0 TDI Navi Keyless EURO6
PDCv+h L
Elektryczne szyby, Keyless Go, klimatyzacja, czujniki parkowania przód i tył, tempomat, TPMS, Bluetooth, system nawigacyjny, port USB, komputer
pokładowy, światła do jazdy dziennej LED, reflektory ksenonowe.

Kia Cee’d Sportswagon Spirit 1.6 GDI
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, klimatyzacja, podgrzewana kierownica, czujniki
parkowania przod i tyl, podgrzewane siedzenia, komputer pokładowy, AUX-In, Bluetooth, płyta CD, zestaw
głośnomówiący, MP3, port USB, czujnik zmierzchu,
czujnik deszczu.

RATY od
115 €/mies.

Cena: 8.900 €

RATY od
120 €/mies.

Cena: 4.490 €

RATY od
90 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

aut.

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

Tel.: 769923-25

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

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

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

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

Kontakt:
Alina Winiarski
– zarząd
stowarzyszenia

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

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

Sobota
od 09:00 do 16:00

Polski Sklep na Adenauerplatz
Wilmersdorferstr. 95, 10629 Berlin
Tel.: 0157 713 365 77
W naszej ofercie posiadamy duży wybór wyrobów
garmażeryjnych, takich jak gołąbki, pierogi, sałatki,
ryby etc. Codziennie bardzo duży wybór ciast
polskich oraz prasy polskiej.
Codziennie świeże pieczywo z Polski.

ZAPRASZAMY!

APARTAMENTY I MIESZKANIA
nad morzem - od 49.000 €

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

Tel.: 0160 155 0510, www.javell-immobilien.de
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Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

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

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

Czynna: poniedziałek-piątek 9.00-18.30, sobota 9.00-13.00
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WĘDLINY, SERY,
PIECZYWO, CIASTA

TORTY

zapraszamy w godz.:

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

oraz wiele innych produktów
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