
TEL.: 030 / 324-16-32, FAX 030 / 375-91-850
e-mail: webmaster@kontakty.org

www.kontakty.org
NR 293 |LIPIEC| 2019 1995-2019



| | KONTAKTY KONTAKTY2

GRUPA MUZYCZNA

Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.

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

i wypożyczalnia nagłośnienia

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

Szanowni Czytelnicy!
 
Takie gorące lato, że nie pozostaje nam nic innego, jak 
nie narzekać i być przekonanym, że o to właśnie cho-
dziło! A zatem: cóż za przepiękna pogoda! Nareszcie 
możemy zadbać o opaleniznę, nareszcie nie mamy 
wymówek, by nie pojechać nad jakieś pobliskie jezio-
ro. Czas poznać te, na które brakło nam w poprzed-
nich latach czasu. Czas cieszyć się gorącem! Z „Kon-
takami” w ręku – rzecz jasna. A jest co czytać.
 
Anna Burek spotkała się z Jarosławem Kurskim za-
stępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Spo-
tkanie z berlińczykami zostało zorganizowane przez 
Mitte21 oraz DJV. Nasza reporterka rozmawia o tym, 
jaką gazetą jest dziś „Wyborcza”, a także stawia swe-
mu rozmówcy ważne pytania o pokój. 
 
Marta Szymańska jak co miesiąc poleca interesują-
cą wystawę. Trochę sztuki w tak piękne upalne dni 
naprawdę nie zaszkodzi, zwłaszcza że w salach mu-
zealnych jest klimatyzacja. Tym razem dziennikarka 
poleca udać się do Berlinische Galerie, by zobaczyć 
przepiękne obrazy Lotte Laserstein, jednej z najczul-
szych portrecistek Moderny. Artystka – jak czytamy - 
miała wielki talent do łączenia dwóch światów. Grała 
z cytatami z historii sztuki, ale też śmiało poczynała 
sobie z pędzlem, nierzadko imitując impresjonizm. 
Była wyjątkowo wrażliwą dokumentalistką lat mię-
dzywojennych. 
 
Jak zwykle prezentujemy na naszych łamach roz-
mowy, które odbyły się w studiu COSMO - Radio 
po polsku. Maciej Wiśniewski rozmawiał z Rober-
tem Solą i Pawłem Gontą z berlińskiej firmy „Hapas 
Guitars”. Panowie tworzą gitary i na nich świetnie 
grają. Zachęcamy do przeczytania tego wywiadu 
a także do odsłuchania go na stronach radia. 
Publikujemy również rozmowę Moniki Sędzierskiej 
z Barbarą Rejak, przewodniczącą Polskiego Towa-
rzystwa Szkolnego „Oświata”, jednej z najstarszych 
organizacji polonijnych w Niemczech. „Zaintere-
sowanie nauką języka polskiego w Berlinie weszło 
w nową fazę. Polakom, którzy przyjechali do Nie-
miec na fali tzw. emigracji europejskiej szczegól-
nie zależy na dwujęzycznym wychowaniu dzieci.” 
O tym – w wywiadzie. 
 
Na zakończenie polecamy wspaniały przepis na 
upalne dni od naszego kucharza Bogusława Sypnia. 
O tej porze roku większą ochotę mamy na zimne na-
poje niż na gorący obiad, dlatego tym razem przepis 
na sałatkę, która uzupełni idealnie naszą dietę. Panie 
i Panowie! Tylko u nas wspaniałe przepisy na sałat-
ki: odtruwające i uzdrawiające – oto one: „Sekrety 
warzyw”. Czas zacząć wielbić dary natury, których 
latem zatrzęsienie, a nade wszystko: kapustę, która 
zdecydowanie jest warzywem niedocenianym. Sałt-
kę można oczywiście schłodzić, wtedy będzie „nie-
mal zbawieniem dla rozgrzanych ciał.”
 
Wspaniałego lata życzy 
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  Wir 
     verstehen Sie! 

»

Ein Unternehmen der  
Autohaus Berolina Gruppe

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

  

  

  

  
 

Zapewniamy:

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

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

Kontakt w języku polskim:

Zentrum Berlin-Spandau

- Certy�kowanych sprzedawców z wieloletnim doświadczeniem
- Łatwe i uczciwe �nansowanie, leasing i okazyjne oferty
- Ogromny wybór: dostępnych jest ponad 1000 nowych 
   i używanych aut
- Gwarantowaną i sprawdzoną jakość naszych 
   warsztatów mistrzowskich
- Atrakcyjną kartę klienta, Berolina Joycard z wieloma  
  ofertami, rabatami, promocjami i innymi udogodnieniami
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LOTTE LASERSTEIN TWARZĄ W TWARZ
Berlińska malarka Lotte Laserstein (1898–1993) była jedną z najczulszych 
portrecistek wczesnej Moderny, kiedy to tradycją rywalizowała z nowo-
czesnością. Już jako trzydziestolatka była znana i na swoim koncie miała 
liczne sukcesy. Do 12 sierpnia w Berlinische Galerie możemy podziwiać aż 
48 obrazów i 9 rysunków artystki. 

Wystawa przyjechała do stolicy Niemiec 
z Frankfurtu, tutaj w Berlinie widzimy dodat-
kowo dzieła sztuki współczesnych jej artystów 
z lat 20tych i 30tych. Laserstein to wspaniała 
kronikarka tamtych czasów. Na wystawie mo-
żemy porównać jej twórczość z twórczością 
np. Konrada Felixmüllera, George’a Grosza, 
Maxa Liebermanna, Christiana Schada. Zro-
zumiemy wtedy, dlaczego realizm Laserstein 
jest tak wyjątkowy.

Artystka miała wielki talent do łączenia dwóch 
światów. Grała z cytatami z historii sztuki, ale 
też śmiało poczynała sobie z pędzlem, nie-
rzadko imitując impresjonizm. Była wyjątko-
wo wrażliwą dokumentalistką lat międzywo-
jennych. Portretowała kobiety i mężczyzn 
nowych czasów wszystkich klas społecz-
nych. Na jej obrazach wyglądają naturalnie, 
malarka wychodziła ponad typowe wtedy 
przedstawianie ludzi ze względu na role spo-

Lotte Laserstein, Russisches Mädchen mit Puderdose, 1928, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel 
Museum- ARTOTHEK © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Lotte Laserstein, Maler in den Dünen, um 1933, Dr. 
Michael Nöth, Kunsthandel und Galerie, Ansbach, Po-
tsdam, Bild: Christian Mitko, Fotografie, München
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Lotte Laserstein, Tennisspielerin, 1929, Privatbesitz, 
Bild: Lotte-Laserstein-Archiv/ Krausse, Berlin 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Adres:
Alte Jakobstraße 124–128
10969 Berlin

Godziny otwarcia:
7 dni w tygodniu od 10:00 do 18:00

Bilety:
Normalny dzienny: 10 euro
Ulgowy:    7 euro

Każdy pierwszy 
poniedziałek 
miesiąca     6 euro.

Wstęp bezpłatny do 18 roku życia.

Uwaga! 
Do 12 sierpnia galeria otwarta jest codzien-
nie, również we wtorki.

łeczne, które pełnili czy płeć. Nigdy nie ideali-
zowała swoich modeli, ale zawsze dbała o ich 
godność, nawet wtedy, kiedy portretowała ich 
nagich. Malowała kobiety i mężczyzn każdej 
klasy społecznej tak naturalnie, jak tylko po-
trafiła. Grała z rolami narzuconymi np. kobie-
tom przez społeczeństwo. To też dlatego jej 
twórczość jest niezwykle aktualna i aż prosi 
się o uwagę w dzisiejszych czasach, pełnych 
rozmów o tematyce dotyczącej płci kulturo-
wej.
 
Lotte Laserstein urodziła się w 1898 roku 
w miejscowości Pasłęk, w Prusach Wschod-
nich. Jej ojciec był protestantem, farmaceutą 
o korzeniach żydowskich. Umarł, gdy mała 
Lotte miała 3 lata. Matka wzięła wtedy obie 
córki (Lotte miała siostrę Käte) do swojej mat-
ki, która również była wdową, do Gdańska. 
Już od roku 1908 Lotte uczyła się malować. 
Jej nauczycielką była Elsa Birnbaum, siostra 
matki. W 1912 roku rodzina przeprowadziła 
się do Berlina. W 1921 Lotte zaczęła studio-
wać na Akademii Sztuk Pięknych. W Weimar-
skiej Republice kobiety miały nareszcie moż-
liwość studiowania w szkołach artystycznych, 
było to możliwe. Jej nauczycielem został 
Erich Wolfsfeld. Jednym z jej idoli natomiast 
był naturalista Wilhelm Leibl. Akademię ukoń-
czyła w roku 1927 po otrzymaniu wielu wyróż-
nień. W krótkim okresie czasu wzięła udział 
aż w 22 konkursach i wystawach zbiorowych. 

Swoją pierwszą indywidualną wystawę miała 
w roku 1931 w galerii Fritz Gurlitt w Berlinie. 
W 1933 naziści zakazali jej brania czynne-
go udziału w publicznym życiu kulturalnym. 
Przez kilka lat uczyła sztuki w prywatnej 
szkole żydowskiej. W 1937 roku wyemigro-
wała do Sztokholmu, gdzie uhonorowano ją 
wystawą w Galerie Moderne. To tam spotkała 
ją tragiczna wiadomość o tym, że jej matka 

została zamordowana. Ocalała na szczęście 
siostra. 

W 1954 roku, po latach w spędzonych w izo-
lacji,  opuściła Sztokholm i przeniosła się na 
południe Szwecji do Kalmaru, gdzie żyła 
z malowania portretów na zamówienie. Zo-
stała ponownie odkryta w roku 1987 i 1990 
dzięki wystawom w Agnew&Sons i The Bel-
grave Gallery w Londynie. Zmarła w Kalma-
rze w 1993 roku. Jej sztuka powróciła do Nie-
miec dopiero w roku 2003 na wystawę  “Lotte 
Laserstein: Moja jedyna rzeczywistość” w Pa-
łacu Ephraima w Berlinie. 

Na wystawie obecnej widzimy dzieła Laser-
stein powstałe przed emigracją w Berlinie  
oraz te powstałe na emigracji w Szwecji. 
Wszystko to zawdzięczamy Peterowi For-
sowi, urodzonemu w 1957 roku w Kalmarze 
entuzjaście sztuki, którzy wspierał artystkę do 
końca jej dni. W 2009 roku przekazał on Ber-
linische Galerie setki dokumentów dotyczą-
cych malarki. Niektóre z tych dokumentów 
również widzimy na wystawie. 

Berlińska Galeria pokazywała dzieła artystki 
już wcześniej. Tutaj należy wymienić przede 
wszystkim wystawę (również opisywaną na 
łamach „Kontaktów”) „Wiedeń- Berlin. Sztuka 
dwóch miast” z 2014 roku. Widzieliśmy wtedy 
obraz artystki prezentowany po raz pierwszy 
od 1928 roku „W tawernie”. Przez wiele lat 
uznany był on za zaginiony. Na tej wystawie 
podziwialiśmy również arcydzieło artystki 
„Wieczór w Poczdamie” z 1930 roku.

Marta Szymańska



| | KONTAKTY KONTAKTY5

Emigracja zarobkowa -
raport badawczy

17 czerwca 2019 r., Londyn – Według ba-
dań rynkowych1, prawie co druga osoba 
myśląca o emigracji w celach zarobko-
wych nie skończyła jeszcze 34 lat. Firma 
TransferGo, operator platformy do prze-
lewów międzynarodowych, postanowiła 
przyjrzeć się temu zjawisku i przebadać 
tę grupę - co piąty ankietowany chce zo-
stać za granicą powyżej 1 roku, a niemal 
7% planuje wyjazd na stałe. Z raportu do-
wiadujemy się również do których krajów 
młodzi chcą wyjeżdżać, z kim planują wy-
jechać i w jakich branżach chcieliby praco-
wać oraz jak wyjazd wpływa na domowe 
budżety rodzin.

Piętnaście lat temu dla Polaków otworzyły się 
europejskie rynki pracy, a wielu naszych roda-
ków wyjechało z kraju by spróbować swoich sił za 
granicą. Obecnie możemy mówić o liczbie nawet 
2,54 miliona polskich emigrantów przebywają-
cych poza granicami. Zgodnie z danymi z raportu 
„Migracje zarobkowe Polaków” ok. 1,6 miliona 
Polaków aktywnych zawodowo lub będących po-
tencjalnymi uczestnikami polskiego rynku pracy 
rozważa emigrację zarobkową. TransferGo, jedna 
z najszybciej rozwijających się platform do  reali-
zacji przelewów transgranicznych, postanowiła 
sprawdzić plany Polaków w kwestii podjęcia przez 
nich pracy zarobkowej za granicą1. Jak się okazu-
je, aż 93% respondentów bierze przykład ze swo-
jego najbliższego otoczenia, ponieważ posiada 
(71%) lub posiadało (22%) bliskich i znajomych za 
granicą. Wśród osób pracujących, w wieku między 
18 a 35 lat, które rozważają emigrację, 68% pla-
nuje pracować nie dłużej niż rok, z czego połowa 
myśli o wyjeździe na okres od dwóch miesięcy 
do pół roku. Prawie 7% ankietowanych planuje 
zakup biletu tylko w jedną stronę. Dokąd się wy-
bierają? Najpopularniejszą destynacją są Niemcy, 

które wskazał prawie co czwarty respondent. Na 
podium znalazły się jeszcze Holandia i Wielka 
Brytania z odpowiednio 12,5% i 11,7% głosów. 
Tuż za nimi znalazły się dwa kraje skandynawskie 
– Norwegia i Szwecja (8,5% i 5,8%), poza Europą 
respondenci wymieniali także Stany Zjednoczone 
(prawie 6% wskazań).

Planując wyjazd za granicę Polacy często zasta-
nawiają się czy wyjeżdżać w pojedynkę, z bliskimi, 
czy może w grupie znajomych. Jak się okazuje, aż 
45% badanych planuje wyjazd z partnerem lub 
partnerką, a 34,3% myśli o samotnej emigracji. Co 
ciekawe, na samotny wyjazd częściej decydują się 
panowie – tak wskazało 43,3% z nich. Z kolei więk-
szość pań – 51,4% ankietowanych – myśli o emi-
gracji w towarzystwie partnera. Wśród badanych 
młodych Polaków chęć zarobkowego wyjazdu za 
granicę najcześciej wyrażały osoby mieszkające 
na wsi - ponad 29%. Badanie zaprzeczyło stereo-
typowi, że wyjazd planują głównie osoby słabo 
wyskształcone. Osoby legitymujące się wykształ-
ceniem podstawowym i zawodowym stanowiły 
jedynie 5% uczestników badania rozważających 
emigrację. Spośród wszystkich przebadanych pra-
wie 43% wskazało, że zarabia obecnie w Polsce 
mniej niż 3000 zł „na rękę”.

„Polacy nie ukrywają, że głównym celem ich wy-
jazdu są po prostu lepsze zarobki, na które nie 
mogliby liczyć w kraju. Polacy są jedną z najlicz-
niejszych i najaktywniejszych grup użytkowni-
ków aplikacji TransferGo. ponad 70% polskich 
klientów firmy cyklicznie przelewa pieniądze 
z Wielkiej Brytanii do Polski. Tylko w zeszłym roku 
kwota ta wyniosła ponad 85 mln euro, a średnia 
miesięczna suma transferów ze wszystkich kra-
jów, w których jest dostępne TransferGo, wzro-
sła o 179%. Od 2013 roku suma przelewów do 
Polski rośnie rokrocznie średnio o 277%” – mówi 

Prawie połowa młodych Polaków planuje zarobkowe 
wyjazdy za granicę

Julia Ławniczak-Gościńska, Growth Marketing 
Manager w TransferGo. „Między innymi dzięki ich 
przywiązaniu do naszej marki, udało nam się dobić 
do granicy ponad 4 milionów transakcji!” – dodaje.

O TransferGo 

Założona w 2012 roku firma  TransferGo 
jest operatorem najszybszej i najbardziej 
niezawodnej platformy płatniczej w Euro-
pie. Jest też jedyną ogólnoeuropejską firmą 
oferującą przelewy pieniężne, która jest  
w stanie zagwarantować, że pieniądze dotrą 
do odbiorcy w jedynie 30 minut. Dla firmy 
najważniejsze jest dobro klienta, a działal-
ność prowadzona jest z pełną przejrzystością. 
Kierując się wygodą użytkownika, stworzyli-
śmy markę, której ufają tysiące klientów oraz 
opracowaliśmy produkt, który uwielbiają 
(ocena „Excellent” na Trustpilot, przy 96% 
ocen 5* oraz NPS na poziomie 83). Chcemy 
możliwie uprościć transgraniczne usługi fi-
nansowe i uwolnić je od sztucznie wytyczo-
nych granic.
 
Założyciel i prezes  Daumantas Dvilin-
skas  znalazł się w 2017  r. w rankingu For-
bes  „30 under 30”, a firma została ostatnio 
nominowana do nagrody „Najszybciej roz-
wijającego się startupu roku” na TechCrunch 
Europa Awards 2018. 

Web: www.transfergo.com/pl/how-it-works
FB: www.facebook.com/transfergo.poland/
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Lato w mieście

Jest to czas urlopów, zasłużonego wypoczynku i wzmożo-
nej turystyki. Na ten czas czekamy zawsze z utęsknieniem 
i chcemy by był wyjątkowy. Planujemy go praktycznie cały 
rok, wybieramy wspólnie z rodziną czasem góry, morze, 
wyjazd za granicę czy po prostu czas spędzony na ogród-
kach działkowych, u dziadków czy na skraju puszczy z do-
brą książką.

Jedziemy tam gdzie serce i zasobność portfela nas kieru-
je. Ważne na pewno jest by urlop był odprężeniem, wypo-
czynkiem i zapomnieniem choć na chwilę o tempie dnia 
codziennego. Zostawiamy za sobą codzienność, zawrotną 
prędkość życia w wielkim mieście i by sie wyciszyć i po-
układać myśli w miejscu gdzie szumi morze, świeci słońce 
a nad horyzontem gór pojawia się wieczorna zorza. Waka-
cje to czas kolorów, zapachów i wielu regionalnych imprez, 
np. święto truskawki, pomidora, podgrzybka, itp. Warto zo-
baczyć i popróbować lokalnych, sezonowych przysmaków. 
Korzystajmy z uroków lata do woli. 

Udanych , pełnych wrażeń wakacji i bezpiecznego powrotu 
do domu dla wszystkich wyjeżdzających 
życzy cały zespół redakcyjny KONTAKTY.

Nie wszyscy jednak wybierają się na urlop w lipcu czy sierp-
niu. Dla tych, którzy pozostają w Berlinie miasto przygoto-
wało bogaty program kulturalny i wypoczynkowy.

Dla lubiących wodę proponujemy:

Seebad  - Heiligensee, Sandhauser Str.132, Berlin-  
Reinickendorf

Wspaniały akwen wodny z piękną łąką i czystą plażą. Ideal-
ne miejsce dla rodzin z dziećmi szukających słońca i schro-
nienia pod drzewem. Czynny od pon. do sob. 9.00-22.00, 
niedz.9.00-19.00

Tegeler See, Greenwichpromenade, Berlin – Tegel

Jedno z najpiękniejszych jezior w mieście, swoim urokiem 
przyciąga mieszkańców miasta i turystów. Można tu odpo-
cząć w zaciszu drzew, opłynąć statkiem jezioro i liczne wy-
spy lub skorzystać z kąpieli na wydzielonych plażach. Na 
miejscu można skorzystać również ze sprzętu wodnego: 
kajaki, rowerki wodne,....Pograc w MiniGolfa lub skorzy-
stać z dziećmi z pieknego placu zabaw „Robinson Crusoe 
– Spielplatz, przy Campestraße” 
Dodatkowo 18.07.- 21.07. odbedzie się na Greenwichprom-
menadzie festyn „ Tegel Hafenfest – Polska Party ” ( wiecej 
Info o festynie na str.3)

Badeschiff Berlin, Eichenstr.4, Berlin- Charlottenburg, 
czynny od 8.00 

To zacumowana barka przy pomoście, w barce basen z wi-

Mamy lipiec, pełnię lata, słońce i upragnio-
ne wakacje. Wakacje w Berlinie trwać będą 
do 04.08.19.
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dokiem na Szprewe. Basen dł.15m, szerokość 6m, dwa po-
mosty dla opalających się oraz kawałek piaszczystej plaży. 
Niestety nie można wnosić własnych napoi. 

Volkspark Friedrichshain, Friedrichshain, Berlin – Kreuz- 
berg

Park pełen atrakcji dla dzieci, idealne miejsce na piknik lub 
większe czy mniejsze aktywności sportowe. Bajkowe fon-
tanny, rzeźby i rośliność tworzą lokalną atmosferę miasta. 
Idealne miejsce na odpoczynek.

Botanische Nacht  Botanischer Garten, Königin-Luise-
-Straße 6-8, 14195 Berlin

Z 19 na 20 lipiec tj ( z piątku na sobotę). Polecamy magicz-
ną noc w ogrodzie. To nie tylko nocny kontakt z naturą i za-
pachami lata, to wspaniałe przeżycie z licznymi koncertami 
i atrackcjami. Połączenie muzyki, swiateł i egzotycznych 
roślin daje niesamowite widowisko.

Classic Open Air 2019 od 4-8 lipca na Gendarmenmarkt 
( Mitte) www.classicopenair.de

Już od 25lat w tym właśnie pięknym miejscu odbywają się 
wspaniałe koncerty. Usłyszymy najpopularniejsze arie solo-
we, w duecie, hity operetkowe, musicale oraz muzykę Pop.

W Polsce

4-6 lipca 2019 - 24Festiwal Gwiazd w Miedzyzdrojach

Od wielu lat Międzyzdroje pełnią funkcję „ wakacyjnej sto-
licy kultury i sztuki”, miasta festiwali, filmu i inspiracji arty-
stycznych znanych osób ze świata kultury. Koncert, sztuki 
teatralne, warsztaty teatralne dla dzieci, spotkania z gwiaz-
dami, uroczysta Gala Odciśnięcia Dłoni to tylko nieliczne 
atrakcje wybrane z oferty programowej.
 

26-27 lipca w Amfiteatrze nad jeziorem Czos po raz 38 
odbędzie się legendarny już Taneczny Piknik Country. 

Organizatorzy gwarantują niezapomnianą zabawę i świet-
ną atmosferę

27. lipca - 18. Sierpnia - Jarmak Dominikański Gdańsk 
2019 (www.mtgsa.pl)

Jedna z największych w Polsce i Europie plenerowa im-
preza handlowo – rozrywkowa. Zlokalizowana w sercu sta-
rego miasta rokrocznie przyciąga tłumy gości. Przez  trzy 
tygodnie realizowany będzie na kilku scenach program 
artystyczny. Koncert, pokazy sztucznych ogni, kostiumowe 
spektakle, porady, festiwale i konkursy.

Formułą Jarmarku Św.Dominika jest handel i dobra zaba-
wa.

01.-03.08.2019 Pol And Rock Festiwal w Kostrzyniu nad 
Odrą ( dawniej Przystanek Woodstock)

2-4sierpnia – XXV Festiwal Słowian i Wikingów –  
Wolin2019

Festiwal na wyspie Wolin odbędzie się w dniach 2-4 sierp-
nia 2019 w Centrum Słowian i Wikingów. Jest to jedna z naj-
większych imprez wczesnośredniowiecznych na świecie 
w której uczestniczy ok. 2500osób z 30krajów. Zapraszamy 
na żywą lekcję historii.
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Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

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

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

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

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

Kancelaria prawna Adwokat Edyta Koryzna LL.M

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

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

E-mail: ra-koryzna@gmx.de

PRAWO / ADWOKACI
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PRAWO / ADWOKACI

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

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

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

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

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

Maya Rosenkranz
Rechtsanwältin

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

drogowego, mediacja

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

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

  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

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

  Zakres zainteresowań m. in.:

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

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

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

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in
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E-Mail: info@strafverteidiger-dr-matthies.de
www.strafverteidiger-dr-denis-matthies.de 

KANCELARIA ADWOKACKA
URBAN GOZDOWSKI

Porady w języku polskim i niemieckim

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

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

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

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

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

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

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

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

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Boguslaw Gierak 
Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt
 

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

PRAWO / ADWOKACI

 

 

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

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

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

Georgenstraße 35
10117 Berlin

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

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

Karina Filusch, LL.M.
Rechtsanwältin

Prawo ochrony danych (np. Datenschutzerklärung, RODO, DSGVO)
Prawo internetowe (np. Impressum, usuwanie postów/zdjęć z Internetu)
Prawo konkurencji (np. Abmahnung)
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Zygmunt J. Piątosa
Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

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

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

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

Tłumacz przysięgły – mgr Karolina Kosior

Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

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

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

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

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

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

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

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

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

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

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

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

TŁUMACZE

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

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

WILMERSDORF

ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

  POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI 

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

DOROTA CYGAN
tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)

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

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

 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

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

fax: 030 21978655   golabek-alberth@vodafone.de 
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln   

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

mgr Małgorzata  KUSZAK 
tłumaczka przysięgła 

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

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de

mgr Winfried Lipscher 
- tłumacz przysięgły - 

długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce 
przyjmuje zlecenia ustne i pisemne, pomoc w urzędach, 

wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !

Lotosweg 49, 13467 Berlin-Reinickendorf, tel.: 405 86086;
Fax 405 86087; mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de
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Dlaczego kobiety najczęściej malują paznok-
cie na czerwono ? Ktoś się zastanawiał ? 
To nie jest aż takie skomplikowane, jakby się 
wydawało. 

Tak jak paw wabi partnerki ubarwieniem swo-
jego pięknego ogona, tak też my kolorami 
wysyłamy odpowiednie sygnały w przestrzeń, 
czekając na odpowiedni odbiór, a ściślej mó-
wiąc odbiorcę. 

Czerwony to symbol seksu. Kobiety chcą 
być sexi, chcą być zauważane, mają potrzebę 
dobrze wyglądać, czuć się pewnie i czuć się 
pożądane. A to wszystko w zmysłowym kolo-
rze czerwonym. 

Na giełdzie kolor czerwony też jest sexi, o ile 
potrafimy dobrze ten sygnał zinterpretować. 

Zasadniczo oznacza on spadek kursu ak-
cji, funduszu, waluty czy innych dóbr. Budzi 
więc zrozumiały strach przed nagłą utratą zy-
sku. Co jednak, jeśli powiem, że jest to jeden 
z gorętszych momentów, który rozpala żą-
dze posiadania i obiecuje możliwość dobrego 
zarobku ? 
Owszem ! Tak też jest !

Kiedy kurs spada, jest to najlepszy czas na 
zakupy. Giełdowy shopping. Na tak zwanej 
korekcie, czyli obniżce kursu można tanio do-
kupić pożądane przez nas wolumeny, które 
przy jego zwyżce przyniosą nam oczekiwany 
zysk. 

Nie bójmy się zatem prostych porównań. 
Edukacja i potrzeba zrozumienia niecodzien-
nych treści wymaga odpowiedniej formy. 

Rzecz ma się podobnie, jak z zakupami w su-
permarkecie. Wchodzimy i napotykamy prze-
ceny, na których korzystamy. 

Tak więc, idźmy przez życie patrząc pozytyw-
nie na każdą sytuację. Starajmy się dostrze-
gać podłogę, tam gdzie inni widza sufit, czyli 
widzieć realne rozwiązania i korzyści, które 
innym umykają i wydają się nieosiagalne. 

Gospodarka żyje własnym życiem ale też 
i śmiercią jej nieuważnych odbiorców.

Kryptowaluty - temat dla niektórych z nas 
rodem z science fiction. 
Jedni twierdzą, że „tego nie ma“. Inni znowu, 
że „to niepewne“. Trzeci z kolei, starają się 

poznać temat, choćby z ciekawości i dostrze-
gają w tym potencjał. 

Tyle opinii co i ludzi. 

A w dzisiejszych czasach niepewna jest na-
wet umowa na etacie na czas nieokreślony, 
gdzie sam Siemens zwolnił ok. 6.000 osób 
w Niemczech. 

W rzeczywistości nawet banki dokonują 
transakcji na kryptowalutach !  Dokładnie ! 

A dlaczego ? 

Transakcje kryptowalutowe są rozproszone 
(zdecentralizowane) a tym samym relatywnie 
bezpieczne, bo nie znajdują się w jednym 
miejscu tylko na węzłach (komputerach) wielu 
użytkowników. 

Podobnie jak nasze dane trzymane dla bez-
pieczeństwa w tzw. chmurze (cloud). 

Transakcje te są tez przeprowadzane znacz-
nie szybciej i taniej, co umożliwia bankom 
dłuższe trzymanie pieniędzy klienta, obra-
canie nimi, a także redukcję kosztów, która 
przynosi dodatkowy zysk. Ponadto banki są 
zobowiązane trzymać odpowiednia ilość 
strategicznych i zarazem ogólnodostępnych 
walut tj. Euro, Dollar czy Yen. Przechowy-
wanie jak i późniejszą ich wymiana generuje 
zbędny czas i spore koszty. 

Dzięki użyciu do transakcji kryptowaluty Rip-
ple koszty redukują się o połowę a transakcje 
są dokonywane w ciagu sekundy. 
Ripple, jako jedyna obecnie kryptowaluta 
chce zastąpić dotychczasowy system rozli-
czeń bankowych SWIFT, który znamy, oparty 
na numerze IBAN. 

Bill Gates w swojej fundacji, American 
Express, szwajcarski bank UBS, czy hisz-
pański Santander Bank, to tylko niektórzy 
klienci rynku kryptowalut wykorzystujący ich 
przewagę w systemach płatności. 

Kolejna ciekawa inwestycja może się czaić 
za rogiem. Obecnie trwają jeszcze pertrakta-
cje przy rozdziale koncesji na siec interne-
towa 5G. 

Praktycznie, inwestując w spółki oferujące 
tą technologię nie możemy popełnić błędu 
a ryzyko straty jest zasadniczo minimalne. 

WARTO WIEDZIEĆ

Rozwój tej sieci to tylko kwestia czasu. 

Dobrym pomysłem jest zatem zakup udziałów 
funduszy ETF indeksu technologicznego Tec-
Dax, który to skupia 30 najwiekszych spół-
ek i koncernów z branży Tech i Fintech (tu: 
branża technologii IT oraz finansowo-techno-
logiczna). 

Od wejścia na rynek w 2003 indeks ten 9-cio 
krotnie pomnożył swoja wartość i będzie to 
czynił dalej, ponieważ rozwój nowych tech-
nologi w finansach, medycynie, diagnostyce 
czy produkcji stworzy nowe możliwości dla 
gospodarki i konsumentów, a tym samym wy-
generuje gigantyczne zyski dla inwestorów. 

Tu musze pokusić się o małą dygresję. Kie-
dyś słowo „inwestor“ kojarzyło mi się z panem 
w białym kołnierzyku, w drogim aucie i z wa-
lizka pieniędzy. Nie do końca tak jest dzisiaj. 

Obecnie, każdy z nas może stać się inwe-
storem-udzialowcem jakiegoś dochodowego 
przedsięwzięcia. 

Chętnie spotkam się z osobami zaintereso-
wanymi i wytłumaczę jak założyć konto de-
pozytowe i jak stać się inwestorem i czerpać 
z tego dochód. 

Nie jest to tak skomplikowane, jakby się wy-
dawało. 

Nie mniej jednak musimy pamiętać o klu-
czowej zasadzie, iż nigdy nie inwestujemy 
swoich głównych środków, które mamy na 
życie, tylko te z których ewentualną stratą 
moglibyśmy się pogodzić w przypadku nie-
powodzenia projektu i gdzie moglibyśmy bez 
większych problemów przejść nad tym do po-
rządku dziennego. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę również inteli-
gentne portfele kryptowalut, które oprócz 
standardowej funkcji trzymania na nich 
naszych finansowych środków oferują do-
datkowo ich arbitraż na giełdach i wypłaca-
ją nam prowizję z niego, pracując dla nas 24 
godziny na dobę, to dochodzimy w końcu do 
punktu zwrotnego, gdzie to pieniądze pracu-
ją dla nas a nie odwrotnie. 

Nawet największa wiedza jest niczym, jeśli 
nie idzie w parze z działaniem. 

I w tym krypto-tonie zostawię Państwu temat 
ten pod rozwagę. 

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

- nie bójmy się zostać inwestorem ! 

„Sprawdzam każdą ofertę, 
bo to może być oferta mojego życia“ 
                                   Henry Ford
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PRAWO / ADWOKACIFinanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

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

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

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

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

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

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

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

Korespondencja urzędowa, 
wypełnianie formularzy, 
kindergeld, ubezpieczenia

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

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

SZYBKO, KOMPLEKSOWO, PRZYSTĘPNA CENA

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

Wynajem biur dla spółek GmbH z możliwością 
obsługi księgowej.

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

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

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

Steuerkanzlei Fidelsberger
(deutsch / polnisch) 

 Reichsstr. 90 A, 14052 Berlin   /   Tel: 030/715 90 30
E-mail: info@stb-�delsberger.de

Derzeit Mitarbeiter gesucht: Sekretär/in, Lohnbuchhalter/in

Profesjonalne doradztwo podatkowe
Rachunkowość płac  

Obsługi księgowe, zwrot podatku 
dla pracujących w Niemczech

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

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

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Tel.: 0176 98550855
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50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

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

 Tel.-DE: +49-152-18214530, Tel.-PL: 666-994-177
E-mail: GewerbeService@onet.eu

•
 
Gewerby bez konieczności meldunku

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

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

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

Steuer-Nummer i Freistellung

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

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

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

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

 

 

wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji

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

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

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

Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy

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

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

AOK-jetzt.de

Jako członek AOK Nordost uzyskasz nawet do 500 € /rocznie
poprzez „Konto Zdrowia”. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kontakt oraz pełen serwis usług w języku polskim. Zadzwoń,
zgłoś siebie i swoją rodzinę do ubezpieczenia w AOK Nordost!
Rafał Jaskula, Tel.: 0800 265080-24006

Te i wiele innych usług czekają właśnie na Ciebie!

Biuro rachunkowe na Friedrichshain. Rok założenia 2009.
Nasza oferta:

zakładanie Gewerby na biuro bez konieczności posiadania 
meldunku w Niemczech 

usługi księgowe
otwieranie kont bankowych

pomoc językowa na terminach w urzędach

Adres biura: Pettenkoferstr. 16-18, parter biuro E13, 10247 Berlin-Friedrichshain
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-18:00, Dojazd: S+U Bahn Frankfurter Allee
Tel. :+ 49 152 542 374 88 (Gewerby),  Tel.: + 49 152 176 605 61 

(księgowość), Tel. + 49 157 509 967 27 (terminy w urzędach i banku)

SPECJALIZUJEMY SIĘ W PROWADZENIU FIRM BUDOWLANYCH I SPRZĄTAJĄCYCH.
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BIURO SERWIS POLONEZ

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

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

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

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada
W liście czytelnik przedstawia ogólny przebieg swojego życio-
rysu pracy łącznie ze stopniowo zdobywanymi stopniami wy-
kształcenia i dodatkowych kwalifikacji z prośbą o odpowiedź 
na bardzo konkretne pytania, jak prawidłowość przyznanej mu 
grupy kwalifikacyjnej, właściwość samej taryfy i inne ? 

Mimo, że przedstawiony opis zajmuje pełne dwie strony kartki A-4, 
to brak w nim większości potrzebnych szczegółowych danych, jak 
daty poszczególnych  świadectw szkolnych, dat ukończenia i dłu-
gości  dalszych kursów czy też szkoleń, ale również dokładnych dat  
zajmowania kolejnych stanowisk. Niestety bez tych dokładnych da-
nych nie można odpowiedzieć na pytanie, jaka grupa kwalifikacyjna 
należy się w poszczegól-
nych latach zatrudnienia. Natomiast pewne jest to, że od przyznanej 
grupy kwalifikacyjnej zależy wysokość renty. Istnieje bowiem w sumie 
23 taryf o bardzo zróżnicowanej wysokości, w zależności  od branży 
przemysłowej czy administracyjnej; to samo dotyczy również pięciu 
grup kwalifikacyjnych. Czyli potrzebne są konkretne dokumenty, bo 
dopiero wtedy można ustalić korelacje odpowiednich stanowisk ze 
stopniem wykształcenia i sprawdzić, czy dokonane zaszeregowanie 
zarówno co do grupy kwalifikacyjnej jak i  tabeli taryfowej jest prawi-
dłowe względnie błędne. 
   
Jestem już od sześciu lat na rencie i dopiero teraz udało mi się 
dotrzeć do dokumentów pracy, co do których uważałam, że ule-
gły stracie. Czy w takim stanie rzeczy niemiecki urząd rentowy 
może jeszcze uwzględnić te spóźnione dokumenty?

Tak, oczywiście uwzględni je. Będzie zapewne pytanie, dlaczego nie 
można było oddać ich wcześniej, ale jeśli dokumenty są oryginalne 
i nie przetwarzane aktualnie, to nie ma podstaw do wyrażonych wąt-
pliwości.  

Pobierałem Krankengeld do 07.12.2013. Teraz z kolei wywiązało 
się u mnie inne schorzenie, a moja BMW Betriebskrankenkasse 
odmawia płacenia dalszego zasiłku chorobowego. Natomiast 
rentę z powodu zmniejszonej zdolności do zatrudnienia przy-
znano mi dopiero od 01.05.2018?

Jeśli wystąpiło inne schorzenie, to właściwa kasa chorych ma oczy-
wiście obowiązek sprawdzić dokładnie jego rodzaj. Jest to zrozumia-
łe i nie powinno budzić w zasadzie żadnych wątpliwości. Skoro więc 
przedstawiono jedynie zwolnienie lekarskie, to następnym krokiem 
winno być przedłożenie dokładniejszej dokumentacji lekarskiej do-
tyczącej tej nowej choroby. Natomiast przyznanie renty chorobowej 
od 01.05.2014 jest prawidłowe, jeśli za początek schorzenia uznano 
01.10.2013.

Po zdaniu matury w liceum ogólnokształcącym pracowałam 2 
lata jako referentka ds. budowlanych, po czym przeszłam do 
księgowości, gdzie stosunkowo szybko zostałam główną księ-
gową, przy czym równolegle skończyłam dwuletni kurs rachun-
kowości. Pomimo to nie dostałam wyższego zaszeregowania 
aniżeli do grupy kwalifikacyjnej czwartej? 

Faktem jest, że matura ogólnokształcąca nie jest aktualnie przez or-

gana rentowe uznawana jako wykształcenie zawodowe. Ponieważ 
jednak chodzi o uzupełnienie ogólnego wykształcenia o dodatko-
we zawodowe, przy jednoczesnym zdobywaniu doświadczenia na 
wyżej zaszeregowalnym stanowisku, a mianowicie w wymienionej 
konstelacji do grupy drugiej, to powinno nastąpić zgodnie z zaświad-
czeniem o ukończeniu kursu księgowości podwyższenie grupy kwa-
lifikacyjnej, w zależności jednak od długości czasu wykonywania 
tego zawodu. 

Gdzie mogę się zwrócić o zmianę wysokości zasiłku opiekuń-
czego, skoro orzeczono tylko 45 minut koniecznej opieki. Nato-
miast po złamaniu nogi poruszam się wyłącznie na wózku inwa-
lidzkim i w związku z tym wielu czynności nie jestem w stanie 
wykonać sama ? 

Od tego orzeczenia należy się więc odwołać i postarać się o spo-
rządzenie szczegółowego uzasadnienia, gdyż od jego jakości zale-
ży skuteczność środka odwoławczego. Jeśli nie jest Pani w stanie 
sama go sporządzić, to pozostaje zwrócić się o pomoc do osoby 
kompetentnej np.: kogoś z rodziny, która opisze w sposób detalicz-
ny konieczność zwiększonych czy też dalszych aniżeli dotychczas 
uwzględnionych czynności opiekuńczych i uzasadni w sposób wia-
rygodny powiększenie tego wymiaru w oparciu o dotychczas przy-
znany.

Pracowałem w szpitalu kolejowym i chciałbym wiedzieć, czy za-
szeregowanie do branży „służba zdrowia” jest właściwe ?

W opisanym przypadku powstałe wątpliwości są rzeczywiście za-
sadne. Skoro szpital funkcjonował w ramach Polskich Kolei Pań-
stwowych, wobec tego właściwą tabelą jest tabela 15 dla dziedziny 
komunikacji, zgodnie z przepisem, uzależniającym zaszeregowanie 
od rodzaju aktywności jednostki nadrzędnej.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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Nasza powszednia wieża babel
Jaki język wybrać?
Pomyślny rezultat dwu- lub wielojęzycznego 
wychowania zależy od wielu czynników. Na 
pierwszy plan wysuwają się tu takie aspekty 
jak: nastawienie rodziców do języka ojczy-
stego i języka otoczenia, status socjalny ję-
zyka, bądź jęzków używanych w rodzinie jak 
również stopień przychylności otoczenia do 
wychowania w dwujęzyczności. Bez względu 
na skomplikowanie sytuacji wychowaczo-ży-
ciowych centralną rolę odgrywać będzie za-
wsze motywacja rodziców i ich otwarcie się 
na język i kulturę kraju w którym przyszło im 
zamieszkać. Przestańmy jednak bujać w ob-
łokach teorii i zejdźmy teraz na ziemię, aby 
oprzeć stopy na gruncie wskazówek prak-
tycznych. W zaprezentowanym przeze mnie 
w ostanim numerze zestawie dziecięciu prak-
tycznych wskazówek przy wychowaniu w dwu-
języczności pierwsze miejsce zajmuje zasada 
naturalnego podziału języków.

Wcześnie i świadomie
Wszyscy specjaliści, teoretycy ale przede 
wszystkim praktycy podkreślają wagę świa-
domej i konsekwentnie realizowanej decyzji 
o tym, w jakich językach rozmawiać z naszymi 
dziećmi. Decyzja ta powinna zapaść możliwie 
jak najwcześniej, nawet jeszcze przed naro-
dzinami dziecka gdyż, jak dowodzą badania 
prenatalne, już w brzuchu matki dziecko jest 
w stanie odróżnić język matki od języka obce-
go (na ten temat można dużo poczytać w in-
ternecie). Tu jedak rodzi się pytanie, na jakiej 
podstawie zdecydować o przypisaniu języków 
na całe życie? Odpowiedź na nie jest zaska-
kująco prosta i wręcz sprzyja naszej wygo-
dzie! Zwłaszcza, że czasy się nieco zmieniły 
i w Niemczech przeważa obecnie przychylne 
podejście do wielojęzyczności. Inaczej było 20 
czy 30 lat temu ale to osobny rozdział. Naszym 
dzieciom chcemy dać od siebie jak najwięcej, 
chcemy dać siebie, ale jak możemy to zrobić 
w języku, w którym nie jesteśmy sobą? Dla-
tego w relacji z dzieckiem używajmy języka 
ojczystego, swojego najmocniejszego języka, 
tego w którym czujemy się sobą i potrafimy 
najlepiej wyrazić emocje, opisać potrzeby, 
wyjaśniać swiat, zadawać pytania, żartować, 
śpiewać, modlić się, liczyć czy przeklinać... Ale 
chwileczkę, przecież dopiero co przyjechali-
śmy do Niemiec i zamierzamy tu zostać, chce-
my uczyć się niemieckiego i naszym dzieciom 
zagwarantować jak najlepsze warunki rozwoju, 
to dlaczego mamy rozmawiać z nimi po polsku? 
A kto nauczy ich niemieckiego? Nie chcemy by 
nasze dzieci miały trudności tak, jak my... Takie 

i podobne uwagi słyszałem już nie raz. I wcale 
się im nie dziwię. Odpowiadam jednak, że aby 
nauczyć się niemieckiego, czy jakiegokolwiek 
innego języka obcego trzeba dobrze mówić 
w języku pierwszym (ojczystym).

Język dominujący
My rodzice jako już dorośli ludzie na fundamen-
cie wypracowanych w mowie ojczystej kompe-
tencji językowych, poznajemy i usprawniamy 
kompetencje komunikacyjne w innych – dla 
nas nowych, obcych językach. Przekazujemy 
naszym dzieciom wzór mowy i całą jej złożo-
ność, dajemy narzędzia komunikacyjno-po-
znawcze najwyższej jakości, jednakże gwa-
rancją tej jakości jest to, że sami posługujemy 
się naszym najsilniejszym językiem. Niemiec-
kiego nasze dzieci nauczą się na placu zabaw, 
w przedszkolu czy w szkole, po prostu z oto-
czenia – a trzeba wiedzieć, że język otoczenia 
jest w literaturze fachowej określany mianem 
języka dominującego czy też silniejszego. 
I najpóźniej w szkole podstawowej zorientuje-
my się, że syn czy córka zaczyna swobodniej 
czuć się w niemieckim niż polskim. Wtedy już 
nie będziemy się martwić, że dziecko będzie 
narażone na trudności ze względu na słabe 
opanowanie niemieckiego, wtedy zaczniemy 
się martwić o język polski. Przygotujmy się 
więc lepiej na ten moment i pamiętajmy, że to 
my musimy pielęgnować komunikację w języ-
ku ojczystym. Natomiast jeżeli nigdy nie zada-
waliśmy sobie pytania, w jakim języku mówić 
z dzieckiem, bo było to dla nas oczywiste, że 
będzie to nasz pierwszy język, to bardzo do-
brze. Pamiętajmy jednak żeby trzymać się 
tego naturalnego przypisania konsekwentnie.
Powyżej przedstawiłem tylko jeden, w sumie 
najprostszy przykład naturalnego podziału na 
języki: polski jako język rodziny i niemiecki 
jako język otoczenia (język dominujący).

Mnogość pytań
Co zrobić w przypadku, kiedy rodzina jest 
mieszana polsko-niemiecka lub na przykład 
polsko-francuska albo jeden z rodziców sła-
biej lub wcale nie mówi po polsku? Czy warto 
decydować się na trójęzyczne wychowywanie 
dzieci? Jak zachwowywać się w sytuacjach, 
kiedy spotykamy znajomych z dziećmi, którzy 
(i które) nie mówią po polsku? Czy możemy 
w jednej rozmowie z dziećmi używać dwóch 
języków? Czy wiek dzieci ma znaczenie 
w przypadku rozwijania wielojęzyczności? 
I wreszcie, jakie są różnice między językiem 
ojczystym, pierwszym, drugim i obcym. O tym 
wszystkim również w kontekście drugiej prak-

Szkoła języka polskiego Polka Dot za-
prasza 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

tycznej wskazówki dotyczącej konsekwencji 
w posługiwaniu się językami, będziecie Pań-
stwo mogli przeczytać w następnym numerze 
Kontaktów, do czego Państwa serdecznie 
zapraszam. Czekam też na Państwa pytania.

Serdecznie pozdrawiam
Hubert Kopeć 
 
Autor jest absolwentem Wydziału Polonisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem 
zajmującym się tematem wielojęzyczności 
u dzieci. Prowadzi kursy nauki języka pol-
skiego 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
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Praktyka stomatologiczny w Berlinie (Charlottenburg) poszukuje 
asystentkę stomatologiczną od sierpnia lub września, 400 Euro Basis. 
Tel.: 030 3131884, 0173 2501007

Firma Budowlana poszukuje pracowników na terenie Berlina, 
Tel.: 0163 8639049, e-mail: info@noga_bau.de

Suche Übersetzer/ – in Polnisch: Anzeigenaufgabe, Internetrecher-
che, Kommunikation, 1-2 x wöchentlich; möglichst aus Kreuzberg/ 
Neukölln, Tempelhof – Schöneberg; von privat für privat. Telefon/SMS: 
0151 22774003 – lange klingeln, e-mail: rolli2008@yahoo.de

Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim 
poszukuje pilnie opiekunki w wieku 30 – 45 lat, na dłuższy czas. 
Znajomość j. niemieckiego mile widziana. Pytania prosimy kierować pod 
numer tel.: 0151 22774003, e-mail: rolli2008@yahoo.de, 
marti2009@o2.pl, tel.: 0151 43341735

Poszukuję pracowników budowlanych. Prace na zewnątrz, elewacje 
- wykończenie mieszkań, szpachlowanie, kafelki itp.
Tel.: 0172 6176278

Poszukujemy murarzy/tynkarzy/osoby do ociepleń budynków na 
nasze budowy w Berlinie i w Brandenburgii do stałego zatrudnienia lub 
z własną działalnością gosp. (niem. Gewerbe) na rachunek. Prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0179 6647913 (pan 
Kosior – mówi po polsku) lub mailowy: info@sgba-gmbh.com

Szukam pracownika do hydrauliki, woda, ogrzewanie od 01.07.19. 
Tel.: 0179 9373617

Język niemiecki skutecznie i solidnie! Nauczycielka z długoletnim  
doświadczeniem udzieli lekcji języka niemieckiego na wszystkich  
poziomach. Tel.: 01590 5086679

Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, Tel.: 030 97893672, 
Mail: kontakt@hauselfen.com  

Opiekunka dla dzieci od 2 do 7 lat. Potrzebujesz chwilkę dla siebie? 
Chcesz zostawić dzieci w dobrych rękach, zadzwoń. 
Mam doświadczenie. Karolina Tel.: 0152 23177525

Praca w hotelu, Fasanenstrasse/Ku`damm. Szukamy pracownika 
do przygotowywania bufetu śniadaniowego. 30 godz./ tyg. 
Tel.: 0151 11679231

Für unsere Cocktailbar in Kreuzberg suchen wir noch 
Mitarbeiterinnen ab 28 Jahren für die Nachtschicht. Mit guter 
Bezahlung. Bitte nur über what’s app Tel.: 0163 4720896

Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Charlottenburg) poszukuje 
uczennicy od sierpnia. (Azubi). Tel.: 030 3131884 lub 0173 2501007
 
Praktyka ginekologiczna (Tempelhof) zatrudni wykwalifikowaną 
pomoc medyczną (Arzthelferin), zgłoszenia: dr.jakubek@gmx.de

Poszukujemy pielęgniarek i pedagogów od zaraz. Zapłacone 
kursy językowe + wynagrodzenie + zakwaterowanie! Atrakcyjne 
wynagrodzenie i dobre warunki pracy, elastyczne, indywidualne godziny 
pracy! Tel.: + 48 577 260243 lub mail na info@berlinconsultant.de -
 
Przyjmę fryzjerkę 3 dni w tygodniu, znajomość języka niemieckiego 
przynajmniej na poziomie podstawowym oczekiwana...
tel.: 0176 30622791

Firma HELGA zatrudni panie na stanowisko: POMOC DOMOWA/ 
OPIEKUN DOMU I RODZINY Wymagania: j. niemiecki - komunikatywny, 
doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność miłe usposobienie, 
prawo jazdy Kat. B jest dodatkowym atutem. Oferujemy: umowa 
o prace, uczciwe zarobki, ustawowy urlop, premie za niezawodność 
i nienaganność w pacy, możliwość rozwoju zawodowego, auto służbowe. 
Zainteresowane panie proszę o kontakt telefoniczny: Pn- So w godz. 
8:00-18:00 Tel.: 0152 04363414 lub przez E-Mail: kontakt@helga.website 

Niemiecka Firma Transportowa szuka kierowcy z prawojazdem “CE” 
na ciężarowkę . Oferujemy umowę o prace na stały etat i dobry zarobek. 
Szczegóły pod nr. tel.:030 35139566 lub  mailowo: office@tradetrans.de

Oferuję pracę w zakresie physiotherapie, opieki nad osobami 
starszymi 24/dobę i sprzątanie w Berlinie. Kontakt: 0160 91819105

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

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

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

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

Płytkarze, malarze, hydraulik
bez języka, długoterminowo

Tel.: +491743975762 

Praca w Berlinie OD ZARAZ

MIKOLAS & PFEFFERMANN GbR

BUCHHALTUNGS- UND LOHNBÜRO
Wir suchen ab sofort eine 

Buchhalterin/er bzw. 
Steuerfachangestellte/en. Polnisch von Vorteil
Bei Interesse bitte melden 0170 - 6732758

 Email: am@miko-beratung.eu

TEL. 0 30 / 72 01 88 40        FAX 0 30 / 72 01 88 41

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

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

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).

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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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!!!

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 

Poszukujemy
kierowcy kat. C1/C1E/C/CE
Miejsce pracy: Berlin, Barnackufer 27, 12207 Berlin
Wymiar czasu pracy: pon-pt. 06:00-16:00

Obowiązki:
   Transport kontenerów,
   Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie 
   za sprawne wykonywanie swoich zleceń 
   transportowych, utrzymywanie oraz pielęgnację    
   powierzonego sprzętu

Wymagania:

  

Oferujemy:

   

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

Prawo jazdy kat: C1/C1E/C/CE
Znajomość gospodarki odpadami
Znajomość mapy Berlina i Brandeburgii
Znajmość języka niemieckiego w mowie i piśmie
Odpowiedzialność, elastyczność i gotowość do   
pracy od zaraz
Umiejętność pracy w zespole oraz pracy z klientami

Atrakcyjne wynagrodzenie,
Niemiecką umowę o prace
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

#werdesimeon

Wir suchen Pflegekräfte und Pflege-
fachkräfte 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 be-
triebliche 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

Wackler Personal-Servis GmbH - poszukuje dla naszych klientów 
na terenia Berlina i okolic, pracowników:

pomocnik magazynowy z uprawnieniami (bez) na wózki 
widłowe, monterów istalacji grzewczych

i sanitarnych, elektryków, spawaczy, operatorów maszyn, 
pomocników kierowców, na produkcje, ...

Oferujemy: stałą umowę o pracę z możliwościa przejścia 
bezpośrednio pod �rmę.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny
Tel.: 0151-19544582. Mówimy po polsku.
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Szukamy pracowników (k/m) 
od zaraz w Berlin/Niemcy

25 h godzin/tydzień 
(poniedziałek-niedziele/5 dni tygodniowo)

od 9.00 do 15.00/10,56 €/h plus 75% dodatek 
za święta i niedziele

Kontakt telefoniczny po polsku 
Natalia Kwiatkowska: 0049 151-17265567

HCL Hotel & Catering Service GmbH
Allee der Kosmonauten 33 G

12681 Berlin

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

Marek Seruga                                                      
Seddiner Str. 5,10315 Berlin                                                                                      

Telefon: 030 51652290 
marek.seruga@rheinland-versicherungen.de 

www.beier.rheinland-versicherungen.de 

W celu wzmocnienia naszego zespołu 
(Agencji) w Berlinie szukamy

Doradca klienta /
 Asystent w sprzedaży 

TWÓJ PROFIL 

Wykształcenie średnie z kierunkiem handlowym 
Doświadczenie w sprzedaży, obsłudze klienta 
i pozyskiwaniu klientów
Chęć długoterminowej współpracy 

TWOJE KORZYŚCI Z NAMI : 
Umowa o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie 
Przyjemne środowisko pracy 

Czy wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Witamy serdecznie w Przedsiębiorstwie RC. RC oferuje opiekę 
w nowoczesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi z upośledzeniem 
umysłowym oraz ludzi z nabytym uszkodzeniem mózgu. W sumie 
posiadamy ponad 20 ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu.

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

Pedagogów/Pracowników socjalnych
Zakres obowiązków

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Pomoc w codziennych czynnościach
Organizacja czasu wolnego
Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy

Oferujemy
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę na czas nieokreślony
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci �lar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwali�kacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów

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

Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: job@rc-online.eu, lub 
monika.radke@rc-online.eu, Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J, 

13509 Berlin. W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu

Praca od zaraz!

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

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

Do naszych hoteli w centrum Berlina 
poszukujemy pokojówek i pokojowych

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

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

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

• Z upływem czasu możliwość awansu

MÓWIMY PO POLSKU!!!

Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne codziennie 
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00
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do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

opłata za godzinę wynosi 10,56 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 

75% wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

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

Fachkräfte für Volleinstellung, 
gute Konditionen, gute Bezahlung, gute 

Arbeitsklima, keine doppelt Dienste!! 

Voraussetzung Führerschein kl.B , 
Deutschkenntnisse, 

gute Einstellung. 
Sehr gerne Katholische Konfession!!!

Mobil: 0157 73 78 95 44 (po polsku)
Büro: 03328 339 10 81, 

convidap�ege.de

Matrymonialne / Towarzyskie

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

Pan 68 lat pozna Panią do 65 lat na stałe w Berlinie. 
Tel. kom.: 0151 61060846

Kawaler lat 35, stały pobyt, praca, dobry charakter, pozna panią 
w odpowiednim wieku. Tel.: 0152 17696841

Er, 1.90 m groß, schlank, braune Haare, braune Augen, ehrlich, treu, 
sucht Sie für feste Beziehung. Hobbys: Kino, spazieren gehen. 
Tel.: 0171 3428528

Ein Deutscher Mann im besten Alter sucht eine liebe Frau fürs Herz. 
Bitte bis 170 cm Größe, zwischen 40-60 Jahre. Tel.: 015781093036

Sympatyczny Pan, lat 54 (od ponad 39 lat w Berlinie), lubiący podróże, 
taniec, pełen humor, oczywiście pracujący, pozna Panią do 45 lat. 
Chętnie związek stały. Tel.: 0151 63928651

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam biuro podróży z 50-letnią tradycją lub podnajmę lokal 
sklepowy na inną działalność handlową przy uczęszczanej ulicy 
Charlottenburga. Chiffre 01/M7/19

Udzielę meldunku. Ponadto wynajmę duży umeblowany pokój 
pracującej pani na pół roku od października do czerwca 2020. 
Telefon 0172 3051689 lub 030 3234537

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
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Porady z prawa polskiego 
i niemieckiego

 

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

Chcę złożyć skargę na działalność niemieckich organów władzy do 
Komisji Europejskiej. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by 
taka skarga mogła zostać złożona?

Zasadą jest, że jeśli jakiś kraj (czyli jego organy) narusza prawo Unii Eu-
ropejskiej, to każdy obywatel tego kraju złożyć może skargę do Komisji 
Europejskiej. W myśl artykułu 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, jeśli Komisja Europejska uzna, że państwo członkowskie 
uchybiło jednemu ze zobowiązań, które ciążą na nim na mocy Traktatu 
Rzymskiego, to wydaje ona w tej sprawie opinię z uzasadnieniami. Ko-
misja może wszcząć postępowanie na skutek zarówno skargi instytucji, 
jak i jednostki prywatnej, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia 
przez państwo członkowskie (tzn. jej organów) prawa Wspólnoty. Skar-
żący nie musi przy tym w skardze wykazywać, iż doznał z tego powodu 
osobistej krzywdy czy szkody albo że został naruszony lub zagrożony 
jego interes prawny. Jedynym warunkiem jest naruszenie prawa wspól-
notowego przez państwo członkowskie. Ostatecznie organy Komisji Eu-
ropejskiej zdecydują, czy w świetle reguł i priorytetów ustalonych przez 
Komisję skardze nadany zostanie dalszy bieg. Każdy obywatel może 
więc złożyć na swoje państwo skargę do Komisji Europejskiej. Istnieje 
nawet wydany przez Komisje odpowiedni standardowy formularz w tego 
typu sprawach.
Procedura Unii Europejskiej wymaga jednakże od skarżącego, ażeby 
przed (lub równocześnie) wniesieniem skargi, rozpoczął dochodzenie 
roszczeń w jego własnym kraju – tzn. w jego odpowiednich instytucjach 
administracyjnych (do tych instytucji zaliczani są m.in. rzecznicy praw 
obywatelskich, organy arbitrażowe i pojednawcze) i przed sądami.

W jakiej sytuacji mój niemiecki pracodawca ma prawo przerwać 
mój urlop i zażądać podjęcie pracy?

Zarówno w prawie polskim jak i niemieckim obowiązuje zasada, że pra-
cownikowi przysługuje z mocy ustawy prawo do nieprzerwanego urlopu 
wypoczynkowego. Zasadą też jest, że urlop powinien zostać wykorzy-
stany w naturze i pracownik nie może się go zrzec. O terminie wyko-

rzystania urlopu decydują wspólnie pracodawca i pracownik. Ustalane 
są one najczęściej w formie tzw. planów urlopowych. Terminy urlopów 
określone w planie urlopów nie mają jednak charakteru bezwzględnego 
i mogą zostać zmienione zarówno z inicjatywy pracownika, jak i praco-
dawcy. W praktyce zdarzają się jednak wyjątki, kiedy to w czasie prze-
bywania pracownika na urlopie wypoczynkowym jego obecność w zakła-
dzie pracy staje się nieodzowna. Jest to zarówno w prawie polskim jak 
i niemieckim jedyny przypadek, kiedy pracownik nie może wykorzystać 
urlopu wypoczynkowego w danym, określonym w planie urlopowym ter-
minie, mimo że ma do niego prawo.

Możliwość odwołania pracownika z urlopu przez pracodawcę uzależnia 
się od następujących warunków:

a) obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna, a jego nie-
obecność w tym czasie mogłaby spowodować poważne zakłócenia 
w procesie pracy.

b) przyczyna powodująca konieczność obecności pracownika w zakła-
dzie pracy była niemożliwa do przewidzenia w chwili rozpoczęcia 
przez pracownika odbywania urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli spełnione są powyższe przesłanki, pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu.

Mój niemiecki pracodawca zapowiedział masowe zwolnienia pra-
cowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tzw. Betriebs-
bedingte Kündigung). Jakie to są przyczyny?  Czy taką przyczyną 
może być zmniejszenie się liczby zamówień?

Ustawa nie określa wprost takich przyczyn. Brak jest też jakiegoś jedno-
znacznie rozwiniętego przez orzecznictwo katalogu. Jednakże w chwili 
obecnej najbardziej typowe przypadki to trudna sytuacja finansowa firmy 
oraz zamknięcie zakładu pracy lub jego części. Zmniejszenie się liczby 
zamówień od kontrahentów może też być taką przyczyną, aczkolwiek nie 
powinno tutaj chodzić o jedynie przejściowy zastój.

Jarosław Kurski: stawką jest 
sama demokracja

Anna Burek: W trakcie spotkania wspomniał Pan kilkakrotnie, że 
Gazeta Wyborcza nie jest gazetą opozycyjną. Jeśli nie opozycyjną, 
to jaką?

Jarosław Kurski: Kiedy mówię, że nie jesteśmy gazetą opozycyjną, 
to dlatego, że my z definicji wcale nie chcemy stawać bokiem do rządu 
i krytykować wszystko, co się tam dzieje. Tak silnie przecież odbijają-
ce się echem w społeczeństwie finansowania 500+ były na naszych 
łamach szeroko dyskutowane, by ostatecznie zostać ocenione jako po-
zytywny rodzaj wsparcia. Nie jest więc tak, że wszystko, co rządowe 
spotyka się z naszą krytyką. Nie możemy natomiast patrzeć spokojnie 
i milczeć na temat łamania elementarnych zasad wolności w Polsce. 
Proszę zastanowić się nad tym paradoksem – jeśli gazeta upominająca 
się o demokrację nazywana jest opozycyjną, to co to mówi o władzy?

Anna Burek: Do kogo w takim razie chcecie trafiać i z jakim do-
kładnie przesłaniem?

Jarosław Kurski: Nasze przesłanie nazwałbym przesłaniem cywiliza-
cyjnym. Z jednej strony jesteśmy gazetą ambitnych, młodych, polskich 
kobiet, które czytają Wysokie Obcasy – niekoniecznie muszą się de-
klarować jako walczące feministki, żeby wiedzieć, że nasza gazeta jest 
rzecznikiem praw kobiet w społeczeństwie. Jesteśmy głosem wszelkich 
mniejszości. Nie tylko seksualnych, religijnych, ale wszystkich, które 
mają problemy z artykułowaniem swoich praw – to im oddajemy swoje 
łamy. W tym sensie jesteśmy gazetą par excellence demokratyczną, 
która upomina się o takie prawa, jak prawo do zgromadzeń, które ostat-
nio było naruszane, o elementarne zasady praworządności, o godność 
pracowników, o godne prace – byliśmy rzecznikiem nauczycieli w ostat-
nim proteście. Jesteśmy zawsze po stronie słabszych. Przyznaję, że 
jest to mało komfortowa sytuacja, jednak my nie robimy gazety dla pie-
niędzy, robimy ją dla idei.

Nawiązując do postaci z politycznej sceny Polski, śmieje się, 
że trzeba mieć dużo tolerancji dla człowieka, który na imię 
ma Jarosław, a na nazwisko Kurski. Rzeczywiście spotkanie 
z zastępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej - Jaro-
sławem Kurskim zorganizowane przez Mitte21 oraz DJV do-
tyczyło w dużej mierze polityki, jednak udało się również 
porozmawiać na temat roli Gazety jako takiej.

Anna Burek:  Jakie stawiacie sobie cele?

Jarosław Kurski: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym wrócić 
do historii z roku 1989. Te 30 lat temu byliśmy gazetą solidarnościo-
wego ruchu wolnościowego – stąd przecież wzięła się nasza nazwa. 
Gazeta Wyborcza była gazetą, na łamach której przedstawiano kandy-
datów do Sejmu i Senatu w pierwszy, półdemokratycznych, wyborach. 
Z czasem, kiedy to znaczenie tytuły zaczęło się zacierać, zastanawia-
liśmy się, czy pozostać przy tej nazwie. Gazeta Wyborcza. Etymolo-
gicznie rzecz biorąc, nazwa nie jest atrakcyjna. Natomiast niesie ona 
za sobą więcej niż prymarne znaczenie - jest symbolem moralnego 
i historycznego imperatywu opowiadania się zawsze po stronie tych 
samych wartości, za którymi staliśmy w pamiętnym roku ‘89.

Anna Burek: Skoro mówimy o ‘89 nie sposób nie zapytać Pana 
o wolność – czym ona jest dla Pana?

Jarosław Kurski: Co to jest wolność, pyta mnie Pani. Wolność to jest 
coś bardzo osobistego i niekoniunkturalnego. Jak za komuny siedzia-
łem w więzieniu, nie za długo, to zorientowałem się, że czuję się wol-
ny jak nigdy dotąd. Bo wolność to coś, czego nie można człowiekowi 
odebrać, nawet w warunkach największego upodlenia. Natomiast są 
ludzie, którzy dobrowolnie rezygnują z wolności na rzecz bezpieczeń-
stwa czy spokoju – nie oceniam ich, bo to ich prawo, ich wolność wła-
śnie. Taka byłaby moja definicja wolności – prawo do życia własnym 
życiem, jednak bez naruszania tym samym wolności innych.

Anna Burek: Wolność wyboru ogromna odpowiedzialność spo-
czywająca na mediach. Wybór treści: tego, co pojawi się na ła-
mach, w jakim kontekście, ubrane w jakie słowa, zilustrowane jaką 
fotografią – nie ma Pan wrażenia, że wybiórczość tematów Gazety 
Wyborczej ogranicza Czytelnikom wolność w decydowaniu o wła-
snych opiniach, prezentując jedne treści wyjątkowo często, a inne 
– niezwykle rzadko lub wcale?

Jarosław Kurski: Nie ma czegoś takiego, jak obiektywna prasa. Dlate-
go, że każda gazeta ma swój kod wartości. Już przecież na etapie do-
boru tematów do poszczególnych wydań podejmuje się decyzję o wy-
cinku prezentowanej na łamach rzeczywistości. Coś w redakcji uważa 
się za ważne, coś innego – za mniej ważne. Wybór tytułu artykułu – jed-
nego zdania, które zobrazuje stronę tekstu. Stale podejmujemy wybory. 
Jeśli chcielibyśmy stworzyć gazetę idealnie obiektywną, to byłaby to 
agencja prasowa, a nie gazeta, królestwo nudy, a nie dziennik. Nikt by 
tego nie chciał czytać. A wyrocznią dla gazety są przecież jej czytelnicy.

Anna Burek
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Nowa emigracja, nowe podejście
Zainteresowanie nauką języka polskiego w Berlinie weszło w nową fazę. 
Polakom, którzy przyjechali do Niemiec na fali tzw. emigracji europejskiej 
szczególnie zależy na dwujęzycznym wychowaniu dzieci. Z Barbarą 
Rejak, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” 
w Berlinie rozmawiała Monika Sędzierska.

Jesteście jedną z najstarszych organizacji polonijnych w Niem-
czech. Historia „Oświaty” sięga XIX wieku, ale obecnie jubileusze 
liczone są od momentu reaktywacji stowarzyszenia. 30 lat minęło? 

Tak jest. Organizacja rzeczywiście została założona w XIX wieku lecz 
miała inną nazwę. Dopiero w latach 20-tych została  przemianowana na 
Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata”. Od momentu objęcia władzy 
przez Hitlera w Niemczech, organizacja była prześladowana i w 1939 
roku jej działalność została zawieszona. W praktyce nigdy się nie rozwią-
zała, ale jej działalność zostala zabroniona, a wielu nauczycieli zginęło 
w obozach koncentracyjnych. Po wojnie nie było potrzeby nauczania pol-
skiego, bo ludzie, którzy wracali z obozów czy z więzień na ogół nie mieli 
dzieci. Dzieci tutaj było mało. Przez te lata istniała szkoła przy placów-
kach dyplomatycznych, ale szkoły społecznej nie było. Sytuacja zmieniła 
się wraz z napływem emigracji „solidarnościowej”.  1988 rok jest począt-
kiem działalności „Oświaty”. W pierwszym roku szkolnym w zajęciach 
uczestniczyło 22 dzieci. Dlatego w tym roku świętujemy 30 zakończenie 
roku szkolnego.

Dziś lekcje odbywają się w 9 dzielnicach Berlina i w dwóch szkołach 
w Poczdamie. Jak zwiększało się zainteresowanie nauką języka pol-
skiego? Ilu uczniów przybyło od tamtego czasu?

Stowarzyszenie ładnie się rozrosło. Przed wprowadzeniem języka pol-
skiego do szkół europejskich w Berlinie (Katharina-Heinroth-Grund-
schule i Robert-Jungk-Oberschule - przyp. red.) oraz innych, np. kato-
lickich, mieliśmy ok. 400 dzieci, teraz mamy ok. 300. Starsi uczniowie 

Nam tylko gitary w głowie
W studiu COSMO - Radio po polsku z Robertem Solą i Pawłem Gontą 
z berlińskiej firmy „Hapas Guitars” rozmawia Maciej Wiśniewski.

Skąd wziął się pomysł, żeby projektować i budować gitary? Będę 
strzelał: sami jesteście gitarzystami?

Robert: Tak. To zawsze plus, jeśli umie się obsługiwać sprzęt, który się 
produkuje. Ten pomysł przyszedł mi do głowy jakieś 12 lat temu. Miałem 
około trzydziestki i zastanawiałem się, co chciałbym robić w życiu. Na 
ścianie w pokoju wisiały moje dwie gitary i pomyślałem, że potrafię zrobić 
nawet lepsze. Miałem już wykształcenie rzemieślnicze. Od żony dosta-
łem na Walentynki książkę Martina Kocha – niemiecką biblię na temat 
budowy gitar. Przeczytałem ją i wykupiłem w Volkshochschule kurs ob-
róbki drewna. Na nim zrobiłem swoją pierwszą gitarę – Flying V Gibsona.

To było jeszcze przed założeniem „Hapas Guitars”?

R: Firmę założyłem w 2010 r. Na początku działała ona w wariackich 
warunkach. Przez rok, zanim wynająłem warsztat, większość dużego 
pokoju w mieszkaniu zajmowała frezarka CNC do wycinania kształtów 
z drewna. Na szczęście żona bardzo mnie wspierała w mojej pasji. Do 
dziś jest moim największym fanem i wiele jej zawdzięczam. Zacząłem 
robić gitary i już pierwsze bardzo szybko sprzedały się przez internet. To 
mnie zmotywowało. W 2012 r. razem z Dennisem Kayzerem – znanym 
na scenie niezależnej muzykiem z Hamburga - zaprojektowaliśmy gitarę 
dla niego. „Kayzer”, bo tak się nazywała, to był nasz pierwszy wielki suk-
ces. Jej zdjęcia obiegły internet, a firmą „Hapas Guitars” zainteresowali 
się inni muzycy. Razem z Simonem Hawemannem z berlińskiego zespo-
łu War From A Harlots Mouth zrobiliśmy gitarę Sludge – siedmiostruno-
wą, barytonową wersję Telecastera. Jej prezentacja w internecie to też 
była bomba. Posypały się zamówienia, interes ruszył z kopyta.

I w pewnym momencie tych zamówień było tak dużo, że potrzebo-
wałeś pomocy i pojawił się Paweł?

R: Pawła poznałem dokładnie 12.12.2012 na koncercie, który był zapo-
wiadany jako koncert końca świata. Potem byliśmy znajomymi na face-
booku. I kiedyś na tym portalu zobaczyłem stół, który Paweł zaprojekto-
wał, zbudował i pochwalił się nim.

Paweł: I dostałem wiadomość od Roberta: „Powinieneś budować gitary, 
a nie stoły” (śmiech). A ja marzyłem o tym, żeby budować gitary! Tylko, 
że nie widziałem w Berlinie takich możliwości. No więc robiłem wszystko 
„dookoła”: skończyłem kurs na realizatora dźwięku, starałem się dostać 
na studia designerskie, wreszcie zrobiłem kurs stolarski i na nim na ko-
niec zaprojektowałem ten stół. Sms od Roberta to był ten brakujący ele-
ment, który uzupełnił moją układankę.

R: Paweł świetnie się nadawał do tej roboty, bo jako projektant i produ-
cent gitar musisz mieć wyczucie artystyczne, ale również zdoności rze-
mieślnicze. No i oczywiście trzeba mieć ucho do muzyki, bo to w końcu 
jest najważniejsze. Gitara może super wyglądać na zdjęciu, ale to jest 
przede wszystkim instrument, który musi dobrze brzmieć i dobrze się 
musi na niej grać.

Na Waszych gitarach grają giganci sceny metalowej. Kto na przy-
kład?

R: Naszym największym hitem na pewno był Korn. Kiedy w 2015 r. dosta-
łem od kolegi smsa z pytaniem, czy chcecie robić gitary dla Korna, to nie 
wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że to ksywka jakiegoś niemieckiego 
zespołu. Do głowy mi nie przeszło, że to ten wielki amerykański band. 
Okazało się, że dzieki powiązaniom koleżeńskim gitarzysta Korna, Mun-
ky, zobaczył w internecie jedną z naszych gitar i zainteresował się nami.

P: A potem przyszło zamówienie na dwie gitary dla Munky’ego. To były 
instrumenty na testy. Nie wiedzieliśmy, czy w ogóle kiedykolwiek je wy-
próbuje, ale w końcu na jednej z nich grał na koncertach. W tym na festi-
walu w Donington przed 80 tys. ludzi. Żadna nasza gitara nigdy nie była 
na większej scenie (śmiech). Munky zaprosił nas na koncert w Łodzi. 
Spotkalismy sie wówczas i przez godzinę gadaliśmy o gitarach, muzyce, 
a nawet prywatnych sprawach. Jak dobrzy koledzy.

R: Teraz mamy wiele kontaktów z fajnymi zespołami. Obecnie robimy np. 
gitarę dla Paradise Lost.

Robicie gitary na zamówienie, czyli spełniacie oczekiwania swoich 
klientów. Czy są granice, których nie przekraczacie?

P: Na pewno nie zrobimy gitary, która będzie źle brzmiała. W internecie 
można znaleźć mnóstwo gitar, które fajnie wyglądają, ale my od razu 
widzimy, że one nie będą dobrze grały. Bo nie ten kształt, nie to drewno, 
albo mają kupę dodatków, które hamują dźwięk. A my w „Hapas Guitars” 
robimy gitary razem z klientem pod warunkiem jednak, że to, co robimy, 
ma sens. My z góry wiemy, co będzie miało, a co nie.

R: Bo też cały czas o tym gadamy. Mamy gitary w głowie 24 godziny 
na dobę. Nie mamy do naszej pracy dystansu. My nią żyjemy. Dlate-
go się rozwijamy. Z każdym rokiem nasze gitary są coraz lepsze. Moim 
osobistym celem jest to, żeby nasza gitara za 20 albo 30 lat nadal była 
fenomenalna. Miarą jakości jest dla mnie to, że produkty bez zarzutu 
funkcjonują przez lata. Obojętnie, czy będzie to pralka, wiertarka, samo-
chód, czy właśnie gitara. A gitara jest jak wino – im starsza tym lepsza, bo 
wibracje, które powstają przy graniu, polepszają drewno.

Ile średnio kosztują Wasze gitary i ile trzeba na nie czekać?

R: Średnio kosztują ok. 2 tys. euro, a czekać trzeba rok od zamówienia.

A kto nie musiał by czekać tak długo? Dla jakiego muzyka rzuciliby-
ście wszystkie inne zamówienia i zrobili mu gitarę od ręki?

R: Moim marzeniem jest zrobić gitarę dla Metalliki.

P: A ja najchętniej z naszą gitarą zobaczyłbym lidera i gitarzystę Pink 
Floyd Davida Gilmoura. On akurat sprzedaje całą swoją kolekcję 120 
gitar, więc może do niego napiszemy. Na pewno będzie miał miejsce na 
nowe gitary!

Dziękuję za rozmowę

Hapas Guitars - rbb/Maciej Wisniewski
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odchodzą , a przychodzą dzieci młodsze. Obecnie mamy zupełnie inną 
emigrację -  europejską.  Do Niemiec przyjeżdżają Polacy , którzy chcą 
się realizować zawodowo, albo pomieszkać poza Polską. Nie wiedzą 
jeszcze, gdzie osiądą na stałe, dlatego zależy im bardzo, żeby dzieci 
uczyły się j. polskiego. Dlatego mamy ogromną ilość zgłoszeń maluchów 
od piątego roku życia.

Co zmieniło się w mentalności rodziców? Czy posyłanie maluchów 
na lekcje języka polskiego świadczy o tym, że są oni bardziej świa-
domi wartości dwujęzycznego wychowania dzieci?

Rodzice przyjeżdżający do Niemiec mają teraz zupełnie inne warunki. Nie 
są zakompleksieni, jak kiedyś i mają zupełnie inną pozycję. Większość 
z nich znajduje sobie normalną pracę, otrzymują  stanowiska, mieszkają 
jak inni berlińczycy i są bardziej pewni siebie. Uczenie się języka polskie-
go nie jest już aktem patriotyzmu. Kiedyś Polacy nie mieli śmiałości, by 
po polsku głośno mówić w metrze, bo woleli być niewidoczni. Zwłaszcza, 
że było im łatwo wmieszać się w tłum. Nie chcieli uchodzić za cudzo-
ziemców, bo stosunek do obcokrajowców nie był w Berlinie najlepszy. 
Obecnie rodzice z Polski, będącej członkiem UE, zupełnie inaczej do 
tego podchodzą. Traktują znajomość języka polskiego jak umiejętność. 
Polska jest dla nich takim samym normalnym krajem, jak wszystkie inne 
w Europie i dlatego chcą mówić po polsku. Poza tym jeżdżą do Polski 
i mają też kontakty zawodowe. Widzą, że znajomość dwóch języków jest 
opłacalna. Niektóre służby w Berlinie, takie jak policja czy straż, szukają 
pracowników mówiących po polsku.

Czy zmiana podejścia do nauki języka polskiego w Niemczech zmie-
niła też metody i sposób nauczania w „Oświacie”?

Już nie deklamujemy „Kto ty jesteś? Polak mały!”. Zresztą wcześniej 
też staraliśmy się tego nie robić. To nie miało sensu, ponieważ znaczną 
część naszych uczniów stanowią dzieci z małżeństw mieszanych. My, 
jako organizacja, nigdy nie kazaliśmy dzieciom wybierać między krajem 
tatusia lub mamusi. Uważaliśmy, że wspaniałe jest to, że dziecko po-
zna polską kulturę i literaturę. Jeśli będzie władało językiem polskim to 
stanie się naturalnym sprzymierzeńcem Polski, niezależnie od paszpor-
tu. Kiedyś rodzice nie wiedzieli, czy kiedykolwiek zamieszkają w Polsce 
i czy ten język się przyda. Poza tym, w pedagogice niemieckiej radzono 
emigrantom, głównie tym spoza Anglii albo Francji, żeby raczej nie mó-
wili w języku ojczystym w domu, bo dzieci będą miały chaos w głowie 
i gorsze wyniki w szkole. To jest absolutną bzdurą, ale taka była moda. 
Pamiętam nawet listy do rodziców - obcokrajowców, tzw.  Elternbriefe, 
z poradami dla dzieci gorzej się uczących. Nauczyciele lubili też zapytać, 
w jakim języku rozmawia się w domu, żeby zwrócić uwagę na problem. 
Nie jest to absolutnie prawdą , bo jak wiemy, dzieci są w stanie nauczyć 
się kilku języków.

Na szczęście dziś temat wychowania dwu- i wielojęzycznego dzieci 
jest coraz bardziej popularny. Regularnie gości również na antenie 
COSMO Radio po polsku. Jak wobec tego można zapisać dzieci na 
naukę polskiego w przyszłym roku szkolnym 2019/20?

Nie mamy wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich. Na 
naszej stronie internetowej www.oswiataberlin.de można sprawdzić, 
gdzie  odbywają się lekcje i dopasować do miejsca zamieszkania. Są 
wyszczególnione klasy, punkty nauczania i wiek dzieci . Należy się tam 
zgłosić w dniu, w którym zaczynają się lekcje.  Zgłoszenia i deklaracje 
otrzymają Państwo u nauczycieli. Należy je wypełnić i jeden egzemplarz 
odesłać. To wszystko.

Jak Oświata finansuje swoją działalność?

Zajęcia są nieodpłatne, ale uczniowie są członkami naszego stowarzy-
szenia. Mamy niewielką składkę członkowską. Utrzymujemy się z tych 
składek oraz dotacji. Nie jest to proste. Dotacje otrzymujemy na ogół 
z Polski, od Wspólnoty Polskiej, MSZ i ambasady. Planując działalność 
na cały rok, nigdy nie wiemy, czy otrzymamy dofinansowanie. Mamy rów-
nież dotacje od BKM (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und 

Barbara Rejak - rbb/Monika Sedzierska

Olympia Berlin - rbb/Marta Kupiec

Olympia Berlin - zapał jest 
ciągle ten sam

Marta Kupiec rozmawia z Pawłem Gołębiewskim i Wojciechem Witt- 
stockiem, długoletnim i obecnym prezesem obchodzącego 30-lecie 
istnienia pierwszego polskiego klubu sportowego w Berlinie – P.O.C. 
Olympia Berlin.

Jak powstała Olympia Berlin?

PG: Przyjechałem do Berlina w 1987 r kiedy miałem 17 lat. Jedną z ulu-
bionych wówczas rozrywek polskich imigrantów była oczywiście gra 
w piłkę. Piłka była dla nas odskocznią od problemów, które mieliśmy 
po przyjeździe do Niemiec, od biegania po urzędach, szkoły, szukania 
pracy itd. Mieliśmy kolegów, którzy grali już w trzecich czy drugich ligach 
w Polsce, i też uciekli z kraju. No i w końcu postanowiliśmy to nasze 
granie zalegalizować, a to dało nam też możliwość rywalizacji z innymi 
amatorskimi drużynami z Berlina. 

A nazwa Olympia pochodzi od Stadionu Olimpijskiego w Berlinie?

Nie. Chodziło o polskich olimpijczyków, którym staraliśmy się pomóc, 
zbierając pieniądze od sponsorów, przekazując datki, zapraszając ich do 
Niemiec, jeżeli mieli problemy z przygotowaniami do zawodów w Polsce, 
np. ze znalezieniem hali. Paru sportowców rzeczywiście brało udział 
w olimpiadach dzięki naszemu wsparciu. Dlatego Olympia.

Jak zmieniła się Olympia przez 30 lat?

W pierwszych latach naszej działalności mieliśmy w sekcji piłkarskiej 
zdecydowanie więcej profesjonalistów, zawodników, którzy przed przy-
jazdem do Niemiec grali już w piłkę w Polsce. Czasem nawet, jak po-
wiedziałem, w rozgrywkach ligowych. Dziś zgłaszają się do nas przede 
wszystkim amatorzy – młodzież i dzieci, które dopiero chciałyby nauczyć 
się grać w piłkę. Ale cieszymy się z każdego, kto chce grać w polskiej 
drużynie i się integrować.
Ale zapał wciąż jest ten sam. Dlatego klub istnieje już 30 lat.

Rolę integracyjną podkreślacie specjalnie na stronie interneto-
wej klubu?

WW: Przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy, co oczywiste, z jednej 
strony chcą kopać piłkę, ale również szukają możliwości integracji wśród 
Polonii. Okazją jest każdy trening i każdy mecz, liczne spotkania pry-
watne, a raz do roku organizujemy wyjazdy do Polski – w góry lub nad 
morze. 

Jaką macie polonijną piłkarską konkurencję w Berlinie?

Od kilku lat na pewno jest to FC Polonia, która świetnie rozwija się nie 
tylko w sekcji piłkarskiej, i Cosmos United, który w przeszłości miał za-
wodników z wielu różnych krajów, ale obecnie jest przede wszystkim pol-

Medien - przyp. red.) na imprezy specjalne i jubileusze, ale nie są one 
duże. Dotacja miasta Berlina polega na tym, że nasze zajęcia odbywają 
się w szkołach, za które nie płacimy. To jest udział miasta Berlina.

Czy przyjmujecie również nowych nauczycieli?

Bardzo chętnie, choć tylko osoby z wyższym wykształceniem pedago-
gicznym! Problemem jest niskie wynagrodzenie, jakie możemy zaofero-
wać. Dlatego zawsze szukamy wsparcia i zapraszamy chętnych nauczy-
cieli do współpracy.

Udanych wakacji i dziękujemy za rozmowę!
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Alternatywa nie z tej Ziemi
Gaulojzes Golana to satyryczny magazyn radiowy na falach COSMO 
– Radio po polsku. Jest on produkcją Klubu Polskich Nieudaczników. 
W tym roku autorzy satyry szukają alternatywy do Ziemi, której najwy-
raźniej już uratować się nie da. Tym razem sprawdzają możliwości za-
siedlenia Jowisza. W mitologii rzymskiej Jowisz był ojcem wszystkich 
bogów, dlatego nikogo nie dziwi to, że w cyklu „Rozmowa z ciekawym 
człowiekiem” głos zabiera żona Jowisza i matka wszystkich bogów, Jo-
wita Jowisz:

Dziękuję bardzo, że znalazła Pani chwilę na rozmowę, wiem, że jest 
Pani bardzo zajęta.

Ah, ostatnio, czyli od kilku wieków już mniej. Teraz to mamy tylko jed-
no dziecko.

Oj… nowy bóg? Możemy zdradzić?

Haha…  Nie, to tylko reinkarnacja Dalaj Lamy jest z nami, ale to normal-
ny proces, zdążyłam się przyzwyczaić, że nie ode mnie to zależy, kiedy 
opuści dom. Przyjdzie pora, to będzie w sam raz - jak mówi Jowisz. Dea 
Gak proszę cię, nie właź tam, dobrze wiesz, że nie wolno do gabinetu 
taty. Wie Pan, jest trochę nieznośny, ale ma duże serce i jest napraw-
dę kochany.

Ale nawet jeśli nieznośny, to jestem pewny, że z jednym sobie 
Pani poradzi.

Racja. Nie takie rzeczy już ogarniałam. Już sam początek był szalony. 
Zaczynaliśmy od Polinezji. Wie Pan, fascynowałam się wtedy natura-
lizmem, trochę tak po hipisowsku, młodzi byliśmy. Rodziłam wtedy głów-
nie bogów natury.

Dzisiaj w obliczu zagłady ekologicznej przydałoby się kilku bogów 
z tego kręgu.

Ciekawe, że Pan to mówi, bo myślałam nawet o tym. Wie Pan, raz mie-
liśmy taką wychowawczą powtórkę i Germanom urodziłam Wotana, 
a Słowianom Świętowita. To dopiero były charpagany. Ale bez nich na 
tych terenach dzisiaj to już żadnego drzewa w lesie by nie było. Może 
faktycznie coś w tym kierunku? No zobaczymy. Ale gdzie ja to byłam? 
Aha. Później przyszedł czas na nieco fantazji. Taka zwariowana faza. 
Już byliśmy nieco starsi, ustatkowani, ale i tak z głowami w chmurach. 
Urodziłam wtedy ponad 500 bogów hinduskich. Ale tu było głośno i gwar-
no. Jak sobie teraz tak przypomnę, to mi się łza w oku kręci. To był fajny 
czas, taki szalony i dziki.

Na pewno były pocieszne te Pani maluchy.

Oj tak. Nieco poważniejsi już byli bogowie egipscy. Jowisz byl wtedy tro-
chę zafascynowany symetrią absolutyzmu, wtedy też pojawiła się po raz 
pierwszy myśl życia po śmierci, wraz z bogami. Ciekawa utopia, prawda. 
Taki, jakby to powiedzieć, strzał w dziewiątkę. Ale dawał dużo możliwości 
do rozwoju. Tego nam wtedy troszkę brakowało. - Dea Gak na boga, no 
zobacz jakie masz brudne ręce.

Nic nie szkodzi, to garnitur służbowy.

Kolejnym krokiem, niejako w konsekwencji tej utopii życia pozagrobowe-
go urodziłam bogów na potrzeby Greków i Rzymian. Szczerze mówiąc 
do dziś uważam skutki tego porodu za trochę problematyczne. Moim 
zdaniem zbyt mocno na podobieństwo ludzi. Jowisz się uparł. Ale to po-
tem się mściło, bo ludzie, to jednak tylko ludzie.

Ale mimo tych - powiedzmy lekkich niepowodzeń rodzicielskich - 
nie poddaliście się Państwo, choć łatwo nie było.

Oj nie lekko, nie lekko. Jowisz bardziej podupadł na duchu niż ja. Żeby 
go wyciągnąć z tego dołka spróbowaliśmy raz jeszcze.

Ciekawe. I co, przepraszam, cóż za bóstwo.

Że tak powiem nieco enigmatyczne. Jest wszędzie i nigdzie go nie ma. 
Taki był cel wychowawczy. Urodziłam wtedy trojaczki, ale nie jednojajo-
we. Stąd różne oblicza tego samego boga i rożny rozwój jego religii, choć 
genetycznie prawie identyczne ciała. W sumie szkoda, że rodzeństwo, 
a tacy zwaśnieni. Ale tak już bywa w rodzinie.

Tym bardziej takiej dużej rodzinie. Ale skoro już jest Pani przy reli-
giach. Jak je pani ocenia.

Religie to moje największe zmartwienie. Mamy na nie mały wpływ. 

Ale to chyba nie błąd wychowawczy.

Nie. To błąd systemowy. Leży w ludzkiej interpretacji boskich intencji. 
A do tego ludzkie niedoskonałości i przywary. Sam jest Pan człowiekiem, 
to Pan wie. Pycha, zazdrość, zawiść i niewytłumaczalne dla mnie parcie 
do władzy. To wszystko zakłóca boskie systemy naszych dzieci.

A propos dzieci. Ilu bogów w sumie Pani urodziła.

Oj nie wiem. Nie zliczę. Wszystkie pocieszne.

I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Państwem. Moim go-
ściem była Pani Jowita Jowisz, matka wszystkich bogów. Dziękuję 
bardzo za rozmowę.

Proszę, proszę i szczęść Jowisz.

A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną “Rozmowę 
z Ciekawym Człowiekiem”, najpóźniej w trzeci piątek lipca. Do usły-
szenia.

skim klubem. Jeżeli spotykamy się na boisku, to jest to konkurencja, bo 
rywalizujemy ze sobą i każdy chce wygrać. Ale poza boiskiem jesteśmy 
przyjaciółmi, spotykamy się na festynach, zapraszamy się nawzajem na 
turnieje, które organizujemy. Czyli jest to, powiedzmy, zdrowa konkuren-
cja.

A polska Olympia jest otwarta też na przedstawicieli innych nacji?

Jak najbardziej. Z tym, że ktoś, kto nie jest Polakiem, musi poczuć at-
mosferę, która u nas panuje i nie mieć bariery językowej, bo jakoś musi-
my się dogadać. Jeżeli mu to odpowiada, to zostaje u nas. Wielu takich 
przypadków w historii klubu nie było, ale kilka przykładów mogę podać. 
Kiedyś grał u nas np. Nigeryjczyk, niedawno był u nas Serb. Jeśli tacy 
ludzie odnajdują się u nas, to gramy razem.

A jak klub radzi sobie od strony finansowej?

Jesteśmy małym klubem i utrzymujemy się z własnych składek. Ale 
współpracujemy również z małymi firmami, które czasem pomagają nam 
kupić stroje czy sprzęt sportowy. Albo, jak w przypadku naszego układu 
z Tyskim, browar pomaga nam organizować turnieje piłkarskie. Z reguły 
są to jednorazowe zastrzyki finansowe, a nie wieloletnie kontrakty jak 
w profesjonalnym futbolu. 

Dziękuję za rozmowę

redakcja Gauloises Golana - rbb/Jacek Tyblewski

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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Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

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

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

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

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

Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

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

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

ZDROWIE

Agnieszka Ziolkowska

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

www.praxis-samtweiss.de

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis 

Alt-Tegel

Dr. med. dent. 

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

Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

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

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

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

 
 

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

ZDROWIE

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

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

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

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

ZDROWIE

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

 • 

Ortopeda i traumatolog
Dr. med. Marek Rutkowski

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

Tel.
         030 499 07 360

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych/lek. rodzinny

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

PRP - "Vamipirlifting".

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

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

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

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

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

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

Beata Trenkler-Tyczynski 
Lekarz chorób skórnych, alergolog

NOWY ADRES: Kurfürstendamm 102 
(Halensee, Agathe-Lasch- Platz) 

10711 Berlin

Marek Tyczynski 
Lekarz rodzinny

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
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USŁUGI / INNE

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

ZDROWIE

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

 Flemmingstr.5
12 163 Berlin
S1 | U9 | Bus 

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

www.logopraxis-berlin-steglitz.de

 Gabinet Logopedyczny

Telefon:
Mobil: 

 

0 30 67 94 65 15
0173 65 38 915

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

Anna Kolesinski staatl. gepr. Logopädin

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

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

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

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING
Czwartek godz. 19.00 - 21.00 

Hugo-Cassirer-Str. 2, 13587 Berlin
Piątek godz. 19.15, Hessenring 47,12101 Berlin, S/U-Bahn Tempelhof

Niedziela godz. 17.00 - 19.00,  Lipschitzallee 80, 12353 Berlin
Grupy powiązane z AA

 NA (Anonimowi Narkomani): sobota 18.00 – 20.00, 
Sekis Mauerritze, Mauerstr. 6, 13597 Berlin (Spandau). 

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

• ¾ szklanki papryki pokrojonej w zapałki 
• 1 marchewka pokrojona w cienkie za-

pałki 
• 1 garstka groszku zielonego (z puszki) 
• ⅓ szklanki szalotki pokrojonej w cienkie 

plasterki pod skosem 

Mięso kroimy w plastry, rozbijamy i smaży-
my, aż będzie gotowe (według upodobania). 
Kroimy w cienkie paski i odkładamy na bok. 
Makaron przygotowujemy zgodnie z instruk-
cją na opakowaniu. Umieszczamy pozostałe 
składniki w misce i mieszamy. W miseczkach 
układamy makaron, na nim roślinne składniki 
sałatki, a następnie umieszczamy na górze 
mięso. Polewamy sosem. Gotowe. Smacz-
nego.

AUTENTYCZNA WĘGIERSKA 
SAŁATKA „COLESLAW” 
(Kaposztsalata)

Uważam, że to zabawne, bo w mojej kuchni 
mam sporą ilość najnowszych kulinarnych 
gadżetów - młynki, tarki, wyciskacze i tak da-
lej, które są pomocne w moich kulinarnych 
zmaganiach, ale gdy chcę zrobić coleslaw, 
sięgam po sprawdzoną starą szatkowni-
cę. Ten prosty ręczny sprzęt kupiony dość 
dawno za niewielką sumę jest niezastąpio-
ny. Tnie kapustę do rozmiaru cienkich pa-
seczków, a po wymianie noży marchewkę 
w zapałki. Lepiej, szybciej, sprawniej niż inne 
najnowsze maszynki. Zachęcam do zakupu 
dobrej szatkownicy – jest niezastąpiona przy 
krojeniu sałatek.

• 1 mała główka białej kapusty
• 1/4 małej główki czerwonej kapusty
• 1 mała cebula

Nadeszła pora, kiedy młode warzywa na pla-
cach i w warzywniakach są z „gruntu”, a nie 
ze sztucznych upraw. Oferta jest ogromna, 
dlatego dzisiaj polecam sałatki. Są dietetycz-
ne, odtruwające, wspaniałe dla diabetyków 
i dostarczają nam uzdrawiających skład-
ników. To nie fanaberie, lecz najszczersza 
prawda – warzywa mają zbawienny wpływ 
na nasz organizm, a szczególnie wartościo-
wa jest kapusta. Ma w sobie ogrom skład-
ników dobroczynnie wpływających na nasz 
organizm. Bardzo wszystkim polecam sałatki 
z kapustą, która jest niedoceniana, a cudow-
na w swej prostocie. Jeśli na obiad musimy 
mieć mięsko, to OK, ale z dużą porcją sałat-
ki. Zapraszam.

SAŁATKA Z MAKARONEM 
I WOŁOWINĄ

Zaskoczmy rodzinę i przyjaciół przygotowa-
niem tego prostego i pysznego posiłku. Taką 
sałatkę polecają lekarze dla diabetyków. Jest 
pikantna i pyszna.

DRESSING 

• ¼ szklanki soku z limonki 
• ¼ szklanki wody 
• ½ łyżeczki zgniecionego czosnku 
• ½ łyżeczki drobno posiekanego imbiru 
• 2 łyżeczki sosu sojowego 
• 1 łyżka pasty Thai chili 
• 2 łyżeczki posiekanej trawy cytrynowej 
• 1 łyżka posiekanych świeżych liści ko-

lendry 
• 1 łyżka cukru 

SAŁATKA 

• 100g makaronu vermicelli (przeźroczy-
sty)

• 400g surowego chudego rumsztyku 
• 4 łyżeczki przyprawy do grilla 
• olej do smażenia 
• główka wyśmienitej sałaty
• 1 duża garść drobno pokrojonej kapusty 

białej (w nitki jak makaron) 
• 1 ogórek pokrojony w zapałkę
• 20 pomidorów koktajlowych przekrojo-

nych na połowę 

Sos:
• dobry ocet winny lub jabłkowy (max 6%)
• olej z orzeszków ziemnych lub kukury-

dzy
• cukier, sól, pieprz, musztarda i ziarno 

białej gorczycy

Całość można udekorować bakaliami i zielo-
ną pietruszką

Oczyszczoną i opłukaną białą kapustę szat-
kujemy do miski. Następnie szatkujemy 
czerwoną kapustę, ale polecam przepłukać 
ją na durszlaku przed dodaniem, bo inaczej 
zabarwi całość i efekt będzie mniejszy. Na-
stępnie bardzo drobno poszatkować cebulę. 
Nie mieszamy, odkładamy do lodówki, a w 
tym czasie robimy sos.
Ten sos jest dawnym sekretem rodzin-
nym zaprzyjaźnionej węgierskiej mistrzyni 
kuchni. Do dużego kubka dajemy trzy łyżki 
musztardy (niezbyt ostra), dodajemy cztery 
łyżeczki cukru i ½ łyżeczki soli. Mieszamy 
i kosztujemy, ma być słodkawy i leciutko 
słony. Następnie dodajemy ½ szklanki ole-
ju, ale powoli, stale mieszając, aż uzyskamy 
w ten sposób krem o konsystencji majonezu. 
Dodajemy 2-3 łyżki octu, mieszamy i kosz-
tujemy, ma powstać słodko-kwaśna emul-
sja. Gdy jest OK, dodajemy ziarna gorczycy 
(według uznania – ja daję 2 łyżki stołowe) 
mieszamy, a potem sos na chwilę odstawia-
my. Po chwili polewamy pokrojoną kapustę 
i dokładnie mieszamy. Doprawiamy, jeśli to 
konieczne. Wkładamy do lodówki do czasu 
podania. Przed podaniem mieszamy – to od-
świeży sałatkę. Smacznego.

SURÓWKA GOSPODYNI

• ½ małej główki kapusty białej
• 1 marchewka
• 1 mała cebula
• ¼ szkl. octu 10%
• ½ szkl. cukru
• ½ szkl. oleju
• ¼ łyżeczki soli
• 2 łyżki posiekanej zielonej pietruszki

Kapustę i cebulę cienko szatkujemy, ob-
raną marchew ścieramy na tarce o dużych 
oczkach. Składniki zalewy zagotowujemy 
w małym rondelku,do rozpuszczenia cukru 
i soli. Lekko ostudzoną zalewą polewamy 
kapustę i marchew. Dokładnie mieszamy, 
dodajemy zieloną pietruszkę, ponownie mie-
szamy i gotowe. Wkładamy na chwilę do lo-
dówki. Smacznego.

Bogusław Sypień

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

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Meisterbetrieb

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

/ Odbiory "E-Check" 

Blower Door Test
Testy szczelności budynków

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

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

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a

16552 Schildow

 
 

 
 

Tel.: 033056/432917 
Fax: 033056/432918 

Funk: 0172 30 50 652 
dikokosicka@gmx.de 

  
 

CHCESZ ZM IENIĆ  TWOJĄ  KUCHNIĘ?
 

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

DDIIKKOO   
 

Zapraszamy po uzgodnieniu terminu

 Szafy z drzwiami suwanymi 
 Drzwi suwane przejściowe 
 Zabudowy wnęk

Meble kuchenne 
Żaluzje poziome i pionowe 

 Plisy, markizy, rolety 
  
  

 

Wszystkie produkty 
wykonujemy na wymiar

 
 

Wysoka jakość

 
 

Konkurencyjne ceny

 

Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

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

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

USŁUGI / INNE

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 / INNEUSŁUGI / INNE

 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

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

Robimy to po prostu dobrze.

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

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

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

zaangażowanie i profesjonalizm. 
 Mόwimy rόwnież po polsku!

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

 info@it-webdesigner.eu
 0151 63000617

Tworzenie stron sklepów internetowych

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

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

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

Usługi
blacharsko-dekarskie

Tel.: 0157 51263321

Instalacje elektryczne i pomiary 
mieszkania i domy

Tel.: +49 157 524 747 87

AMPER
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USŁUGI / INNE

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

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

Pranie tapicerki samochodowej, kompleksowe czyszczenie 
aut, powłoki ochronne, korekty lakieru, usuwanie nieprzyjemnych 
zapachów. Tel.: 0157 74539629 

Budujemy domy kompleksowo, od podstaw! Prace ziemne 
(wykopy, niwelacja terenu). Rachunki, gwarancje cen! Zezwolenia 
niemieckie z Handwerki! Tel.: 0176 88170528

Fryzjerka stylistka – wykonuje usługi, baleyage, pasemka, 
farbowanie, trwała, modelowanie, strzyżenie damskie, męskie 
z dojazdem do domu. Tel.: 0157 85421493

Pranie i czyszczenie narożników, kanap materiałowych 
i skórzanych. Dojazd na terenie Berlina i okolic.  
Tel.: 0157 74539629  i 0163 9606275

Montaż, demontaż, handel, okna, drzwi, bramy garażowe, 
pcv i drewniane, kompleksowe wykończenia wnętrz (hydraulika, 
elektryka) „pod klucz”. Tel.: 0176 88170528

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

Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków.  
Najdłuższe doświadczenie (20 lat). Prawdziwe, nie podrobione 
materiały, bardzo dobre firmy, dobre ceny, jesienne promocje.  
Tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278

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

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

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

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

Ty szukasz mnie! JA? A po co? załatwie ci naprawdę wszystko-
szybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki termin na 
meldunek, czy może czekasz już miesiącami na Kindergeld? 
Magiczne Biuro odzyska Tobie - tylko w 3 tygodnie!
Dzwoń i wszystko będzie Twoje! Magiczne Biuro 030 28639869, 
0178 1144095, e-mail: info-biurobp@gmx.de 

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

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

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

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

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

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

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

Terapia zespołów bólowych (kregosłup, mięśnie, stawy, głowa, 
choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie stawów, reumatyzm, itp.)
Praktyka prywatna, terminy po uzgodnieniu telefonicznym.  
www.praxis-vitalplus.de, tel.: (030) 23534789  

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

Montaż anten, Sat - ustawienie anten, hotbird, pomoc techniczna 
cyfrowy Polsat, NC PLUS instalacje SAT anteny, uchwyty, kable, 
serwis – 0152 16849681 (WhatsApp) lub 0048 733568191

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

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

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
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Przedłużenie ważności i wymiana prawa jazdy

  Od dziecka słyszę, jak to wielką szczę-
ściarą jestem, bo urodzona w 1989 roku nie wiem, 
co to bieda. Opowieści mamy o świętach Bożego 
Narodzenia pachnących pomarańczami uznawa-
łam, ja - trzylatka, za starcze majaczenie: poma-
rańcze kojarzące się z grudniem? Tata, który na za-
kupach w supermarkecie, przed półką wypełnioną 

trunkami w aluminiowych kontenerkach, wspominał pierwsze w swoim 
życiu piwo z puszki wydawał się, mi – siedmiolatce, dziwakiem. Kiedy 
jako dziewięciolatka patrzę na zdjęcia z dzieciństwa, na których moja su-
kienka zlewa się w jedno z zasłonkami w salonie, nie mogę się nadziwić, 
że z jednego kuponu materiału z Zachodu można było uszyć poszewki 
na poduszki, zasłonki, sukienne i szorty dla braci. Długo nie rozumiem 
historii o Peweksach, pustych półkach, kartkach, wyjazdach na Węgry 
w celu innym niż turystyczny. Nie chcę słuchać o szarej rzeczywistości, 
nie chcę widzieć rozrzewnienia na twarzach moich rodziców. Chcę coli 
w puszce, jeansów levis i balonowej gumy do żucia. Chcę, to mam. Pro-
ste. 
Pochodząc z maleńkiej miejscowości na pograniczu polsko-czeskim, 
od najmłodszych lat przekraczałam granicę prawie raz w tygodniu. 
Do Czech chodziło się na spacery, po lody, na smażeny syr, zobaczyć 
odpustowe karuzele, spotkać się ze znajomymi. Pamiętam strażniczą 
budkę na polnej drodze – mały blaszany domek z panem w mundurze 
w środku. Co niedzielę wskakiwał z niego ochoczo, by sprawdzić nasze 
paszporty. Kilka lat później jeździliśmy już naszym musztardowym ma-
luszkiem dalej, głębiej w Czechy – do Baty po skórzane buty. Na granicy 
zatrzymywaliśmy się, by odliczyć VAT. Pamiętam pierwsze samodzielne 
podróże – autokarem do Wenecji, 12 godzin jazdy przerywanej co chwilę 
kontrolą paszportową – przeszukiwanie bagaży, sprawdzanie dokumen-
tów, wbijanie pieczątek, podchwytliwe pytania, złe odpowiedzi i kolejne 
nocne godziny spędzone na czekaniu. Teraz wsiadam w auto i mknę 
przez Europę mierząc czas podróży kilometrami, nie liczbą granic, cza-
sem ze strachem sprawdzając kieszenie, czy oby na pewno mam przy 
sobie jakikolwiek plastik z nazwiskiem poza kartą płatniczą. Wsiadam 
i jadę. Proste. 
 Zaczynając studia, usłyszałam od jednego z ulubionych wy-
kładowców, że moja wrażliwość na poezję XX wieku może być inna, bo 
od zawsze żyję w innej, lepszej rzeczywistości. W ciągu dnia chodziłam 
na wykłady, popołudniami udzielałam się wolontaryjnie, nocami praco-
wałam -  mój młodzieńczy bunt w fazie pełnego rozkwitu nie pozwalał mi 
wyobrazić sobie, że życie mogłoby być cięższe niż to, czym doświadczał 

mnie okrutny studencki los. Zza baru obskurnej knajpy, w której ser-
wowałam lane piwo, zakuwałam gramatykę historyczną, by załapać 
się na stypendium zagraniczne. W trakcie studiów wyjechałam na trzy. 
Fundowane przez Unię Europejską, wspierane przez rodzimy Uniwer-
sytet Wrocławski. Nie było we mnie wdzięczności, a jedynie poczucie, 
że chcę jeszcze, więcej, dłużej. Jest taka możliwość, to korzystam. 
Proste. 
Kiedy kończyłam studia doktoranckie (doktorat mogłam zrobić, to zro-
biłam) miałam na koncie sześć półrocznych staży zagranicznych w eu-
ropejskich stolicach, dwanaście różnych kursów, cztery praktyki stu-
denckie, sześć wolontariatów, trzy certyfikaty języków obcych i dyplom 
kursu języka migowego. Zasmakowałam pracy w mediach, w szkole, 
w usługach, w organizacjach pozarządowych, prowadzenia własnej 
firmy i pracy na etat w międzynarodowej firmie, która pozwalała na 
pracę zarówno z biura, jak i z domu czy dowolnego miejsca na ziemi. 
Z takim doświadczeniem, z takimi możliwościami na ówczesnym rynku 
pracy, mogłam robić, co tylko chciałam. Poukładać sobie życie, jak 
tylko chciałam. Mieszkać, gdzie tylko chciałam. Wybór należał tylko do 
mnie. Mogłam wszystko. I byłam najbardziej nieszczęśliwą osobą na 
całym świecie. To też, wbrew pozorom, proste. 
Pokoleniom urodzonym po ’89 nieustannie powtarza się, że nasze ży-
cie należy tylko do nas, że nasz los leży jedynie w naszych rękach. 
Dla tych, którzy żyli pod jakimkolwiek reżimem zarówno politycznym, 
społeczno-kulturowym czy obyczajowym, to przywilej, czysta lekkość 
bytu, sytuacja, o której mogli jedynie marzyć. Tak widzicie tę wolość 
Wy. Pamiętam, że po jednym z pobytów zagranicznych profesor Mio-
dek spojrzał na mnie i powiedział, że nie zazdrości mojemu pokoleniu, 
że gdyby on miał tyle możliwości, pewnie nigdy by się na żadną w peł-
ni nie zdecydował, nigdy nie zostałby profesorem. Miał rację – uświa-
domił mi tragizm tej cholernej wolności. Dla nas wolność, w której przy-
szło nam żyć to jedyna rzeczywistość, którą znamy – z niewieloma 
zasadami, nielicznymi regułami, rzadkimi konwenansami. Gubimy się 
w na tym nieograniczonym polu możliwości  bardziej niż gubili się ci 
przed nami w smutnym labiryncie można/nie można, da się/nie da się. 
Konieczność dokonywania wyborów na każdym kroku dorosłego ży-
cia, poczucie, że chciałoby się i mogłoby się zasmakować wszystkie-
go, że decydując się na jedno, muszę zrezygnować z drugiego, walka 
z czasem i wielokrotne próby udawadniania, że nieprawdą jest, że nie 
mogę mieć wszystkiego – tak widzę tę wolność ja. Czasem brakuje mi 
granic. W takich momentach stawiam je sobie sama. Tam, gdzie chcę. 
Na tyle, ile potrzebuję, przesuwam je, modyfikuję, redefiniuję. Potrze-
buję ich. Żyję w czasach, gdzie sama sobie chcę ograniczać wolność. 
Paranoja. I wierzcie mi, to wcale nie jest proste. 

Anna Burek

FELIETON

Jako obywatel Unii Europejskiej można posia-
dać tylko jedno unijne prawo jazdy.

Prawo jazdy zrobione w Polsce lub jednym 
z krajów Unii Europejskiej jest akceptowane na 
terenie całej Unii Europejskiej, jeśli: 
-   nie utraciło terminu ważności 
- nie zostało zawieszone, ograniczone lub 
cofnięte w kraju, w którym zostało ono wyda-
ne. Zgodnie z Paragrafem 28 niemieckiego 
rozporządzenia dotyczącego pozwolenia na 
jazdę (niem. Fahrerlaubnis-Verordnung, w skó-
cie FeV), prawo jazdy zdobyte na terenie Unii 
Europejskiej jest w Niemczech ważne bez 
ograniczeń, nawet w przypadku kiedy dana 
osoba mieszka w Niemczech na stałe. Osoby 
pochodzące z krajów poza Unii Europejskiej 
i zamieszkałe w Niemczech mają 6 miesięcy na 
wymianę prawa jazdy. Oprócz tego każda oso-
ba zameldowana w Niemczech i pochodząca 

z jednego z krajów UE może w każdej chwili dobrowolnie wymienić prawo 
jazdy na niemieckie. 
Ważność prawa jazdy jest różna w zależności od kraju UE. W Niem-
czech jak i w Polsce prawo jazdy mają ważność 15 lat (chyba, że otrzy-
maliśmy wcześniej na bezterminowy okres), więc po upływie tego czasu, 
będzie trzeba wymienić prawo jazdy na niemieckie. Prawo jazdy wydane 
w Polsce bezterminowo jest w Niemczech ważne maksymalnie do 
roku 2033. 

Sytuacje, kiedy trzeba wymienić prawo jazdy na niemieckie:
 - jeżeli zgubimy prawo jazdy lub zostanie ono skradzione
 - po dwóch latach zwykłego pobytu, jeśli posiadamy prawo jazdy waż-
ne bezterminowo. Wymiana może być wymagana ale nie musi. Wszystko 
zależy od tego, w jaki sposób poszczególne kraje zastosują się do dyrek-
tywy UE. W Niemczech taka praktyka nie jest aktualnie stosowana
 - jeżeli popełnimy wykroczenia drogowego w kraju, w którym mieszka-
my.
Po wymianie prawa jazdy na miejscowe prawo jazdy, będziemy pod-
legać przepisom tego kraju (np. dotyczących okresów ważności, ba-
dań medycznych itp.)
Dokumenty wymagane podczas wymiany prawa jazdy w Niemczech 

Zaświadczenia i dokumenty niezbędne do wymiany prawa jazdy w Niem-
czech są w zależności od jego kategorii różne. Dla każdego rodzaju prawa 
jazdy należy mieć ze sobą ważny dowód osobisty, zdjęcie oraz stare pra-
wo jazdy (nie musi być przetłumaczone). 
Wymiana prawa jazdy kategorii A, A1, A2, AM, B, BE, L, T: 
- Badanie wzroku (nie starsze niz dwa lata) 
- Zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy (nie zawsze) W przy-
padku powyższych kategorii dla niektórych urzędów wystarczające są 
zdjęcie, dowód osobisty i stary dokument 

Wymiana prawa jazdy kategorii C, C1, CE, C1E: 
- Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż rok) 
- Badanie wzroku (nie starsze niż dwa lata) 
- Zaświadczenie lekarskie albo odpowiedniej instytucji o tym, że dana oso-
ba nadaje się do prowadzenie pojazdów danej kategorii 
- Zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy 

Wymiana prawa jazdy kategorii D, D1, DE, D1E:
 - Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż rok) 
- Badanie wzroku (nie starsze niż dwa lata) 
- Zaświadczenie lekarskie albo odpowiedniej instytucji o tym, że dana oso-
ba nadaje się do prowadzenie pojazdów danej kategorii 
- Zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy 
- Zaświadczenie o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące) 
Wymiana prawo jazdy w Niemczech kosztuje około 40 euro. Opłata 
zależy od regionu. 
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

rzetelny rzeczoznawca 
dla      Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125 

bezpłatne porady

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

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

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

Telefon: +4915758152189

MPU? FACHOWE PRZYGOTOWANIE 
ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE. 
Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do   

akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie
Odzyskasz – 32 lata praktyki – J.Dolny

Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210   

0176 83392933, 030 81473037

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

Tel.: 0151 24242432 lub 030 93958737

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

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

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

Auto Anmeldung Spandau
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
wymeldowanie

5-dniowe rejestracje (próbne)
Brunsbütteler Damm 11, 13581 Berlin

(naprzeciwko Spandauer 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

B-BB 1234

MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

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

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

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

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

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

| | 

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

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

www.Spandau-Zimmer.de

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT

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

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

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

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

Tel.: 0048 785 869 981

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

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

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

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

„PTTiK Berlin” zaprasza w lipcu na wycieczkę rowerową wzdłuż Haweli do Sa-
crow / Heilandskirche.

Spotykamy się 28 lipca (niedziela) w dwóch miejscach do wyboru, tzn. o godz. 10:00 przy 
U-7 Zitadelle (dłuższa trasa) lub o godz.10:45 na przystani F10, znajdującej się  na przeciwko 
dworca S – Wannsee, skąd odpływamy o godz 11:00 razem z rowerami ferą BVG na Alt Kladow. 
Tu łączymy się z drugą grupą rowerzystów i razem jedziemy do pałacu Sacrow i Heilandkirche, 
objeżdżamy także jeziorko Sacrow o kryształowej wodzie. Przy dobrej pogodzie planujemy nad 
jeziorem grilla i pluskanie się w wodzie... Ogród Sacrow wraz z dworkiem i Heilandkirche znaj-
duje się nad rozlewiskiem Haweli dokładnie naprzeciwko Glienicke Brücke i Nowego Ogrodu, 
obejmuje obszar 26,3 ha. Dopełnia on ciąg parków wokół jeziora Jungfernsee. Tereny te należą 
dzisiaj do Poczdamu, natomiast w latach 1961 – 1989 przebiegał środkiem tego parku mur i stre-
fa śmierci, a wieża dzwonów stanowiła wtedy część tego muru. Pierwsza pisemna wzmianka 
o Sacrow pochodzi z XIV wieku. Wtedy to znajdował się na tym terenie zamek rycerski, który 
w roku 1764 zakupił szwedzki lejtnant von der Hordt, pełniący w tym czasie funkcję komendanta 
Spandauer Zitadelle. To on przebudował w 1773 roku ten rycerski zamek na barokowy dworek, 
który na przestrzeni wielu pokoleń zmieniał często swoich właścicieli i tym samym swoje prze-
znaczenie. Tereny te wraz z dworkiem nabrały ogromnego znaczenia i rozgłosu dopiero wtedy, 
kiedy Fryderyk Wilhelm IV zakupił Sacrow, czyli zaraz po wstąpieniu na tron w 1840 roku. Król 
był zauroczony tą okolicą, która przypominała mu ukochaną Italie, postanowił więc wykorzystać 
jej idylliczny charakter i jeszcze bardziej upiększyć krajobrazy roztaczające się wokół Poczdamu. 
W tym celu zlecił swojemu architektowi, Ludwikowi Persiusowi, aby według własnoręcznie wyko-
nanych szkiców przebudował istniejący już tam od dawna stary, wiejski kościółek na Heilandskir-
che, czyli bazylikę we wczesnochrześcijańskim, włoskim stylu, oraz wybudowanie odrębnej wie-
ży dzwonów tzw. Campanili. Natomiast Peterowi Jozefowi Lenné zlecił utworzenie parku. Przy 
kształtowaniu tego parku Lenné wkomponował na osi widokowej sąsiadujące pałace, na Pawiej 
Wyspie, Glienicke, Babelsberg i Cecilienhof. Od 2002 roku pałac Sacrow wykorzystywany jest 
w okresie letnim, jako salon wystawowy. W imieniu PTTiK Berlin na spacer na rowerach zaprasza 
Basia Muschol, Marzena Banachowicz i Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

Klub PTTK  w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi - 
„W pełni lata”. Jezioro „Flughafensee” i otaczający  las będą celem naszego spaceru, 
które są położone w dzielnicy Tegel. Jezioro powstało  w latach 1953–1978, w wyniku 
wydobycia piasku i żwiru, które  były głównie wykorzystywane do budowy „Märkisches 
Viertel”. To jest sztuczny zbiornik o głębokości 38 metrów i powierzchni 30 hektarów. 
Dawne, mniejsze żwirowiska - obok jeziora- tworzą dwa mniejsze stawy, zwane ba-
senem środkowym i północnym. W ciągu ostatnich 40 lat  ten akwen przeobraził się 
w raj przyrody z obszarami odosobnienia dla wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin,  
tworząc zamknięty rezerwat. Gatunki zwierząt, które dobrze się rozwijają w wodach, 
bagnach, suchych murawach i strefach leśnych rezerwatu, to dzięcioł czarny i płowy, 
żaba stawowa i zaskroniec, perkozek i bąk. Widziano też bobra. Jesienią/zimą 2006 r. 
przeprowadzono szeroko zakrojone prace konserwatorskie w rezerwacie ptaków (na 
południowy zachód od jeziora) oraz w obszarze sąsiedniego brzegu, dzięki czemu ptaki 
i inne zwierzęta mają tam lepsze warunki do życia. Przede wszystkim usunięto nadmiar 
roślinności. Na pięknych ścieżkach wzdłuż jeziora można cieszyć się przyrodą podczas 
spaceru.  Na północ od jeziora jest szeroka piaszczysta plaża, która zachęca do opalania 
się i relaksu. Wędkarze cieszą się również wodami bogatymi w ryby.Woda w jeziorze 
lotniska jest regularnie sprawdzana pod względem jakości, więc nie ma  obaw z kąpielą 
w jeziorze. Napływ  wody do jeziora odbywa się przez kanał Schwarzer Graben, który za-
silany jest przez  wody powierzchniowe części ulic Reinickendorferstrasse. Zanim woda 
wpłynie do jeziora lotniska, mija zbiornik osadniczy - zwanym także „Vorsee”. Basen  ten  
filtruje napływającą wodę. W 1986 r. Flughafensee otrzymało system wentylacji dla do-
datkowej poprawy czystości wody. Ponadto jezioro „przy lotnisku” zasilane jest uprzed-
nio oczyszczoną wodą z  systemu odwadniającego lotniska. Prosimy o zabranie plażo-
wych strojów, (można „bez”, obok jest plaża FKK), coś do siedzenia i leżenia, prowiant 
i napoje we własnym zakresie. Spotykamy się na stacji metra U-Bhf. Otisstrasse/linia 
nr 6/ w sobotę 20 lipca o godz.11.00. Jednocześnie informujemy, że spacer w mie-
siącu sierpniu ze względu na „kanikułę” nie odbędzie się. Zapraszamy wszystkich 
miłośników natury i turystyki pieszej na jesienny spacer we wrześniu.

 

              DARPOL                             

                     Reisebüro                                                              GmbH 
 

Oferujemy atrakcyjne wycieczki lotnicze i przeloty do wszystkich krajów świata 
niemieckich touroperatorów oraz wyjazdy, również na narty, z własnym dojazdem 

i pobyty kuracyjne i welless w Polsce i innych krajach. W ofercie posiadamy rejsy 
morskie i połączenia promowe oraz wyjazdy golfowe i wynajem samochodów. 

Zapraszamy do korzystania z usług naszego biura podróży! 
Im wcześniej zarezerwujesz tym mniej płacisz! 

Mówimy po polsku! 
Wilmersdorfer Str. 20  
U Richard-Wagner-Platz info@darpol.com 
10585 Berlin - Charlo�enburg  darpol@tc-rb.de 
Tel.: 030/34 200 74 www.tc-rb.de/charlo�enburg1 
Fax.: 030/34 224 72 www.darpol.com 
 
 

 

PONAD 50 LAT 
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Żurnaliści pocili się, marszczyli czoła 
w niewyobrażalnym wysiłku myślowym, 
ganiali po tzw. „terenie”, zaglądali w naj-
bardziej tajemnicze zakątki i do najdziw-
niejszych ksiąg, byle tylko wymyślić 
i przekazać coś niezwykłego. No i prze-
ścignąć w tym względzie konkurencję. 
Dziś ogórek jako taki towarzyszy nam 
przez okrągły rok a i media są  nim nała-
dowane nieustannie; tzn. „ogórkowymi” 
doniesieniami – przy czym nie mam na 
myśli enuncjacji telewizyjnych i innych, 
dostarczanych nam przez pewną damę, 
która niedawno chciała być prezyden-
tem naszego państwa a teraz jest wy-
bitną specjalistką od wygłaszania bzdur, 
które kiedyś zostałyby wyrzucone do 
kosza nawet w środku ogórkowego se-
zonu. Ufff! Można rzec, że ogórków ci 
u nas dostatek a nawet nadmiar.
    Tak więc sytuacja w kraju i na świe-
cie przez okrągły rok dostarcza nam tylu 
bulwersujących tematów, że właściwie 
można uznać, iż tak zwany „sezon ogór-
kowy” przestał istnieć. To kolejne zjawi-
sko kulturowe – może niezbyt istotne, 
ale jakże odświeżające poprzez swą 
nieco głupawą lekkość – które nas opu-
ściło. Nikt nie szuka już ogórka – gigan-
ta, albo gigantycznej truskawki, cielęcia 
o dwóch głowach, UFO, roznegliżowa-
nej gwiazdy ekranu i potwora z Loch 
Ness. Zresztą roznegliżowane gwiazdy 
i gwiazdeczki są wszędzie i wcale nie 
trzeba ich szukać. Co innego roznegli-
żowana pani polityk – najlepiej o kształ-
tach, które Rubensa by przytłoczyły, naj-
lepiej w towarzystwie roznegliżowanego 
polityka, który do Adonisa ma się tak, 
jak pokopalniana hałda do masywu Mot 
Blanc i najlepiej, żeby przynajmniej jed-
no było z konserwatywnej prawicy. No 
tak; ale na takie ekscesy też nie trzeba 
czekać do „sezonu ogórkowego”. Ten-
dencja do zanikania „sezonu ogórko-
wego” w mediach pojawiła się już przed 
kilku laty i jej intensywność narasta. Nie-
stety. W czasie letniej kanikuły na ogół 
„puchły” też od ilości doniesień krymi-
nalne raporty. I tu także mamy zmianę, 
ale w drugą stronę; tzn. „puchną” jesz-
cze bardziej. Niestety! - należy w tym 
momencie znów zakrzyknąć.
   Nie piszę tego z powodu własnego 
malkontenctwa, lecz żalu za taką oso-
bistą „belle epoque”. Świadomość jej 
istnienia pojawia się wraz z upływem 
lat a jej umiłowanie najczęściej znajduje 
zewnętrzny wyraz w postaci słów: „za 
moich czasów…” I nie chodzi o rzeczy-
wiste przekonanie, że kiedyś to było, że 
ho, ho! A dziś to tak sobie. Idzie tylko 
o nostalgię za tym co było i nie wróci… 
Choć czasem naprawdę było lepiej. Ale 
ad rem...  
   Chcę się na chwilę zatrzymać przy 
owych wspomnianych wyżej raportach 
kryminalnych. Zawartość ta raczej nie 

skłania do śmiechu – powie ktoś i bę-
dzie miał rację. Choć, czasami i zabaw-
ne doniesienia się w nich zdarzają, lecz 
nie o nich dzisiaj. Zatem co w rubryczce 
par excellence humorystycznej mogą 
robić doniesienia o przestępstwach i to 
tych ciężkich z tragicznymi zakończe-
niami? Ano, czasami można się już tylko 
gorzko zaśmiać. Wakacyjna beztroska, 
swobodny sposób bycia, przyczyniają 
się niestety do prawdziwych dramatów. 
W tej mierze do gwałtów. Sławetna „pi-
gułka gwałtu” dość łatwo może trafić 
do szklanki niczego nie podejrzewa-
jącej panienki. Bo też nie powinno być 
tak, że miałaby cokolwiek podejrzewać. 
Kobieta w męskim towarzystwie powin-
na zawsze się czuć bezpiecznie, bez 
względu na okoliczności. I jeśli zechce, 
to może… A jeśli nie zechce, to trudno…  
To teoria, bo wielu panów już sam fakt 
obecności kobiety w ich towarzystwie 
uznaje za dowód na to, że ona chce… 
Jeśli w dodatku atmosferę „rozluźnia” al-
kochol, no to sprawa jest dla nich oczy-
wista. Ale nie jest oczywista dla kobiety. 
Tylko że niektóre samce w takiej sytu-
acji nie rozumieją słowa „nie”. Później-
sze tłumaczenie najczęściej sprowadza 
się do stwierdzenia: „No przecież piła! 
No to czego się spodziewała?” Ktoś kto 
pije, może się spodziewać, że, na przy-
kład, w jakimś momencie zawiedzie go 
jego żołądek a nie kompan od wspólnej 
zabawy. Że na drugi dzień będzie na 
kacu a nie w ciąży. Że wyląduje w cu-
dzym łóżku, ale na izbie wytrzeźwień 
a nie u jakiegoś niechcianego faceta. 
I że zostanie zmuszony do grzecznego 
zachowania a nie do spółkowania.  Nie-
stety w naszym kraju, kobieta, która się 
bawi w męskim gronie… No to przecież 
wiadomo po co ona się tam bawi i co 
będzie potem gadać, że nie chciała… 
Ten model myślenia jest nadal bardzo 
częsty, jeśli nie dominujący.
   I w tym miejscu, tak się zastanawiam; 
dlaczego reprezentująca go część spo-
łeczeństwa tak wiele gardłuje na te-
mat – jak to się ujmuje – zamachu na 
nasze wartości ze strony islamskich 
imigrantów? Przy czym przedmiotowe 
traktowanie kobiet podnoszone jest jako 
jeden z głównych zarzutów.  A tu, rzec 
można, tak wiele was łączy panowie…

Z MĄDROŚCI ŻYDOWSKICH

Rozdrażniony jak szerszeń, któremu ki-
jem rozbito gniazdo Blumenfeld, wpadł 
do buduaru swojej żony, która akurat 
robiła sobie makijaż. Już miał otworzyć 
usta, ale żona, widząca jego zdenerwo-
wanie, zapytała słodkim głosikiem:
- Stało się coś mój najukochańszy?
- Ty się jeszcze pytasz, czy się coś sta-
ło??? Ze mnie się całe miasto śmieje 
a ty się pytasz???

- Co znaczy się śmieje?
- Śmieje się bo ludzie gadają, że ty mi 
Fryda rogi przyprawiasz!!!
- I ty się tym tak przejmujesz? Ty się 
Salomon nie przejmuj. Ty nie bądź taki 
delikatny. O mnie całe miasto mówi, że 
mam pełno kochanków i widzisz; wcale 
się tym nie przejmuję…

W kawiarni, przy jednym stoliku, zebra-
ło się wesołe i liczne towarzystwo. Jego 
duszą jest Izaak Grinbaum. Opowiada 
dowcip za dowcipem, coraz frywolniej-
sze a towarzystwo pokłada się ze śmie-
chu. Tylko Sasza Finkel zachowuje ka-
mienną twarz i śmiertelną powagę. Ktoś 
wreszcie dyskretnie trąca go w bok i po 
cichu pyta:
- Sasza. Nie podobają ci się dowcipy 
naszego Izaaka?
- Czemu się mają nie podobać? Podo-
bają się…
- To czemu ty się z nich nie śmiejesz?
- Bo ja się na Izaaka gniewam i dopóki 
on mnie nie przeprosi za przykrość, to ja 
się z jego dowcipów będę śmiał dopiero 
w domu…

Pewnego bogatego Żyda ze wschod-
nio galicyjskiego miasteczka zapytano 
dlaczego, będąc zupełnie zdrowym, tak 
często odwiedza lekarza?
- Bo lekarz też musi żyć a głupio mu da-
wać pieniądze ot tak, bez niczego. To ja 
idę do niego i udaję chorego, żeby mi 
co zapisał. Potem kupuję to lekarstwo 
w aptece, bo przecież aptekarz też musi 
żyć. A potem zaraz to lekarstwo wyrzu-
cam, bo ja też muszę żyć…

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, 
NIE ZAWSZE ZNANYCH…

Pewne rzeczy się nie zmieniają: zamek, 
nawet jeśli legnie w gruzach, nadal bę-
dzie zamkiem; kupa gnoju, nawet jeśli 
będzie wielka jak zamek, nadal pozo-
stanie kupą gnoju…

Jurek Ciurlok „Ecik”

A OGÓRKÓW JAK NIE BYŁO, TAK NIE MA
Nie idzie mi o ogórki jako takie, lecz o tzw. „sezon ogórkowy”. Zapewne 
etymologia tego terminu związana jest ściśle z ogórkiem jako takim, bo gdy 
owo znakomite o wielu cennych właściwościach warzywo się pojawiało, to 
zjawiał się wraz z nim czas letniej kanikuły a wraz z nim cała galaktyka 
sensacyjnych doniesień medialnych. 
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Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

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

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

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

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

Tel.: 769923-25
p. Cezary Szulc

zyPropo cje pana Szulca na lipiec 2019!!!

Zobacz nas na:

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 €

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

Cena: 12.680 €

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, podgrze-
wane lusterka, światła przeciwmgielne.

Cena: 8.790 €

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.

Cena: 8.900 €

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.

Cena: 10.890 €

Audi A5 Sportback 2.0 TDI Navi Keyless EURO6 
PDCv+h L
Elektryczne szyby, Keyless Go, klimatyzacja, czujni-
ki parkowania przód i tył, tempomat, TPMS, Blue-
tooth, system nawigacyjny, port USB, komputer 
pokładowy, światła do jazdy dziennej LED, reflek-
tory ksenonowe.

Cena: 21.980 €

Ford C-Max Trend 2.0
Elektryczne szyby, podgrzewane siedzenia, tempo-
mat, ESP, Bluetooth, płyta CD, radio, podgrzewane 
lusterka, przyciemniane szyby, światła przeciw-
mgielne.

Cena: 4.490 €

RATY od
120 €/mies.

RATY od
109 €/mies.

RATY od
30 €/mies.

RATY od
90 €/mies.

RATY od
125 €/mies.

RATY od
115 €/mies.

RATY od
115 €/mies.

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.



ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

Kontakt: 
Alina Winiarski
– zarząd 
stowarzyszenia

Jedyna tego typu �rma w Niemczech. Co nas wyróżnia ?
Tylko u nas w jednym miejscu, w jednym zespole i według branży: 

wielojęzyczni inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi, 
eksperci marketingu międzynarodowego, tłumacze      Organizacja dystrybucji 

towarów i usług      Stała opieka w trakcie otwierania i działalności �rmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji 

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

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

Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

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

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

 Mówimy po polsku
Szeroki wybór polskich kosmetyków

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w sprawach związanych 

z Państwa zdrowiem

Polski Sklep na Adenauerplatz

Sobota
od 09:00 do 16:00

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

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

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

Codziennie świeże pieczywo z Polski.

ZAPRASZAMY!

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

SE YR MD AE ZC SZN AI RE PZA

WĘDLINY, SERY, 
PIECZYWO, CIASTA

U-bhf
Rathaus 
Neukölln

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

TORTY

oraz wiele innych produktów
PO ATRAKCYJNYCH CENACH

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

APARTAMENTY I MIESZKANIA
nad morzem - od 49.000 € 

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

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632


