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GRUPA MUZYCZNA
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balach i innych imprezach.
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Szanowni Czytelnicy!
 
A jakby tak zamknąć oczy i zobaczyć sierpień obrazami... 
Co widzimy? Co charakteryzuje ten, już ósmy, miesiąc 
w roku? Może pola ze ściętym już zbożem? Może bociany, 
które już powoli szykuja się do odlotu? Może jakieś jezio-
ro? Słońce i brzeg morza? Pola słoneczników? Jakiż piękny 
ten sierpień!
 
Oddajemy w Państwa ręce kolejny słoneczny numer nasze-
go magazynu. Niech będzie, niczym wystawa w Gropius 
Bau polecana przez Martę Szymańską, jak ogród, w któ-
rym zechcemy się zagubić. Choć na chwilę!
 
Świat ogrodem. Mamy nadzieję, że przepiękne zdjęcia 
z wystawy „Ogród rozkoszy ziemskich” zachęcą Państwa 
do udania się do muzeum. Dwudziestu artystów w sposób 
niesłychanie kreatywny podeszło do tematu ogrodu. Tego 
wydarzenia nie można przegapić.
 
Anna Maria Władkowska pisze dla nas o tym, co to zna-
czy odwaga. Dlaczego często najtrudniej robi się tuż przed 
osiągnięciem upragnionego celu? Poddawać się wtedy czy 
zaparcie kontynuowć drogę? A może czasem warto odpu-
ścić?
 
Nigdy nie odpuszcza natomiast Berlinek szkoła językowa 
założona przez Annę Weise, którą właśnie czeka wielka 
metamorfoza. Szkoła zmienia siedzibe i to w sposób spek-
takularny : burzy starą i buduje nową. O początkach Ber-
linka, planach i o tym, dlaczego szkoła skazana jest na suk-
ces rozmawia z dyrektorka placówki Anna Burek.
 
Sporo miejsca poświęcamy w tym miesiącu osobom star-
szym. Krystyna Koziewicz opisuje Klub Polkich Seniorów, 
którzy już od 15 lat spotykają się w Begegnungzentrum 
Arbeiterwohlfahrt AWO na Kreuzbergu. W tym miejscu 
warto wspomnieć Helenę Oechesner, założycielkę Klubu 
Seniora przy Domu Polskim na Potsdamer Strasse, która 
zainicjowała cotygodniowe spotkania zwolenników gry 
w brydża. W krótkim czasie posypały się inne propozycje 
spędzania wolnego czasu, które przetrwały po dzień dzi-
siejszy.
 
Radio Cosmo przesłało do nas jak zwykle parę interesu-
jących wywiadów. Z Pawłem Kaczmarkiem, instruktorem 
i założycielem pierwszej w Berlinie polskiej szkoły nur-
kowej „Tauchschule Seeteufel und Diving Team”, rozma-
wiała na antenie Monika Sędzierska. Rozmowa o pasji do 
przebywania pod wodą stała się inspiracją do rozmowy 
o bezpieczeństwie podczas pływania w ogóle.
 
Maciej Wiśniewski przepytuje Manuela Sarrazina, posła 
Zielonych w Bundestagu i przewodniczącego Polsko-
-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. Wspiera on aktywnie 
budowę pomnika upamiętniającego polskie ofiary II. woj-
ny światowej. Dziennikarz pyta polityka, czy Bundestag 
zdąży do 1 września uchwalić uchwałę w sprawie budo-
wy memoriału.
 
A na deser wyzwanie: doktoratu z kurczaka „skrzydlatego 
idola” część kolejna. Kontaktowy kucharz jak zwykle staje 
na wysokości zadania i pokazuje, że jedzenie w zasadzie 
może przygotwać się samo. My tylko nastawiamy i czeka-
my. Polecamy przepis na „Kurczaka trzy kubki” -Tajwan 
(Chiny) oraz „Klasyczny kurczak mysliwego” -danie z To-
skanii (Włochy).
 
Oprócz tego, jak zwykle porady od prawnika a także mnó-
stwo ogłoszeń: od Państwa i dla Państwa.
 
Miłej lektury!
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II

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października 2019

XXII BERLIŃSKI 
INFORMATOR 

POLONIJNY 2020

Tel.: 030 3241632, 0178 6990385

Reklamy zawarte w Informatorze od 21 lat

Chór został założony w maju 1989, więc w tym 
roku obchodzimy 30-lecie istnienia chóru. Jubi-
leusz ten uczcimy koncertem w Lindenkirche, 
który odbędzie się 14 wrzesnia w sobote 
o godz. 17.00.
 
Wcześniej od 13 lipca „Spotkanie” bierze udział 
w festiwalu chorów polonijnych w Koszalinie, 
a 1 wrzesnia będziemy spiewać na Mszy pojed-
nania w kapeli Garnisonkirche w Poczdamie. 

Festkonzert
Samstag, 14. September 2019, 17.00 Uhr

Deutsch-Polnischer Chor Berlin „Spotkanie”
Leitung: Agnieszka Wolf
Dorota Dobosz, Klavier

Ev. Lindenkirche, Homburger Straße 48
14197 Berlin-Wilmersdorf
www.deutsch-polnischer-chor-berlin.eu
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15 - lecie Klubu Polskich Seniorów

Człowiek ma wrodzoną potrzebę przy-
należności. Zwłaszcza ludzie starszego 
pokolenia żyjący na emigracji źle zno-
szą brak najbliższej rodziny. Dlatego 
też błogosławieństwo dla samotników 
stanowią wszelkiego rodzaju inicjatywy 
towarzyskie zachęcające do spotykania 
się w przyjaznym gronie. Starość nie 
musi być nudna i monotonna, seniorzy 
wbrew pozorom tryskają życiem, robiąc 
wszystko, aby życie, które im pozostało, 
spędzić w przyjemnej atmosferze. Kluby 
seniora umożliwiają realizację różnorod-
nych pasji, stanowią źródło niewyczer-
panych inspiracji, wymiany doświadczeń 
i poglądów. Dodatkowym atutem zgroma-
dzeń seniorów jest możliwość spotkania 
się w ważnych dla każdego dniach, np. 
z okazji urodzin, Świąt Wielkanocnych 
czy Bożego Narodzenia, kiedy samot-
ność jest szczególnie uciążliwa. Najważ-
niejsza w tych spotkaniach jest rodzinna 
atmosfera i możliwość zrobienia czegoś 
razem, a uczestnictwo we wspólnocie 

Nic bardziej nie postarza człowieka, jak brak aktywności spo-
łecznej, bliskich relacji i radości życia. U seniorów z okazji 
jubileuszu było uroczyście, wielokulturowo, wesoło, z muzyką, 
tańcem i śpiewem. Każdy wiek ma swoje radości! Nasze wspa-
niałe berlińskie seniorki! Wszystkiego najlepszego!

daje poczucie jedności i przynależności 
do grupy, które jest bezcenne.

Begegnungzentrum Arbeiterwohlfahrt 
AWO na Kreuzbergu to miejsce spotkań 
dla członków Klubu Polskich Seniorów, 
którzy 13 maja 2019 roku obchodzili 
z wielką pompą 15- lecie jego istnienia. 
W tym miejscu warto wspomnieć Helenę 
Oechesner, założycielkę Klubu Seniora 
przy Domu Polskim na Potsdamer Stras-
se, która zainicjowała cotygodniowe spo-
tkania zwolenników gry w brydża. W krót-
kim czasie posypały się inne propozycje 
spędzania wolnego czasu, które prze-
trwały po dzień dzisiejszy. Po likwidacji 
Domu i braku stałego lokalu seniorzy 
nadal spotykali się w tym samym gronie 
– tak bardzo byli zżyci ze sobą. Do dnia 
dzisiejszego łączą ich silne więzi, bawią 
się doskonale ze sobą przy lampce wina, 
kulinarnych przysmakach oraz muzyce, 
która porywa do tańca, czerpiąc radość 
ze wspólnej zabawy.

Jubileusz 15- lecia Klubu Polskich Se-
niorów miał wyjątkową oprawę, padło 
wiele słów uznania i pochwał od szefa 
AWO Banjamina Eberle, który jest bar-
dzo wdzięczny za aktywność godną do 
naśladowania przez inne grupy narodo-
wościowe. Animatorka życia senioralne-
go Marion Dörner dziękowała władzom 
dzielnicy za wspieranie działalności, któ-
re umożliwia aktywnie spędzanie czasu 
w przyjaznej atmosferze.

Stery Klubu od ponad 10 lat dzierży 
przedsiębiorcza liderka Jola Sierańska, 
która wraz z koleżanką Lucyną organi-
zuje tętniące życiem spotkania, o których 
donoszą media berlińskie: Radio Cosmo 
i stacja telewizyjna RBB. Doborowy duet 
wręcz uwielbia, by podczas spotkań dzia-
ło się coś nadzwyczajnego, by prowadzo-
ny przez niego Klub zachęcał do ponow-
nego przyjścia. W ciągu 15 lat istnienia 
Klubu ilość członków stale wzrastała, co 
tylko poświadcza, jak bardzo czują się 
swojsko i anielsko we własnym gronie. 
Jak powiadają – cieszą się bardzo, kiedy 

odwiedzi ich ktoś z działaczy polonijnych, 
jeśli otrzymają zaproszenia na koncert 
czy wystawę. Nie załamują rąk z byle po-
wodu, najważniejsze dla nich jest uzna-
nie, że są dla innych widocznym znakiem 
wśród senioralnej multikulturowej spo-
łeczności Berlina. Niejednokrotnie do-
cenieni zostali przez niemieckie władze 
dzielnicy, a nawet włodarzy miasta. Bra-
wo polscy Seniorzy!

Zatem wszystkim seniorom z okazji jubi-
leuszu życzymy, by zawsze zdrówko im 
dopisywało, by jesień życia była najlep-
szym czasem do spełnienia marzeń nie-
spełnionych, by z każdego dnia czerpać 
tyle radości, ile tylko się zmieści w Wa-
szych sercach.

Krystyna Koziewicz
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Emigracja zarobkowa -
raport badawczy

1 lipca 2019 r., Londyn  – TransferGo, 
operator platformy do przelewów mię-
dzynarodowych, przygląda się zjawi-
sku emigracji wśród młodych Polaków. 
W przeprowadzonym na zlecenie firmy 
badaniu, młodzi ludzie deklarują w jakich 
branżach chcieliby pracować za granicą 
oraz czy planują wspierać finansowo ro-
dziny, które zostają w ojczyźnie.

Badanie „Perspektywy emigracji wśród młodego po-
kolenia”1 sprawdzało jakie plany mają młodzi Polacy 
w kwestii podjęcia pracy zarobkowej za granicą. Ba-
danie sprawdzało z kim młodzi ludzie chcą wyjechać 
oraz do jakich krajów. Wyniki wskazały również jakie 
zawody przyciągają młodych za granicę. Najliczniejsza 
grupa – 17,5% – wskazała, że wyjechałaby z kraju, aby 
pracować w szeroko rozumianym przemyśle produk-
cyjnym. Niesłabnącą popularnością cieszy się rów-
nież branża budowlana, którą wskazało prawie 10% 
respondentów (wśród mężczyzna wskazało ją prawie 
15%). Dużym zainteresowaniem cieszy się opieka nad 
dziećmi i starszymi – prawie 9%, (wśród pań wska-
zana przez 14% ankietowanych). Jak wielu młodych 
Polaków planuje opuścić kraj w poszukiwaniu pracy 
biurowej? Aż 8,1% młodych zawodowców planuje 
przeprowadzić się, aby rozwijać się w branży finansów 
i ekonomii, a 7,5% badanych w sektorze IT (wybranym 
przez 12,5% pytanych mężczyzn). Tyle samo ankie-
towanych wskazało pracę w turystyce, hotelarstwie 
i gastronomii (wskazane przez prawie 11% kobiet). 
Także zawodowi kierowcy, spedytorzy i logistycy widzą 
swoją przyszłość na emigracji – te profesje wskazało  

6,9% badanych. Według 5,6% respondentów, atrakcyj-
nym miejscem pracy za granicą pozostają gospodarstwa 
rolne, ogrody oraz hodowle zwierząt. Bez względu na 
wybraną ścieżkę kariery, młodzi Polacy chcą dzielić się 
swoim wynagrodzeniem z bliskimi, którzy zostali w kra-
ju. Co drugi młody Polak planuje przesyłać pieniądze 
do domu - do partnera lub partnerki (35,5%) albo do 
innych członków rodziny (25%). Cały czas najbardziej 
powszechną metodą są zwykłe przelewy bankowe na 
konto – wskazane przez 51,7% pytanych. Niemniej 
jednak już prawie co piąty respondent decyduje się na 
skorzystanie ze specjalnych aplikacji mobilnych, takich 
jak np. TransferGo. Co ciekawe, połowa badanych de-
klaruje, że zarobione za granicą pieniądze będą stano-
wiły znaczącą część domowego budżetu. Co czwarty 
ankietowany uważa, że będzie to ponad 70% budżetu  
rodziny.

„Aplikacje mobilne służące do przelewów trans-
granicznych są coraz popularniejsze – nie tylko 
wśród młodych użytkowników. Ich największą 
zaletą jest wygoda, przelewy mamy w zasięgu 
ręki. Jednak to co wyróżnia platformy takie jak 
np. TransferGo od aplikacji banku to korzystny, 
międzbankowy kurs, który pozwala użytkow-
nikowi w realnym czasie zobaczyć jaką sumę 
dostaną jego bliscy w wybranym kraju. Bez 
żadnych ukrytych kruczków i zapisów. W 2018 
Polacy przesłali przy użyciu naszej platformy 
ponad 500 milionów złotych, co jest rekordo-
wą kwotą” – mówi Julia Ławniczak-Gościńska, 
Growth Marketing Manager w TransferGo. 

Co drugi młody Polak chce zarabiać za granicą i wysyłać pieniądze do domu

O TransferGo 

Założona w 2012 roku firma  Trans-
ferGo jest operatorem najszybszej 
i najbardziej niezawodnej platformy płatniczej 
w Europie. Jest też jedyną ogólnoeuropejską 
firmą oferującą przelewy pieniężne, która jest  
w stanie zagwarantować, że pieniądze dotrą do 
odbiorcy w jedynie 30 minut. Dla firmy najważ-
niejsze jest dobro klienta, a działalność pro-
wadzona jest z pełną przejrzystością. Kierując 
się wygodą użytkownika, stworzyliśmy markę, 
której ufają tysiące klientów oraz opracowali-
śmy produkt, który uwielbiają (ocena „Excel-
lent” na Trustpilot, przy 96% ocen 5* oraz NPS 
na poziomie 83). Chcemy możliwie uprościć 
transgraniczne usługi finansowe i uwolnić je od 
sztucznie wytyczonych granic.
 
Założyciel i prezes Daumantas Dvilinskas zna-
lazł się w 2017 r. w rankingu Forbes „30 under 
30”, a firma została ostatnio nominowana do 
nagrody „Najszybciej rozwijającego się startu-
pu roku” na TechCrunch Europa Awards 2018. 

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

1„Perspektywy emigracji wśród młodego pokolenia”, badanie realizowane w dniach 14-20.05.2019 metodą CAWI na grupie 504 pracujących osób w wieku 18-35 lat, które planują 
w ciągu najbliższych 24 miesięcy emigrację zarobkową.
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Ogród rozkoszy ziemskich – wystawa 
w Martin Gropius Bau
Ogród botaniczny, działkowy, zoologiczny… Rustykalny, krajobrazowy, ta-
rasowy… Chiński, angielski, francuski… Można go odczytywać klasycznie 
i filozoficznie. 

Wystawa w Martin Gropius Bau ukazuje 
ogród w dwojaki sposób. Jako miejsce po-
między rzeczywistością a fantazją, utopijne 
i dystopijne, pełne harmonii, ale też chaotycz-
ne, takie, w które się jest włączonym albo ta-
kie, z którego jest się wykluczonym.

Na wystawie widzimy dzieła ponad dwudzie-
stu artystów, którzy używają ogrodu jako me-
tafory do opisania świata. Jak określić nasz 
skomplikowany świat, wydający się często 
chaosem? 

Inspiracją stał się obraz Hieronima Boscha 
„Ogród rozkoszy ziemskich”, stąd też wziął 
się tytuł wystawy. Połączenie raju ale też ka-
tastrofy to motyw przewodni tego, czego do-
świadczamy. Tę wyjątkową opozycję widzimy 
na XVI wiecznym obrazie, to stąd zaczyna się 
nasza podróż.  

Świat ogrodem! Ale by było pięknie! Ale czym 
jest tak właściwie ogród? Chyba każdy z nas 
po usłyszeniu takiego pytania, ma przed 
oczami inną wizję tego zielonego miejsca. 
No właśnie: zielonego. A może są tacy, któ-

Pipilotti Rist, „Homo sapiens sapiens“, 2005, Audio-Video-Installation (Videostill), Pipilotti Rist, Courtesy: die 
Künstlerin, Hauser & Wirth und Luhring Augustine

Rashid Johnson, „Antoine’s Organ“, 2016, Schwarzer 
Stahl, Wachstumslampen, Pflanzen, Holz, Sheabutter, 
Bücher, Monitore, Teppiche, Piano, Installationsansi-
cht, Rashid Johnson. Fly Away Hauser & Wirth, New 
York NY, 2016. Rashid Johnson, Courtesy: der Kün-
stler und Hauser & Wirth

Heather Phillipson, „Mesocosmic Indoor Overture“, 
2019, Still aus Multiscreen-Videoinstallation, Heather 
Phillipson

Adres:
Gropius Bau
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin
Tel +49 30 254 86-0

Godziny otwarcia:
Poniedziałek : 10:00-19:00
Wtorek: zamknięte
Środa:  10:00-19:00
Czwartek:  10:00-19:00
Piątek:  10:00-19:00
Sobota:   10:00-19:00
Niedziela:  10:00-19:00

Bilety:
Normalny na wszystkie wystawy 15 Euro
Ulgowy: 10 Euro
Do 16 roku życia wstęp darmowy

rzy widzą w nim inne kolory? To możliwe. Dla 
jednych ogród będzie uporządkowaną, prze-
myślaną przestrzenią, dla drugich labiryntem, 
w którym można i chce się zgubić. Stąd już 
tylko krok do znanemu wszystkim tajemni-
czego ogrodu z powieści i filmu, w którym na-
tura pokazuje swoją siłę. Mimo tego, że jest 
on zamknięty od 10 lat i nikt o niego nie dba, 
nadal rosną w nim róże i inne piękne rośliny. 
Wystarczy jednak zacząć go pielęgnować, by 
świecił jeszcze większym blaskiem. 

Przez wieki artystów zajmował temat ogrodu. 
Było to dla nich miejsce często inspirujące, 
ale też zmuszające do refleksji. W dzisiej-
szym świecie radykalnych zmian klimatycz-
nych i ruchów migracyjnych ogród jawić się 
może jako miejsce raj, ale też wygnanie, od-
zwierciedlające swoimi granicami dzisiejsze 
problemy. Może zmuszać do zastanawiania 
się nad polityką. Na wystawie widzimy prace, 
które pobudzają nasze zmysły, rozmaite in-
stalacje, prace video, które ukazują obfitość 
natury, ale też kruchość takiego idyllicznego 
świata. Widzimy również obrazy, rysunki, 
zdjęcia oraz rzeźby. 

Budynek Gropius Bau słynie  z przepiękne-
go atrium. Rashid Johnson zbudował wielką 
konstrukcję ze stali, na której i w której po-
ustawiał doniczkowe rośliny. W to wszystko 
wkomponował przedmioty zrobione z masła 
shea, nawiązujące do poprzednich jego prac 
nagrania oraz publikacje dotyczące historii 
czarnych społeczności w USA. To wszyst-
ko prowadzi ze sobą interesujący dialog. 
To swoisty kosmos żyjących organizmów, 
przedmiotów kultury, dźwięków, który poka-
zuje opozycję natura – kultura i zmusza do 
refleksji nad przynależnością rasową. 

Bardzo interesująca jest praca Marii Therezy 
Alves. Artystka koncentruje się w swej pracy 
na nasionach roślin, które trafiają do naszej 
strefy klimatycznej przez przypadek. Zbierała 
nasiona znalezione nad brzegiem Szprewy 
w Berlinie, zasadziła i powstał fantastyczny 
ogród prezentowany przed budynkiem.
Jumana Manna skupia się na przyszłości. Jej 

praca filmowa dotyczy światowego skarbca 
nasion (Global Seed Vault), gdzie przetrzy-
muje się i konserwuje nasiona różnych roślin, 
a który jest usytuowany na wyspie Oceanu 
Arktycznego. Kiedy nas już nie będzie z po-
wodu zmian klimatycznych, pozostanie szan-
sa dla roślin.

Na wystawie poruszane są także nasze zmy-
sły. I jest to najprzyjemniejsza część. Na przy-
kład Hicham Berrada prezentuje tu instalację, 
która opiera się na rytmie nocy i postępującej 
po niej dniu. Zapadający zmrok powoduje, że 
kwitnący nocami jaśmin zaczyna niesamowi-
cie pachnieć a to przenosi odwiedzających 
w świat snów i marzeń bez żadnych podtek-
stów politycznych. Co za ulga!

Artyści, których prace możemy zobaczyć: 
Maria Thereza Alves, Korakrit Arunanond-
chai, Hicham Berrada, John Cage, Tacita 
Dean, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Futu-
refarmers, Lungiswa Gqunta, Libby Harward, 
Rashid Johnson, Yayoi Kusama, Louise Law-
ler, Renato Leotta, Isabel Lewis and LABO-
UR, Jumana Manna, Uriel Orlow, Heather 
Phillipson, Pipilotti Rist, Maaike Schoorel, 
Taro Shinoda, Zheng Bo oraz obraz „Ogórd 
rozkoszy ziemskich” ze szkoły Hieronima 
Boscha. 

Kuratorami wystawy są Stephanie Rosenthal 
i Clara Meister.

Wystawa potrwa do 1 grudnia 2019 roku. 

Marta Szymańska
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PRAWO / ADWOKACI

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)

Zweigstelle: Alte Poststraße 39, 03172 Guben
Tel.: 0335 500 99315, Fax: 0335 500 99317

Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 787 738 670
E-mail: ra-koryzna@gmx.de
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PRAWO / ADWOKACI

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

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

Natalia M. Pospieszna 
Rechtsanwältin

Joanna Dyczkowska-Bartkowiak
Rechtsanwältin

Am Treptower Park 30  ·  12435 Berlin  
Tel.  +49 (0) 30 /680 783 75  ·  E-Mail. pospieszna@fp-law.net 
www.fp-law.net

· PRAWO RODZINNE, ROZWODY
· NAJEM I NIERUCOMOŚCI 
· PRAWO UMÓW, ODSZKODOWANIA
· PRAWO DROGOWE I KARNE

· PRAWO GOSPODARCZE, WINDYKACJA 
· PRAWO TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNE
· PRAWO INTERNETOWE, PRAWO PRACY


+49 (0) 163 9287 373

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

www.polski-adwokat-berlin.de

PORADY W JĘZYKU 
NIEMIECKIM I POLSKIM

Nürnberger Str. 49, 10789 Berlin
Tel. Nr.: (030) 48 82 57 48

matuschewski@ra-matuschewski.de 

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

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

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

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Boguslaw Gierak 
Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt
 

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

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!
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PRAWO / ADWOKACI

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA

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

Tel.: 030-40 36 77 380  I  Fax: 030-40 36 77 381

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)

Matrymonialne / Towarzyskie

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

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

Szczupła blondynka, wdowa, emerytka, bez nałogów, lubiąca śpiew, 
muzykę, długie rozmowy, spacery, gotowanie, podróże itd... pozna pana 
po 70-tce w celu towarzysko-matrymonialnym. Tel.: +39 3246228475

NIERUCHOMOŚCI

Tanie noclegi dla pracowników w Berlinie, małe mieszkanie 
35m²,umeblowane, kuchnia, łazienka, ogrzewanie centralne,  
strzeżony parking, TV Polonia, możliwość magazynowania,  
8-20 euro nocleg. Tel.: 01575 1739556

Wynajmę na Berlin-Spandau pokoje dla budowlańców, monterów 
lub innych fachowców pracujących w Niemczech. 
Tel.: 0172 3051689 lub 030 3234537

Pokój do wynajęcia dla jednej osoby (Pani) od sierpnia. U-Bahn 
Lipschitzallee. Tel.: 030 60258584

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

Jakim ograniczeniom podlega obowiązek alimentacyjny? Jak jest 
uregulowany w prawie niemieckim obowiązek alimentacyjny mię-
dzy rodzicami i dziećmi i dalszymi krewnymi?

Stosownie do § 1603 ustęp 1 BGB (niemiecki kodeks cywilny) nie jest 
zobowiązany do płacenia alimentów, kto przy uwzględnieniu swoich in-
nych (określonych prawem) zobowiązań, nie jest w stanie świadczyć 
tych alimentów. W tym kontekście mówi się też o tzw. Selbsbehalt, czyli 
– mówiąc krótko – kwocie, której zobowiązanemu do alimentów nie moż-
na zabrać. Jeśli zobowiązany sam znajduje się w niedostatku, a więc 
sam korzysta z form pomocy socjalnej, to zasadniczo jego obowiązek 
alimentacyjny na ten czas ustaje 

(Bundesgerichtshof, Neue Juristische Wochenschrift 1989, strona 
523 jak również NJW 1992, strona 1393 i nast.).

Stosownie do § 1601 BGB krewni w linii prostej zobowiązani są w ra-
zie potrzeby wzajemnie się wspomagać. Zobowiązanie do wzajemnych 
świadczeń alimentacyjnych dotyczy więc tylko krewnych w linii prostej. 
Obowiązek alimentacyjny w stosunku do rodzeństwa nie istnieje. Wa-
runkiem zobowiązania do świadczeń alimentacyjnych jest posiadanie 
odpowiednich dochodów lub odpowiedniego majątku. W razie braku 
odpowiednich dochodów lub majątku sprawdza się, czy zobowiązany 
ma stosownie do przepisów prawa alimentacyjnego obowiązek podjęcia 
odpowiedniej do swoich kwalifikacji i możliwości zarobkowych pracy, co 
może w określonych przypadkach prowadzić do ustalenia tzw. fiktyw-
nych dochodów (Bundesverfassungsgericht, Neue Juristische Wochen-
schrift 1985, strona 1211 jak również Bundesgerichtshof, NJW 1981, 
strona 1609). To, czy ewentualnie też posiadany majątek powinien zo-
stać poddany spieniężeniu na cele alimentacji, zależy przede wszystkim 
od tego, czy w takim przypadku zobowiązany nie zazna jakiejś niepro-
porcjonalnej straty finansowej albo gdy pozostały majątek jest niezbędny 
do zabezpieczenia podstawowych warunków życia.

Wynajmuję w Niemczech mieszkanie w domu wielorodzinnym. Nie-
dawno wynajmujący zainstalował centralny licznik mierzący zuży-
cie gazu. Brak jest natomiast oddzielnych liczników w poszczegól-
nych mieszkaniach. Wynajmujący uważa, że teraz wszyscy najemcy 

zobowiązywani są do ponoszenia kosztów za gaz solidarnie, to zna-
czy w częściach równych. Czy rzeczywiście może tego żądać?

Rozporządzenie z 1989 roku (tzw. Heizkostenverordnung) zobowiązuje 
wynajmującego względnie właściciela do mierzenia gazu w poszczegól-
nych mieszkaniach i obliczania zużycia gazu w odniesieniu do poszcze-
gólnych najemców w sposób określony w tym rozporządzeniu. W drodze 
wyjątku rozporządzenie to dopuszcza też możliwość podziału kosztów 
w drodze wcześniejszych porozumień z najemcami. Oznacza to konkret-
nie, że wynajmujący – z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków – musi za-
instalować urządzenia miernicze, które mierzą zużycie gazu w poszcze-
gólnych mieszkaniach i rozłożyć na poszczególnych najemców opłaty za 
gaz stosownie do zużycia. Jeśli wynajmujący tego nie uczyni, to najemca 
może stosownie do § 12 rozporządzenia zapłacić 15 procent mniej ani-
żeli wynikałoby to z rachunku wynajmującego.

Pracuję w Niemczech. W jakim terminie muszę informować mojego 
pracodawcę o niezdolności do pracy z powodu choroby? Czy mogę 
w trakcie choroby dokonywać zakupów lub udać się na wypoczy-
nek do kurortu?

Zasadniczo pracownik powinien poinformować pracodawcę o fakcie 
niezdolności do pracy niezwłocznie, a więc tego samego dnia, możli-
wie jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Natychmiastowe przedłożenie 
zaświadczenia lekarskiego nie zawsze jest wymagalne (w zależności 
od postanowień umowy o pracę). Najczęściej wymaga się jego przedło-
żenia na trzeci dzień nieobecności w pracy. Jeśliby jednak pracodawca 
zażądał jego przedłożenia już w pierwszym dniu nieobecności w pracy, 
to należy się do tego dostosować. Robienie zwykłych, niezbędnych do 
życia zakupów w sklepie lub aptece jest dozwolone jak długo nie hamuje 
to procesu leczenia. Niedopuszczalny jest natomiast tzw. shopping, czyli 
robienie dłuższych zakupów. Przyłapany na shoppingu może się liczyć 
nawet z wymówieniem. Zasadniczo podróże i odpoczynek w innym miej-
scu aniżeli miejsce pracy są dozwolone, o ile przyczyniać się mogą do 
wyleczenia. Dotyczy to zwłaszcza takich schorzeń jak depresje i inne 
schorzenia czy dolegliwości o charakterze psychicznym.

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada

Prowadzę sprawę rentową w sądzie,  jednocześnie w tym czasie 
zmieniłam adres zamieszkania. Jak zapewnić doręczanie poczty 
sądowej bez komplikacji pod właściwy, nowy adres?

W pierwszym rzędzie należy pisemnie zawiadomić sąd o zmianie 
adresu zamieszkania. Poza tym istnieje możliwość złożenia wniosku 
w dotyczasowo właściwym urzędzie pocztowym  o przekazywanie 
korespondencji adresowanej na stary adres na adres nowy (Weiter-
leitungantrag). W ten sposób zapewnione będzie rzeczywiste kiero-
wanie całej korespondencji na nowy adres, nawet w przypadku jej 
pomyłkowego starego zaadresowania.

Skończę w tym roku 63 lata i wg mnie mam 45 lat składkowych. 
Czy mogę zawnioskować rentę dla szczególnie długo ubez-
pieczonych? Czytałem we wcześniejszym numerze, że trzeba 
skończyć 45 lat?

Tak, jest możliwe przejście przy takim stanie faktycznym w wieku 63 
lat i posiadając 45 lat pracy, czy też składkowych. Oczywiście organ 
rentowy sam sprawdzi, czy faktycznie spełniony jest warunek peł-
nych 45 lat, czy też  trzeba będzie wskazane czasy dokładniej udo-
kumentować. Wcześniejsza informacja odnosiła się do starszego 
rocznika poniżej 1951 roku i przejście na rentę przed 2014 rokiem. 

Sąd rodzinny ustanowił mnie opiekunką mojego cierpiącego na 
demencję męża, przy czym zobowiązana zostałam do składania 
corocznych sprawozdań finansowych. Sprawia mi to trudności, 
a wiem, że  małżonkowie są zwykle zwolnieni z takiego obo-
wiązku. Poza tym zamierzam przeprowadzić się zabierając go 
do Polski, co stanie się z jego rentą w takim przypadku? 

Z kłopotami rozliczeniowymi dyspozycji finansowych majątkiem 
męża należy zwrócić się o poradę do Urzędu opiekuńczego (Betreu-
ungsbehörde), który działa na ogół w ramach administracji miejskiej 
lub też administracji okręgowej :(”Stadtverwaltung, Kreisverwaltung- 
Landratsamt”). 

Co do samego obowiązku składania rocznych sprawozdań finanso-
wych z dokonanych rozporządzeń to istnieje możliwość poddania 
tej części postanowienia sądu ponownemu rozpatrzeniu w związku 
z potwierdzeniem prawidłowości rozliczeń w minionych latach lub też 
zmianą okoliczności. Przy niepełnej znajomości języka niemieckiego 
rozsądne byłoby zaangażowanie polskojęzycznego adwokata, aby 
dokładnie wyjaśnić swoje uprawnienia, poznać istniejące w tym za-
kresie regulacje i zabezpieczyć w odpowiedni sposób osiągnięcie 
swojego zamierzenia.

Natomiast ewentualna wyprowadzka do Polski jest obwarowana 
koniecznością zawiadomienia o tym sądu familijnego, przy czym 
istotnym następstwem wyprowadzki będzie pozbawienie świadcze-
nia na opiekę, czyli tzw. Pflegegeld.  Zaś wobec faktu, że mąż nie 
należy do kręgu przesiedleńców,  składki rentowe w ciągu całego 
życia odprowadzał do niemieckiego zakładu rentowego,  jego renta 
nie ulegnie zmianie.

Czy praca po osiągnięciu pełnego wieku rentowego obok pobie-
rania, renty przyznanej właśnie z powodu osiągnięcia regular-
nego wieku rentowego spowoduje podwyżkę renty?

Tak, przy czym podwyżka wynosić będzie 0,5 procenta za rok do-
datkowej pracy. Oczywiście warunkiem jest, że odprowadzane będą 
regularnie składki rentowe, co skądinąd jest rzadko praktykowane.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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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                    
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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Mam nadzieję, że nie narażę się zbytnio fanom 
poniższych dyscyplin i nie wezmą tego zbytnio 
do siebie rozumiejąc aluzję.  
Oglądanie sportu w telewizji można śmiało po-
równać do oglądania filmów porno. Jeżeli tak 
jest, nasuwa się właściwie zasadnicze pytanie 
- po co oglądać, jak można to robić ? Każdy by 
chciał ale nie każdy może ? 

Chyba nie ? To raczej na zasadzie „being ninja 
or be an angel” / ang./ - wymawia się tak samo 
a jednak to dwa różne powołania. 

W obydwu przypadkach bardziej efektywne 
i zdrowe jest „uprawianie” niż samo inspirowa-
nie się poprzez wizualizację. 

Jak ten zwrot ma się do rzeczywistości ?  

Na przykład tak, że kobieta na pół etatu (Teil-
zeit) zarabia średnio 11% mniej na godzinę, niż 
ta sama kobieta na pełnym etacie (Vollzeit), co 
ma zasadnicze znaczenie przy odciągnięciach 
na składki emerytalne, a w efekcie końcowym 
wpływa na wysokość wypracowanej emerytury. 

Jeśli więc zorientujemy się, że jednak nie bę-
dziemy mieć tak różowo, jak nam się wydawa-
ło, może powinniśmy poważnie rozważyć opcję 
dodatkowego, prywatnego filaru ? 
W końcu oszczędzamy dla siebie i możemy 
określić, tym samym, jakość naszej życiowej je-
sieni.

Reguła mówi, iż na każde kolejne rozpoczęte 10 
lat naszego wieku powinnismy odkładać 100 €. 
Czyli przykładny 30-latek musiałby zainwesto-
wać w siebie 300 € miesięcznie aby pokonać 
czynnik inflacji oraz czynnik spadku wartości 
siły roboczej (Kaufkraft) aby żyć na emeryturze 
na podobnym poziomie finansowym jak dziś. 

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę. 

Jeszcze mniej ludzi wie, iż można to osiągnąć 
mniejszym nakładem środków, dzięki dobrej 
rentowności polisy i zwolnieniu od podatku 
oszczędzonej kwoty. 

Takie produkty są obecne na rynku i nie jest 
to nic nadzwyczajnego. Trzeba tylko wiedzieć, 
gdzie szukać. 

A jak przedstawia się sytuacja w innych sferach 
życia, a przynajmniej tej części, która nas inte-
resuje ? 

Banki - banki mogą pobierać opłaty za wypłaca-
nie pieniędzy w okienku. Tak zdecydował swoim 
wyrokiem Sąd Najwyższy (Az. XI ZR 768/17) 
argumentując, iż bank nie musi posiadać okre-
ślonej liczby bezpłatnych usług typu wpłaty czy 
wypłaty. 
Wyrok dotyczył Sparkasse w Krumbach i cho-
dziło o opłaty rzędu 1-2 Euro za transakcję. To, 
czy opłata w tej wysokości jest uzasadniona, 
czy też nie, zdecyduje sąd odwoławczy. 

Od września 2019 wchodzą w życie zmiany 
w bankowych usługach płatniczych, a miano-
wicie w potwierdzaniu przelewów. Powodem jest 
nowa europejska dyrektywa PSD2, mająca za-
pewnić konsumentom większe bezpieczeństwo 
transakcji a bankom, z kolei mniejszy ból głowy 
w przypadku fałszywych przekazów czy włamań 
na konto. 

Zostaną zatem definitywnie zniesione potwier-
dzenia typu iTan, czyli wymaganych do potwier-
dzenia przelewu, wybranych losowo z kartki 
ciągu liczb. Zastąpią je cyfrowe metody genero-
wania kodów. 

Na ile bezpieczeństwo spotka się z wygodą 
czas pokaże. 

Kolejna sprawa, publiczne kasy chorych. Każ-
da kasa chorych, która jest w zasięgu naszego 
bundeslandu ma obowiązek nas przyjąć, jeśli 
złożymy do niej wniosek i to niezależnie od wie-
ku, czy bieżących terapii. 

Jeśli przeprowadzamy się do innego landu, 
w którym nie ma naszej kasy chorych, możemy 
w dalszym ciągu pozostać jej członkiem. 

Większość świadczeń mieści się w katalogu 
świadczeń podstawowych i jest zagwarantowa-
na kodeksem socjalnym. W przypadku wielu 
z nich poszczególne kasy mają możliwości decy-
dowania o wysokości przyznawanych środków. 

Jeżeli mamy zamiar zmienić kasę chorych, naj-
lepiej dowiedzieć się wcześniej, czy kasa w pełni 
pokrywa interesujące nas świadczenia. 

Z kolei jeśli mamy już rozpoczęte, przyznane 
świadczenie, na przykład psychoterapię lub re-
habilitację, nowa kasa chorych nie przejmuje go 
automatycznie, jednak trzeba ją o tym fakcie 
poinformować. 

WARTO WIEDZIEĆ Gdy świadczenie jest przyznane w odleglejszym 
terminie, to znaczy, że się jeszcze nie rozpoczę-
ło, a my w międzyczasie zmienimy jednak kasę 
chorych, wniosek musimy postawić w niej na 
nowo i kasa ma prawo odmówić świadczenia. 

Dlatego właśnie przed ewentualną zmianą 
członkostwa należy dowiedzieć się, czy na-
sze przyznane świadczenie zostanie przejęte  
i w pełni pokryte.

Środki pomocowe i medyczne, takie jak na 
przykład wózek inwalidzki, który otrzymaliśmy 
od naszej wcześniejszej kasy chorych trzeba 
z reguły oddać przed przystąpieniem lub tuż po 
do nowej, gdzie otrzymamy środek pomocowy 
tej samej wartości. 

Ta sama zasada dotyczy leków. 

Drogie nasze uzębienie. W Polsce lub Cze-
chach jest znacznie korzystniej zrobić koronki, 
mostki czy też implanty. Niezależnie czy ko-
rzystamy tylko ze świadczeń naszej publicz-
nej kasy chorych, względnie mamy dodatkowe 
ubezpieczenie uzupełniające w prywatnej for-
mie, musimy pamiętać o dwóch prostych za-
sadach. 

Mianowicie, zawsze musimy przedłożyć w na-
szej niemieckiej ubezpieczalni kosztorys za-
biegu i leczenia z kliniki obcego kraju, ponieważ 
zdarzyć się może, iż któreś ze świadczeń lub 
zabiegów będzie droższe niż takie samo, tu 
w Niemczech lub nie będzie odpowiadało nie-
mieckim standardom jakości. Wtedy kasa cho-
rych najprawdopodobniej odmówi jego pokrycia 
i nakaże wykonanie go na miejscu. 

Druga rzecz godna uwagi, to sprawa ewentu-
alnych napraw, poprawek oraz błędów w prze-
prowadzonym leczeniu. Te, trzeba wykonać 
w klinice zabiegu. Z zasady obcy lekarze nie 
chcą podejmować się „sprzątania po kimś” tym 
bardziej, że kasy chorych nie pokryją im tego 
w kosztach. 

Skoro sezon urlopowy jest w pełni przywołam 
pewien kazus, gdzie chory, na zwolnieniu lekar-
skim może jechać na urlop (Az. B 3 KR 23/18 
R)...o ile urlop nie pogorszy stanu jego zdrowia, 
czy nie pogłębi choroby. Zależy, jak na to spoj-
rzymy. 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” - stara mak-
syma mówi prawdę. A co, jeśli się nie da ? Co, 
jeżeli w związku z wykonywaną pracą padniemy 
ofiarą wypalenia (ang. burnout), depresji lub co 
gorsza jakiegoś psychicznego lub fizycznego 
nadużycia, które uniemożliwi nam wykonywa-
nie dotychczasowego zawodu ?  

W 2017 roku 29% wszystkich przypadków 
zmniejszenia lub niezdolności do pracy były 
właśnie zachorowania o podłożu psychicznym. 

Dobrym rozwiązaniem w tym, jakże istotnym 
duchu zapobiegliwości, jest na przykład ubez-
pieczenie niezdolności do pracy (Berufsun-
fähigkeit), które zapewni nam ewentualną rentę 
z tego tytułu, jeśli przynajmniej w 50% nie je-
steśmy w stanie wykonywać naszego bieżącego 
zawodu. 

Zatem rozwaga powinna kroczyć przed działa-
niem, jednak bez działania nawet najobszerniej-
sza wiedza jest...tylko wiedzą. 

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

- czy bycie aniołem wpłynie na jakość naszych świadczeń, 
a może tylko doprowadzi do upadku ? I co na to bank powie ? 
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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 

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

Steuerkanzlei Fidelsberger 
Spółka - Biznesmen - Freelancer - Niezależny

Profesjonalne doradztwo podatkowe                              
Rachunkowość płac                                           
Doradca podatkowy

 Deutsch            Polnisch          Englisch   
Reichsstr. 90 A   I   Tel: 030/715 90 30

E-mail: info@stb-�delsberger.de
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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…

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. 

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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TŁUMACZE

BIURO SERWIS POLONEZ

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

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

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

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Nasza planeta cierpi, jest zagrożona – tak brzmi konkluzja ONZ 
wysnuta w panelu dyskusyjnym ds. Zmian Klimatu IPCC. Raport 
o globalnym ociepleniu obciąża nas wszystkich za emitowanie tzw. 
gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla). Unia Europejska posta-
nowiła, że do roku 2020 zmniejszy o połowę ich emisję, co więcej, 
za 13 lat 20% całej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych 
– słońca, wiatru, wody czy biomasy. Budowanie nowych elektrowni 
atomowych budzi coraz więcej protestów zarówno organizacji eko-
logicznych, jak i tzw. zwykłych ludzi. Niewątpliwie po katastrofach 
w Czernobylu i Fukushimie niezwykle wzrosła społeczna świado-
mość zagrożeń.

Co my, zwykli obywatele tego świata, możemy w codziennych dzia-
łaniach uczynić dla ochrony środowiska? Najlepiej byłoby zacząć 
od małych kroków najbliższym otoczeniu, które po zsumowaniu
z większymi, spowodują dostrzegalne efekty, ale dopiero wtedy, 
gdy doprowadzimy do powszechności pewnych proekologicznych 
nawyków i zachowań. Kiedy uświadomimy sobie, że każdy zaosz-
czędzony litr wody pomnożony przez parę milionów osób daje po-
jemność małego jeziorka, że idąc na zakupy nie musimy za każdym 
razem kupować plastikowej torby, że nie powinniśmy używać pralki 
do kilku ciuszków, palić światła w pomieszczeniu gdzie nas nie ma, 
wtedy przyroda która teraz cierpi, zacznie ponownie oddychać. Tak 
pisze o tym ks. Jan Twardowski.

  „Rachunek dla dorosłego”
  Jak daleko odszedłeś od prostego kubka z jednym uchem
  Od starego stołu ze zwykłą ceratą
  Od wzruszenia nie na niby
  Od sensu
  Od podziwu nad światem.

Warunkiem tworzenia społeczeństwa żyjącego zgodnie z prawami
natury jest edukacja, kształcenie powszechnej świadomości, że 
świat składa się z określonej puli zasobów, której nie da się pomno-
żyć i która wystarczyć musi na następne pokolenia. Nie ma miejsca 
na egocentryzm i zachłanność. Człowiek nie może dominować nad 

przyrodą lecz musi nauczyć się ją respektować. Nasze zachowa-
nia konsumenckie muszą być bardziej świadome - musimy kupo-
wać rzeczywiście to, co jest naprawdę potrzebne. Każda rzecz ma 
swój koniec i wcześniej czy później najsolidniej uszyta sukienka czy 
najdroższy samochód stanie się zużytym śmieciem. Podobnie śmie-
ciami staną się w swoim czasie najwytworniejsze sprzęty domowe, 
butelki po napojach, tysiące opakowań, tony plastiku. W gospodarce 
rynkowej to klienci uznają, co warte jest nabycia, a producenci mu-
szą się podporządkować tym potrzebom.

Każdy kto wychowywał się na wsi, nabył co nieco nawyków eko-
logicznych, które wymuszało samo życie, jak utylizacja śmieci, 
oszczędność wody (czerpało się ze studni) i światła. Stara polska 
zasada głosi, że nie wolno wyrzucać jedzenia - odpadkami karmiono 
ptactwo, zwierzynę. Do sklepu chodziło się z małą siatką, foliowe 
torebki były nieznane, śmietanę i mleko kupowało się w butelkach na 
wymianę, a kolorowe cukierki rzadko były opakowane. Z pewnością 
dzieciństwo spędzone na zielonej trawce w ogrodzie,wśród krzewów 
i drzew, zwierząt domowych,wielkich połaci łąk i pól, wykształciło po-
dziw i respekt dla przyrody. Niestety, z różnych powodów trzeba było 
opuścić cudowną krainę i zamieszkać w mieście. 
Byłam jeszcze dzieckiem, kiedy trafiłam w nowe miejsce - miasto 
wojewódzkie, które było brzydkie a wokół zabudowania, bloki miesz-
kalne, zabetonowane ulice, asfalt, żadnej zieleni. Owszem, parę 
drzewek i krzewów rosło dla ozdoby i jakieś tam rabatki w centrum 
miasta, ale na głównych ulicach drzewa powycinano, żeby kierowcy 
mieli lepszą widoczność. I choć dzisiaj warunki życia są diametralnie 
różne, konsumpcja dóbr materialnych przerasta potrzeby ludzkie. 
Czym ziemia ma oddychać, skoro kurczy się jej wolna powierzch-
nia, oddana pod nowo powstające budowy? Zdaję sobie sprawę, że 
mówię tu banały i że jest to po prostu śmieszne, a jednak namawiam 
do zmiany nawyków, do segregowania śmieci, stosowania żarówek 
energooszczędnych, gotowania pod przykrywką, prania z pełną pral-
ką, uszczelniania okien, używania papieru toaletowego z recyklin-
gu.No i sadźmy drzewa! To pomysł, który zrodził się, kiedy trzeba 
było kupić prezent urodzinowy dla brata. Kupiłam mu sadzonkę do 
ogrodu i od tej pory każdemu, kto posiada dom z ogrodem, kupuję 
drzewko. Może chociaż w ten sposób oddam ziemi to, co sama nie-
opatrznie zniszczyłam? 

K. Koziewicz

Natura cierpi
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Nasza powszednia wieża Babel
Latem w pociągu...
Kapryśne lato trwa. Naprzemiennie obdarowując nas 
to falami upałów, to innym razem okrywając nas grubą 
warstwą szarych chmur. Już nawet nasze szafy tracą 
orientację w czasie, bo raz to wyciągamy rzeczy moż-
liwie lekkie i chłodne, by innym razem wertować je 
w poszukiwaniu cieplejszych bluz, swetrów i długich 
spodni. Mimo wszystko czas wakacji, to czas podró-
ży. Podróże zaś są doskonałą okazją do obserwacji 
i poznawania czegoś innego, nowego. Ciekawym jest 
też, po wzbogaceniu się w letnim czasie kilkoma no-
wymi perspektywami, użyć ich do obserwacji nas sa-
mych... Latem pociag staje się niemalże moim drugim 
domem. Zwłaszcza, że podróżujemy wraz z dziećmi. 
Nie tracimy czasu na samo przemieszczanie się. Po-
dróżujemy, korzystając z wygód przedziałów, mamy 
czas dla siebie. Często udaje się również nawiązać 
rozmowę ze współpodróżującymi, trochę się poznać 
jadąc wspólnie w tym samym kierunku
... do Amsterdamu
Na odcinku z Kolonii do Bielefeldu, w wagonie bez-
przedziałowym słyszałem jak ojciec rozmawiał po 
polsku ze swoim dziewięcioletnim synem, szeptem. 
To znaczy on mówił, a chłopak przytakiwał albo od-
powiadał coś po niemiecku. Czasem dało słyszeć 
się głośniejszą konwersację między nimi. W języku 
niemieckim. Wtedy ojciec mówił swobodnie, niemal-
że bezbłędnie z lekkim akcentem. Potem znowu po 
polsku, zniżonym głosem.
...do Fryburga
To było już kilka lat temu. Jechaliśmy pociągiem 
z Berlina do Fryburga. Za oknem na niebieskim nie-
bie pasły się leniwie białe owce chmur. W przedziale 
dla rodzin z dziećmi siedziała wraz z nami kobieta 
z dwójką swoich pociech. Rozmawiali po angielsku – 
piękną angielszczyzną, nie jakimś tam pidżin inglisz 
(właściwie pidgin english – gdzie pidgin określa języki 
o uproszczonej morfologii i składni a także o uprosz-
czonym słownictwie, powstałe na stykach wielu kul-
tur i języków). Kiedy wszedł konduktor, by sprawdzić 
bilety zagadnął dzieci po niemiecku, a te swobodnie 
opowiedziały mu jakie zabawki ze sobą wiozą. Nasze 
zdumienie było jeszcze większe, kiedy kobieta ode-
brawszy telefon zaczęła do niego mówić łamaną polsz-
czyzną, na co dzieci zareagowały krzycząc: Tata, tata!
...do Pragi
Lipcowy upalny dzień. Pociąg jedzie z Hamburga 
przez Berlin. Za oknem zbiera się na burzę, a przy 
oknie na miejscach przy stoliku hałaśliwa rodzinka. 
Dwie dziewczynki w wieku szkolnym rozmawiają gło-
śno po niemiecku. Rodzice pogrążeni w lekturach. Po 
jakimś czasie pociąg zbliża się do Drezna. Młodsza 
z dziewczynek prosi ojca po niemiecku, by dał jej coś 
do jedzenia, najlepiej ciastka. Ojciec
odpowiada, że za chwilę wysiadają, zostaną odebrani 
na dworcu i pojadą wprost na kolację do dziadków, 
więc jedzenie ciastek w tym momencie nie jest naj-
lepszym pomysłem. Wówczas obie dziewczynki, 
podejmują wypróbowaną strategię i zwracają się 

z tą samą prośbą do matki. Tym razem po polsku. Po 
krótkiej rozmowie z mamą dziewczynki dają się prze-
konać. Rodzina zabiera się do opuszczenia wagonu. 
Rodzice uzgadniają ostatnie szczegóły przesiadki po 
polsku. Dziewczynki bawią się w najlepsze śpiewa-
jac i zgadując na przemian piosenki – po niemiecku. 
O naturalnym podziale języków pisałem w poprzed-
nim numerze. Teraz przyszedł czas na drugą zasadę 
naszego dekalogu wychowania w dwu- i wielojęzycz-
ności. Zasada ta jest zbudowana na pierwszej i jest 
jej koniecznym wzmocnieniem. Mówi ona o tym, że 
potrzebny jest konsekwentny podział wedle jasno 
określonych reguł. Dwa najczęsciej spotykane rozwią-
zania to: jedna osoba jeden język oraz język rodziny 
i język otoczenia.
Język rodziny i język otoczenia
W drugim przypadku, kiedy oboje rodziców posługuje 
się językiem polskim jako ojczystym sytuacja jest ja-
sna. W domu, ale też na ulicy i w sklepie, jeżeli rodzice 
komunikują z dziećmi i nie naraża to na niezrozumie-
nie inne osoby bezpośrednio uczestniczące w sytuacji 
komunikacyjnej, należy zawsze zostawać przy języku 
polskim. Co innego, gdy kumpel z klasy odwiedza 
naszego syna w domu i nie zna on polskiego, wte-
dy jeżeli wywiązuje się konwersacja, język niemiecki 
będzie tu najbardziej właściwym. Nie przeszkadza to 
jednak w tym, by na przykład zawołać obu chłopców 
na poczęstunek po polsku. Wtedy to nasze dziecko, 
bazując na swej wielojęzycznej kompetencji, wytłu-
maczy koledze o co chodzi. Nie powtarzajmy błędu 
ojca z pociągu do Amsterdamu, nie ukrywajmy się 
z polskim, nie wstydźmy się go. W takich sytuacjach 
ważne są trzy rzeczy: po pierwsze, by nie wstydzić się 
polskiego, po drugie, nie uciekać za bardzo w język 
obcy, jeśli to nie jest konieczne i po trzecie, by nikogo 
nie urazić, ignorując jego nieznajomość polskiego. 

Jedna osoba, jeden język 
Jest to najbardziej klasyczne i najskuteczniejsze roz-
wiązanie w wychowaniu w dwujęzyczności. Z mamą 
rozmawiam tylko po polsku (mimo iż na przykład mówi 
ona też po niemiecku) a z tatą tylko po niemiecku (lub 
angielsku czy francusku, itd. jak akurat w rodzinie wy-
padło). Mama urodziła się i wychowała w Polsce, tata 
urodził się w Polsce ale wychował w niemczech i jego 
niemiecki jest lepszy. Każdy mówi do mnie swoim naj-
mocniejszym językiem. Tak jak w przypadku hałaśliwej 
rodzinki z pociągu do Pragi wysiadającej w Dreźnie. 
Szczególne trudności napotykają rodzice w sytuacji, 
kiedy jedno z nich nie rozumie języka ojczystego dru-
giego. Czyli jak w powyższym przykładzie, z tym że oj-
ciec nie mówi i nie rozumie polskiego. Język polski jest 
wtedy w słabszej pozycji, gdyż ojciec posługuje się 
językiem otoczenia (niemieckim), a matka samotnie 
dźwiga ciężar edukacji wielojęzycznej (tzn. odpowied-
niego wspierania rozwoju języka słabszego). Zwłasz-
cza w tej sytuacji bardzo ważne jest wsparcie z ze-
wnątrz w postaci, zajęć,wyjazdów, warsztatów oraz 
spotkań z innymi dziećmi w języku polskim, gdyż takie 

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

tylko domowe praktykowanie polskiego, rzadko 
prowadzi do pomyślnej dwujęzyczności. Sytu-
acja idealna w tym rozwiązaniu jest wtedy, kiedy 
oboje rodzice rozumieją przynajmniej z grubsza 
ojczysty język, partnera lub partnerki. Jeśli nie, 
powinni przynajmniej starać się go nieco poznać, 
jeśli chcą by ich dzieci otrzymały maksymalnie 
optymalne warunki rozwoju językowego, ułatwia-
jąc przy tym zadanie swojej drugiej połówce. 

Dzielenie tak. A co z mnożeniem? 
A co z rodzinką angielsko-niemiecko-polską 
udającą się do Fryburga? Czy języki w rodzi-
nie, można po prostu od tak mnożyć? Dorzu-
cić jeszcze angielski? Ot, tak, bo się przyda  
i w szkole będzie łatwiej. Na te oraz inne, wy-
nikające choćby z powyższego tekstu py-
tania, chętnie udzielę Państwu odpowiedzi  
w następnych odcinkach tego cyklu.

Serdecznie pozdrawiam
Hubert Kopeć 
 
Autor jest absolwentem Wydziału Polonisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem zaj-
mującym się tematem wielojęzyczności u dzie-
ci. Prowadzi kursy nauki języka polskiego dla 
dzieci w wieku szkolnym w szkole językowej 
Polka Dot w Berlinie. Na wszelkie pytania do-
tyczące tematu chętnie udziela odpowiedzi 
pod adresem:

hubert.polka.dot@gmail.com
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Finanse / Księgowość / UbezpieczeniaNAUKA / PRACA

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

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

Oferuję Nachhilfe-Chat – 2 razy w tygodniu lub Lehrerbox 
- odpowiedam w 24 h na 5 emaili w miesiącu. Matematyka, 
niemiecki i wiele więcej. 50€/miesięcznie. Tel.: 0152 54397686

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

Praxis na Steglitz poszukuję Prophylaxeassistentin. Praca 
od zaraz. Kontakt:m.bochen@zahnaerztinnen-steglitz.de

Zatrudnimy Pana „złotą rączkę“ do pracy przy remontach  
na niepełny etat. Hauselfen GmbH, Tel.: 030-97 89 36 72,  
Mail: kontakt@hauselfen.com

Dentysta, Berlin Moabit, poszukuję uczennicę albo wyuczoną 
pomoc dentystyczną. Tel.: 030 3959255

Wir suchen Servicetechniker / Geräteeinweiser mit guten 
Deutschkenntnissen und technischem Verständnis. Telefon: 
0171 4481494 oder 0170 5467351, e-mail: info@zeptoring.de

Wir suchen eine Putzkraft (m/w), einmal pro Woche je 3 
Stunden. 2 Räume, ein Büro und eine Werkstatt in Schöneberg. 
E-mail: bewerbung@zeptoring.de, telefon: 0171 4481494

Firma NESKIA GmbH zatrudni na stanowisko monter 
systemów alarmowych, komunikacyjnych i monitoringu.  
Tel.: 030 60987660 e-mail: info@neskia.de

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

Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Charlottenburg) poszukuje 
asystętkę tomatologiczną od sierpnia lub września, 400Euro Basis. 
Tel.: 030 3131884, 0173 2501007

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).

Biuro księgowe zatrudni pracownika na stanowisko
����������

Wymagania:
biegła znajomość języka niemieckiego                   
znajomość MS-O�ce Pakiet

Wynagrodzenie:

������������/��

�

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV na adres 
mailowy: info@germanygroup.de, tel.: 00 49 151 587 54 338 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?
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Finanse / Księgowość / UbezpieczeniaNAUKA / PRACA

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 

#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

Suchen Ladenkraft für Textilreinigung / 
Annahmestellen (W, M, D) auf 450,00 € Basis
Bei Eignung Festanstellung möglich.
Voraussetzung: Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit 
und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, 
alles andere ist erlernbar. Bewerbungen unter 
Textilreinigung Worm, z.H. Herrn Worm, 
Pettenkoferstraße 17, in 10247 Berlin oder  
Telefonisch von 9.00-13.00 
Uhr unter 01723943857

Niemiecka Firma poszukuje pracowników na stanowiska
Murarz, murarz brygadzista z doświadczeniem 
(wymagana znajomość języka Niemieckiego)

Pracownikom oferujemy:
Stabilną i legalną prace na terenie Niemiec, niemiecką umowę o prace,

pełen pakiet socjalny, ubezpieczenie, wynagrodzenie:
15,20 € brutto/godz. murarz, 25 € brutto/godz. brygadzista,

dodatkowo akord w kwocie 10 €/m² 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 

00 49 151 587 54 338 lub e-mail: info@germanygroup.de 

09.09.2019
Renomowana Firma szuka

BRUKARZY 
na Gewerbe. 15 € / godz.

 info@germanygroup.de, 00 49 151 587 54 338
Wir, eine mittlere Hausverwaltung in 
Charlottenburg, suchen dringend eine

Reinigungskraft, gerne auch ein Ehepaar, 
das unsere Büro-Räume und auch 2 bis 3

Privat-Wohnungen einmal pro Woche reinigt. 
Eine Wohnung kann gegen Entgelt

zur Verfügung gestellt werden. 
Basis-Deutschkenntnisse von Vorteil. 
Bitte senden Sie eine Kurzbewerbung an: 

job@bima-berlin.de   BIMA GmbH

RENOMOWANA FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBĄ 
W BERLINIE ZATRUDNI KIEROWCÓW BETONIARKI  

Oferujemy:
umowę o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie inne dodatki 

socialne, wynagrodzenie 13,00 € brutto na godzinę, dodatkowo 0,50,-€ za1 kubik

Wymagania:
prawo jazdy kat.C z wpisem 95 (pomoc w uzyskaniu wpisu i uprawnień 95),

znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
e-mail: info@germanygroup.de lub kontakt telefoniczny 

pod nr 00 49 151 587 54 338
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TŁUMACZENAUKA / PRACA

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

E-Mail: personal@kleine.berlin, Tel.: 0049 30 27 57 25 052 (Pani Wala)
Adres firmy: KLEINE Reinigungs-und 

Dienstleistungsgesellschaft mbH, Storkower Str. 132, 10407 Berlin. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku 

w godz. 08:00 – 15:00

Oferujemy pracę od zaraz w zakresie sprzątania 
hoteli w Berlinie i okolicach dla rzetelnych:

Znajomość języka niemieckiego i doświadczenie nie są wymagane.
POKOJÓWEK/ POKOJOWYCH

OFERUJEMY:
• niemiecką umowę na stałe

• pracę w hotelach 4* i 5* w Berlinie i okolicach
• osobiste szkolenie i nadzór

• wynagrodzenie - 10,56 € brutto/godz.
• dodatek 75% za niedziele i święta

• 28 dni urlopowych w roku
• darmową naukę języka niemieckiego

• pracę w polskim team’ie na jedną zmianę
• możliwość awansu

• w przypadku doświadczonych pokojówek kwota 100 €
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NAUKA / PRACA

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

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

75% wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

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

Fachkräfte für Volleinstellung, 
gute Konditionen, gute Bezahlung, gute 

Arbeitsklima, keine doppelt Dienste!! 

Voraussetzung Führerschein kl.B , 
Deutschkenntnisse, 

gute Einstellung. 
Sehr gerne Katholische Konfession!!!

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

convidap�ege.de

Pflegefachkräfte und Pflegehelfer

Für den Einsatz im Seniorenstift St. Antonius Karlshorst
suchen wir

Unser Angebot:

 eine feste Anstellung

 gute Bezahlung

Voraussetzungen:

 Ausbildung als Krankenschwester/-pfleger,  

Altenpfleger(in) oder Pflegehelfer(in)  

Deutschkenntnisse (mindestens B2-Level)  

Freundlichkeit, Engagement und Zuverlässigkeit

 Voll- oder Teilzeit

 gutes Arbeitsklima

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns! 
Frau Ruckdeschel (Pflegedienstleitung)  |  (  030 / 501 75 - 120

* info@seniorenstift-st-antonius.de

WIR SUCHEN SIE!

Seniorenstift St. Antonius  |  Rheinpfalzallee 66  |  10318 Berlin
www.seniorenstift-st-antonius.de

Seniorenstift
St. Antonius
Berlin-Karlshorst

Marien-Gruppe

Wir suchen zum sofortigen Arbeitsantritt 
Lackierer. Sie sollten Erfahrungen im 

jeweiligen Beruf haben.
Vorstellungen bei: 

M.H. Auto Service, Gerlinger Str. 30
12353 Berlin, Tel.: 015226309559
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Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
przychodzę do domu. Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
szuka Alten- Pflegehelferin ze znajomością j.niemieckiego i j.polskiego. 
Prawo jazdy nie potrzebne. Tel.: (030) 32303208 w godz. 12.00-16.00.

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

NAUKA / PRACA

Firma K+S Aluminiumbau GmbH w Berlinie zatrudni od zaraz 
pracowników do produkcji i montażu aluminiowych kątowników

 i aluminiowych pro�li do ścian osłonowych.
ślusarz (pełen etat)
mistrz ślusarski (pełen etat)

monter fasad (pełen etat)
dekarz (pełen etat)

Zapewniamy miłłą atmosferę w naszym małym zespole, dobre zarobki, służbowe auto, 
służbowy telefon. Wymagane wykształcenie zawodowe lub długotrwałe 

doświadczenie zawodowe. 
Podanie o pracę składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres:

K+S Aluminiumbau GmbH, Großbeerenstr. 146/172, 12277 Berlin lub drogą mailową 
na adres: k.s.aluminiumbau@gmail.com. Do podania dołączyć proszę życiorys, 

świadectwa ukończenia szkoły i zdjęcie.

Wir suchen zum sofortigen Arbeitsantritt 
Karosseriebauer. Sie sollten Erfahrungen im 

jeweiligen Beruf haben.
Vorstellungen bei:

M.H. Auto Service, Gerlinger Str. 30
12353 Berlin, Tel.: 015226309559

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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Berlinek – czas i miejsce 
na nowe!

Anna Burek: Co dziś świętujemy?

Anna Weise: Świętujemy dziś pożegnanie budynku szkoły Berlinek 
w dzielnicy Reinickendorf-Wittenau, który powstał jako drugi oddział 
naszej placówki, w 2014 roku. Żegnamy budynek z nostalgią, ale 
i pełni ekscytacji – z jednej strony trudno nam sobie wyobrazić, że 
miejsce, które w ostatnich latach było dla nas niemalże domem, 
przestanie istnieć. Z drugiej strony, chcemy kontynuować pracę 
w wygodnych warunkach – nasza placówka się rozwija, więc i my 
nie możemy stać w miejscu, dlatego mamy świadomość, że stare 
musi ustąpić nowemu. Podczas uroczystości pożegnalnych biały do 
dziś budynek zostanie przyozdobiony przez kursantów i sympaty-
ków Berlinka malunkami graffiti, a następnie – zrównany z ziemią. 
W jego miejscu przez kolejne pół roku powstawać będzie ekologicz-
na budowla, która zagwarantuje nam podwyższenie standardu nauki 
i pracy. Zmieniamy się i rozwijamy zarówno dla naszych studentów, 
jak i współpracowników.

Anna Burek: Cofnijmy się do początków tego miejsca, do 
2014 roku.

Anna Weise: Właściwie to ten etap reinickendorfski rozpoczął się 
w 2012 roku, kiedy dowiedzieliśmy się o zapotrzebowaniu na dofi-
nansowane kursy języka niemieckiego właśnie w tej dzielnicy. Do-
wiedzieliśmy się o tym od parafii ewangelickiej tej dzielnicy, która 
ma szereg programów pomocowych dla mieszkańców. Posiadając 
w ofercie zajęcia dla dzieci, rodzin, dla seniorów, zauważyli potrzebę 
organizacji zajęć dla migrantów. Jako że Berlinek posiadał konieczne 
w tym celu struktury, które stworzone zostały na potrzeby kursów 
prowadzonych w naszym głównym punkcie w Charlottenburgu, pod-
jęliśmy wyzwanie i rozpoczęliśmy swoją przygodę w nowej dzielni-
cy. Organizowane początkowo w siedzibach parafii zajęcia bardzo 
szybko okazały się popularne, a nam dość szybko zaczęło brakować 
zaplecza administracyjnego, pokoju nauczycielskiego, biblioteki – 
struktur, do których byliśmy przyzwyczajeni w naszej głównej pla-
cówce. W związku z tym w styczniu 2014 wprowadziliśmy się tutaj 
wraz z sześcioma kursami, które były prowadzone w różnych miej-
scach i od razu zorientowaliśmy się, że wkrótce będziemy musieli 
szukać nowego rozwiązania – budynek właściwie od początku pękał 
w szwach.

Anna Burek: Czy tak to sobie Pani wyobrażała, zakładając dzia-
łalność w 2003 roku?

6 lipca, krótko przed 14:00, trafiam do budynku przy Maarer 
Str. 48, który jeszcze przez ostatnie godziny jest białym, przy-
tulnym domkiem z zielonym ogródkiem, który przez ostatnie 
kilka lat służył za siedzibę szkoły językowej Berlinek. Przez 
ostatnie godziny, bo chwilę później zamieni się w żywą laur-
kę wdzięczności wymalowaną sprayami przez uczniów kilku-
nastu kursów językowych, by ostatecznie ustąpić miejsca 
nowemu. O początkach Berlinka, o tym, co teraz i o planach 
opowiada założycielka szkoły – dr Anna Weise.

Anna Weise: Och, ja sobie chyba niewiele wyobrażałam. Plany mia-
łam zupełnie inne – ukończyłam doktorat na Uniwersytecie Śląskim 
i chciałam kontynuować pracę na uczelni, jednak serce postanowiło 
inaczej. Do Berlina, z siedmioletnim synkiem, przyjechałam właści-
wie za głosem serca i, szczerze mówiąc, zawodowo nikt mnie tutaj 
za bardzo nie chciał. Kiedy ja zaczynałam rozglądać się za moż-
liwościami pracy, syn zaczynał pierwszą klasę Szkoły Europejskiej 
o profilu niemiecko-polskim. I właściwie nasza rodzina rosła wraz 
ze szkołą – a ja angażowałam się w wiele szkolnych projektów, 
konferencji, inicjatyw. W pewnym momencie zwróciła się do mnie 
dyrekcja placówki z pytaniem, czy nie miałabym pomysłu na rodzi-
ców nie znających niemieckiego. Właściwie od zaraz wzięłam się do 
działania – w kawiarni Europa naprzeciwko szkoły wynajęłam salkę 
konferencyjną i we wrześniu 2003 roku wystartowałam wraz ze zna-
jomym germanistą z pierwszymi kursami wieczorowymi dla polskich 
rodziców. Zapotrzebowanie okazało się tak duże, że salka mieściła 
nas przez trzy miesiące, a w styczniu 2004, ze wsparciem programu 
pomocowego, zaczęliśmy wynajmować pierwsze własne pomiesz-
czenia o powierzchni około 60 metrów przy zamku Charlottenburg.

Anna Burek: Wszystko szło jak po maśle – jak to możliwe?

Anna Weise: Mówię o tym otwarcie – mam ogromne szczęście do 
ludzi. Oczywiście od samego początku ciężko pracowałam nad rze-
telnością, wysoką jakością usług, dobrą organizacją pracy, warunka-
mi nauki, jednak znak rozpoznawczy Berlinka to przede wszystkim 
kadra pedagogiczna – nauczyciele, którzy tworzą naszą szkołę, to 
nie tylko świetni pedagogowie, ale również wspaniałe, kreatywne 
i empatyczne osoby, będące pomocą dla kursantów nie tylko w trak-
cie zajęć, ale również w życiu prywatnym. Zanim jeszcze otworzyli-
śmy na dobre drzwi pierwszej placówki, zaczęły spływać wyjątkowe 
CV wspaniałych osób, które pracowały z nami przez lata. Ufam moim 
współpracownikom i w każdym widzę potencjał i jakieś wyjątkowe 
zdolności, które staram się wyciągać z nich podczas podziału obo-
wiązków – Berlinek kształtuje nie tylko kursantów, ale i nas, jako 
współtwórców szkoły. Dodatkowo, za sukcesem stoi również nasza 
otwartość i szybka reakcja na komunikowane nam potrzeby. Kiedy 
rodzice uczęszczający na kurs zaczęli podpytywać o zajęcia dla 
swoich pociech z języków innych niż polski czy niemiecki, ale np. 
z francuskiego, zorganizowaliśmy zajęcia z kolejnego języka. Kiedy 
pojawiła się potrzeba tłumaczeń – zaangażowaliśmy tłumaczy i po-
szerzyliśmy wachlarz usług o kolejne.

Anna Burek: Czy zdarza się mówić nowym możliwościom czy 
okazjom: nie?

Anna Weise: Myślę, że rzadko tak naprawdę jest taka potrzeba. Ber-
linek ma w ofercie tak wiele kursów i jest w stanie wyjść naprzeciw 
licznym wymaganiom, więc na ogół jesteśmy w stanie spełnić prośby 
czy życzenia potencjalnych nowych kursantów czy klientów bizneso-
wych. Aktualnie prowadzimy kursy od rana do wieczora, w naszych 
salach, na miejscu u klienta, w szkołach państwowych, mamy też 
nadzieję wkrótce rozwinąć programy szkoleniowe dla grup zagra-
nicznych. Zatrudniamy siedem osób w administracji, współpracu-
jemy z około 40-50 freelancerami-dydaktykami, do tego dochodzą 
tłumacze – trudno to zliczyć, ale na ogół pozwala na pokrycie zapo-
trzebowania. Na pewno odmawiamy prowadzenia kursu czy zajęć, 
kiedy czujemy się niekompetentni, kiedy wiemy, że ktoś inny może to 
zrobić lepiej. Usługi, których nie świadczymy, to np. kursy zawodowe 
od poziomu B2.2. Jednak to nie znaczy, że chętnych pozostawia-
my z niczym – współpracujemy z całym szeregiem organizacji, które 
chętnie przyjmują takie zgłoszenia, a my z kolei – z czystym sumie-
niem polecamy te placówki. Ta sieć kontaktów stale się rozrasta i jest 
wielce pomocna.

Anna Burek: Co jest w takim razie wyzwaniem dla takiej szkoły 
jak Berlinek?

Anna Weise: Myślę, że wyzwań nam nie brakuje, jednak staramy 
się mierzyć z nimi kolejno, małymi kroczkami i zawsze traktować je 
jak lekcję na przyszłość. W zeszłym roku na przykład przechodzili-
śmy certyfikację niezbędną do kontynuowania działań oświatowych 
– z jednej strony był to ogromny stres, bo mieliśmy na to niewiele 
czasu, z drugiej strony – dostaliśmy szansę optymalizacji naszych 
struktur organizacyjnych. Pokazało to także, że często zupełnie intu-
icyjnie wiedzieliśmy, co robimy. To ważne, żeby mieć okazję spojrzeć 
czasem na swoją pracę z boku, złapać do niej dystans. Kiedy patrzę 
na przebytą drogę, stąd, z budynku, który za chwilę ustąpi miejsca 
większemu gmachowi drugiego oddziału Berlinka, by pomieścić 
wszystkich zainteresowanych, nie mogę wyjść z podziwu i wystar-
czająco okazać wdzięczności mojej kadrze, ale i moim bliskim, któ-
rzy nieustannie wspierali mnie w moich działaniach i pozwalali mi się 
rozwijać. Wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie postawienie no-
wego budynku – obiecaliśmy kursantom nowe, bardziej komfortowe 
warunki do nauki już z początkiem kolejnego roku, więc zakaszemy 
rękawy i bierzemy się do pracy – Berlinek zawsze dotrzymuje słowa.

Anna Burek
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Nurkowanie to pasja
Z Pawłem Kaczmarkiem, instruktorem i założycielem pierwszej w Ber-
linie polskiej szkoły nurkowej „Tauchschule Seeteufel und Diving Team”, 
rozmawiała Monika Sędzierska.

Dlaczego wybrał Pan na miejsce spotkania Groß Glienicker See?

Tutaj chętnie spędzam wolny czas. Często tu przyjeżdżam z przyjaciół-
mi i kursantami. Jest to jezioro bardzo bogate pod względem fauny. Nie 
świeci głębokościami, więc bicie rekordów odpada, ale jezioro jest pięk-
ne, czyste i ma dobrą wizurę. Lubimy tu pływać. Nad jeziorem jest też 
baza nurkowa i zaplecze socjalne. Nie ma problemu z nabiciem butli.

Co można zobaczyć pod wodą w tym jeziorze?

Pod wodą jest dużo życia. Piękne ryby i raki. Za każdym razem wchodzi-
my w tym samym miejscu i za każdym razem odkrywamy coś nowego.

…w jeziorze oddalonym o niecałą godzinę od centrum Berlina. Czy 
w okolicach Berlina więcej jest podobnych akwenów dla nurków?

Tak. Akurat Groß Glienicker See jest przyjazne nurkom „owudziakowym” 
czyli początkującym, bo to płytki akwen. Jest też dużo fajnych jezior 
w okolicach samego Berlina. W wielu z nich pod wodą można oglądać 
stare wraki.

Jakie są przepisy? Można w Berlinie nurkować, gdzie się chce?

Tak. Pod warunkiem, że nurkujemy bezpiecznie i mamy do tego upraw-
nienia. Nikt nie robi nam tutaj przeszkód pod względem nurkowym. Jest 
to jezioro ogólnie dostępne dla ludzi aktywnych.

Zdarzają się kontrole?

Oczywiście. Nawet sprawdzają nurków pod względem uprawnień i wy-
posażenia sprzętowego. W Niemczech jest to skrupulatnie pilnowane, 
szczególnie „bojka”, czyli sygnalizowanie obecności pod wodą. Dla nur-
ków, którzy się wynurzają i nie zastosują się do zasad bezpieczeństwa 
nurkowego, zejście pod wodę może skończyć się mandatem.

Jak zaczęła się Pana przygoda z nurkowaniem?

Nurkowanie podobało mi się od dziecka, ale życie tak się układało, że 
były to tylko marzenia małego chłopca. W końcu marzenie się ziściło. 
Moje nurkowanie zaczęło się w wojsku. Wtedy założyłem skafander 
nurkowy i był ten pierwszy oddech pod wodą. Późnej nurkowania było 
mniej, ale wróciłem na własny tor i znowu nurkuję. Zacząłem rozwijać się 
nurkowo, zdobywając kolejne poziomy, aż doszedłem do stopnia instruk-
tora nurkowego. Obecnie prowadzę własną szkołę nurkowania i szkolę 
kursantów na każdym poziomie nurkowym.

Podobno nurkowanie jest dla każdego. Zgadza się Pan? Kogo 
Pan szkoli?

Różne osoby. Szkolę dzieci w wieku od 12 roku życia. Obecnie mam kur-
santkę w wieku emerytalnym, która postanowiła zwiedzać świat, ale… 
pod wodą. Polecam ten sport wszystkim osobom, które nie mają scho-
rzeń i potrafią pływać.

Jak wyglądają zajęcia? Co obejmuje kurs podstawowy?

Zaczynamy od kursu dla początkujących Open Water Diver (OWD). Ten 
kurs składa się z kilku modułów. Podczas części teoretycznej poznajemy 
całą teorię nurkową, rozwiązujemy zadania teoretyczne, uczymy się po-
sługiwać na sucho sprzętem nurkowym i odczytywać parametry nurko-
we. Później przechodzimy do etapu następnego – modułu basenowego, 
gdzie już jest ten pierwszy oddech pod wodą. Wiele osób wychodzi mega 
zadowolonych. Tam uczymy się już podstaw nurkowych, czyli poruszania 
się pod wodą, sposobu manewrowania różnymi przyrządami, planowa-
nia nurkowań itd. Po zajęciach teoretycznych przechodzimy do etapu 
następnego, czyli wychodzimy na wody otwarte. To jest podsumowanie 
całego kursu, czyli wiedzy teoretycznej i basenowej. Łączymy to w jedną 
całość. Wtedy zaczyna się prawdziwe nurkowanie.

Na co zwrócić uwagę, wybierając szkołę nurkową i instruktora?

Przede wszystkim nawiązałbym kontakt z instruktorem. Na pewno nie 
kierowałbym się ceną, bo tanie kursy nie zawsze są dobre. Przeważnie 
czegoś im brakuje, coś jest obcięte. Warto przeprowadzić wywiad i za-
sięgnąć opinii o szkole. Zrobiłbym intro nurkowe i poszedł z instruktorem 
na nurkowanie próbne, by sprawdzić, jak czuję się z tym człowiekiem 
pod wodą. Czy instruktor jest się w stanie mną zaopiekować w sytuacji 
zagrożenia? Czy mogę mu zaufać? Warto sprawdzić, w jakich federa-
cjach dany instruktor szkoli, bo zdarzają się certyfikaty, których nikt nie 
respektuje. Jako przyszły nurek trzeba pokazać instruktorowi, że jest się 
zdrowym i nie cierpi na żadną chorobę psychiczną.

Co daje Panu nurkowanie?

Woda mnie wycisza. Wchodząc pod wodę z codziennego zgiełku od 
razu czuję się wyciszony. Wychodzę pełen energii, ze świeżym umysłem 
i werwą do działania.

Nurkuje Pan tylko latem czy przez okrągły rok?

Moi znajomi śmieją się, że jak otworzyłem sezon ponad 20 lat temu, to 
go jeszcze nie zamknąłem. Nurkuję przez cały rok, łącznie z organiza-
cją nurkowań mikołajkowych, noworocznych i wielkanocnych. Dają one 
wszystkim niesamowitą frajdę.

Za chwilę będzie pan klarował sprzęt i zanurzy się w jeziorze. Czego 
spodziewa się Pan dziś pod wodą?

Zawsze tego samego – niesamowitego przeżycia! Nie mam wyznaczni-
ka, że muszę dzisiaj zobaczyć dużą rybę. Ważne jest, że spotykam się 
z przyjaciółmi i mam z kim dzielić się przeżyciami po wyjściu z wody.

Do wody tylko na trzeźwo
Ponad 500 osób tonie każdego roku w Polsce i w Niemczech. Jak bez-
piecznie spędzać czas nad wodą? Adam Gusowski pyta Mateusza Orliń-
skiego, ratownika i trenera sportów wodnych z polsko-niemieckiego po-
granicza.

Jakie główne przyczyny utonięć może Pan podać?

Chciałbym na początku przytoczyć powody, które podaje polska policja, 
czyli kąpiele w miejscach zabronionych i niestrzeżonych, nieostrożność 
podczas przebywania nad wodą i podczas łowienia ryb. Spożycie alko-
holu to według policji przyczyna 25% utonięć. Ja z mojego osobistego 
zawodowego doświadczenia mogę powiedzieć, że od lat obserwuję 
wzmożone spożycie alkoholu na plaży.

A dlaczego akurat alkohol jest tutaj ważnym czynnikiem?

Alkohol jest niebezpieczny w czasie upałów. Wiadomo, że wtedy tracimy 
dużo płynów w organizmie, pocimy się. Spożycie alkoholu ten problem 
pogarsza, bo rozszerza naczynia krwionośne. Ta sytuacja jest jeszcze 
groźniejsza dla osób starszych, o mniejszej aktywności sportowej, i osób 
z problemami układu krążenia. Wejście do wody pod wpływem alkoholu 
może w tych przypadkach skończyć się bardzo źle.

Ratownicy wodni apelują o ostrożność i rozwagę. Jak powinniśmy 
zachowywać się nad wodą?

Ja uważam alkohol za główną przyczynę problemów w wodzie i utonięć, 
dlatego apeluję o niespożywanie alkoholu na plaży. Później wieczorem, 
w barze czy gdziekolwiek, proszę bardzo, ale kto pije alkohol nad wodą 
i kąpie się pod wpływem alkoholu, sam prosi się o śmierć. Powiem wię-
cej, picie alkoholu na plaży daje zły przykład. Widzą to inni dorośli, ale wi-
dzi to też młodzież. Trochę winy w tym widzę w reklamie piwa w Polsce, 
która często pokazuje picie piwa na plaży jako możliwość spędzania cza-
su wolnego. To jest nieodpowiedzialne. Ale do wszystkich, którzy na pla-
ży nie piją, mam jeszcze taką prośbę, żeby nie kąpali się w nieznanych 
akwenach, nawet jeśli miejsce zaprasza do kąpieli. Jeśli w tym miejscu 
nikt się nie kąpie, to też może być znak na niebezpieczeństwa w wodzie, 
kamienie, korzenie, gałęzie drzew. Warto zapytać lokalnych mieszkań-
ców o ewentualne niebezpieczeństwa w wodzie. Jeśli nie jesteśmy pew-
ni, to lepiej nie wchodźmy do wody w tym miejscu i poszukajmy lepsze-
go, strzeżonego miejsca w pobliżu. Jeszcze jedna uwaga dotyczy rzek. Paweł Kaczmarek nurek - rbb/Monika Sędzierska
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Polsko-Niemiecka 
Grupa Parlamentarna

Manuel Sarrazin, Poseł Zielonych w Bundestagu i przewodniczący 
Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej to jeden z niemieckich 
posłów, którzy stale angażują się w poprawę stosunków polsko-nie-
mieckich. To poseł, który aktywnie wspiera budowę pomnika upa-
miętniającego polskie ofiary II. wojny światowej. To właśnie Manuel 
Sarrazin zajął się procedurami parlamentarnymi, po tym jak inicja-
tywa podpisana przez ponad stu niemieckich intelektualistów prze-
szła w fazę polityczną. Maciej Wiśniewski zapytał Manuela Sarrazi-
na m.in. o to, czy Bundestag zdąży do 1 września uchwalić uchwałę 
w sprawie budowy pomnika dla polskich ofiar II wojny światowej.

Zieloni adwokatem polskich interesów w Niemczech?

Na razie w Bundestagu jest przerwa wakacyjna. Swoje pierwsze posie-
dzenie Bundestag ma dopiero po pierwszym września, dlatego w tym 
terminie takiej uchwały nie będzie. Ale w klubach parlamentarnych 
zbieramy właśnie podpisy pod apelem, który był niedawno opublikowa-
ny w berlińskiej prasie, a który oprócz mnie podpisali też Paul Ziemiak, 
Dietmar Nietan, Thomas Nord i Alexander Müller. Chcemy jeszcze przed 
pierwszym września dać wyraźny sygnał w kierunku Polski, że mamy 
w Bundestagu międzyfrakcyjne szerokie poparcie dla idei budowy po-
mnika dla polskich ofiar II wojny światowej, a następnie staramy się o re-
gularne procedury parlamentarne.

A kiedy możemy się spodziewać parlamentarnego wniosku w spra-
wie budowy tego pomnika?

Według mnie Bundestag powinien wpierw przekazać pałeczkę rządo-
wi federalnemu, sygnalizując polityczną wolę budowy takiego miejsca 
pamięci dla polskich ofiar nazizmu w samym centrum Berlina. Dopie-
ro wtedy rząd federalny mógłby ruszyć z opracowaniem odpowiednie-
go projektu i kosztorysu, zastanawiając się też, z kim o takim miejscu 
pamięci należałoby jeszcze porozmawiać. Ale wpierw musimy uzyskać Manuel Sarrazin - rbb/Maciej Wiśniewski

odpowiednią ilość posłów, którzy taki polityczny krok poprą. Nie chciał-
bym być źle zrozumiany – tu nie chodzi o to, że nie chcemy tego zrobić 
szybciej, ale procesy związane z polityką historyczną i miejscami pamię-
ci tradycyjnie już trwają w Niemczech długo. Chcielibyśmy ten projekt 
przygotować dobrze i skutecznie, zamiast dawać na zewnątrz sygnał, że 
próbujemy coś przepchnąć na siłę.

Ale rząd federalny właściwie „jest za” takim miejscem pamięci dla 
Polaków. Tak wynika przynajmniej z niedawnej interpelacji posel-
skiej?

Rząd federalny zmienił swoją pozycję z neutralnej – czyli postawy parla-
mentu – na wspierającą. Ale taka wypowiedź rządu nie wystarczy jesz-
cze, by większość posłów Bundestagu ten projekt poparła. Dla niektó-
rych członków koalicji może to być wręcz argumentem przeciwko. Ale 
całkiem serio: rozmawiamy z wieloma posłami, mamy już wielu przeko-
nanych, ale to wciąż nie wystarczy, by dać wyraźny sygnał, że większość 
polityków taki projekt popiera. Wciąż nad tym pracujemy.

Kiedy spotkaliśmy się przed rokiem w naszym studiu RBB COSMO 
w Berlinie, przejmował Pan akurat przewodnictwo w polsko-nie-
mieckiej grupie parlamentarnej. Mówił Pan wtedy, że ważnym jest, 
by mimo politycznych różnic umieć ze sobą rozmawiać. Czy coś od 
tamtego czasu się zmieniło?

Oczywiście, parę spraw się przez ten rok zmieniło. Wybory do Parlamen-
tu Europejskiego wywołały w Polsce burzliwe debaty. Zastanawiamy się, 
na ile rozwinęła się europejska debata o polskiej reformie sądownictwa 
przez orzeczenie europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To oczywi-
ście pole do wielu rozmów. Ale generalnie nie są to głębokie zmiany. 
Prowadzimy intensywne rozmowy z polskimi posłami i chcemy, by tak 
zostało, niezależnie od wyniku jesiennych wyborów do Sejmu. Nigdy nie 
omijaliśmy w naszej polsko-niemieckiej grupie parlamentarnej trudnych 
i krytycznych tematów. Nie robili tego polscy posłowie i nie robiliśmy tego 
my. Miałem wrażenie, że każdej stronie dobrze to robiło. Pomagało się 
zrozumieć. Przecież w tej grupie są i po polskiej, i po niemieckiej stronie 
posłowie opozycyjni i rządowi. Dlatego dopiero przy konkretnych tema-
tach widać, jak się w tej grupie układają większości. Na przykład w kwe-
stii Nord Stream 2 jako poseł partii Zielonych jestem po stronie wielkiej 
polskiej koalicji. Więc ogólnie rzecz biorąc, dobrze nam się współpracuje 
i chcemy, aby tak było również po wakacjach i po wyborach w Polsce.

Wspomniał Pan wybory do Parlamentu Europejskiego, w których 
Zieloni uzyskali dobry wynik. Czy istnieje jakiś wspólny polsko-nie-
miecki polityczny projekt dotyczący przyszłości Unii Europejskiej? 
Pytam, bo wizja Europy Zielonych i polskiego rządu bardzo się róż-
nią.

Myślę, że aktualne projekty polskiego rządu dotyczące Unii Europejskiej 
niekoniecznie pokrywają się z projektami niemieckich Zielonych. Myślę 
jednak, że w interesie Polski byłoby wręcz postawić na model federali-
styczny, który zakłada wzmocnienie Parlamentu Europejskiego i Komisji 
Europejskiej, zamiast wspierać wzmocnienie rządów narodowych i tym 
samym osłabiać pozycję negocjacyjną Polski. Negatywnie też oceniam 
fakt, że zarówno Polska jak i Niemcy podczas szczytu w Sibiu głosowa-
ły przeciwko zaostrzeniu celów klimatycznych. Mamy więcej tematów, 
przy których Polska i Niemcy współpracują. Chodzi o pytanie, czy Unia 
Europejska ma być Unią 27 krajów, czy też ma powstać jakieś jądro plus 
reszta, która nie przyjęła eurowaluty. Mam wrażenie, że zarówno w kwe-
stii Nord Stream, stosunków z Rosją i europejskiej polityki wschodniej, 
jak i w tej właśnie kwestii przyszłości Unii Europejskiej mamy wspólne 
lub zbliżone zdanie ze wszystkimi polskimi partiami. Dlatego myślę, że 
Polacy nie powinni się bać polityki Zielonych. Wręcz przeciwnie.

No tak, akurat w kwestii Nord Stream 2, konfliktu Rosja-Ukraina 
i spraw NATO niemieccy Zieloni mają stanowisko zbliżone do pol-
skiego stanowiska.

Dokładnie! I to nie jest związane ani z PiS, ani z PO, tylko z Polską. 
Oczywiście, różnimy się z aktualnym polskim rządem w ocenie kwestii 
praworządności czy też większej roli instytucji europejskich. Ale te różni-
ce są już od zawsze obecne w debacie europejskiej.

Są one wyjątkowo niebezpieczne. Większość utonięć mamy właśnie 
w rzekach, na drugim miejscu są jeziora, a najmniej utonięć w morzu. 
A jeśli chodzi o samo zachowanie w wodzie, to bądźmy w niej rozważni, 
kontrolujmy naszą sytuację, oddalenie od brzegu i innych kąpiących się, 
nie zachowujmy się brawurowo i na popis, nie skaczmy do wody tam, 
gdzie nie jesteśmy pewni bezpieczeństwa.

Jak możemy ocenić ewentualnie groźną sytuację innych kąpiących 
się ludzi?

Warto obserwować uważnie, co się dzieje na wodzie. Pamiętajmy, że lu-
dzie toną po cichu. Machanie rękoma i okrzyki o pomoc to wymysł na po-
trzeby filmów i komiksów. W rzeczywistości osoba, która zachłysnęła się 
pod wodą walczy o życie i nie będzie miała ani sił, ani możliwości wołania 
o pomoc. Taka walka pod wodą może trwać nawet trzy, cztery minuty, 
zanim zniknie zupełnie pod wodą. Podobnie jest z osobami skaczącymi 
do wody z pomostu. Jeśli nie wypłyną po dziesięciu-dwunastu sekun-
dach, można mówić o sytuacji zaostrzonej i wymagającej pomocy. Ale 
nie pomagajmy sami. Poinformujmy ratownika, policję, służby ratowni-
cze, poinformujmy innych na plaży i bądźmy czujni. Jeśli jesteśmy pewni 
własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych, możemy zacząć ak-
cję ratunkową, ale nie podpływajmy do tonącego sami. Osoba tonąca ma 
dużo sił i może wciągnąć ratującego pod wodę. W takich przypadkach 
może skończyć się to dwiema ofiarami. Tonącemu należy coś podać. 
Lina, gałąź, kawałek ubrania albo związane koce i ręczniki. Tutaj trzeba 
być rozsądnym i zdecydowanym.

Czy pomoże nam w tym kurs pierwszej pomocy?

Oczywiście. Uważam, że kursy pierwszej pomocy i ich odświeżanie po-
winno być obowiązkowe. Sam widziałem bezradnych ludzi na plaży. Nie 
wiedzieli, jak pomóc osobie wyciągniętej z wody. Umiejętność pierwszej 
pomocy ratuje zdrowie i życie. To nie są trudne rzeczy. Proste, ale bardzo 
ważne zachowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Dziękujemy za rozmowę.

Ratownik - rbb/Adam Gusowski
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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.

Brandenburgia szuka  
nauczycieli w Polsce

Takie tytuły pojawiały się ostatnio w niemieckiej prasie. Landowe mini-
sterstwo oświaty opublikowało formularz zgłoszeniowy dla osób zainte-
resowanych podjęciem pracy nauczyciela lub wychowawcy. Ale uwaga 
– od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka nie-
mieckiego i oczywiście odpowiednie kwalifikacje zawodowe! Szczegóły 
wyjaśnił w rozmowie z Tomaszem Kycią z COSMO-Radio po polsku wi-
ceminister oświaty Brandenburgii dr Thomas Drescher.

Kogo potrzebuje Brandenburgia? Jakich pedagogów?

Poszukujemy – podobnie jak wiele innych landów – nauczycieli do na-
szych szkół ogólnokształcących, podstawowych i zawodowych. Trochę 
jest to zależne od nauczanych przedmiotów i regionów. Z dala od Berlina 
szukamy tych nauczycieli bardziej, niż w pobliżu Berlina. Szczególnie 
brakuje nam nauczycieli przedmiotów ścisłych. Jesteśmy otwarci na 
współpracę i otrzymujemy wiele pytań z zagranicy, w tym również z Pol-
ski. Oczywiście, staramy się na te wszystkie pytania odpowiedzieć.

Brak nauczycieli był do przewidzenia, czy coś się znaczącego 
w Brandenburgii stało, że nagle ich brakuje?

Jedno i drugie. Mieliśmy w Europie do czynienia z dużymi ruchami migra-
cyjnymi, co sprawiło, że mamy dziś znacznie więcej uczniów w szkołach 
i dzieci w przedszkolach niż przewidywaliśmy. Choćby tylko z tego po-
wodu potrzebujemy ludzi do pracy. Ale mamy też do czynienia z migracją 
z Berlina do Brandenburgii, gdzie chętnie osiedlają się młode rodziny 
oraz z migracją ze Szczecina do powiatu Uckermark w Brandenburgii. 
Również tutaj od lat osiedlają się młode rodziny, które chętnie zaprowa-
dzają swoje dzieci do tutejszych przedszkoli i szkół.

Z Pana odpowiedzi wnioskuję, że w Brandenburgii brakuje perso-
nelu nie tylko w szkołach, ale i w przedszkolach?

Dokładnie tak. Ze względu na wzrost demograficzny możemy z radością 
stwierdzić, że mamy więcej dzieci i młodzieży w Brandenburgii i chcemy 
im zapewnić wyśmienitą opiekę i wykształcenie.

Również w Polsce poszukiwani są nauczyciele do pracy w szko-
łach. Szczególnie na terenach przygranicznych. Politycy obawiają 
się, że część z nich po prostu przejdzie do Niemiec. Czy rząd Bran-
denburgii zamierza prowadzić w Polsce kampanię reklamową?

Takiej kampanii nie będzie. Wszystkie niemieckie landy podpisały poro-
zumienie, w którym zobowiązują się do nieprzeprowadzania werbunku 
w innych landach. Taką postawę chcemy oczywiście też okazać nasze-
mu polskiemu sąsiadowi. Więc nie będziemy rozdawać na polskich uli-
cach i rynkach naszych ulotek. Ale po uruchomieniu specjalnej infolinii 
widzimy wzmożone zainteresowanie również u osób pochodzących 
z Polski, które pytają, czy możemy uznać ich świadectwa i zatrudnić 
w naszych placówkach.

Wspomniał Pan ulotki, których rząd Brandenburgii nie będzie roz-
dawał w Polsce. Ale taka ulotka powstała i była ponoć rozdawana 
przy polsko-niemieckiej granicy. Widzę tu na niej na przykład infor-
mację o wynagrodzeniu nauczyciela w Brandenburgii w wysokości 
2749 euro brutto. Czy ta ulotka jest dalej rozprowadzana?

Ta ulotka znajduje się na naszej stronie internetowej. Można ją stam-
tąd ściągnąć. Mieliśmy coraz więcej zainteresowanych, którzy dzwonili 
na infolinię, więc postanowiliśmy zebrać te najważniejsze informacje na 
jednej ulotce. Ale nigdy jej nie drukowaliśmy. Można ją sobie ściągnąć, 

dlatego każda placówka zainteresowana polsko-niemiecką współpracą 
może ją sobie wydrukować i rozprowadzać, gdzie chce. Ale z naszej stro-
ny to zwykła oferta informacyjna.

Niektóre regionalne media piszą, że do zatrudnienia polskich na-
uczycieli w Brandenburgii można by użyć funduszy Unii Europej-
skiej, ale do tego potrzebna jest współpraca Polski i Niemiec przy 
zbliżającym się budżecie unijnym. To prawda?

Dokładnie tak. To są unijne programy Interreg, w których uczestniczymy 
już na przykład wspólnie z Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Cho-
dzi w nich o intensyfikację nauczania języka sąsiada, w tym przypadku 
o lepsze nauczanie języka polskiego w szkołach i przedszkolach. Dlate-
go jesteśmy w stałym kontakcie z zachodnimi województwami, które jako 
partnerzy również biorą w tym udział.

Przejdźmy do konkretów związanych z byciem nauczycielem 
w Brandenburgii. Jakie kwalifikacje musi posiadać brandenbur-
ski nauczyciel?

Każdemu, kto jest zainteresowany pracą w naszych szkołach wpierw po-
lecam kontakt za pomocą naszej infolinii. Tam można wyjaśnić, jaki się 
ma dyplom, jakie umiejętności itd. Również w Polsce mamy do czynienia 
z różnymi dyplomami i kwalifikacjami, które trzeba sprawdzić i wyjaśnić. 
Z reguły nauczyciele, którzy studiowali w Polsce tylko jeden przedmiot, 
mogą uczyć w naszych szkołach. Ale kto chce zostać urzędnikiem pań-
stwowym – a to większość naszych nauczycieli – ten musi wykazać 
ukończone studia drugiego fakultetu, albo u nas takie studia ukończyć. 
To jest wymogiem dla urzędnika państwowego.

Ale wysokość minimalnego wynagrodzenia, która widnieje na Wa-
szej ulotce, czyli 2749 euro brutto, wciąż jest aktualna?

Tego nie można tak ogólnie powiedzieć. To zależy od klasyfikacji, od 
zbiorowego układu pracy, od osobistych kwalifikacji. Dopiero wtedy moż-
na, bardzo indywidualnie, stwierdzić, że komuś przysługuje takie, a nie 
inne wynagrodzenie. To są więc wynagrodzenia orientacyjne, mogą się 
one jeszcze zmienić w górę, jeśli ktoś przychodzi z odpowiednimi kwali-
fikacjami i doświadczeniem.

Zgłosili się już jacyś Polacy do pracy w brandenburskich szkołach?

Tak, mamy już ponad stu nauczycieli, szczególnie w regionach przygra-
nicznych od Schwedt do Gubina. Tak jest już od wielu lat. Niektórzy uczą 
przedmiotu, który sami studiowali, inni się dokształcili i uczą jeszcze in-
nych przedmiotów. Cieszymy się z nich bardzo i mamy nadzieję, że za-
pewniamy atrakcyjne warunki pracy.

Mam jeszcze pytanie last minute: jeśli ktoś zgłosi się do Państwa 
jeszcze teraz, ma szansę na zatrudnienie w nowym roku szkolnym, 
który zaczyna się już na początku sierpnia?

Tak, to jest możliwe. Na naszej stronie internetowej mamy dwie moż-
liwości: albo przez bazę danych, w której można zostawić swoje dane 
i przedstawić swoje kwalifikacje. Wtedy ktoś z naszego ministerstwa na 
pewno się do takiej osoby zgłosi. Druga opcja to aktualne konkursy na 
wciąż wolne stanowiska. Jeśli komuś dane stanowisko i szkoła pasuje, 
może się na nie zgłosić i czekać, czy zostanie wzięty pod uwagę, czy 
też nie.

Zaczęliśmy naszą rozmowę od kwestii historycznej i na takiej chciałbym 
skończyć. Najprawdopodobniej już we wrześniu przewodniczący zespo-
łu ds. reparacji Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości przedsta-
wi w Sejmie raport o stratach wojennych Polski. Jak Pan zareaguje, jeśli 
pojawią się w nim żądania odszkodowawcze w miliardowej wysokości?
Zobaczymy, jak już ten raport zostanie przedstawiony i jak już będzie-
my wiedzieć, kto od kogo czego żąda. Znam tę debatę w Polsce i roz-
mawiałem o tym już z polskimi posłami, którzy z kolei znają stanowisko 
niemieckiego rządu. Myślę, że wpierw musimy odczekać, jakie będzie 
oficjalne stanowisko polskiego rządu, a nie zajmować już teraz pozy-
cji, które przed wyborami parlamentarnymi w Polsce tę debatę tylko za-
ostrzą.

A kiedy odbędzie się następne posiedzenie polsko-niemieckiej gru-
py parlamentarnej?

Będziemy aktywni jeszcze tego lata. Polsko-niemiecka grupa parlamen-
tarna wybierze się w sierpniu do Świnoujścia, by wspólnie zobaczyć ter-
minal LNG. Chcemy lepiej zrozumieć, na czym polega dywersyfikacja 
dostawy gazu na polski rynek, która zakłada odejście od rosyjskiego 
gazu z GAZPROMu. Chcemy też dać sygnał, że wiemy, że Polska ma 
inne stanowisko niż rząd niemiecki w sprawie Nord Stream 2, ale po-
winniśmy przynajmniej rozmawiać o tym, w jaki sposób rząd niemiecki 
mógłby pozytywnie współpracować przy gazociągu polsko-norweskim, 
aby wesprzeć także polskie interesy.

Dziękujemy za rozmowę.
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Pewnego dnia postanowiliśmy wybrać się na długą wycieczkę, 
by zdobyć najbliższy szczyt. Nie przewidzieliśmy jednak, że 
ilość śniegu, który spadł w nocy, może nam aż tak utrudnić 
wspinaczkę. Kiedy już byliśmy niedaleko wyznaczonego celu, 
lecz sił nam brakło do tego stopnia, że chciało się płakać, mój 
brat powiedział: «najtrudniej jest poddać się przy samym koń-
cu». I myślę, że możne stąd bierze się czasami nasza odwa-
ga, że nie chcemy odstąpić od celu tuż przed jego zdobyciem.

 Nie uważam się za odważną osobę. Jestem raczej 
strusiem, który chowa głowę w piasek, co, nie ukrywam, przy-
sparza mi wiele problemów. Jednak jestem również uparta 
i kiedy dążę do celu, trudno mi jest oderwać od niego wzrok. 
Być może dlatego zapamiętałam słowa mojego brata, bo ude-
rzyły w sedno mojego problemu. Kiedy iść na przód uparcie, 
a kiedy sobie odpuścić? To jest sztuka życia… I myślę sobie, 
że nabywamy ją tylko dzięki doświadczeniu i refleksji. Gdy po-
trafimy poddać krytyce nasze decyzje i zmienić je wtedy, kiedy 
trzeba, jest to dla mnie przejaw mądrości.

 Życie nie jest spacerem po prostej ścieżce, lecz ra-
czej wędrówką po dolinach, górach, brzegami mórz… dla każ-
dego, bez wyjątków. I fakt, życie nie jest sprawiedliwe, w takim 
sensie, że nie wszyscy mają jednakowy start w życiu, dlatego 
doceniajmy, co mamy. A gdy sił nam nie starcza, zatrzymajmy 
się, odetchnijmy i… dajmy sobie czas. Pomyślmy, co dalej – 
czy chcemy kontynuować, czy zrobić sobie przerwę albo cał-
kowicie zaprzestać. Czasami potrzebujemy jedynie zregene-
rować siły fizyczne, a czasami te psychiczne. Jedno i drugie 
wymaga mądrości decyzji.

 Ostatnio odkryłam na nowo jogę. Wiem, że nie 
wszystkim odpowiada ten typ sportu czy relaksu, sama kiedyś 
byłam bardzo sceptyczna, lecz dziś każda sesja jogi daje mi 
nową siłę, wytchnienie i… pokój. I to jest ten stan, w którym 
możemy podjąć nowe decyzje, co robimy – czy «wspinamy 
się» dalej, czy «odpuszczamy»? Godzina, ale nawet i pół go-
dzinny dziennie medytacji w ciszy lub przy delikatnej muzyce 
może nam pomóc odnaleźć się na nowo. Dla każdego może 

Kiedy sił nam nie starcza
Byłam małą dziewczynką – no, możne już 
nie taką małą – miałam z 13-14 lat, kiedy 
spędzałam zimowe wakacje szkolne u ro-
dziny w górach. 

być to coś innego: spacer, modlitwa, medytacja – ważne, by 
było to dla nas czasem zatrzymania i refleksji, byśmy mogli 
później podejmować decyzje.

 Wykorzystajmy czas wakacji po to, by się na chwilę 
zatrzymać, odetchnąć. Spędźmy trochę czasu z rodziną. Zrób-
my sobie przyjemność, nie musi to być coś wielkiego, czasami 
wystarczy spacer po parku, w lesie, brzegiem morza czy nawet 
sjesta w ogrodzie. Zróbmy coś, co sprawi, że poczujemy się 
dobrze, jakby uwolnieni od zmartwień dnia codziennego. Do-
piero odkąd zaczęłam pracować w biurze ze ściśle ustalonymi 
godzinami, zaczęłam doceniać każdą godzinę wolnego cza-
su… Kiedy wychodzę z pracy, oddycham głęboko i cały stres 
zostawiam za sobą. Każda sobota jest świętem, każdy wol-
ny wieczór radością, tą najprostszą radością wolności… tego 
przeżywania, na ten wakacyjny czas, sobie i Państwu życzę.

Anna Maria Wladkowska
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ZDROWIE

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      

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

---------

Chirurg szczękowy - Dr. med. Cecilia Zawadzki

Turmstrasse 72-73  I  10551 Berlin I Tel.: 030 / 39 90 29 64  I info@dr-zawadzki.de

T A G E S K L I N I K
für Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie
P R A X I S G E M E I N S C H A F T

-  Implanty

-  Zabiegi pod narkozą

-  Wszystkie zabiegi chirurgiczne dotyczące jamy ustnej

-  Leczenie laserem 

-  Radiologia cyfrowa - 3D

-  Botox/wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym 

Dr. Dr. med. Peter Goren�os
Facharzt für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Dr. med. dent.Cecilia Zawadzki
Fachzahnärztin für Oralchirurgie

Dr. Dr. med. Christopher Schardt
Facharzt für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
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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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ZDROWIE

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

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

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 :
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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

Godz otwarcia:
pon - czw 

8:00 - 13:00, 14:00 - 19:00
pt 8:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 

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

 • 

Ortopeda i traumatolog
Dr. med. Marek Rutkowski

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

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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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

CHIRURG PLASTYCZNY W SŁUBICACH (90 KM  OD BERLINA)

Klinika "Intermed" Słubice
www.chirurgiaplastyczna-baranscy.pl

tel. klinika: +48 95 758 19 16
info w Niemczech: 02359 903 620

www.esculap-service.de

Dr. A. Barański, specjalista chirurgii plastycznej, znany z reportaży 
telewizyjnych na Sat1, Pro7, France2 oraz z prasy niemieckiej i polskiej 

Kurier Polonica, Wprost, Bild-Zeitung, Berliner Zeitung, Prisma, 
Rzeczpospolita, Rheinische Post, zaprasza do swojej kliniki w Słubicach. 

W rankingu "Rzeczpospolitej" z roku 2004, klinika "Intermed" była najwyżej 
ze wszystkich polskich klinik plastycznych. Ceny zabiegów:

pow. piersi 3335€, kor. nosa 3065€, facelift 3385€, powieki górne 1100€,
dolne 1300€, kor. uszu 1100€, podn. piersi 3265€, Reiterhose 1420€.

ZDROWIE

Uroda
Złotobrązowa karnacja wciąż uznawana jest za oznakę uda-
nego urlopu. Nic dziwnego, skóra osmagana słońcem wygląda 
znacznie ładniej. Promienie słoneczne w niewielkich dawkach 
wpływają pozytywnie na nasz organizm. Przede wszystkim wy-
wołują dobre samopoczucie i działają antystresowo. Poza tym 
poprawiają ukrwienie, zwiększają produkcję czerwonych ciałek 
krwi, normalizują ciśnienie krwi i przyśpieszają przemianę ma-
terii. Słońce wspomaga leczenie niektórych schorzeń skórnych 
oraz pobudza syntezę witaminy D. Aby jednak wyzwolić te po-
zytywne reakcje organizmu, nie trzeba smażyć się godzinami 
na plaży. W zupełności wystarczy kilkunastominutowy spacer 
w przewiewnym ubraniu. Jeśli jednak mamy zamiar się opalać, 
chrońmy skórę. Do wyboru mamy coraz bardziej wyspecjalizo-
wane kosmetyki chroniące przed promieniami UV. Wygrzewanie się w słońcu to przyjemność. Warto jednak pa-

miętać , że 90 procent wszystkich widocznych oznak starze-
nia spowodowane jest działaniem promieni ultrafioletowych. 
Słońcu „zawdzięczamy” oparzenia i alergie słoneczne, plamy 
pigmentacyjne, zmarszczki, a nawet nowotwory skóry. Dlatego 
bezpieczniejsze opalanie wiąże się z koniecznością zabezpie-
czenia skóry. Dlatego bezpieczniejsze opalanie wiąże się z ko-
niecznością zabezpieczenia skóry odpowiednim preparatem 
z filtrem.

Zanim wybierzesz się na plażę lub do solarium, a także za-
nim użyjesz środka samoopalającego, koniecznie zrób peeling 
całego ciała. Po usunięciu zrogowaciałego naskórka skóra 
pokrywa się równą opalenizną. Nie zapomnij jednak o fakto-
rach przeciwsłonecznych.

Życzymy udanego urlopu i opalenizny „pod kontrolą”
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Co to jest globalne ocieplenie?

Spowodowane jest wypuszczaniem do 
atmosfery gazów cieplarnianych? Głów-
nie dwutlenku węgla oraz metanu. Gazy 
cieplarniane zapobiegają wydostaniu się 
promieniowania podczerwonego z Ziemi 
do przestrzeni kosmicznej, powodując pod-
grzewanie się Ziemi. Innymi słowy ciepło 
zamiast wydostać się w kosmos, jest gro-
madzone w atmosferze jak pod grubym ko-
cem, powodując zwiększanie temperatury. 
Badania dowodzą, że powodem występo-
wania globalnego ocieplenia jest działal-
ność człowieka, który jest odpowiedzialny 
za wypuszczanie do atmosfery gazów cie-
plarnianych. W praktyce oznacza to na 
przykład jazdę samochodem, podróże sa-
molotami odrzutowymi, korzystanie z elek-
tryczności z pobliskiej elektrowni spalającej 
węgiel, spalanie drewna czy powstawanie 
niektórych procesów rolniczych (jak upra-
wa ryżu).

Znaczny wpływ na poziom gazów cieplar-
nianych w atmosferze ma również wycina-
nie lasów. Drzewa są zdolne do pobierania 
dwutlenku węgla z atmosfery i zamieniania 
go na tlen. W związku z czym wycinając 
lasy, człowiek zmniejsza zdolność do usu-
wania z atmosfery CO2.

Temperatura na Ziemi rośnie. Dowodzą 
tego dane z kilku źródeł, choćby z National 
Climatic Data Center która od 1880 roku 
bada średnie temperatury na lądach i oce-
nach na północnej i południowej półkuli. 
NCDC jest największą na świecie instytucją 
gromadzącą informacje pogodowe.

Z ich danych wynika, że od około 50 lat 
rośnie średnia temperatura. Co gorsza 
z danych tych można również wywniosko-
wać, że wzrost ten nie jest stabilny, lecz 
w ostatnich latach jeszcze bardziej przy-
spiesza, o czym świadczy choćby fakt, że 
wszystkie najwyższe średnie temperatury 
dla poszczególnych miesięcy przypadają 
na ostatnie 10 lat, a 10 najgorętszych lat 
w historii pomiarów przypadają na lata od 
1990 roku.

Wydawałoby się, że zwiększenie średniej 
temperatury zaledwie o kilka stopni Cel-

Globalne ocieplenie jest to zjawisko polegające na zwiększaniu 
się średniej temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów. 

sjusza nie miałoby większego wpływu na 
klimat, jednak może to pociągnąć za sobą 
szereg różnorodnych skutków. Właściwe 
przewidzenie ich jest oczywiście bardzo 
trudne i można natknąć się na sprzeczne ze 
sobą informacje. Jednakże z czasem, na-
ukowcy potrafią coraz lepiej interpretować 
fakty i prognozować wydarzenia które mo-
głyby nastąpić. 

Oto kilka najważniejszych zmian które może 
spowodować globalne ocieplenie:

- Podniesienie poziomu mórz i oceanów 
o od 9 cm do 88 cm do roku 2100. Taki 
wzrost poziomu wód może powodować 
powodzie podczas burz i sztormów, se-
zonowe podtopienia, a w niektórych re-
gionach całkowite zalanie (półwysep 
Floryda, region Zatoki San Francisco, Ho-
landia, Pekin).

- Niespotykane dotąd susze i upały mogą 
spowodować brak wody, pożary oraz 
śmierć dziesiątek tysięcy ludzi (jak choć-
by podczas fali upałów w Europie w 2002 
roku). Paradoksalnie w momencie wystę-
powania susz i upałów, w innych regio-
nach może dochodzić do niespotykanych 
burz, opadów deszczu i lawin błotnych.

- Zmniejszenie populacji niektórych roślin 
i zwierząt. W niektórych przypadkach 

wzrost temperatury może spowodować 
całkowite wyginięcie niektórych gatunków 
fauny i flory które nie będą w stanie przy-
stosować się do zmian klimatycznych.

- Zagrożenie chorobami przenoszonymi 
przez komary, insekty i gryzonie w re-
gionach, w których wcześniej choroby te 
były niespotykane.

Globalne ocieplenie nie ma wpływu na ilość 
huraganów. Jednakże badania dowodzą, że 
ocieplanie klimatu ma wpływ na siłę powsta-
jących huraganów. Temperatura oceanów 
wzrasta, w związku z czym huragan może 
pobierać z wody więcej energii stając się sil-
niejszym i bardziej niebezpiecznym. 

Najbardziej odpowiedzialni za globalne 
ocieplenie są Stany Zjednoczone. Pomimo 
tego, że populacja USA stanowi tylko 4% 
całej populacji na Ziemi, produkuje ona aż 
25% wszystkich zanieczyszczeń powsta-
jących podczas spalania paliw kopalnych 
(węgla, ropy naftowej, gazu). Co ciekawe, 
Stany Zjednoczone zanieczyszczają w ten 
sposób środowisko bardziej niż Chiny, Indie 
oraz Japonia razem wzięte.



| | KONTAKTY KONTAKTY33

KULINARIA

dużej części jest wchłonięty przez mięso kur-
czaka. Gdy podawany jest do stołu, kurczak 
powinien być dobrze ugotowany nawet po-
jawiały się tendencje do podpiekania. Daje 
to kurczakowi chrupiącą konsystencję i bo-
gatszy smak. Danie jest spożywane zarówno 
z ryżem jak i z makaronami. Proszę nie ulec 
pokusie, aby skorzystać z warzyw w tej po-
trawie. Wynik nie jest autentyczny smakowo 
jak by w Tajwanie oczekiwano. Mimo, że nie 
będzie to autentyczne lub tradycyjne, jeśli 
ktoś lubi dla odmiany, można dodać prażone 
orzeszki nerkowca do gotowania na końcu.

• 1/2 szklanki wina ryżowego
• 3 łyżki sosu sojowego (ja użwam  

ciemny)
• 3 łyżki oleju sezamowego
• 2 łyżki cukru
• 700 g ud kurczaka bez kości, mięso po 

usunięciu skóry i tłuszczu, pokrojone 
w kawałki ok 2 cm

• 3 łyżeczki oleju roślinnego,
• 5-6 cm korzenia imbiru, obrane  

i pokrojone w talarki
• 10 ząbków czosnku, obrane, ale całe 

(wg uznania ja lubię czosnek)
• (opcjonalnie dla koloru i pikanterii)1- 2 

czerwone chili bez pestek posiekane 
liście bazylii, całe (dużo, ja dodaję  
garstkę)

W małej misce wymieszać razem, wino (tyl-
ko pół szklanki), sos sojowy, olej sezamowy, 
cukier i odstawić. W głębokiej patelni (lub 
woku), na rozgrzanym oleju, opiec kawałki 
kurczaka i smażyć aż będą lekko rumiane ze 
wszystkich stron. Wyjąć kurczaka i odstawić. 
Bardzo poprawia smak wcześniejsze mary-
nowanie mięsa, ja to robię w kilku łyżkach 
tych samych przypraw i odkładam do lodów-
ki na noc.

Drodzy czytelnicy w ramach cyklu pod tym 
przewrotnym tytułem proponuję dania z mię-
sem kurczaka i nie bez przyczyny wybrałem 
ten produkt. Jest to prawdopodobnie najpo-
pularniejsze mięso na całym świecie, jest 
tanie, dostępne, łatwe w obróbce, bardzo 
smaczne i co najważniejsze nie obłożone 
zakazami religijnymi czy zdrowotnymi. Da-
nia z kurczaka lubią niemal wszyscy i każdy 
na swój sposób używa tego mięsa w swojej 
regionalnej kuchni. Jest też ogromne grono 
wielbicieli różnych kurczakowych delicji, nie 
sposób pominąć tu dzieci, które uwielbiają je 
tak z domowej kuchni jak i z sieci restauracji 
typu fast food. Zatem zapraszam na kolejne 
smakołyki z udziałem kurczaka. Są super 
smaczne i łatwe w przygotowaniu.

KURCZAK TRZY KUBKI 
– Tajwan (Chiny) 

Sanbeiji (San bei JI), dosłownie „ kurczak 
trzy-kubki „ to popularne danie z kurczaka 
w kuchni chińskiej. Potrawa pochodzi z pro-
wincji Jiangxi na południu Chin. Jednak stało 
się szczególnie popularne w Tajwanie, tak 
bardzo, że jest powiedziane: restauracje, 
które nie mogą gotować Sanbeiji nie są 
prawdziwymi tajwańskimi restauracjami.

Istnieje kilka wersji dania „ kurczak trzy-kub-
ki „. Jego historia często wiąże się z kucha-
rzem, który wlał trzy małe filiżanki sosów do 
glinianego naczynia i gotował w nich mięso 
kurczaka na wolnym ogniu przez dość długi 
czas. Nazywał się on Wen Tianxiang, i po-
chodził z Jiangxi. Tyle legenda.

Danie wywodzi swoją nazwę od, trzech cza-
rek z przyprawami, jedna z sosem sojowym, 
druga z olejem sezamowym i trzecia z winem 
ryżowym. Sanbeiji zazwyczaj serwowane 
jest niemal bez sosu ... to znaczy, że da-
nie jest gotowane w naczyniu glinianym lub 
w woku na ogniu, aż sos niemal odparuje i w 

Włączyć wentylator nad kuchenką tzw. wy-
ciąg powietrza. Bardzo ważne, bo to będzie 
bardzo aromatyczne i cały dom będzie moc-
no pachniał przyprawami!
W tym samym woku, na 1 łyżeczce oleju, 
jeśli został olej z kurczaka, użyć go zamiast 
nowego. Dodać imbir, czosnek i smażyć aż 
będą pachnące (1 minuta). Dodać kawałki 
kurczaka i wlać sos. Zagotować, zmniejszyć 
ogień i gotować przez 20-30 minut. Jeżeli 
płyn odparuje można dodać trochę wody, nie 
więcej niż 1/5 filiżanki, aby zapewnić kurcza-
kowi gotowanie). Mieszać cały czas, wtedy 
cały płyn jest wchłaniany i karmelizowany. 
Dodać jalapeno i bazylię, wymieszać i krótko 
przesmażyć. 

Podawać z ryżem. Smacznego.

KURCZAK MYŚLIWEGO 
KLASYCZNY danie z Toskanii 
(Włochy)

We Włoszech polowanie na dzikie ptactwo 
należy do tradycji. Dawniej to danie zawie-
rało mięso upolowanych ptaków, dziś jest już 
standardowo daniem z kurczaka.
 
• 1 kg kawałków kurczaka
• 200 g pulpy z pomidorów
• 1 marchewka
• 1 łodyga selera
• 1 cebula
• 20 g suszonych borowików
• 2 łyżki oliwy z oliwek extra virgin
• ½ szklanki rosół z kurczaka
• zielona pietruszka, liście laurowe, sól, 

pieprz

Umieść suszone grzyby w misce, zalej je 
ciepłą wodą i pozwól im moknąć przez około 
dziesięć minut. Wyczyść marchewkę, seler, 
cebulę i posiekaj grubo, umieść mieszaninę 
w rondlu z olejem i pozwól jej się usmażyć na 
małym ogniu. Odcedź warzywa łyżką cedza-
kową i odłóż na bok.

Umieść kawałki kurczaka w przyprawionym 
oleju pozostawionym w rondlu, podsmaż 
i pozwól im się opiec, aby przybrały jedno-
lity złoty kolor. Następnie dodaj namoczone 
i mielone grzyby oraz warzywa odłożone na 
bok. Dodaj sól i pieprz, dodaj chochlę bulio-
nu i gotuj, przykryte, przez 20 minut.

Zdejmij pokrywkę, dodaj miazgę z pomido-
rów i gotuj przez kolejne 20 minut w półod-
krytym rondlu i na małym ogniu, mieszając 
kurczaka przynajmniej kilka razy.

Zdejmij rondel z ognia, posyp kurczaka drob-
no posiekaną natką pietruszki, dopraw solą, 
dopraw świeżo zmielonym pieprzem i poda-
waj.

Bogusław Sypień

SKRZYDLATY IDOL - DOKTORAT Z KURCZAKA NR 5
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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

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 

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

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

Wykonuję prace malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, 
laminat, drobne prace elektryczno hydrauliczne. 
Tel.: 0157 836615980

Pogotowie remontowe, wykonam drobne i większe prace 
remontowo – naprawcze, elektryczne, montażowe w Twoim domu 
czy też firmie. Składanie mebli. Czarek: 0162 2677500

Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej 
z dojazdem do klienta.Mikrodermabrazja, mezoterapia igłowa, 
wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, makijaż permanentny, 
botox, nici liftingujące, kwasy medyczne, zabiegi na ciało i inne. 
Wysoka jakość, promocyjne ceny. Tel.: 0176 27398949

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, Podstrzy-
kiwanie kwasem hyaluronowym; Mezoterapia igłowa; re-
generacja koktailem; Cosmelan – najskuteczniejsza me-
toda usuwania plam; Mikrodermabrazja, Mikroneedling 
– poprawa gęstości i napięcia skóry.NOWOŚĆ: Wizażystyka 
– Makijaże; Lifting rzęs; Usuwanie owłosienia. Kosmetyka, 
B.Jakowska, 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 

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  

Remonty domów, mieszkań, adaptacje strychów. Profesjonalnie 
– terminowo – tanio. Proszę dzwonić, wycena nic Państwa nie 
kosztuje. Spełniamy marzenia remontowe. Marek, 
tel.: 0177 1689892

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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Przerejestrowanie i podatek drogowy

 W lipcu stałam się mądrzejsza. I nie za sprawą 
okrągłych urodzin, którymi straszyłam sama siebie 
od dobrych czterech lat. Nie dzięki osiągniętym 
w pracy zawodowej małym sukcesom, które dla 
mnie znaczą tak wiele. Nie przez to, co działo się 
w życiu osobistym moim i moich bliskich. Stałam 
się mądrzejsza, bo ktoś ponownie wziął mnie za 

klapy gombrowiczowskiego kubraczka i usadził w kącie. Czuję, jakby na-
gle ktoś ściągnął mi z oczu tanie różowe okulary i założył na zadarty nos 
korekcyjne szkła, które do bólu wyostrzyły otaczającą rzeczywistość.

 Rzeczywistość tak dobrze znaną i dzięki codziennej rutynie – 
tak oklepaną, że jeszcze kilka miesięcy temu nudziła mnie szalenie. Ta 
sama praca z powtarzalnymi zadaniami, ci sami znajomi z oklepanymi 
żartami, te same weekendowe rytuały zabijające poczucie ekscytacji, 
te same opowieści sąsiadów w trakcie porannej jazdy windą, te same 
problemy bliskich podczas cotygodniowych rozmów przez telefon. Nie 
cieszyła nawet perspektywa urlopu – zaplanowanego w tym samym co 
rok temu miejscu – wtedy wydawało mi się magiczne, teraz groziło per-
spektywą nudy.

 Wchodząc z morowym nastrojem w deszczowy lipiec, zupeł-
nie już jesiennie marzyłam o tym, by ten rok się skończył, by móc zako-
pać się pod kocem, włączyć mazurki Chopina i oddać się czekaniu na 
lepsze czasy. I właśnie wtedy, kiedy szary lipiec lojalnie wspierał mnie 
w moim marazmie, znienacka i nieoczekiwanie dostałam po mordzie. 
I to nie ot, tak, klepnięciem otwartej dłoni, ale pięścią prosto w zwieszony 
na kwintę piegowaty nos. Oberwałam tak, że świat zawirował mi przed 
oczami, a kiedy w końcu się zatrzymał, nie wyglądał już tak samo.

 Z początkiem upragnionego lata, za mój biurowy monitor za-
częło dobiegać coraz więcej plotek o kiepskiej kondycji firmy, o groźbie 
zamknięcia oddziału, o prawdopodobieństwie utraty pracy. Znajomi po-
woli zaczęli planować dorosłość, kupując domy poza Berlinem lub po-
dejmując decyzje o powrocie w swoje rodzinne strony. Sąsiadka, z którą 
dzieliłam nie tylko zamiłowanie do muzyki, ale i poczucie humoru, za-
mieniona została przez spółdzielnię na fana głośnego techno żyjącego 
głównie nocą, a bliscy zajęci urlopami zaczęli odzywać się jakby mniej. 

Siedząc na greckim wybrzeżu i popijając kolorowe drinki z najlepszym 
przyjacielem u boku, narzekałam na fakt, że serwowane są w plastiku 
i na to, że ludzie to bezmyślne krowy.

 Do Berlina wróciłam trzęsąc się z zimna, bo różnica tem-
peratur wynosiła prawie 20 stopni, i wściekła jak osa – z tego samego 
powodu. Maszerując dziarsko w ciemności i strugach wody, nie widząc 
prawie nic, ale licząc na to, że wszechświat dostrzeże moją wściekłość 
i zejdzie mi z drogi, usłyszałam świst, wrzask, bulgot wody – ktoś ściął 
mnie z nóg, przeleciał mi nad głową, a mnie samą – porzucił autom 
na rozjechanie na brzegu jezdni, z głową o centymetr od 15-centy-
metrowego betonowego krawężnika. Nikt nie podał mi ręki, nikt nie 
zapytał, czy wszystko OK, wymijające mnie samochody obryzgiwały 
mnie kolejnymi porcjami wody z kałuży. Tak jak sobie życzyłam – świat 
zostawił mnie w spokoju.

 W lipcu dziesięć lat temu też nagle stałam się jakby mą-
drzejsza. Wtedy na mój pryszczaty, na wszystko wiecznie kręcący nos 
wpadło drzewo. Po tym, jak wykrzyczałam rodzicom, że ich nie potrze-
buję, że jestem dorosła, że wiem lepiej, że sobie sama poradzę, 300 
metrów dalej spektakularnie zawisłam podarowanym mi samochodem 
na gałęzi przydrożnego krzaka. Kiedy wirowałam jak nakręcony bą-
czek w blaszanej puszce, nad którą straciłam kontrolę, mój młodocia-
ny świat i śmiesznie krótkie życie przewijało się jak animowany film 
przed oczami, a ja zastanawiałam się, o co do diaska właściwie mi 
chodzi z tym nieustannym niezadowoleniem.

 Od tamtej pory czuję się, jakbym żyła na pożyczonej od 
losu drugiej szansie. Pamiętam, jak wdzięczna byłam, że poważny 
wypadek skończył się jedynie zadrapaniami – miałam wrażenie, że 
wygrałam los na loterii. Obiecywałam sobie, że od tej pory żyć będę 
ostrożniej, ale i pełniej – zauważać będę każdą pozytywną drobnost-
kę, bagatelizować nieistotne problemy, cieszyć się z tego, co mam, 
doceniać to, co do tej pory uznawałam za gwarantowane. Wydawało 
mi się, że dobrze mi idzie realizacja tamtych postanowień. Do momen-
tu, kiedy wylądowałam w berlińskim rynsztoku, ponownie niecałe 200 
metrów od mieszkania. I zanim mój tyłek całkowicie przesiąknął kału-
żą, wiedziałam już, że nie zostałam tam posadzona bez przyczyny.

Anna Burek

FELIETON

Kwestia jazdy autem na polskich tablicach reje-
stracyjnych, przerejestrowania i opłaty podatku 
drogowego budzi wśród Polaków mieszkają-
cych w Niemczech wiele wątpliwości. Jeżeli 
wybieramy się do pracy w Niemczech własnym 
samochodem, powinniśmy wiedzieć, jakie prze-
pisy tutaj obowiązują. 

Kwestię przerejestrowania samochodu w Niem-
czech regulują dwa przepisy niemieckie Prawo 
Podatkowe (Steuerrecht) oraz niemieckie Pra-
wo Rejestracji (Zulassungsrecht) . 

Zulassungsrecht reguluje kwestie: tymczaso-
wego uczestniczenia w ruchu drogowym oraz 
regularnego uczestniczenia w ruchu drogo-
wym.                                                                                              
Zgodnie z zapisem w §20 FZV (Fahrzeug-Zu-
lassungsverordnung), samochody zarejestrowa-

ne poza granicami Niemiec mogą tymczasowo uczestniczyć w ruchu 
drogowym w Niemczech, jeżeli nie mają  tam stałego miejsca pobytu. 
Tymczasowy pobyt ma miejsce wtedy, gdy np. odwiedzamy w Niemczech 
znajomych czy rodzinę, przyjeżdżamy tu na urlop, targi, koncerty itp., lub 
też jesteśmy przejazdem przez Niemcy.

Regularne uczestnictwo w ruchu drogowym ma miejsce wtedy, gdy auto 
stanowi dla nas stały środek transportu i poruszamy się nim ciągle po 
krajowych (niemieckich) drogach. Oznacza to, że stałym miejscem użyt-
kowania są Niemcy i nie ma znaczenia, że auto jest zarejestrowane na 
osoby trzecie w Polsce. Jeżeli mamy tutaj  meldunek i/lub pracujemy 
w Niemczech, auto musi zostać wg. niemieckiego prawa przerejestrowane 
na niemieckie tablice, gdyż główny ośrodek interesów życiowych znajduje 
się w Niemczech a auto jest  w głównej mierze użytkowane również tutaj.                                                                            
Jeżeli pomimo tego będziemy nadal poruszać się w Niemczech autem 
na polskich tablicach popełniamy wykroczenie z §3 FZV, §48 FZV, §24 
StVG. Wg. tego przepisu auto  nie zostało dopuszczone do ruchu zgodnie 
z prawem niemieckim (nie jest tu jakby zarejestrowane). Prawo niemieckie 
określa jasno, że pojazdy zarejestrowane w Unii Europejskiej mogą tym-
czasowo, tzn. do 1 roku, jeździć po niemieckich drogach, pod warunkiem 
że: jesteśmy w posiadaniu dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu 

(Internationales Zulassungsschein), samochód jest sprawny technicznie 
oraz bezpieczny w eksploatacji.

Niemieckie prawo podatkowe (Steuerrecht)- reguluje kwestie zobowią-
zania do opłacania na terenie Niemiec podatku, w tym drogowego (Kfz-
-Steuer). Zwolnienie z opłaty (§ 3 Nr.13 KraftStG) może nastąpić na rok 
czasu i tylko w przypadku tymczasowego pobytu. Jeśli przebywamy 
w Niemczech powyżej 183 dni w roku, to zgodnie z prawem  tutaj znajduje 
się nasz ośrodek interesów życiowych i tutaj musimy zapłacić podatek. 
Jeśli tego nie zrobimy, narażamy się na oskarżenie o oszustwo podatkowe 
zgodnie z zapisem w § 370 AO (Abgabenordnung – Kodeks Podatkowy). 
Opłacenie niemieckiego podatku drogowego nie zwalnia nas z obowiązku 
przerejestrowania samochodu.  §1 Nr. 3 KraftfStG (ustawa o opodatkowa-
niu pojazdów silnikowych) mówi  jasno, iż bezprawne korzystanie z sa-
mochodu również podlega opodatkowaniu: ” Der Kraftfahrzeugsteuer 
unterliegt […] die widerrechtliche Benutzung von Fahrzeugen”.  Podatek 
może być również naliczony wstecz, od momentu zameldowania w Niem-
czech. Policja bez problemu jest w stanie sprawdzić  historię naszego 
zameldowania przez główny system meldunkowy Niemiec. Nawet gdyby 
nikt się nie zorientował, że powyżej roku jeździmy na polskich rejestra-
cjach i polskim ubezpieczeniu, w momencie stłuczki ubezpieczalnia może 
odmówić wypłaty odszkodowania. Może to mieć miejsce, gdy firma ubez-
pieczająca nasz samochód udowodni nam, że przez więcej niż połowę 
roku poruszamy się za granicą. W takim przypadku niższe stawki ubezpie-
czenia w Polsce mogą wcale nie być dla nas opłacalne.



| | KONTAKTY KONTAKTY38

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.

ZAPRASZA:
mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, 
serwis ogumienia, serwis klimatyzacji, 
przeglądy sezonowe. KRÓTKIE TERMINY. 
Tel.: 015786854039. Otwarte: 
pn-pt 9:00-17:00, so 9:00-14:00
Finkenkruger str 30
14612 Falkensee

WARSZTAT SAMOCHODOW Y RS SERVICE 
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Transporty to nasza specjalność... przewieziemy wszystko i wszędzie.
Bezpiecznie, solidnie i w przystępnych cenach. 

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

Telefon: +4915758152189

ZABRANO TOBIE PRAWO JAZDY?
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.: 0049 178 699 03 05

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 

Wynajmę Apartament „Beskidy” w Bielsku Białej. 2,5 pokoju, łazienka 
z prysznicem, pralka, telewizor, możliwość śniadania, blisko restauracje, 
niedaleko Szczyrk, Ustroń, Wisła.Tel.: 0048 33 4986417, 0048 699984346, 
0049 15786394640. Cena do uzgodnienia.

/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 sierpniu na spacer po dzielnicy Charlottenburg.

Spotykamy się 31.08.2019 (sobota) o godz. 11:00 na peronie, S-Bahn WESTEND
Charlottenburg - Wilmersdorf to czwarta po Pankow, Mitte i Neukölln najbardziej zaludniona 
dzielnica Berlina. Według danych z 2013 roku zamieszkuje ją około 300 699 mieszkańców, 
a jej granice rozciągają się na północ i zachód od centrum miasta. Dzielnica Charlottenburg 
słynie z wielu atrakcji kulturalnych, historycznych i rekreacyjnych. W 2001 roku połączono 
ją z dzielnicą Wilmersdorf. Tak właściwie, to od zawsze zamieszkiwali ją najchętniej arty-
ści, pisarze, a także liczna żydowska społeczność. Urok Berlina jako mekki artystów, w tym 
rownież Charlottenburga mocno nadszarpnęła druga wojna światowa, czego symbolem jest 
min. zniszczony Kościół Pamięci, czyli Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Jednak współcześni 
Berlińczycy zadbali i nadal dbają o to, aby niepowtarzalny charakter tej dzielnicy nigdy nie 
zaniknął. Pomimo wysokich czynszów wielu Berlińczyków nadal zakłada i prowadzi tu swoje 
firmy, a intelektualiści i mecenasi sztuki starają się o międzynarodowe uznanie zachodniej 
części Berlina, która nieoficjalnie cały czas konkuruje ze wschodnią częścią miasta. 

W dzielnicy Charlottenburg znajduje sie bardzo wiele ciekawych budowli architektonicz-
nych, mnóstwo zacisznych parków, uliczek i zaułków, także znany wszystkim słynny zamek 
- Schloss Charlottenburg, który wraz z parkiem jest częścią jednego z najpiękniejszych zespo-
łów architektonicznych w Berlinie. 

Zamek  ten wraz z rozległym ogrodem poznaliśmy już podczas wcześniejszych spotkań, dla-
tego tym razem będziemy spacerować tylko po samej dzielnicy, aby poznać jej najstarsze 
ulice, zaułki i place wraz z ich historią i architekturą. Na spacer zaprasza w imieniu PTTiK 
Berlin Ireneusz Affert.

Szanowni miłośnicy turystyki!
Jak już informowaliśmy, ze względu na sezon urlopowy, spacer w miesiącu sierpniu 
nie odbędzie się. Zamiast opisu zwiedzanego miejsca, chcielibyśmy podać trochę 
informacji o naszym klubie PTTK- Berlin im. W.Korfantego.Turystyczną działalność 
prowadzimy od 12-stu lat, oprawadzając po znanych lub wręcz nieodkrytych (tury-
stycznie) zakątkach Berlina i jego okolicach. Czynimy to t.zw. „ehrenamtlich” czyli 
dobrowolnie,honorowo i za... uśmiech. Nie dyskutujemy o polityce, nie interesujemy 
się prywatnymi spojrzeniami na świat, tylko opowiadamy o ciekawych miejscach, 
o osobach, których już nie ma, nawiązujemy nowe znajomości lub też spotykamy 
na naszych spacerach dawnych przyjaciół. Czasem towarzyszy nam znajomy „gra-
jek”, to i wspólnie śpiewamy piosenki z naszej młodości. Głównym celem naszych 
wycieczek jest Berlin i jego dzieje, ale też nie zapominamy o Poczdamie i terenach 
przyległych do stolicy Niemiec. Niektóre historie brzmią czasem egzotycznie,np. 
„Kilmandżoro” był ongiś najwyższym szczytem niemieckiego cesarstwa, przy okazji 
wspominamy czasy kolonializmu, rok trzech cesarzy. Mówimy o początkach metra 
–„U-bahnu”, o tym skąd przybył najsłynniejszy kapitan - „Hauptmann von Köpenick” 
(z Tylży- obecnie Sowieck).Do każdej opowieści przytaczamy krótkie historyjki zwią-
zane z naszą ojczyzną. Mało kto wie, że w maju 1945 roku na kolumnie zwycięstwa-
-„aniołku”-kapral A.Jabłoński zawiesił biało-czerwoną flagę. „Złota Elza” do wybuchu 
wojny stała naprzeciwko Reichstagu. Podczas „Berlinale” informujemy o polskich 
akcentach, o rodzimej historii kina sięgającej czasów zaborów, o pierwszym festiwa-
lu filmowym w Łagowie -1969 r. W latach 1957-58 między dworcem ZOO a stacją 
S-Bhf. Bellevue „kursował” wyciąg krzesełkowy, miało to miejsce w powiązaniu z wy-
stawą Interbau’57. Na 750-lecie Berlina na stoku „Diabelskiej Góry” - Teufelsberg- 
28.XII.1986r. odbyły się zawody alpejskiego pucharu świata w slalomie równoległym. 
Takich przykładów można przytaczać bez końca, jest nam bardzo miło, że na nasze 
spacery przychodzą nasi rodacy mieszkający na stałe i osoby przybywające okreso-
wo w Berlinie. Zapraszamy do uczestnictwa w naszej turystycznej przygodzie, 
jak i do wstąpienia do  klubu PTTK. Do zobaczenia na „szlaku”.

 Foto: Wikipedia
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Chodzi mi o takie normalne śniadanie 
w przydomowym ogródku w otoczeniu 
roślin, przy dźwiękach ptasiego śpiewu 
i brzęczenia owadów lub przy dobrej, 
kojącej nerwy i poprawiającej samopo-
czucie oraz trawienie muzyczce. Pro-
ponuję w tym przypadku raczej płyty, 
niż radio. Dlaczego? Już wyjaśniam…

W pogodne dni wraz z moją małżonką 
uwielbiamy jadać takie właśnie śniada-
nia w cieniu naszych dwóch dorodnych 
świerków, przy aromacie ziół z rabatki, 
zapachu bzów lub maciejki – w zależno-
ści od miesiąca – i muzyczce. Muzycz-
ce do niedawna. Dostarczało jej nam 
radio o nazwie adekwatnej do aury, 
jaka jest stosowna dla takich śniadań. 
Ale już nie. Bo oto przy kolejnym kę-
sie świeżego chleba z pomidorem, gdy 
Paul Anka właśnie wyśpiewał ostatnie 
słowa o dziewczynie, która jest jego 
przeznaczeniem, włączyła się lektorka 
udająca lekarkę i przekonująco zaczęła 
zachwalać zalety specyfiku zwalczają-
cego wszelkiego rodzaju infekcje w po-
chwie i jej okolicach, bez względu na to, 
czy przyczyną są bakterie, czy grzyby, 
czy jedno i drugie. Po chwili lektor uda-
jący lekarza, ciepłym barytonem za-
pewniał, że po użyciu innego specyfiku 
na infekcje intymne, na pewno przesta-
nie swędzieć. Spojrzeliśmy z żoną po 
sobie, a chleb z pomidorem, jakoś nie 
chciał wniknąć w głąb naszych organi-
zmów. Na szczęście w tym momencie 
Anna German zaśpiewała po rosyjsku, 
że jakiś „on” podoba jej się niezmier-
nie. Apetyt powrócił, a świat na powrót 
poładniał. Lecz gdy tylko pani Anna 
skończyła, a my z żoną wzięliśmy po 
plasterku łososia, lektor o głosie peł-
nym cierpienia poinformował nas, że 
ma gazy, zaś inny lektor poinformował 
– jego z kolei – co może z tym zrobić. 
Co prawda w dalekiej Mongolii gazy 
podczas jedzenia są w dobrym tonie 
– podobno, bo osobiście tego nigdy 
nie sprawdziłem – lecz u nas wręcz 
przeciwnie. Gazy, jak to gazy; pojawia-
ją się i znikają. W ich miejsce pojawił 
się problem z wątrobą, a właściwie ze 
skutkami przeżarcia się. I choć natych-
miast dowiedzieliśmy się, co brać, żeby 
się przeżerać i nie cierpieć, a przy tym 

chudnąć, to łosoś jakoś mniej smaczny 
się zrobił. Z opresji wybawił nas Maciej 
Kossowski, który z charakterystyczną 
chrypką informował, że to była blon-
dynka. Uznaliśmy zatem z żoną, że 
można sięgnąć po plasterek szynki, 
ale piosenkarz akurat dośpiewywał: „…
blondynka, plaża i ja”, zaś jego miej-
sce zajęła lektorka, być może nawet 
blondynka, która martwiła się, że nie 
może pokazać pięt, bo ma na nich zro-
gowaciałą skórę, a inna martwiła się 
grzybicą na paznokciach, obrazowo 
opisując jej wykwity. Oczywiście inne 
lektorki natychmiast znalazły sposoby 
na te problemy, ale nie znalazły sposo-
bu, by przywrócić nam chęć na spoży-
cie znakomicie uwędzonej, pachnącej 
szyneczki. Dopiero Jerzy Połomski, 
który zapewniał, że „nie srebro i zło-
to”, lecz „młodym być”, uratował sytu-
ację. Na krótko, bo potem jeszcze było 
coś o nadmiernej potliwości i jej przy-
krych skutkach, obrzydliwym odorze 
z gęby, następnie zaś o hemoroidach 
oraz problemach z prostatą i potencją 
czy też z regularnym wypróżnianiem  
albo o wszystkich tych dolegliwościach 
razem – bo nie miało to już większe-
go znaczenia w kontekście pysznego 
śniadania w „pięknych okolicznościach 
przyrody”; mimo że wszystko to okra-
szone było a to radosnym głosem Do-
ris Day, która zgadzała się na wszyst-
ko, co pokaże czas; a to bel cantem 
Gianni‘ego Morandi’ego, śpiewającego 
o dziesiątkach tysięcy pocałunków. Nie 
wytrzymałem i radio wyłączyłem, nie 
bacząc, że już, już pojawiał się Sewe-
ryn Krajewski śpiewający o organie nie-
związanym z hemoroidami, bo o sercu. 
Doszliśmy z żoną do wniosku, że śpiew 
ptaków i brzęczenie owadów bardziej 
sprzyjają drobnym kulinarnym przyjem-
nościom. Smacznego…
 
Uroki autostopu

Obok stojącej z wyciągniętą ręką na 
poboczu drogi kobiety zatrzymało się 
auto. Uszczęśliwiona autostopowiczka 
na wszelki wypadek pyta kierowcę:
- Zabierze mnie pan?
- Oczywiście – odparł kierowca, jedno-
cześnie wzrokiem taksując autostopo-

wiczkę od stóp do głów – ja nie z tych, 
co to zabierają tylko młode i urodziwe…

Uroki naturyzmu

Na plaży naturystycznej od jakiegoś 
czasu toczy się rozmowa dwojga przy-
padkowych plażowiczów. W pewnym 
momencie on zebrał się na odwagę 
i rzekł:
- Muszę się pani do czegoś przyznać: 
jestem pod ogromnym pani urokiem…
- Ależ proszę pana – z uśmiechem 
odrzekła ona – nie musiał pan tego 
mówić. Od początku dało się to gołym 
okiem zauważyć…
 
Uroki towarzyskich spotkań

Gość zasiedział się nieco, więc wycho-
dząc, z nieśmiałym uśmiechem usiłuje 
się upewnić, że nie popełnił faux pas:
- Mam nadzieję, że nie przeszkodziłem 
zbytnio w nocnym wypoczynku?
- Ależ skąd – odpowiada gospodarz – 
o tej porze i tak już zazwyczaj wstaje-
my…

Uroki podróżowania

W pociągu z Wrocławia do Przemy-
śla pewien pasażer stale podrzemuje. 
W pewnym momencie się ocknął i za-
pytał sąsiada:
- Daleko jeszcze do Krakowa?
- Jakieś dwie godziny…
- O, dziękuję, to jeszcze zdrzemnę 
się trochę…
Po jakimś czasie budzi się i znów pyta 
tego samego sąsiada:
- A teraz jak daleko do Krakowa?
- Dwie godziny…
- Zaraz, to ja wcale nie spałem???
- Ależ spał pan, spał pan i to całe czte-
ry godziny…

Jurek Ciurlok „Ecik”

Kwestia smaku...
Nie ma to jak śniadanie na łonie natury w słoneczny poranek 
czasu letniej kanikuły. Nie, nie idzie mi o takie śniadanie, jak na 
słynnym obrazie Edouarda Maneta. Tzn. nie mam nic przeciwko 
temu, by śniadać w towarzystwie ładnej kobitki ubranej tylko 
w samą siebie, ale jeśli o moją osobę idzie, to raczej wolałbym 
się z tej okazji nie stroić jak na raut dyplomatyczny u angielskiej 
królowej. 
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koń Don
Kichota

kocie
rodzeń-
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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 sierpień 2019!!!

Zobacz nas na:

Mercedes-Benz Citan Kombi 109 CDI lang
Metallic, alufelgi, zamek centralny, elektr. podnośniki 
szyb, ABS, filtr cząstek stałych, czujnik deszczu, 
elektr. lusterko boczne, komputer pokładowy, 
czujnik zmierzchu, światła przeciwmgielne, kontrola 
trakcji, system start-stop. 

Cena: 12.900 €

Renault Trafic Grand Combi 2,7t 
Expression 145
Metallic, zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, ele-
ktr. immobiliser, wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja 
toru jazdy), nawigacja, filtr cząstek stałych, elektr. 
lusterko boczne.

Cena: 24.990 €

Audi A5 Coupe 3.2 FSI
Metallic, alufelgi, zamek centralny, elektr. pod-
nośniki szyb, elektr. immobiliser, wspomaganie, 
ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, 
ogrzewanie siedzenia, czujnik deszczu, spor-
towe fotele, elektr. lusterko boczne, Bluetooth.

Cena: 17.890 €

Renault Captur Dynamique 1.5 dCi 90 eco
Metallic, alufelgi, elektr. podnośniki szyb, elektr. 
immobiliser, wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja 
toru jazdy), nawigacja, filtr cząstek stałych, czujnik 
deszczu, elektr. lusterko boczne, Bluetooth, kom-
puter pokładowy.

Cena: 9.400 €

BMW 118 i Advantage Navi Keyless LED-hinten 
LED-Tagf
Alufelgi, zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, ele-
ktr. immobiliser, wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja 
toru jazdy), nawigacja.

Cena: 15.980 €

Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi 
Rü.kamera+Navi+Panorama
Metallic, alufelgi, zamek centralny, elektr. podnośniki, 
szyb, elektr. immobiliser, wspomaganie, ABS, ESP 
(stabilizacja toru jazdy), nawigacja. 

Cena: 9.980 €

Mitsubishi Eclipse Cross ClearTec Navi 
Rückfahrkam. PDCv+
Metallic, alufelgi, elektr. podnośniki szyb, elektr. im-
mobiliser, wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru 
jazdy), nawigacja, ogrzewanie siedzenia, elektr. lus-
terko boczne, Bluetooth, komputer pokładowy.

Cena: 17.890 €

RATY od
80 €/mies.

RATY od
130 €/mies.

RATY od
80 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
120 €/mies.

RATY od
170 €/mies.

RATY od
150 €/mies.

Mercedes-Benz C 220 BlueTEC d Leder, 
Schiebedach,LED Navi Kurv
Metallic, schiebedach, alufelgi, zamek centralny, el-
ektr. podnośniki szyb, elektr. immobiliser, wspoma-
ganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja
ogrzewanie siedzenia, filtr cząstek stałych, kontro-
la trakcji.

 
Cena: 26.890 €RATY od

245 €/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

STOKROTKA W KARPACZU 
zaprasza na wypoczynek 

przez cały rok
Pobyty Świąteczne, Weekendowe, 

Noclegi HP, Wczasy Letnie i Zimowe

Więcej informacji: www.naturatour.pl 
Recepcja: +48 75 76 19 415

e-mail: stokrotka@naturatour.pl 

Pobyt 7dni z wyżywieniem HP-610PLN/osoby


