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Szanowni Czytelnicy!
 
Trzymają Państwo w rękach nasz najnowszy numer. Już 
wrześniowy. Co w nim? Jak zwykle różności! Wzorując się 
na naszym ulubionym kucharzu można by rzec, że „Kon-
takty” to taka sałatka, której podstawą są ogłoszenia, treść 
wzbogacają liczne artykuły, wywiady czy felietony. Po-
jawia się w niej często jakiś niespotykany składnik. Tym 
razem niech nim będzie tekst o Trabantach. A wszystko 
podane jest w sosie wczesnojesiennym, końcowoletnim.
 
Nasz kontaktowy kucharz daje już odpocząć grillowaniu. 
Zabiera się za ryby. Za śledzie i łososia. A przy tym jak 
zwykle podróżuje. Gotując podróżuje a może podróżując 
gotuje? Nieważne! Ważne, że smakuje wyśmienicie. A za-
tem gravlax! Oraz śledziowa sałatka. Kucharz nie zna oso-
by, która nie lubiłaby śledzika. My też nie. A znają Państwo 
tego po szwedzku? Jeżeli nie, proponujemy odkrywanie 
miesięcznika od sekcji kulinarnej. I zanim zabierzemy się 
do przyrządzania rybnych potraw, trzeba najpierw rybę 
zdobyć! Pamiętajmy! 
 
Jak zwykle publikujemy wywiady, które pojawiły się na 
antenie radia COSMO. Polecamy rozmowę o miłości Mo-
niki Sędzierskiej ze Steffenem Möllerem, popularnym ka-
bareciarzem i autorem, który uważa, że  Polacy i Niemcy 
są dla siebie stworzeni. Pisarz wyjawia szczegóły ze swo-
jej najnowszej książki o związkach polsko-niemieckich. 
Dla fanów Steffena mamy dobrą informację. Dwa spotka-
nia autorskie odbędą się 2 i 3 października w dzielnicy  
Prenzlauer Berg. 
 
Bardzo interesujący jest również wywiad z Emilią Sme-
chowski, która urodziła się w Polsce i wraz z siostrą i ro-
dzicami emigrowała w latach 80 tych z Polski do Niemiec 
Zachodnich. W swoich książkach autorka opisuje swoje 
doświadczenia bycia pomiędzy dwoma światami. Aby 
napisać swoją najnowszą książkę Emilia przeprowadziła 
się ponownie po ponad 30 latach do Polski. Sprawdziła, co 
znaczy, teraz tam/tu żyć. 
 
Bartosz Drajling tym razem dzieli się własnymi doświad-
czeniami, pisze o swoim szukaniu życiowej drogi. Czasem 
nie wie się, jaki zawód wybrać, ale wie się, że chce się po-
magać ludziom. A to może naprowadzić na dobrą ścież-
kę. I tak się stało. Autor od lat z powodzeniem zajmuje się 
indywidualnym doborem ubezpieczenia. Publikujemy jak 
zwykle całe mnóstwo jego porad. 
 
Mamy też debiut. Marek Marciniak zajmie się na łamach 
„Kontaktów“ zdrowiem. Tym razem pisze o cukrzycy, któ-
ra należy do niechlubnego grona chorób cywilizacyjnych.
 
Marta Szymańska poleca  Muzeum Trabantów. Samochód 
ten na stałe wpisał się w krajobraz Berlina. My apelujemy 
przy okazji o trochę szacunku dla tego weterana. Prosimy, 
nie nazywajcie go „plastikową mydelniczką“. Ani „pędzą-
cą tekturą“! Wybierzcie się za to na Trabi-Safari.
 
Życzymy wspaniałego września.  
I bądźmy czujni. Może złapiemy tę rybę do sałatki. 
Życzymy wspaniałego września. I żeby ryba brała!
Smacznego!
 
Redakcja



| | KONTAKTY KONTAKTY3

II

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października 2019

XXII BERLIŃSKI 
INFORMATOR 

POLONIJNY 2020

Tel.: 030 3241632, 0178 6990385

Reklamy zawarte w Informatorze od 21 lat

P O P U L Ä R E  KO N Z E RT E

PHILHARMONIE
SINFONIE ORCHESTER BERLIN

KONZERTDIREKTION PROF. VICTOR HOHENFELS

Botscha� der Republik Polen
in der Bundesrepublik 
Deutschland

WYBITNY BAS-BARYTON
TOMASZ

KONIECZNY

DYRYGENT
GABRIEL 

CHMURA



| | KONTAKTY KONTAKTY4

TransferGo podsumowuje 
pierwszą połowę roku

TransferGo, jedna z najszybciej rozwijają-
cych się platform do realizacji przelewów 
transgranicznych, podsumowuje pierw-
sze półrocze 2019 roku. Firma chwali 
się wzrostem, który już po sześciu mie-
siącach osiągnął poziom z poprzedniego 
roku oraz pokazuje, jak istotny jest dla 
niej Polski rynek.

Doskonale oceniany na platformach Trustpi-

lot  i NPS  (międzynarodowych,  internetowych  narzę-

dziach oceny opinii konsumentów) fintech TransferGo 

kontynuuje dobrą passę. Od początku roku liczba glo-

balnych transakcji zrealizowanych przy użyciu tej plat-

formy do przelewów transgranicznych przebiła wynik 

za cały rok 2018 i zbliża się do przekroczenia progu 1,5 

mln przelewów. Przelewy do Polski stanowią ok. 14% 

całego wolumenu, a do tej pory platforma zanotowała 

ich ponad 200 tys. Przepływy pieniężne wyniosły glo-

balnie ponad 460 mln funtów,  prawie doganiając war-

tość z zeszłego roku.

„Pierwsza połowa 2019 roku napawa nas 
dumą i optymizmem przed kolejnymi sze-
ścioma miesiącami. Wyniki zarówno glo-
balne, jak i lokalne, wykazują znaczną ten-
dencję wzrostową. Polski korytarz stanowi 
dla nas istotną część biznesu i już w tym 
momencie jego wyniki są ponadprzeciętne. 
Przepływy do Polski wyniosły aż 25% war-
tości globalnej.” – mówi Daumantas Dvilin-
skas, prezes i współzałożyciel TransferGo.

Wzrosła  również  liczba  nowych  użytkowni-

ków  TransferGo  –  wyniosła  ona  prawie  270 

tys.  osób.  Z  kolei  globalne  przychody  firmy 

przekroczyły  w  pierwszym  półroczu  2019 

roku  5  mln  funtów.  Polski  korytarz  wypracował 

w  tym  czasie  prawie  20%  globalnej  wartości.

„Nasze podejście się nie zmienia – cały czas staramy 
się być blisko naszych użytkowników i dostarczać 
im obsługę najwyższej jakości” – dodaje Dvilinskas.

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/
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Latawce,dmuchawce, wiatr...

Latawce towarzyszą ludzkości od wie-
ków, a za ich ojczyznę uważa się staro-
żytne Chiny. Budowano je już 2500 lat 

Jesienny wiatr to idealny napęd dla pięknych kolorowych 
latawców. Kiedyś uważano, że latająca konstrukcja od-
strasza wrogów i złe duchy, dziś zachwyca, przybierając 
coraz to nowe kształty i barwy.

temu, by wypuszczać je podczas dwor-
skich uroczystości. W czasie wojen miały 
natomiast odstraszać wroga. Od czasów 
dynastii Sung puszczanie latawców stało 
się sportem narodowym. Starym, kulty-
wowanym do dziś zwyczajem jest w Chi-
nach przecinanie sznurków, na których 
latawce są uwięzione. Chińczycy wierzą, 
że odlatujące w nieznane latawce zabie-
rają ze sobą nieszczęścia i zmartwienia.

W kolejnych wiekach latawiec znajdował 
nowe zastosowania.
W 1749 roku po raz pierwszy użyto go 
do pomiarów meteorologicznych, a nieco 
później do badania elektryczności atmos-
ferycznej.

W trakcie I wojny światowej Niemcy uży-
wali wielkich latawców skrzynkowych 
unoszących obserwatora do kierowania 
ogniem artylerii.

Wbrew pozorom zmuszenie latawca do 
wzbicia się w powietrze nie zawsze jest 
łatwe. Właściwie opanowanie umiejętno-
ści puszczania latawców wymaga wielu 
prób i ćwiczeń. Należy przede wszystkim 
przestrzegać kilku podstawowych zasad. 
Latawców nie wolno puszczać w pobli-
żu lotnisk, w sąsiedztwie linii energe-
tycznych i w czasie burzy! Nie warto też 
próbować w pogodę bezwietrzną, bo jak 

wiadomo, motorem każdego latawca jest 
wiatr. Już ponad 100 lat temu padł rekord 
wysokości osiągniętej przez latawiec – 
3800 metrów nad ziemią. W 1910 kolejny 
rekord - 7300 metrów. W 1919 roku re-
kord pobili Niemcy, osiągając 9740 me-
trów i to łańcuchem złożonym z ośmiu la-
tawców.

Rozrzucone po niebie latawce o różnych 
barwach i kształtach to niezapomniany 
widok. Dlatego festiwale i konkursy mają 
swoją wierną publiczność. Aby w peł-
ni docenić te piękne widowiska, trzeba 
pamiętać, że są one efektem wielu go-
dzin pracy.

Na całym świecie działają stowarzysze-
nia miłośników latawców,
w Polsce działa Związek Sportów Lataw-
cowych, a w Berlinie od paru lat na polach 
Lübarska możemy podziwiać piękne, ko-
lorowe latawce, które szybują do nieba, 
dając radość dzieciom i ich rodzicom.

Zapraszamy do wspólnej zabawy 
8 września 2019.

Będzie dużo atrakcji dla całej rodziny, 
będzie zabawa bez granic już 
od 11.00 do 18.00

Organizatorem od lat jest Polska Rada 
- Związek Krajowy w Berlinie.

Program Jesiennego Festynu Polonij-
nego znajdziecie Państwo na pierw-
szej stronie KONTAKTÓW
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Patryk Pisowicz: najbardziej 
tęsknię za szkołą

Kiedy siadamy do dużego, rodzinnego stołu w salonie, w mig pojawia-
ją się na nim kawa i półmiski ze słodyczami – to dzięki niezauważal-
nej ręce babci, która przyjechała do Berlina, by pomagać przy dwójce 
wnucząt, kiedy Patryk wraz z mamą krążą między domem a kliniką 
Charite. Babcia siada z boku, przysłuchując się rozmowie, przy stole 
natomiast siada główny jej bohater – 11-letni Patryk, który, niestety, od 
kilku miesięcy żyje z pełną świadomością znaczenia słowa rak. Kiedy 
wokół biega jego młodszy brat, a siostra zarzuca mu ręce na szyję, my 
zaczynamy rozmowę o tym, o czym właściwie rozmawiać się nie da.

Anna Burek: Właściwie nie wiem nawet, od czego zacząć? Długo 
są Państwo w Berlinie?

Anna Pisowicz: Mój mąż od dwudziestu lat, ja – od stycznia 2008 roku. 
Mąż pracuje jako kierowca, ja – jako krawcowa. Szyję kamizelki dla 
berlińskiej policji, a w tym roku chciałam też otworzyć sklep z moimi 
autorskimi projektami. W tym samym budynku wynajęłam przestrzeń 
sklepową – pewnie Pani widziała, nazywa się Alicja w krainie czarów. 
Skrupulatnie wypełniałam ją towarem, przygotowując się na wielkie 
otwarcie. Na dzień przed dowiedzieliśmy się jednak, że nasze plany na 
najbliższe lata będziemy musieli przełożyć.

Patryk Pisowicz: Bo zachorowałem.

Anna Burek: Skąd wiedziałeś, że jesteś chory? Pamiętasz, kiedy 
zaczęto coś podejrzewać?

Patryk Pisowicz: Bolało mnie, wiecznie mnie coś bolało. Zaczęło się 
od palców i nadgarstków – puchły i siniały. Potem ramię i kolano. Potem 
pięty. Wszyscy mówili, że to dlatego, że rosnę. Pamiętam, jak w szkole 
na zajęciach sportowych jakoś podskoczyłem do góry i już nie mogłem 
się wyprostować – pani z sekretariatu dzwoniła do mamy, że jest ze 
mną źle. Próbowałem wtedy wytłumaczyć, co dokładnie, ale nikt mnie 
nie rozumiał, bo już z bólu bełkotałem.

Anna Pisowicz: Te kolejne fale bólu pojawiały się i znikały. Kiedy jed-
nak nagle spuchł mu nadgarstek razem z kostką i zrobił się alarmująco 
czerwony, wybraliśmy się do ortopedy. To on zaczął podejrzewać reu-
matyzm dziecięcy lub boreliozę. Po tygodniowym pobycie na Westend, 
otrzymaliśmy skierowanie do Charite, gdzie po cyklu badań wykluczo-
no reumatyzm.

Patryk Pisowicz: Tam, jak zobaczyłem, jak tata po raz pierwszy pła-
cze, to już wiedziałem, że jest źle. Potem usłyszałem, że to krebs.

Anna Burek: Co oznacza rak w tym wieku?

Anna Pisowicz: Przede wszystkim oznacza przeorganizowanie 
wszystkiego – nasza codzienna rutyna zmieniła się nie do poznania. 
Nasze osobiste choroby schodzą na dalszy plan: operacja mojego 
męża wydarzyła się jakby poza nami, ja o mało nie straciłam nerki – tak 
zaniedbałam własne zdrowie. Teraz liczy się tylko jedno – za wszel-
ką cenę wrócić do normalności. Od momentu, kiedy padł na nas wy-
rok białaczki, nie mieliśmy chwili, żeby się zatrzymać i pomyśleć, co 
to oznacza. Od razu zaczęło się działanie: pierwsza chemia, pierwsze 
przepompowania, pierwsze wkłucia, pobierania szpiku, dawki kortyzo-

Kiedy wchodzę do mieszkania rodziny Pisowicz, nic nie wskazuje na 
dramat, który kilka miesięcy temu wywrócił życie rodziny do góry 
nogami. Piękne ręcznie wykonane dekoracje witające już od progu, 
idealny porządek i troje uśmiechniętych, uprzejmych dzieciaków 
tworzy scenerię jak z obrazka. Bardzo Panią przepraszam, ale mu-
szę Panią zdezynfekować. Dla Patryka każda najmniejsza choroba 
może nieść za sobą fatalne w skutkach komplikacje – mówi mama 
chorego na białaczkę chłopca i obficie spryskuje moje dłonie.

lu, tycie, puchnięcie, wypadanie włosów – to wszystko działo się tak 
szybko. Pamiętam, jak wchodząc po raz pierwszy na oddział onkolo-
giczny, minęłam w drzwiach płaczącą do telefonu młodą matkę. Spoj-
rzałam na nią z przerażeniem i taką myślą – o boże, co jej się musiało 
przydarzyć! Chwilę później ja sama stałam w podobnym kącie, płacząc 
z bezsilności.

Patryk Pisowicz: Dla mnie najgorsze były łzy taty i widok tych dzieci 
wokół mnie. Jak tylko weszliśmy na korytarz oddziału czułem jakiś taki 
smutek. Nikt się nie uśmiechał, nikt nie bawił, takie te dzieci były biedne 
– wszystkie okablowane, snujące się szarymi korytarzami, łyse…Było 
mi ich strasznie żal i bardzo chciałem im pomóc.

Anna Burek: Jak można pomóc dzieciom na oddziale onkologicz-
nym?

Anna Pisowicz: To są na ogół maluszki – maleństwa, które nie mają 
nawet 3 lat, a obok nich ich rodzice, najczęściej mamy – przerażone, 
zmęczone, warujące przy łóżeczkach swoich pociech. Najmłodszy pa-
cjent, który z nami leżał miał 6 tygodni… Nie wiedziałabym, jak pomóc, 
ale Patryk od razu miał pomysł.

Patryk Pisowicz: No, mama miała przecież mnóstwo kolorowych cza-
peczek i szalików, które uszyła do sklepu. Ale przecież ona i tak tych 
rzeczy teraz nie sprzeda, bo jest ze mną non stop w szpitalu albo opie-
kuje się mną w domu. Więc po co to trzymać?

Anna Pisowicz: Dokładnie. Powiedział mi wtedy: mamo, ty na tym nie 
wiadomo jak dużych pieniędzy nie zarobisz, a pomyśl, jak ucieszyłyby 
się te dzieci. Miałam wtedy w domu gotowych chyba 30 kompletów 
czapek i szalików, więc pierwszej nocy zadzwoniłam do męża, by na-
stępnego dnia przywiózł je do szpitala.

Patryk Pisowicz: Rozdaliśmy je, ale nie starczyło dla wszystkich. Za-
pytałem mamy, czy mogłaby uszyć poduszki, bo te szpitalne sale są 
strasznie smutne, a taka kolorowa poduszeczka dla dziecka i mamy 
jest taka wesoła i od razu się przyjemniej robi.

Anna Pisowicz: No tak, ale to było nieosiągalne – dzieciaczków przez 
oddział przewijają się setki, do tego coś dla ich mam – nie dałabym 
rady. Ale Patryk nalegał, więc wpadłam na pomysł, by zwrócić się 
z apelem do innych krawcowych w FB grupie firmy Antex – hurtowni, 
której jestem klientką – jest nas tam około 2500 pań szyjących. Popro-
siłam o wsparcie – o uszycie tzw. uszytków  i wysłanie ich do nas, by 
Patryk mógł je rozdać dzieciakom w klinice. W pomoc zaangażowa-
ły się właściwie wszystkie krawcowe w tej grupie. Każde przekazanie 
uszytków dzieciom jest udokumentowane – w te sposób chyba wieść 
się rozniosła, więc mimo że planowaliśmy zbierać uszytki do końca lip-
ca, one nadal napływają, a my nadal obdarowujemy nimi dzieci. Ja 
w wolnym czasie, razem z moimi dzieciakami, nadal produkuję ma-
skotki, poduszeczki – właściwie to wszyscy jesteśmy zaangażowani 
w spełnienie marzenia Patryka. Dzięki temu uśmiecha się i on, i dzieci, 
i osoby pomagające też mają powód do radości.

Anna Burek: To zdjęcie na stole pokazuje uśmiechniętego chłop-
ca, ale chyba z łobuzerskim zacięciem, co?

Anna Pisowicz: Och, nie! Zupełnie nie. Może nie wypada tak mówić 
o własnych dzieciach, ale Patryk to był właściwie aniołek. Zawsze 
uśmiechnięty, opiekuńczy – z rodzeństwem przytulanki i buziaki są na 
porządku dziennym, a sąsiadki bez wyjątku zachwycają się tym, jaki to 
on uczynny i grzeczny. Dziewczynkom nosi plecaki, ciotki komplemen-
tuje – nie było z nim nigdy żadnych problemów. Teraz buntuje się bar-
dziej.

Patryk Pisowicz: Denerwuje mnie siedzenie i wieczne czekanie. Na 
kolejną chemię, na kolejną wizytę u lekarza, na kolejny pobyt w klinice. 
Stale na coś muszę uważać, stale czegoś sobie odmawiać – nie widuję 
kolegów, nie chodzę do szkoły. Zanim się dowiedziałem, że jestem cho-
ry, byłem zupełnie samodzielny, mogłem robić, co chciałem, a teraz…
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Anna Pisowicz: Bunt pojawił się już na początku – z prawie dorosłego 
chłopaka, który sam wracał ze szkoły, robił sobie kanapkę i biegł grać 
w piłkę, trafił z powrotem pod moje skrzydła. To było dla niego szokują-
ce, że znowu go karmię, myję, pomagam w wyjściu do toalety. Jednak 
w głębi serca mój Patryk się nie zmienił – nadal jest tym samym chłop-
cem, który potrafi doprowadzić do łez, rozśmieszając nas w nawet naj-
poważniejszych i najbardziej dramatycznych sytuacjach. I mimo choro-
by jedna rzecz się nie zmieniła – bardzo muszę z nim uważać na słowa.

Patryk Pisowicz: Ale nie uważasz, dzięki temu lecę do Meksyku!

Anna Burek: Do Meksyku? Ale jak?

Anna Pisowicz: Patryk strasznie boi się igieł i kiedyś, próbując go 
uspokoić, obiecałam mu, że jak da się nakłuć, to pojedziemy na wy-
cieczkę gdziekolwiek zechce. Myślałam, że wybierze park rozrywki, 
zoo, morze, ale moje dziecko wybrało… Meksyk. Mamy więc kolejne 
zadanie bojowe do wykonania – Patryk stara się przynieść uśmiech na 
twarze dzieciaczków, a Meksyk jest jego marzeniem i zrobię wszystko, 
by je spełnić. By, kiedy już stanie w pełni na nogi, mógł do tego Mek-
syku polecieć.

Patryk Pisowicz: I to samodzielnie, bez mamy!

Akcję zbierania uszytków można wesprzeć, wysyłając kocyki, po-
duszki, maskotki na adres ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, 
skąd  wysyłane są do Patryka, by mógł je wręczyć dzieciom na 
oddziale onkologicznym Charite Berlin.

Marzenie o podróży do Meksyku można pomóc Patrykowi spełnić, 
wrzucając coś do jego wirtualnej puszki na: https://zrzutka.pl/vr-
rarz

Anna Burek

 Stoi na stacji lokomotywa. Na stacji innej niż zwy-
kle, bo remont. Na peronie innym, niż powinna, bo 
coś w ostatniej chwili się pozmieniało, ale o tym 
jeszcze nie wiem. Kiedy wtaczam się objuczona jak 
wielbłąd z plecakiem pełnym niemieckich czekolad 
(tak, w roku 2019, mimo że można je też kupić 
w polskich supermarketach) na pusty peron, zanim 

na minutę przed odjazdem zorientuję się, że mój pociąg stoi po drugiej 
stronie dworca, moją uwagę przykuje kolorowa zbieranina ludzi, od któ-
rych bije coś szczególnego – nieziemska rezerwa i zachowawczość, ale 
i ciepło i swojskość. Kolorowa masa elastycznych koszulek w głośnych 
kolorach w ciszy wciska się do pociągu z napisem Polska niepodległa. 
Jadą tam. Do siebie. Do domu.

Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie. Za minutę odjedzie. I dopiero, 
widząc swoje odbicie w szybie kiosku z kawą, uświadamiam sobie, że 
o kurde, ja też, jak oni – ten sam chłód, ta sama swojskość, ale peron zły. 
Więc rzucam przekleństwa we własne odbicie, następnie sama siebie 
w wyścig z uciekającym czasem i hop – jestem. Wciskam się też. Pociąg 
475, wagon 261, miejsce 96. Pod oknem, sprytnie – zgodnie z kierun-
kiem jazdy (jeszcze nie wiem, że tylko do momentu, kiedy popsuje się 
lokomotywa). Kokosimy się. Ja i pięcioro współpasażerów. Temperatu-
ra na zewnątrz – 29 stopni. W środku, mimo że linia austriacka, to my 
jednak upchani w biało-czerwonych wagonach, więc jak to latem: okno 
się nie otwiera, klimatyzacja nie działa. Ciekawskie oczy wyzierają znad 
kanapek, a duże paluchy – z dziurawych skarpet. Buty zostały rzucone, 
podejmuję rękawicę i biorę tę podróż za lekcję. Uczyć będę się przez 
dziewięć godzin. Czego? Wiedzy o społeczeństwie głównie. No i umó-
wimy się, pokory też.

Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi. Jako pierwszej zaczyna przeszka-
dzać elegantce w wieku i krasie Maryli Rodowicz. Lustruje nas wszyst-
kich po kolei, by w końcu obrać sobie za cel chłopca towarzyszącego 
workowi pełnemu słodyczy z lidla. – A ile Ty masz lat chłopczyku? A kto 
Ci tyle słodyczy kupił? A mamie nie chciało się zrobić kanapek? Pytania, 
pozostawione przez chłopca bez odpowiedzi, tworzą zgrabny wstęp do 
dalszego monologu: za moich czasów to było nie do pomyślenia, żeby 
matka dziecku w podróż prowiantu nie przygotowała. Ale wtedy kobieta 
znała swoją rolę i wiedziała, jak zatrzymać przy sobie mężczyznę. Teraz 
dziewuchom kariery się zachciało – latają z biura na siłownię, z siłowni 
na zakupy, z zakupów na imprezy, a chłop siedzi sam w domu i zamawia 
jedzenie na telefon. Piekło się ciasto, nie do pomyślenia, by w sobotę 
świeżego placka nie było na stole, a w niedzielę rosołu. Zdurniały do 
reszty te dzisiejsze baby, nie ma się co dziwić, że mężowie odchodzą.
Druga godzina – niedźwiedź chrapie. Starszy pan z kąta koło okna po-
chrapuje tak, że trzęsie się krótka różowa czupryna reprezentantki po-
kolenia dzisiejszych bab – młodej dziewczyny w mocnym różu na ustach 
i zadbanych paznokciach wbitych w uda. Trzęsie się chyba nie tylko od 
pochrapywania sąsiada, ale i ze złości – Co też pani opowiada i co wła-
ściwie wie o współczesnych kobietach? To, że moja babka życie spę-
dziła w kuchni i na zaspakajaniu zachcianek wiecznie niezadowolonego 
dziadka, który zepsuwszy jej krew, zmarł sobie w spokoju, pozostawiając 

ją schorowaną i rozczarowaną, nie znaczy, że ja też mam tak żyć. Ma 
pani córkę? Chciałaby pani, by jej życie opierało się tylko na facecie? 
Na siedzeniu w domu i czekaniu, aż on łaskawie wróci do domu, a daj 
boże może i grosz przyniesie zamiast przepijać go z kumplami po pra-
cy, wykręcając się nadgodzinami, bo nie chce mu się niańczyć dzieci, 
które ochoczo płodził? Bo ja tego żadnej kobiecie nie życzę – bycia 
zdaną na łaskę i portfel męża. Wątpliwa z pani matka, jeśli własną 
córkę wpędziłaby pani w rolę takiej kury domowej tylko dlatego, że 
tak trzeba. A chłopiec wygląda na dość dużego, ma dwie ręce i dostęp 
do youtuba – gdyby chciał, poradziłby sobie z samodzielnym zrobie-
niem kanapek.

Trzecia godzina – niedźwiedź łapie. Siedząca do tej pory grzecznie 
dziewczyna o aparycji studentki filozofii łapie się za głowę i posta-
nawia bohatersko stanąć w obronie Maryli, podejmując karkołomna 
próbę załagodzenia sytuacji, argumentując, że owszem może eman-
cypacja Polek poszła w złym kierunku, ale nasze zniewolenie trwało 
zbyt długo. Mówi, że mężczyźni do reszty zdziadzieli, więc kobiety 
zmuszone były przejąć ich role, stanąć na wysokości zadania i za cel 
obrać sobie zostanie alfą i omegą, głową i szyją, a najlepiej seksow-
nymi nogami i wąską talią domowego ogniska. – Niczego więcej sobie 
nie życzę od współczesnego świata, niż tego, byśmy mieli dla siebie 
więcej wyrozumiałości i nie oceniali nawzajem, żebyśmy byli dale 
siebie życzliwsi – może wtedy kobiety zaczną się w końcu wspierać, 
komunikować międzypokoleniowo zamiast wyrzucać sobie wzajemnie 
błędy i porażki. – Co też Pani wygaduje. – Ale bełkot, słuchać się tego 
nie da! – Po co się pani wtrąca?!  – Ja nie to miałam na myśli, nikogo 
nie oceniam, ale ta pani trochę przesadziła, co jej do wychowania cu-
dzych dzieci. – Nie oceniam, tylko wyrażam swoją opinię, tego prawa 
mi pani nie odbierze!

Wspólny wróg przedziałowy jednoczy kobiety. Zanim jednak do tego 
dojdzie, zanim się zorientują, że właściwie chodzi im o to samo, za-
nim opanują ten nieznośny jazgot, obudzi się on – starszy niedźwiedź 
z kąta wagonu. Spojrzy na nas wszystkie z niesmakiem, wyciągnie 
puszeczkę z plecaka, sapnie raz, wzniesie ją do góry i teatralnie prze-
mówi: - No, to panie, wasze zdrowie. Żebyście się wzajemnie nie po-
zabijały, zanim was te życiowe role wykończą. I byłoby to nienajgorsze 
zakończenie przedziałowej prezentacji polskości, gdyby nie włączył 
się w to słodki chłopiec z siatką z lidla. Wstanie nieśmiało, prezentując 
swoje krótkie spodenki i długie, naciągnięte pod łydki frotowe skarpety, 
okaże się dorosłym Piotrusiem Panem, nieświadomym tego, że swoim 
milczeniem rozpętał piekło, zapyta: - Excuse me, i do not understand 
what is going on in here, but it all looks so Polish! Could I take a photo 
of you? I wbije nas tym pytaniem w siedzenie. I sprawi, że poczujemy 
się jak idioci. I może bylibyśmy w stanie go wspólnie przekonać, że to 
nie reguła, że Polacy tacy nie są, gdyby nie to, że zwadzeni między 
sobą, siedzimy, każdy z głową w dół, ze wzrokiem utkwionym w pa-
znokciach. Chcemy dobrze, a wychodzi nam jak zawsze. Pstryk. Hip-
sterski aparat analogowy zbiera dowód – jak do podręcznika wiedzy 
o społeczeństwie. Milczący przedział kolorowych koszulek pędzący 
w dziwnym kierunku.

Anna Burek

FELIETON
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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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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!

PRAWO / ADWOKACI
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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)

NIERUCHOMOŚCI

Wznajmę pokój pracującej pani. Dzwonić po godz.18.00.  
Tel.: 0163 8985644

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

Wynajmę w Berlinie pokoje/noclegi dla budowlańców, monterów lub 
innych fachowców pracujących w Niemczech. Tel.: 0172 3051689 lub 
030 3234537

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, umeblowane w dzielnicy Siemensstadt 
Termin wynajmu 01.11.19 do 31.12.20. Czynsz 750eur/m-c warm. 
Kontakt tel.: 0048 605896456

Mieszkam sama i chętnie wynajmę pokój spokojnej kobiecie.  
Dobra lokalizacja, blisko S-Bahn Beusselstrasse. Tel.: 0177 7094645, 
tel.: 0048 690145960, tel.: 0048 667279749 (12.09.-27.09.)

Bezpośrednio. Przepiękne tereny pod AGROTURYSTYKĘ, 
APARTAMENTY SENIORALNE, RANCHO, położone w lesie, wśród 
jezior, własny las, zabudowania, staw (lub nie). 200 km od Berlina, 
dojazd autostradą, 10 km od wyjazdu w Trzcielu. Krzysztof Otto 
tel.: +48 602 134 360, osada-pachy.pl

Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, 
okolice Trzciela, wyjazd z autostrady, 198 km od Berlina. Cena od 
5€/ m². Niektore działki z własnym lasem i domem, na innych – na 
życzenie wybudujemy dom. Tel.: +48 602 134360, www.osada-pachy.pl

Do wynajęcia pokoje lub miejsce w pokoju 
z umową najmu i meldunkiem, kontakt 

Pon-Pt w godz. 9-17, tel.: 0152 06565253

P e n s i o n  K ö p e n i c k
Pokoje z łazienkami i aneksem kuchennym, WIFI, SAT. 

Tel.: 0176 56562016

 300 m do jeziora, 700 m² działka, 165 m² dom, 5 pokoi, garaż, ogród zimowy
Cena 120.000 €, +48 729 369986, +49 157 74420786

SPRZEDAM DOM 
w Legbąd – Radonek, 

Bory Tucholskie,
400 km od Berlina
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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

Mieszkam w Niemczech. Mój mąż zmarł niedawno, będąc czynnym 
zawodowo. Mąż nie wykorzystał urlopu, jaki by mu przysługiwał, 
gdyby dalej pozostawał w stosunku pracy. Czy pracodawca zobo-
wiązany jest zwrócić spadkobiercom odpowiedni ekwiwalent pie-
niężny za niewykorzystany urlop?

Stanowisko orzecznictwa nie jest w tej materii jednorodne. Ostatnio 
jednak daje się zaobserwować tendencję uznawania takich roszczeń. 
W tym duchu orzekł m.in. Sąd Pracy w Berlinie (sygnatura akt: 56 Ca 
10968/15), argumentując swój wyrok przysługującym pracownikowi 
z ustawy roszczeniem o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
po zakończeniu stosunku pracy. Zdaniem sądu „zakończenie” stosunku 
pracy ma miejsce także w przypadku śmierci pracownika.

Mieszkam w Niemczech. Czy mogę żądać zmniejszenia czynszu 
z powodu ustawicznego hałasowania dzieci sąsiadów?

Wiele zależy od okoliczności poszczególnych przypadków, jednakże 
dochodzenie przed sądem zmniejszenia czynszu (Mietminderung) z po-
wodu hałaśliwego zachowania się dzieci niesie za sobą małe prawdo-
podobieństwo sukcesu. Generalnie sądy stoją bowiem na stanowisku, 
że osoby wprowadzające się do domów czynszowych muszą się z tym 
liczyć, że w przypadku, gdy zamieszkają w nich dzieci, dojść może do 
pewnych uciążliwości z tym związanych (na przykład wyrok sądu rejono-
wego w Berlinie Wedding, sygnatura akt: 6a C228/01MM02). Uciążliwo-
ściami takimi może być postawiony w korytarzu wózek dziecięcy (który 
nie może jednak zastawiać drogi ewakuacyjnej) czy zabawa dzieci na 
wspólnym podwórku, czego sam dozorca nie ma prawa zabronić. Nieza-

leżnie od tego każdy najemca ma oczywiście prawo żądać zachowania 
ciszy w godzinach między 13.00 a 15.00 oraz po godzinie 22.00.

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

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

Mieszkam w Niemczech. Czy korytarz w wielorodzinnym domu 
czynszowym może być zastawiany wózkami i rowerami?

Zasadniczo wynajmujący (oraz osoby ich odwiedzające) mogą używać 
i korzystać w wynajmowanym domu ze wspólnie używanych powierzch-
ni między innymi poprzez ustawianie w korytarzu wózków inwalidzkich 
i dziecięcych czy rowerów o ile te powierzchnie są dostatecznie duże 
i brak jest innych porozumień w tym zakresie (orzeczenie Sądu Najwyż-
szego (BGH): sygnatura akt: VZR46/06).

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada

Jestem na wcześniejszej rencie od 5 lat i mam z tego tytułu 
około 100 euro potrącenia miesięcznie. W czasie składania 
wniosku o rentę byłem chory, ale odmówiono mi wtedy przyję-
cia zaświadczenia chorobowego. Czy mogę to i w jaki sposób 
zmienić? 

Niestety nie ma żadnej możliwości uzyskania takiej zmiany. Raz 
przydzielona wcześniejsza  renta związana była ze zmniejszeniem 
wysokości właśnie na skutek wcześniejszego  jej pobierania i przepi-
sy nie przewidują przywrócenia jej pełnej wysokości po osiągnięciu 
pełnego wieku rentowego, skoro faktu wcześniejszego pobie-
rania renty nie da się odwrócić.

Z drugiej zaś strony nie da się po upływie pięciu lat ustalić stanu 
zdrowia w tamtym czasie, a wiadomo przecież, że przyznanie  renty 
chorobowej, czyli renty z powodu niezdolności do zarabiania poprze-
dzone jest  specjalistycznymi badaniami lekarskimi, jak i badaniem 
przez komisję lekarską, co  nie oznacza  wcale szybkiego jej uzy-
skania.

Czyli przy aktualnym szukaniu ewentualnej możliwości zlikwido-
wania niekorzystnego potrącenia nie można nie uwzględniać faktu  
znacznie póżniejszego otrzymania renty chorobowej, a nawet jej ge-
neralnej odmowy.

Mąż prowadził w Polsce gospodarstwo ogrodnicze na kilku hek-
tarach i odprowadzał składki do KRUS. Moje pytanie odnosi się 
do kwestii, czy te czasy będą wliczone do potrzebnego stażu 
pracy, aby uzyskać rentę wg FRG ?

Zgodnie z istniejącymi regułami działające w Niemczech instytucje 
rentowe DRV są w zasadzie przeznaczone dla pracowników za-
leżnych, natomiast rolnicy oraz ogrodnicy posiadają swoją odręb-
ną instytucję rentową. Z tej zasady wynika więc, że DRV właściwe 
dla pracowników na umowie o pracę, nie przejmują czasów ubez-
pie czenia w KRUS. Natomiast uwzględnienie czasów zatrudnienia 
w rolnictwie czy ogrodnictwie do potrzebnego stażu czasów rento-
wych jest przyjmowane jedynie w wypadkach skrajnych i pozostaje 
w gestii uznaniowej decydującego zakładu rentowego.

Czy w związku z przeprowadzką do innego miasta w innym 
okręgu sądu socjalnego tocząca się sprawa rentowa będzie 
przeniesiona do aktualnie właściwego sądu?

Przeniesienie do innego terenowo właściwego sadu socjalnego nie 
jest praktykowane, bo przepisy proceduralne tego nie przewidują.
 
Jedynie w przypadku, gdy pozwaną jest DRV Knappschaft Bahn 
See, tego rodzaju przeniesienie jest dokonywane ze względu na 
specyficzne ustalenia kompetencji w zakresie spraw górniczych, 
które posiadają niektóre sądy socjalne.

Wyrównanie roszczeń rentowych po rozwodzie  zostało orze-
czone w listopadzie zeszłego roku, podczas gdy sam rozwód  
odbył się w 2015 roku. Aktualnie otrzymałem dwie nowe decy-
zje rentowe, przy czym decyzja o rencie zakładowej zawiera po-
trącenie części orzeczonej na poczet byłej żony, tego samego 
brakuje jednak w decyzji DRV (Deutsche Rentenversicherung)? 
Wnoszę z tego, że decyzja renty zakładowej jest błędna, gdyż 
omówione potrącenie może być dokonane dopiero z momen-
tem przejścia na rentę byłej żony ?

Niestety wniosek wyciągnięty w tym konkretnym przypadku nie jest 
prawidłowy. Wymienione potrącenie orzeczonej kwoty kapitałowe-
go wyrównania renty w rencie zakładowej wynika ze zniesienia tzw. 
przywileju rencisty, który polegał na tym, że odliczanie kwoty mie-
sięcznego wyrównania na rzecz otrzymującego je małżonka nastę-
powało dopiero z momentem jego przejścia na rentę. Taki tryb poste-
powania odnosi się także do renty zakładowej przy założeniu, że jej 
statut nie zawiera odmiennego postanowienia. Ponieważ statut ten 
nie został przedłożony, brak podstaw do udzielenia innej odpowiedzi.  
Natomiast w otrzymanej decyzji DRV zamieszczona jest zapowiedź 
późniejszego wyliczenia dokładnej kwoty przysługującej  z podziału 
byłej żonie ze względu na zapowiedziany stosunkowo dynamiczny 
wzrost wartości przydzielonych punktów zaliczeniowych, zdobytych 
we wschodnich landach. Należy się więc spodziewać tego nowego 
obliczenia około połowy bieżącego roku, przy czym uwzględni ono 
oczywiście również wsteczny okres, przypadający od daty dokona-
nia podziału.
Ponieważ w omawianym przypadku chodzi o towarzystwo  Fove-
ruka e.V., znane z pewnych nieprawidłowości w wyliczaniu wpła-
conego kapitału, odsetek, itp., zalecamy  sprawdzenie wyliczenia 
zgromadzonego kapitału wg reguł matematyki stosowanej w dzie-
dzinie ubezpieczeń.

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

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

NISKIE CENY !!! KRÓTKIE TERMINY !!!

Tłumacz przysięgły
KATARZYNA WEBER

Tel.: 67 80 98 00, 0177 – 636 98 38
Bernadottestr. 56, 14195 Berlin-Dahlem

Matrymonialne / Towarzyskie

Er Deutscher-63, 180, 85, humorvoll, gepflegt, finanziell unabhängig, 
unternehmungslustig, schick, Weggehen, Tanzen, Garten sucht 
schlanke, attraktive polnische Frau für feste Beziehung. Zeige mir dein 
Land. Bitte mit aktuellen Foto. E Mail: antaris2009@gmx.de

Deutscher Geschäftsmann sucht auf diesem Wege eine liebe und 
nette Masseurin und auch für den privaten Haushalt. 
Tel.: 0152 10370065
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Moi rodzice rozeszli się, kiedy miałem 7 lat. 
Obydwoje byli przedstawicielami uznanych 
w społeczeństwie zawodów. Okazało się, 
że ten czynnik nie był gwarancją udanego 
związku. Jednak moi rodzice chcieli dla mnie 
tego samego. Stabilnej, dobrze płatnej pra-
cy. Zawodu przysporzyłem im nieświadomie 
chyba jednak ja. Mimo, iż sam na pierwszym 
roku studiów prawa znalazłem sobie zatrud-
nienie w kancelarii prawniczej, kiedy więk-
szość moich kolegów i koleżanek miało ra-
czej wsparcie finansowe od swoich rodziców 
(pomijając układy i koneksje na tym kierun-
ku, które należało mieć, w przeciwnym razie 
byłeś absolwentem wydziału prawa, ale tylko 
na papierze) nie czułem się do końca kom-
fortowo. Poza tym, bez odpowiednich zna-
jomości w Warszawie ciężko było wejść do 
palestry. W rzeczywistości znaczyłeś tyle co 
nic. I dopiero po kilku latach miałem odwagę 
stwierdzić, że to nie była „moja bajka”, tylko 
raczej sen moich rodziców. Postanowiłem 
poszukać swojego miejsca w świecie i do-
wiedzieć się, czego tak na prawdę pragnę. 
Co zamierzam robić i jakim stać się czło-
wiekiem. Zbieranie doświadczeń, począw-
szy od wojska, a na podróżach skończywszy, 
dało mi w końcu pewien sygnał i wytyczną 
do działania. Zawsze, od kiedy pamiętam, 
chciałem pomagać ludziom. W końcu znala-
złem jedną ze ścieżek. Doradzanie w kwestii 
indywidualnego doboru ubezpieczeń nie 
jest łatwe i wymaga poświęcenia czasu, na-
uki oraz kilkuletniej praktyki. Ponadto, jeżeli 
trafimy na niezadowolonego klienta, to my 
jesteśmy na pierwszej linii ognia i słuchamy 
pretensji, a nie – dajmy na to – ubezpieczal-
nia, która przykładowo odmówiła świadczeń 
i to my – przedstawiciele i pośrednicy – mu-
simy wykazać się mocą sprawczą, która 
znajdzie kompromis lub lepsze rozwiązanie 
dla klienta, ponieważ to on jest i powinien 
być dla nas zawsze najważniejszy. Zatem, 
do rzeczy!

Kolizja

Kiedy na skutek kolizji dwóch pojazdów 
sytuacja prawna jest w miarę oczywista 
i wina jednej ze stron jest bezsporna to 
o tym, czy wzięcie adwokata na koszt strony 
przeciwnej jest uzasadnione, decyduje sąd 
i czasem niekoniecznie na rzecz poszkodo-
wanego. Kto nie chce niepotrzebnie ryzyko-
wać, powinien zasięgnąć języka w swojej 

ubezpieczalni. Jeśli jednak posiadamy już 
ubezpieczenie pomocy adwokackiej Recht-
schutz, nie zaleca się stosować go w przy-
padku znikomych szkód, może to bowiem 
po kilku wypadkach grozić wypowiedzeniem 
nam ubezpieczenia.

Jeżeli na skutek niedbałości gminy przy 
odnowie i odbudowie dróg lokalnych 
wpadniemy w dziurę w nawierzchni i uszko-
dzimy auto, sytuacja jest skomplikowana. 
Zasadniczo nie znajdziemy żadnego kierow-
cy, któremu udało się wywalczyć od gminy 
odszkodowanie. Z reguły odmowa argu-
mentowana jest następująco: „ten, kto do-
pasowuje sposób jazdy do warunków na 
drodze, nie ulegnie kolizji ani nie odnie-
sie szkody na pojeździe” - samo w sobie 
jest to tak niedorzeczne, jak „Proces” Franza 
Kafki i raczej materiał do przepracowania 
dla prawników.

Na razie w takim przypadku pomoże tylko 
własne ubezpieczenie Teil- lub Vollkasko. 
To samo ubezpieczenie pokryje nam szko-
dy, jeśli zaparkujemy auto na ulicy, która wy-
kazuje lekki spadek, nasze auto stoczy się 
i na skutek zderzenia poniesie szkodę, a my 
nie zaciągnęliśmy ręcznego hamulca lub nie 
skręciliśmy kół przy parkowaniu. Kto w takim 
przypadku posiada tylko ubezpieczenie pod-
stawowe auta Haftpflicht, pozostaje sam 
z kosztami oraz ich regulacją.

Skoro mowa o ubezpieczeniu Haftpflicht, 
tym razem prywatnym, to warto wiedzieć, iż 
najczęstsze szkody poczynione przez dzieci 
do lat siedmiu (nasze lub pozostawione nam 
pod opiekę), czyli takie, które nie rozpoznają 
jeszcze konsekwencji swoich czynów (de-
liktunfähig) pozostają w odpowiedzialności 
rodziców lub opiekunów, którzy zaniedbali 
nadzór nad nimi. W takiej sytuacji poszko-
dowany może domagać się od nas zadość-
uczynienia i najlepszym rozwiązaniem jest 
posiadanie ubezpieczenia Haftpflicht wła-
śnie z wyżej wymienionym świadczeniem, 
chroniącym nas w zaistniałych przypadkach.

Dom i mieszkanie

Jeżeli na skutek nieszczelności rury w ścia-
nie cieknącą woda zaczyna stopniowo w nią 
wsiąkać i tworzyć grzyb, są to szkody stop-
niowe (Allmählichkeitsschaden) i z reguły 

WARTO WIEDZIEĆ

nie uwzględnia ich taryfa podstawowa na-
szego ubezpieczenia budynku, dlatego też 
zawsze lepiej jest sprawdzić i upewnić się, 
czy takowe świadczenie posiadamy. Zawsze 
jednak daje się rozszerzyć ubezpieczenie 
poprzez odpowiednie podniesienie składki.

I tu muszę się pokusić o małą dygresję. 
Ubezpieczenia to taka rzecz, której nikt nie 
chce, ale każdy potrzebuje. Stąd też pró-
bujemy wszelkimi możliwymi sposobami pła-
cić jak najmniej i szukamy w nich oszczęd-
ności. Jednak nikt do tej pory nie wymyślił 
skutecznego zabezpieczenia od ryzyka za 
małe pieniądze. Zobrazujmy to następująco. 
Firma ubezpieczeniowa XY zebrała ze skła-
dek w ciągu roku 2018 około 9,700 mln Euro, 
wypłaciła jednak świadczenia za szkody 
w wysokości około 7,200 mln Euro. Zatem 
stosunek składka/świadczenia nie jest taki 
mały i okazuje się, że ubezpieczalnie nie do 
końca „żerują” na klientach.

A teraz na poważnie...

Obecny na rynku efekt „zero odsetek”, który 
dewaluuje nasze oszczędności na kontach 
i polisach oszczędnościowych, a który potę-
guje jeszcze czynnik inflacji może wkrótce 
ulec zmianie. Wybór nowej przewodniczącej 
Banku Centralnego EZB, pani Christine 
Lagarde, może wzmocnić ten efekt i gene-
rować nam konsumentom jeszcze większe 
straty. Emerytury będą zatem coraz niż-
sze, przy coraz większych odciągnięciach 
socjalnych, zmniejszy się jeszcze bardziej 
siła nabywcza pieniądza i będziemy musieli 
za wszystko więcej płacić. A to wszystko dla 
tego, iż prawdopodobnie będzie rzuconych 
jeszcze więcej pieniędzy na rynek, co spo-
woduje spadek jego wartości. I to wszystko 
w majestacie prawa, ponieważ teoretycznie 
nieograniczone „dodrukowanie” pieniądza 
umożliwia Bankom Centralnym prawo ban-
kowe. Już teraz jesteśmy 7,5 raza bardziej 
zadłużeni niż np. Estonia. Ażeby wygrać 
z czasem i przeciwstawić się niekorzystnej 
polityce monetarnej, a tym samym zabez-
pieczyć się finansowo, trzeba poszukać 
innych niż klasyczne rozwiązań, które za-
oferują nam lepszą rentowność. W tym te-
macie nie ma kompromisów i trzeba podjąć 
decyzję szybko i skutecznie. Do stracenia 
zostało już właściwie przysłowiowe „nic”.

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

Co ma piernik do wiatraka i czy wiatrak może 
się „rozpierniczyć”?
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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 meldunku i od ręki

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

•
 Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom •
 Kindergeld (204 €/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
Godziny otwarcia: 15.00 - 20.00

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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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 
Spółki - Biznesmeni - Freelancerzy - Niezależni

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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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

Raphael Rojek
Generalagentur R. Rojek 
R+V Versicherungsgruppe 
im  Finanzverbund der Volks- und 
Raiffeisenbanken

Friedrichstrasse 95
10117 Berlin
Mobil D:    +49 179 616 0290
Mobil PL:  +48 880 106 928
Fax:           +49 611 1822 72 593
Mail: raphael.rojek@ruv.de
Web: www.rojek.ruv.de

Nasza oferta dla firm:

 Pełny wachlarz ubezpieczeń dla firm i ich władz
 Specjalna ekspertyza w wsparciu firm z branźy

budowlanej i transportowej
 Gwarancje i poręczenia
 Pomoc w nawiązaniu relacji z niemieckimi bankami –

rachunek bankowy dla firm, finansowanie bierzącej
dziaƗalności, finansowanie inwestycji

 Finansowanie nieruchomości komercyjnych i 
mieszkalnych

 Rozwiązania leasingowe & factoring poprzez naszych
partnerów

Naszym atutem jest długoletnie doświadczenie w branży
bankowej i ubezpieczeniowej oraz sieć kontaktów. 

Zapraszamy do nawiązania współpracy!

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
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Bü ro-Bu c hhal t u ngsser v i ce  AWC

0157 585 21 970
agatawiacek@aol.de

Schulplatz 3
14469 Potsdam

Etziner Dorfstr. 2
14669 Ketzin (Havel)

Biuro rachunkowe
Agata Wiącek-Cudakiewicz

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

NAUKA / PRACA
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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

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,
szacunek 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 hotelach 
(w Berlinie i okolice) na stanowiskach:

POKOJÓWKA/ POKOJOWY
SUPERVISOR/CHECKER

SPRZĄTANIE OTWARTYCH PRZESTRZENI

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

• możliwość awansu

NAUKA / PRACA
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do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

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

75% wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

Wallenroder Str. 1 Haus B

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

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
Ambulanter Pflegedienst "Galerie"

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

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

Firma 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.

Firma poszukuje BRYGADZISTE/BRUKARZA
Wymagania: doświadczenie na stanowisku 

brukarza, komunikatywna znajomość 
języka niemieckiego

Zarobki: 3.000 – 4.000 € brutto
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

info@germanygroup.de, 00 49 151 587 54 338

Ambulanter P�egedienst in Berlin-Wedding sucht:
Qualitätsbeauftragte/stellv. 
Pflegedienstleitung, Bürokraft/Sekretärin, 
Pflegefach- und –hilfskräfte
Festanstellung, super Team, gute Bezahlung
Interessenten bitte melden unter
Tel.: +49 30 4613010 oder
info@sozialstation-biedermann.de
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Zatrudnimy osobę na stanowisku 
HANDLOWCA .  

Praca w międzynarodowym środowisku oparta na 
kontaktach z klientami, dająca duże możliwości 

rozwoju osobistego.  Charakter pracy 
dynamiczny i mobilny, zapewniający 

rozwój �nansowy.

All-�sh mbH czołowy niemiecki importer mrożonych ryb 
i owoców morza szuka wsparcia w swoich trzech biurach: 
Berlin, Kiel, Gronau.

Kwali�kacje:
wykształcenie: ukończone studia marketing i zarządzanie/ 
ekonomia (lub doświadczenie na podobnym stanowisku)

mile widziane doświadczenie w handlu i zainteresowanie 
branżą spożywczą

język niemiecki i angielski min na poziomie B1

Osobowość:
szukamy gracza zespołowego, który realizuje wspólne 
zadania ale potra� również skupić się na osobistych celach. 
Osoby odpowiedzialnej, zaufanej i lojalnej.

Prosimy o wysyłanie aplikacji wraz z wszystkimi 
formularzami (cv, życiorys, zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych etc.) oraz Państwa wymagania 

�nansowe na nasz adres e-mailowy: 
bewerbung@all-�sh.de 

Diakonie-Stationen 
Charlottenburg-Wilmersdorf  

Examinierte Kranken-/Altenp�eger/in 
sowie P�egehelfer/in (Teilzeit/Vollzeit)
für unsere ambulanten P�egedienste in 
Charlottenburg und Wilmersdorf gesucht. 
Wir wünschen uns: 
Sie verfügen über eine positive Grundeinstellung 
gegenüber alten, kranken und behinderten Menschen, 
haben Erfahrung in der ambulanten P�ege und 
Einfühlungsvermögen. Sie besitzen ein freundliches 
Auftreten, sind zuverlässig, teamfähig, �exibel und 
haben eine hohe fachliche Kompetenz bei der 
eigenständigen Versorgung unserer Patienten.
Wir bieten Ihnen: 
Gute Arbeitsbedingungen, tari�iche Vergütung, 
zusätzliche Altersvorsorge, Entwicklungsmöglichkeit, 
aufgeschlossenes Team, Fort- und Weiterbildungen.
Bewerbungen an: 
info@diakonie-charlottenburg.de
www.diakonie-charlottenburg-wilmersdorf.de

Zatrudnimy REJESTRATORKI MEDYCZNE 
(MFA/ ARZTHELFERIN) w przychodni urologicznej w Berlinie
na 1 (cały etat), również na 1/2 lub 3/4 etatu. Mile widziane 
doświadczenie, lecz niekonieczne. Osoby chętne prosimy 
o kontakt mailowy: info@urologie-neukoelln.de lub pod 

numerem telefonu: 030 6866504, CV można również wysłać 
na adres: Praxis für Urologie E.A.Faragallah, 

Karl-Marx-Str.80,12043 Berlin

Praca od zaraz!

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

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

Do naszych hoteli w centrum Berlina 
poszukujemy pokojówek i pokojowych

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

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

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

• Z upływem czasu możliwość awansu

MÓWIMY PO POLSKU!!!

Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne w każdy 
wtorek i czartek od 10:00 do 14:00

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Kraftfahrer für 
Autotransporte. Verfügen sie über die Führerscheinklassen 

BE/ CE/ C1E, dann sind sie bei uns genau richtig.
Rufen sie uns unter: +4917634953080 an oder 

kommen sie vorbei.
M.H. Auto Service, Gerlinger Str. 30, 12353 Berlin

         Kontakt w języku polskim:           Magdalena Maliszewska                  tel.: (030)30205684 SMS lub          WhatsApp 0162 218 93 35 
 

magdalena.maliszewska@asta-management.de 
 
Jesteśmy niemiecką firmą świadczącą dla Kandydatów bezpłatne usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy w branży medycznej na rynku berlińskim. 
Nasi Klienci oferują stałe zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę 
o pracę. Poszukujemy pracowników ze znajomością języka niemieckiego: 
 
▪ Asystentek Stomatologicznych          ▪ Diagnostów Laboratoryjnych 
▪ Techników Dentystycznych               ▪ Fizjoterapeutów  
▪ Techników Elektroradiologów            ▪ Pielęgniarek 
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Wir suchen zum sofortigen Arbeitsantritt 
Karosseriebauer. Sie sollten Erfahrungen im 

jeweiligen Beruf haben.
Vorstellungen bei:

�����������������������������������

	�����������������������
�����������

Wir suchen zum sofortigen Arbeitsantritt 
Lackierer. Sie sollten Erfahrungen im 

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

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

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

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

Wir suchen für unsere 96 jährige Mutter eine 24 Stunden 
Pflegerin für 3 Tage pro Woche. Tel.: 8136086 oder 3349422
 
Poszukujemy pomoc domową w Charlottenburg. Kobietę 
30-50 lat. 2 x tygodniu na Mini Job. niemiecki jezyk podstawowy 
wymagny. Tel.: 017647682018 lub mail eva.mischau@t-online.de 

Szukam stolarza, montera mebli na wymiar, do 450 € Basis.
Tel.: 030 92405384 lub 0151 59119112

Zatrudnimy mechanika maszyn rolnych i ciężarówek 
z znajomością języka niemieckiego na stale. Prosimy o kontakt 
u Pana Oliver Kukuk, kierownik Retec GmbH poprzez stronę 
www.m.retec-berlin.com

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

Haushaltshilfe tierlieb
für priv., kinderlosen HA, Führerschein erforderl., 

Mo-Fr Vollzeit. Berlin-Steglitz. Tel.: 030 86200925

POKOJÓWKI/POKOJOWYCH ORAZ 
KIEROWNIKÓW ZESPOŁU

Podstawowa znajomość niemieckiego 
mile widziana

Kontakt od godziny 10.00 
+49 176 57992419; +49 171 7180099

Biuro: 030/29364984

Firma usług hotelarskich THS w Berlinie
przyjmie do pracy od zaraz
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Nasza powszednia wieża Babel
Latem w pociągu... (dokończenie)

W tekście z poprzedniego numeru przyglądaliśmy się 
różnym konfiguracjom językowym w rodzinie. Zdą-
żyłem omówić dwie z nich, gdzie dorośli i dzieci po-
sługiwali się dwoma językami: polskim i niemieckim, 
w różnym stopniu ich opanowania. Do skomentowa-
nia została mi jeszcze trzecia sytuacja, która przed-
stawia sytuację dzieci, wzrastających w otoczeniu, 
w którym znaczącą rolę odgrywają trzy języki. Przy-
pomnijmy więc, jak wyglądała scenka z pociągu...

...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. Na-
sze zdumienie było jeszcze większe, kiedy kobieta 
odebrawszy telefon zaczęła do niego mówić łamaną 
polszcyzną, na co dzieci zareagowały krzycząc: Tata, 
tata!

Rozwiać wątpliwości

Często postronni lub niewtajemniczeni świadkowie 
takich sytuacji językowych ulegają zwątpieniu. Zadają 
sobie pytanie: po co, aż tak komplikować dzieciom ży-
cie? Albo czy to nie jest szkodliwe dla rozwoju mowy, 
takie językowe pomieszanie z poplątaniem?

Odpowiedzi na te pytania są zaskakująco proste i na 
szczęście dla nas bardzo jednoznaczne. Zakładając, 
że spełnione są warunki, o których pisałem w dwóch 
poprzednich tekstach czyli: naturalne przypisanie ję-
zyków i konsekwentny podział w myśl zasady jedna 
osoba jeden język lub też język rodziny i język oto-
czenia – możemy spać spokojnie. W takiej sytuacji 
wielojęzyczność nie jest szkodliwa dla rozwoju mowy 
a nasze dzieci nie otrzymują od nas niepotrzebnego 
skomplikowania sytuacji komunikacyjnej tylko niepo-
wtarzalną szansę lepszego rozwoju nie tylko kompe-
tencji kognitywnych ale też na przykład socjalnych. 

Dlaczego? Gdyż, zgodnie ze statystykami Światowej 
Organizacji Zdrowia, to wielojęzyczność jest na świe-
cie sytuacją o wiele częściej spotykaną, niż wzrasta-
nie w środowisku monolingwistycznym.

Najlepsza jakość

Wracając do pociągu do Fryburga – mama An-
gielka daje swoim dzieciom najlepszą jakość na-
uki mowy rozmawiając z nimi po angielsku, polski 
ojciec tych dzieci czyni to samo, pozostając kon-
sekwentie przy polskim, natomiast otoczenie tej 
rodziny, mieszkającej w niemczech (przedszkole, 
szkoła, przyjaciele, media), zapewni jej jakościowo 
dobry kontakt z językiem niemieckim.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, kiedy rodzice 
czy opiekunowie dzieci, mniej lub bardziej świado-
mie decydują się na wychowanie w wielojęzycz-
ności, nie bazującej na ich językach ojczystych 
(lub też tzw. pierwszych). Tu sytuacja się nieco 
komplikuje. Ale o tym będę pisał następnym ra-
zem. Natomiast na koniec tego tekstu chciałbym 
przypomnieć nasz dekalog. Dobrze jest do niego 
wracać, zwłaszcza analizując różne sytuacje i konfi-
guracje językowe.

Dwujęzyczność: 
dziesięć praktycznych wskazówek

Oto dziesięć kluczowych aspektów wspierania 
prawidłowego rozwoju mowy w przypadku dwu- 
i wielojęzyczności:

1. Naturalne przypisanie języków.
2. Konsekwentny podział w myśl zasady: jedna osoba 
jeden język albo język rodziny i język otoczenia.
3. Konsekwentne zachowywanie reguł w okresach 
trudnych dla rozwoju mowy.
4. Dążenie do równowagi między językami.
5. Aktywnie pozytywne nastawienie do dwu- i wielo-
języczności.
6. Unikanie sytuacji mieszania języków.
7. Świadome i aktywne kreowanie sytuacji wspierają-
cych słabszy język.
8. Ostrożność w stawianiu wymagań poprawności 
słabszemu językowi.
9. Przekonanie, iż wielojęzyczność nie prowadzi do 
zaburzeń (rozwoju) mowy.
10. W sytuacjach problemowych, szukanie porad 
u specjalistów.

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

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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Polacy i Niemcy są dla siebie 
stworzeni

- twierdzi Steffen Möller, popularny niemiecko-polski kabareciarz 
i autor, który niedawno był gościem Moniki Sędzierskiej w studiu radia 
COSMO po polsku.

Trudno w to uwierzyć, ale tematem naszej rozmowy będzie ... miłość. 
„Weronika, dein Mann ist da! – Wenn Deutsche und Polen sich lieben“ 
to tytuł Twojej najnowszej książki. Korci mnie, żeby zapytać, kim jest 
Weronika, ale zostawmy odpowiedź na koniec. Jak w kryminale.

To bardzo dobry pomysł.
 
Właściwie dziwię się, że książka o parach polsko-niemieckich ukazuje 
się dopiero teraz, bo przez lata Polki były najczęściej poślubianymi cu-
dzoziemkami w Niemczech. Ty wprawdzie oparłeś się temu trendowi, 
bo nie widzę obrączki na palcu, ale temat nie jest Ci obcy.

Nie noszę obrączki, ale doświadczenia mam, choć niewidoczne. 
Książka jest częściowo oparta na moich własnych doświadczeniach, 
ale w głównej mierze opiera się na relacjach innych osób. Na swojej 
stronie fejsbukowej opublikowałem 5 pytań, na które dostałem morze 
odpowiedzi. Dodatkowo w Monachium spotkałem się z dwiema bardzo 
ciekawymi grupami. Jedna składała się z 42 Polek, w większości ma-
jących niemieckich mężów. Kilka tygodni później spotkałem się z dru-
gą grupą, a mianowicie z ich mężami. Zebrałem relacje z obu stron.

Nagrywałeś te rozmowy?

Tak, sporządziłem protokół. Potem dostałem jeszcze bardzo dużo 
emaili. Moja praca polegała na tematycznym uporządkowaniu tych 
odpowiedzi. No i tak powstała książka podzielona na 4 księgi – cztery 
etapy miłości.

Zaczynasz od tego, jak wygląda pierwszy flirt, wizyta u przyszłych 
teściów, wymarzone wesele i wspólne wychowywanie dzieci. Co 
było największym problemem w tych związkach? O co najczę-
ściej kłócą się pary polsko-niemieckie?

Największym problemem jest to (i tu muszę uciec się do stereotypów, 
bo się potwierdziły), że strona niemiecka, czyli męska, jest uważana 

za bardziej racjonalną, opanowaną, ale też chłodną. Brakuje emocji. 
A odwrotnie – Niemcy o Polkach mówili zazwyczaj, że żona codzien-
nie zaskakuje ich czymś nowym, gotuje zupę bez instrukcji. Oni lubią 
planować, a ich żona nie. O to często chodziło.

Często zgrzyta na tym polu?

Tak, zgrzyta, ale pod koniec książki próbuję odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego jednak większość tych małżeństw się udaje, bo wskaźnik 
rozwodów jest w przypadku polsko-niemieckich małżeństw niższy, niż 
w przypadku par niemiecko-niemieckich. Jest mniej więcej na pozio-
mie rozwodów w Polsce, czyli w Polsce ok. 32% a w Niemczech 39%. 
Wynika z tego, że polsko-niemieckie małżeństwa mają o dziwo lepsze 
szanse niż niemiecko- niemieckie. Dlaczego tak jest? Jedna z moich 
odpowiedzi, a jest ich kilka, brzmi tak, że właśnie ta polska emocjonal-
ność i niemieckie planowanie zazębiają się i uzupełniają. Widocznie 
jesteśmy dla siebie stworzeni!

Jest jakiś współny mianownik tych związków? Co łączy te pary?

To może zabrzmieć dziwnie, ale chyba... miłość. Na pierwszy rzut oka 
byłem zaskoczony tym, że ludzie woleli opowiadać o problemach, niż 
o pozytywach. Taka jest chyba natura ludzka, tak samo jak patrzymy 
na obywateli innego kraju – na początku rzuca nam się w oczy to, co 
jest inne. Im bardziej drążyłem podczas rozmów, tym bardziej wycho-
dziło na jaw, że ludzie kochają swojego Niemczura czy swoją Polkę. 
To było rozbrajające, jak dokuczali sobie nawzajem, np. jedna wyty-
kała swojemu męzowi, że on nie lubi firanek, a ona lubi firanki i kłócą 
się o firanki. Ale zazwyczaj były to rozmowy pozytywne. Natomiast 
w książce są też rozmowy inne, trochę przykre.

Podejmujesz również wątek polsko-niemieckich par homoseksu-
alnych, choć jest ich zdecydownie mniej. Jakie mają problemy?

Prowadziłem rozmowę z polsko-niemiecką parą lesbijską. To było rok 
temu, teraz sytuacja może troszeczkę się zaostrzyła, ale już wtedy 
zdania były podzielone. Moja rozmówczyni mówiła, że w gazetach 
dużo się pisze o trudnej sytuacji, ale w życiu codziennym jako lesbij-
ka nie czuła się dyskryminowana w Polsce. Natomiast jej niemiecka 
partnerka bardziej się bała, bo znała Polskę tylko z gazet. I ta druga 
ją uspokoiła, że tak naprawdę Polacy są dosyć tolerancyjni, ale więk-
szość jeszcze nie miała kontaktu z tym środowiskiem. To w pozytyw-
nym sensie mnie zaskoczyło.

Po tych rozmowach stałeś się chyba ekspertem od par polsko-
-niemieckich. Zamierzasz prowadzić terapie?

Mam taki plan. Już zamówiłem biały fartuch, bo za chwilę rozpocz-
nę występy w Niemczech jako terapeuta par. Za mało jest możliwości 
rozmowy na te tematy. Przydałyby się grupy terapeutyczne, złożone 
z mężów polskich kobiet albo żon niemieckich mężczyzn. Istnieje ol-
brzymia potrzeba rozmowy z innymi, którzy dzielą ten sam los.

Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden stereotyp. Dlaczego w mał-
żeństwach przeważa konstelacja on - Niemiec, ona - Polka?

To był ciężki rozdział i nie mogę Ci wprost odpowiedzieć. To jest za-
wikłana teoria. Otrzymywałem czasami bardzo brutalne wypowiedzi, 
np., że niemieccy faceci wybierają Polki, bo Niemki są brzydkie. Druga 
strona uważała, że nasi faceci wybierają Polki, bo są słabi i niewy-
emancypowani i nie mogą stanąć na wysokości zadania. To wszystko 
cytuję w książce. Wyszło mi 5 teorii na ten temat, czasem są sprzecz-
ne ze sobą. Na końcu jednak znalazłem odpowiedź dość dziwną, ale 
wydaje mi się, że jest prawdopodobna.

Odpowiedź poznają Ci, którzy przeczytają Twoją książkę, albo 
przyjdą na spotkanie. Kiedy odbędą się wieczory autorskie w Ber-
linie?

W Berlinie odbędą się dwa spotkania. 2 i 3 pażdziernika w Pfefferber-
gu w dzielnicy Prenzlauer Berg.

Od 25 lat krążysz między Polską a Niemcami. Czy nadal bawi Cię 
to, że w jednym świecie jesteś celebrytą, rozpoznawanym na uli-
cy, a w drugim możesz spokojnie wtopić się w tłum, przyjechać 
do rozgłośni rowerem, bez ochroniarzy?

Tak. W zeszłym tygodniu spędziłem cały tydzień w Warszawie, ponie-
waż jako prawdziwy Polak kupiłem sobie mieszkanie. To jest za każ-
dym razem niesamowita podróż. Chodziaż pociągiem jedzie się tylko 
6 godzin z Warszawy do Berlina, wciąż jest to skok kulturowy. W okre-
sie wakacyjnym wszyscy mnie pytają dokąd wyjeżdżam. A ja jeżdżę 
cały rok! Wakacje mam 12 razy w roku, bo co miesiąc jestem w War-
szawie. Właśnie po to są wakacje, żeby zmieniać otoczenie i ja mam 
ten przywilej. Każdy Polak mieszkający w Berlinie zna to doskonale.

Na koniec miałam zapytać o Weronikę, dla której nie nauczyłeś się 
polskiego i nie wyjechałeś do Polski. Kim jest tajemnicza Weronika?
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Zawsze jestem gdzieś pomiędzy
Z dziennikarką i pisarką Emilią Smechowski rozmawiała Monika Sę-
dzierska.

Zaledwie rok temu promowała Pani swą pierwsza książkę „Wir 
Strebermigranten” o emigracji do Niemiec. W sierpniu ukazała 
się Pani kolejna publikacja: „Rückkehr nach Polen“, która opo-
wiada o Pani doświadczeniach po powrocie do Polski. Odnoszę 
wrażenie, że szybko Pani żyje.

Wiedziałam, że skoro chcę napisać książkę o Polsce, to muszę to zro-
bić przed jesiennymi wyborami. Chciałam uchwycić tę bardzo intere-
sującą sytuację w kraju. Zmusiłam się do tego, żeby pisać podczas 
pobytu w Polsce.

Co było pierwsze? Pomysł, by po 30 latach wrócić do Polski, czy 
żeby napisać książkę?

Od paru lat myślałam, żeby wrócić na dłużej do Polski. Nie tylko na 
urlop, czy zawodowo po research dla gazety, tylko po to, żeby tam 
żyć. Mieć mieszkanie, sklep, przedszkole dla córki. Prowadzić normal-
ne, codzienne życie. Myślałam o tym bardzo często. Dopiero później 
zdecydowałam, żeby napisać drugą książkę. O tym, jak się tam żyje.

Dlaczego Gdańsk, a nie jakieś inne miasto?

Mam rodzinę w Gdańsku. Babcia i dziadek już nie żyją, ale mam cio-
cię, kuzyna i kuzynkę. Wiedziałam, że skoro przyjadę do Polski sama 
z córką, to będę potrzebować pomocy. Po drugie, Gdańsk bardzo mi 
się podoba. Bardzo dobrze się tam zawsze czułam na urlopie. Nie za 
bardzo lubię Warszawę. Nie chciałam żyć w stolicy, bo jak chce się 
zrozumieć Niemcy, to też nie jedzie się do Berlina. Berlin to nie Niem-
cy, a Warszawa to nie Polska, więc nie chciałam tam mieć swojej bazy. 
Jeździłam po całym kraju, ale chciałam żyć w mniejszym mieście.

Miała Pani 5 lat, kiedy wyjechała Pani z rodzicami z Wejherowa 
do Berlina Zachodniego. Nie znała Pani życia w Polsce. Co było 
największym zaskoczeniem podczas rocznego pobytu? 

Że kraj jest tak podzielony. Ludzie już nie rozmawiają ze sobą, nie 
kłócą się. Czytałam o tym w niemieckiej i polskiej prasie, że kraj jest 
podzielony i wyobrażałam sobie, może trochę naiwnie, że ludzie kłócą 
się na ulicy, że jest debata. Że są tematy ważne dla ludzi, ale tego 
nie ma. Jest raczej milczenie. Każdy wie, po której stronie stoi i to 
mu wystarcza.

Zdziwiło Panią, że w polskich domach rzadko rozmawia się o po-
lityce?

Tak, nie rozmawia się w ogóle. Albo rozmawia się z tymi, którzy mają 
takie samo zdanie. To nie jest kłótnia, debata, dyskusja. Nie ma mo-
tywacji, żeby przekonywać kogoś do swoich racji. Każdy czuje się do-
brze po swojej stronie, ma swoje media, swoich bohaterów i to wystar-
cza. To mnie bardzo zdziwiło.

Jak Polacy traktowali niemiecką dziennikarkę, która pisze o Pol-
sce?

Problem w tym, że nie jestem wyłącznie niemiecką reporterką lecz 
polsko-niemiecką. Dla niektórych ludzi jestem zdrajcą, ponieważ wy-
jechałam z kraju. Rozpoznają to, kiedy mówię po polsku, bo mam nie-
miecki akcent i czasem brakuje mi słów. Do tego jestem dziennikarką, 
a dziennikarzom w Polsce trudno dotrzeć do ludzi. Potrzebowałam 
dużo czasu, żeby ludzie zrozumieli, że ja się interesuję Polską, że nie 
zależy mi na szybkich cytatach, tylko naprawdę chcę zrozumieć.

Czego się Pani dowiedziała z tych rozmów?

Kiedy spotkałam się z rolnikiem we wschodniej Polsce to byłam za-
skoczona, że ludzie są otwarci. Ten rolnik chciał wiedzieć jaka jest 
sytuacja z uchodźcami w Niemczech, dlaczego uważam, że uchodź-
cy nie są takim dużym problemem. Nawiązała się rozmowa. Tego się 
nie spodziewałam.

Po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza była Pani w Gdań-
sku. Napisała Pani wtedy: „Po raz pierwszy czuję się Polką, gdań-
szczanką”. To był przełom?

Cały czas w Polsce czułam się reporterką, która patrzy na świat z dy-
stansem, choć zawsze próbuje zrozumieć, co widzę. Przez cały rok 
trzymałam dystans. Kiedy doszło do zabójstwa byłam w Gdańsku. Śle-
dziłam wiadomości w domu i zastanawiałam się, co się stało. Kiedy 
wyszłam z córką na starówkę, było tam mnóstwo ludzi. Obserwowa-
łam ten tłum, robiłam notatki. Ludzie płakali, z głośnika leciała piosen-
ka The Sound of Silence. W tym momencie w tłumie zrozumiałam, że 
ten dystans to jest fake, że jednak jestem Polką. Nie chciałam już być 
niemiecką reporterką, która pisze książkę po niemiecku. Zrozumiałam, 
że ta sytuacja była okropna, trudna i smutna.

Dlatego w podtytule książki użyła Pani słowa Heimatland? Polska 
jest heimatem?

To jest kraj mojego dzieciństwa. Bardzo tęskniłam za Polską przez 
lata. To była łatwa tęsknota, bo tęsknić jest łatwo. Nie trzeba wyjeż-
dżać, żyć, można po prostu tęsknić. Ja tęskniłam za babcią, za rybą, 
za morzem i za dzieciństwem. Po powrocie do Polski stwierdziłam jed-
nak, że to nie jest ten sam kraj, kraj mojego dzieciństwa.

Ile polskości odkryła Pani w sobie?

Ja zawsze jestem pomiędzy. Czasami czuje się bardziej Polką, cza-
sami Niemką, ale nigdy nie jestem po jednej stronie. Zrozumiałam, 
że Polska to kraj, który bardzo kocham i chętnie tam jestem, ale koło 
się nie zamknęło. A tego właśnie oczekiwałam, że przyjadę do domu 
i coś się zamknie, coś się skończy. Ale tak nie było. Zrozumiałam, że 
to może nigdy nie nastąpić. Ludzie, którzy są uchodźcami, czy migran-
tami, zawsze będą pomiędzy.

Wyjechała Pani z 4-letnią córką, która nagle znalazła się w obcym 
świecie, tak jak Pani 30 lat temu. Nie bała się pani tego ekspery-
mentu?

Myślałam o tym, że córka jest w podobnym wieku, że też ją wyrywam 
z Berlina. Zastanawiałam się, czy to dla niej będzie szokiem, czy nie, 
ale myślę, że dla mnie wyjazd był trudniejszy, bo rodzice zadecydo-
wali, że nie możemy w Niemczech mówić po polsku. To był dla mnie 
duży problem. Teraz skupiłam się na tym, żeby nie powtarzać tego błę-
du w Polsce i moja córka, jeśli chce, może rozmawiać po niemiecku. 
Nie musi wybierać między jednym językiem a drugim. Może używać 
obu języków.

Najczęściej udziela pani wywiadów po niemiecku. Kiedy roz-
mawiamy o Pani książce po polsku jest Pani inną Emilią czy tą 
samą? W którym języku czuje się Pani bardziej sobą?

Zawsze czuję się bardziej sobą, kiedy mówię po polsku, nawet jeśli 
zdarzają się błędy. Teraz trochę się zmieniło, bo mam wrażenie, że 
mówiąc polsku, jestem bardziej dzieckiem, bo to język, którego na-
uczyłam się w dzieciństwie. Z kolei niemiecki jest językiem mojej 
pracy, w którym też piszę. O wiele lepiej mogę się wypowiadać po 
niemiecku na trochę trudniejsze tematy. Zmieniło się to, że się już nie 
wstydzę, choć wstyd długo mi towarzyszył. Najpierw wstyd bycia Po-
lką w Niemczech, później wstyd, że już nie umiem mówić tak dobrze 
po polsku jak kiedyś i robię błędy. Już miałam dosyć tego wstydu!

Wróciła Pani do Niemiec. Jeździ pani między Hamburgiem 
a Gdańskiem. Tęskni Pani za Polską?

Brakuje mi Gdańska, bo zakochałam się w tym mieście. Brakuje mi 
morza. Gdańsk bardzo mi się podoba, bo nie jest za duży ani za mały. 
Bardzo dobrze się tam żyje.

Dziękuję za wizytę w studiu COSMO - Radio po polsku!
Emilia Smechowski - rbb/Monika Sedzierska 

Weronika to nieznana mi osoba. Znalazłem pewne ogłoszenie na la-
tarnii w Berlinie. Niemiecki chłopak poznał podczas tańca jakąś dziew-
czynę, która miała na imię Weronika i szuka jej wszędzie, bo tak sym-
patycznie im się rozmawiało. Chce ją znaleźć i ja mu w tym pomagam 
w książce.

Trzymamy kciuki za pomyślne poszukiwania!

Dziękuję!
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Naszą mekką był Berlin 
Zachodni

Gościem Macieja Wiśniewskiego w studiu radia COSMO po polsku 
była Joanna Czapska - germanistka, tłumaczka, socjolożka oraz 
działaczka środowisk imigranckich i lesbijskich w Berlinie.

Przyjechała pani do Berlina w 1981 r. Dlaczego zdecydowała się 
Pani na przeprowadzkę z rodzinnej Warszawy?

To miłość przyprowadziła mnie do Berlina Zachodniego. Byłam mło-
dą lesbijką i po prostu zakochałam się. Z moją orientacją seksual-
ną w Polsce nie potrafiłam sobie dać rady. Brakowało mi wzorców 
i wsparcia. Czułam się samotna, niezrozumiana, a nawet niezbyt nor-
malna.

Pani orientacja kształtowała się w latach 60. i 70. W ówczesnej 
Polsce homoseksualizm był tematem tabu.

To był temat tabu, lęku i wielkiej samotności. Ale dość szybko we-
szłam w kontakt z niemieckimi feministkami. Jako studentka podczas 
wakacji byłam opiekunką grup niemieckojęzycznych, które przyjeż-
dżały do Polski. Poznałam dziewczyny z Berlina Zachodniego, w jed-
nej z nich się zakochałam i po ukończeniu studiów zdecydowałam się 
na przyjazd do tego miasta. To był dla mnie idealny krok. Dość szybko 
trafiłam do organizacji, która wówczas nazywała się Stowarzyszenie 
Homoseksualnych Kobiet i Mężczyzn. Pod wspólnym dachem prowa-
dziliśmy pracę z tym środowiskiem. Pracowałam tam, jednocześnie 
studiowałam socjologię na Wolnym Uniwersytecie i przez pierwsze 
lata w Berlinie dojrzewała moja lesbijska tożsamość.

Jak wyglądało tamto środowisko w Berlinie Zachodnim w la-
tach 80.?

Berlin Zachodni lat 80. był wspaniałą wyspą otoczoną murem i mekką 
dla najrozmaitszych indywiduów. Przyjeżdżało tu mnóstwo młodych 
ludzi, którzy chcięli uniknąć służby wojskowej. Mur otaczał, ale mur 
również chronił. Berlin Zachodni był miastem nieco zaniedbanym, 
ale stwarzał wiele możliwości rozwoju: artystycznego, kulturalnego, 
naukowego, no i seksualnego. Środowisko lesbijskie i gejowskie 
w Berlinie Zachodnim kwitło. Było wiele lokali, dyskotek, kawiarni, 
restauracji wyłącznie dla kobiet. Dziś o tym w ogóle nie ma mowy. 
Było stowarzyszenie, o którym wspominałam, które prowadziło po-
radnictwo dla gejów i lesbijek, pomagając im również po prostu wyjść 
z szafy, czyli dokonać coming outu.

Nie było wówczas problemu dyskryminacji?

Ten problem istniał również wtedy, ale to środowisko było wówczas 
tak liczne, że zawsze była możliwość znaleźć się w grupie osób o po-
dobnej orientacji, znaleźć miejsce, w którym tej dyskryminacji nie 
było. W tej chwili w Berlinie mamy tylko jedną kawiarnię wyłącznie dla 
kobiet. Sytuacja jest nieporównywalna z okresem lat 80. Oczywiście 
wiele się zmieniło, np. określenie tego środowiska – LGBTI. Jesteśmy 
więc wiekszą grupą, jesteśmy bardziej widoczni, bardziej akceptowa-
ni, mamy możliwość zawierania jednopłciowych związków małżeń-
skich. Ale z drugiej strony jeśli chodzi o homofobię i dyskryminację, 
to zmieniło się niezbyt wiele. Jest więcej tolerancji, ale w przestrzeni 
publicznej jest też więcej homofobicznego klimatu i ataków na gejów, 
lesbijki czy osoby trans.

A jak pani odbiera ataki na homoseksualistów w Polsce?

Joanna Czapska - rbb/Maciej Wiśniewski 

Lód to towar coraz bardziej 
deficytowy

Satyryczny magazyn “Gaulojzes Golana” Klubu Polskich Nieudaczni-
ków za pośrednictwem anteny radia COSMO po polsku w tym roku 
ratuje Ziemię przed ekologiczną zagładą. “Rozmowa z ciekawym 
człowiekiem” to jeden z elementów magazynu:

Dobry wieczór Państwu, w naszej audycji, “Rozmowa z cieka-
wym człowiekiem”, moim gościem przy mikrofonie, a Państwa 
gościem przy odbiornikach jest Pani Wiktoria Madziak, członek 
zarządu firmy Lodex, dobry wieczór.

Dobry wieczór.

Czym zajmuje się Lodex?

No cóż, w sumie produkcją lodu. Oczywiście na ogromną skalę.

Ale początki nie były tak ogromne.

To prawda, zaczynaliśmy w garażu. Dzikie lata 90. Pierwsze puby 
potrzebowały lodu do drinków. 4 zamrażarki przywiezione z RFN-u 
i odmrożone palce. To był początek. Gastronomia szybko rosła, a z 
nią zapotrzebowanie na lód. Wynajęliśmy dwie hale produkcyjne i za-
częliśmy produkować lód na dużą skalę.

Dla ciągle rosnącej gastronomii?

Nie tylko. Z lodu robiliśmy śnieg. Ten sprzedajemy do dziś w Tatry, 
Beskid Niski, Bieszczady i Karkonosze. To na rynku rodzimym, ale 
naszymi głównymi odbiorcami są kraje alpejskie. Pogoda ich nie 
rozpieszcza, a turysta jest wymagający. To dopiero interes. A będzie 
jeszcze lepiej!

Cóż za zaradność!

Tutaj mniej zaradność, a bardziej klimat nam pomaga. A właściwie 
globalne ocieplenie. Nasze nowe fabryki produkują 24h na dobę, 7 
dni w tygodniu lód, którym wypełniamy luki w topniejących lodow-
cach.

I to pomaga?

Jeszcze nie wiemy, ale zapotrzebowanie jest ogromne. Właśnie sta-
wiamy kolejne fabryki. Problem mamy tylko z energią. Produkcja lodu 
wymaga dużo prądu.

Ojej. To straszne.

Właściwie nie. Im więcej zużywamy energii, tym wyraźniejsze zmiany 
klimatyczne, tym szybciej topnieją lodowce, tym większe zapotrzebo-
wanie na lód, tym większe nasze zyski.

I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Państwem. Moim go-
ściem przy mikrofonie była Pani Wiktoria Madziak, członek za-
rządu koncernu Lodex . Dziękuję bardzo za rozmowę.

Przeraża mnie to, z jaką nienawiścią i z jaką agresją traktowani są ci 
młodzi ludzie w Polsce.

Obecnie pracuje Pani w centrum „Rad und Tat: Offene Initiati-
ve Lesbischer Frauen“ w Neukölln, które w tym roku obchodzi 
30-lecie działalności.

„Rad und Tat” powstało tuż przed zjednoczeniem Niemiec jako cen-
trum pomocy dla lesbijek ze szczególnym uwzględnienien tych ko-
biet, które są już stare bądź mają problem z poruszaniem się. Dziś 
oprócz poradnictwa psychosocjalnego, poradnictwa dla osób, które 
są niepewne swojej orientacji, wsparcia grup coming out, mamy też 
specjalny program dla pań starszych lub ograniczonych ruchowo na 
tyle, że same nie mają możliwości utrzymywania kontaktów ze środo-
wiskiem lesbijskim. Ja koordynuję grupę ok. 20, 30 dziewczyn i pań, 
które swój wolny czas poświęcają na spotkania np. ze starszymi les-
bijkami, które mieszkają same, a mają potrzebę kontaktu i rozmowy. 
Nasze panie odwiedzają je w domach starców, wychodzą na spacery, 
utrzymują z nimi kontakt, przychodzą razem z nimi do „Rad und Tat” 
na nasze imprezy kulturalne. Działa to wspaniale. Młode dziewczyny 
darują starszym kobietom swój czas, a jednocześnie same z pierw-
szej ręki dowiadują się, jak wyglądało życie lesbijek przed 50ciu, 
60ciu laty.

Dziękuję za rozmowę.
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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  
Tel.: 030 / 39 90 29 64  I  info@dr-zawadzki.de

Implanty
Zabiegi pod narkozą
Wszystkie zabiegi 
chirurgiczne dotyczące
jamy ustnej

Leczenie laserem 
Radiologia cyfrowa - 3D
Botox/wypełnianie zmarszczek
kwasem hialuronowym 

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

ZDROWIE

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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ZDROWIE



 
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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00
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ZDROWIE

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

KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 
9/U1

70-485 SZCZECIN

STOMATOLODZY WSZYSTKICH 
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

OD 15 LAT WYKONUJEMY I SKUTECZNIE REALIZUJEMY 
KOSZTORYSY DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH WE 
WSZYSTKICH NIEMIECKICH KASACH CHORYCH.

NIEMIECKIMI GABINETAMI

- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYSÓW PRZEZ 
NIEMIECKIE KASY CHORYCH

-  GWARANCJA UZYSKANIA ZWROTU FINANSOWEGO Z 
NIEMIECKIEJ KASY CHORYCH ZA WYKONANE 
LECZENIE W POLSCE

- SZYBSZA REALIZACJA PLANÓW LECZENIA ORAZ 
WYSOKA JAKOŒÆ US£UG PROTETYCZNYCH

- ZAJMUJEMY SIÊ TRUDNYMI PRZYPADKAMI Z 
ZAKRESU PROTETYKI, CHIRURGII, PERIODONTOLOGII, 
ORTODONCJI I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

pacjentów z Polski, Niemiec i 
Skandynawii.

Zadzwoñ i umów wizytê

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN

Istniejemy od blisko 30 lat. 
Zaufa³o nam ponad 15 000

+48 606 992 580 
+49(0)33 333 533 399 

www.ra-dent.com.pl

sylwia.cena@ra-dent.com.pl

-   OSZCZÊDNOŒÆ   DO   50%   W   PORÓWNANIU   Z   

-  NOWOCZESNY SPRZĘT, INNOWACYJNE METODY    
LECZENIA, WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

- NOWOŚĆ ~ LASEROWE WYBIELANIE ZĘBÓW

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

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

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
Tel.: 4933090 • Badstraße 11 13357 Berlin-Wedding

www.ortho-praxis-gesundbrunnen.de
 • 

Ortopeda i traumatolog
Dr. med. Marek Rutkowski
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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".

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
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ZDROWIE

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

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

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

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING
Czwartek godz. 19.00 - 21.00 

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

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

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

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

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

soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

ALKOHOLIZM
- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin

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

lek. med. Marek Kubicki
specjalista intensywnej terapii

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

PORADY 
Z NASZEJ POLSKIEJ APTEKI
Często w naszych aptekach spotykamy się z py-
taniami dotyczącymi problemów zdrowotnych na-
szych pacjentów. Proponujemy Państwu serię arty-
kułów opisujących niektóre zagadnienia zdrowotne. 
Pierwsze kilka artykułów to ważne informacje o cu-
krzycy i jej powikłaniach. Jednocześnie organizuje-
my dla posiadaczy karty stałego pacjenta cykl spo-
tkań o zdrowiu. W październiku, z polskojęzycznym 
podologiem, na temat stopy cukrzycowej. Zainte-
resowanych zapraszamy na zapisy, osobiście, we 
wrześniu, w jednej z naszych aptek. Jak zawsze, 
chętnie służymy poradami na miejscu. Przy czym 
w aptece Alte Roland, ze względu na okres urlo-
powy, porady po polsku odbywają się w środy i w 
soboty. Ucieszą nas również Państwa komentarze 
oraz uwagi dotyczące tematów naszych artykułów.
O cukrzycy w prostych słowach
Cukrzyca należy do niechlubnego grona chorób cywilizacyjnych. 
W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost liczby zachoro-
wań, co ma związek z powszechnym odżywianiem się w niewła-
ściwy sposób i niewystarczającą ilością ruchu. Jest to podstęp-
na choroba, ponieważ przez długi okres rozwija się, nie dając 
uciążliwych objawów, przez co często jest bagatelizowana przez 
pacjentów. Lekceważenie cukrzycy jest dużym błędem, ponie-
waż nieleczona prowadzi do rozwoju groźnych powikłań, takich 
jak uszkodzenie naczyń krwionośnych, które może prowadzić 
do rozwoju tak zwanej stopy cukrzycowej, niewydolność nerek, 
a nawet utrata wzroku.

Rodzaje cukrzycy
Istnieją dwa podstawowe typy cukrzycy. Cukrzyca typu pierw-
szego spowodowana jest utratą zdolności trzustki do produkcji 
insuliny, pojawia się najczęściej w młodym wieku i ma gwałtow-
ny przebieg. Insulina jest hormonem, który pobudzając transport 
glukozy z krwi do wnętrza komórek, powoduje zmniejszenie jej 
stężenia we krwi. U osób w starszym wieku znacznie częściej 
mamy do czynienia z cukrzycą typu drugiego, za której rozwój 
odpowiada spadek wrażliwości tkanek na działanie insuliny. Ten 

typ cukrzycy jest związany z otyłością i nieprawidłowym odżywia-
niem. Oprócz tego wyróżnia się cukrzycę ciężarnych, która może 
pojawiać się u kobiet w ciąży i ustępuje samoistnie po porodzie.

Objawy
Cukrzyca w początkowej fazie przebiega praktycznie bezobja-
wowo. W miarę rozwoju choroby mogą się pojawiać takie objawy 
jak wzmożone pragnienie i zwiększona częstość oddawania mo-
czu, nadmierny apetyt, spowolnienie gojenia się ran oraz więk-
sza podatność na infekcje.

Diagnostyka
Głównym kryterium rozpoznania cukrzycy jest stężenie glukozy 
we krwi. Podstawowym badaniem, mającym na celu zdiagnozo-
wanie choroby, jest doustny test obciążenia glukozą, potocznie 
zwany krzywą cukrową. W uproszczeniu polega on na podaniu 
na czczo roztworu glukozy oraz pomiarze jej stężenia we krwi po 
upływie dwóch godzin. Wynik powyżej 200 mg/dl jest dla lekarza 
zlecającego badanie podstawą do rozpoznania choroby. Stęże-
nie w zakresie 140-199 mg/dl świadczy o nieprawidłowej tole-
rancji glukozy, określanej jako stan przedcukrzycowy, i wskazuje 
na konieczność podjęcia działań mających na celu zmniejszenie 
masy ciała oraz zapobieżenie w ten sposób rozwojowi pełnoob-
jawowej cukrzycy.

Leczenie
Na obecnym etapie rozwoju medycyny cukrzyca jest chorobą 
nieuleczalną. Można ją jednak dobrze kontrolować, nie dopusz-
czając do pojawienia się jej powikłań. Dla chorych najważniej-
sza jest odpowiednia dieta oraz regularna aktywność fizyczna. 
Leczenie farmakologiczne cukrzycy typu drugiego polega naj-
częściej na podawaniu leków, mających zmniejszać oporność 
na insulinę i/lub powodujących zwiększenie wydzielania insuliny 
przez trzustkę. Przy cukrzycy typu pierwszego, cukrzycy ciężar-
nych oraz zaawansowanej cukrzycy typu drugiego podaje się 
preparaty insuliny. Ważne jest też regularne monitorowanie stę-
żenia glukozy we krwi.

mgr farm. Marek Marciniak
mgr farm. Szymon Szczepaniak

Apotheke am Antonplatz, Langhansstr. 1 13086 Berlin Weis-
sensee (dojazd: tramwajem M4 z Alexanderplatz)

Apotheke am Anton-Saefkow-Platz, Anton-Saefkow-Platz 
8, 10369 Berlin Lichtenberg (dojazd: tramwajem M8 z Rosa-
-Luxemburg-Platz)

Alte Roland Apotheke, Turmstr. 15 10559 Berlin Moabit (do-
jazd: metrem U9 Turmstr., autobusy: 123, 187)
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KULINARIA

posiekany), 1 główka. białej cebuli, 1 garstka 
posiekanego szczypiorku do dekoracji

Mieszamy musztardę, ocet i cukier. Dodaje-
my oliwę, dozując po kropli, stale mieszając, 
aż do uzyskania emulsji. Siekamy drobno 
szalotkę i koperek, dodajemy do sosu. Do-
prawiamy solą i świeżo zmielonym czarnym 
pieprzem. Umieszczamy kawałki śledzia 
w sosie i mieszamy dokładnie. Gdy sos po-
kryje wszystkie składniki, wstawiamy potra-
wę na kilka godzin do lodówki, z naciskiem 
na 24 godziny (ale nie udało mi się nigdy 
doczekać). Przed podaniem należy przybrać 
grubo pociętym szczypiorem. Serwujemy 
śledzia z ziemniakami lub po prostu na ciem-
nym chlebie żytnim z plastrami jajka na twar-
do. Smacznego.

ŚLEDZIOWA SAŁATKA SZWEDZKA

Składniki
2 szt. śledzia marynowanego, 6 gotowanych 
ziemniaków (obranych i pokrojonych w kost-
kę), 3 małe korniszony (posiekane), 2 małe 
ogórki kiszone (posiekane), 3 łyżki posie-
kanych orzechów włoskich, 2 zielone jabłka 
(obrane i pokrojone), 3 buraki (gotowane, 
obrane i pokrojone), 1 łyżka cukru pudru, 1 
łyżka drobno pociętego szczypiorku, 3 łyżki 
majonezu, sól i pieprz, francuski dressing do 
smaku, liście chrupiącej sałaty do serwowa-
nia.

Płuczemy śledzie w zimnej wodzie. Odsą-
czamy, osuszamy papierowym ręcznikiem 
i kroimy na małe kwadraty. W dużej misce 
łączymy przygotowane składniki, dodając 2 
łyżki majonezu i francuski dressing (według 
uznania). Po wymieszaniu całość dobrze 
schładzamy. Do konsumpcji robimy małe 
stosiki na chrupiących liściach sałaty i – jeśli 
trzeba – dekorujemy majonezem i dodatko-
wo pociętym szczypiorkiem.

Baranina i żeberka to specjały w krajach 
anglosaskich, pieczyste i sałatki wiosenne 
goszczą na stołach niemal całej Europy, ale 
w Szwecji, ba w całej Skandynawii, na sto-
łach króluje ryba. Śledzie są jednym z tych 
tradycyjnych dań, które znajdziemy na każ-
dym skandynawskim stole, czy to z okazji 
wielkich świąt, takich jak Boże Narodzenie 
czy Wielkanoc, czy też jako popularny co-
dzienny posiłek. Zwykle podawane są wraz 
z ziemniakami i sałatkami oraz z ciem-
nym pieczywem.

Ta wersja śledzia daje dodatkowy smaczek 
i piękny kolor, to idealne danie na każdą oka-
zję. Pierwszym krokiem jest zdobycie ryby. 
W całej Skandynawii w sklepach bez proble-
mu zakupimy śledzie, tak świeże jak i solone. 
Solone wcześniej moczymy w wodzie przez 
3-4 godziny i potem marynujemy tak samo 
jak świeże, lecz nie dodajemy do nich soli. 

Oto prosta marynata.
½ kg filetów śledzia, ½ szklanki octu (6%), 
2/3 szklanki wody, 2 łyżki cukru, 2 łyżki soli 
(tylko do śledzi świeżych)

Płuczemy śledzie w zimnej wodzie. Można 
zdjąć skórę, ale zwykle robi się to po mary-
nowaniu (jest łatwiej). Mieszamy ocet wraz 
z solą (lub bez), cukrem i wodą. Umiesz-
czamy śledzie w misce i wlewamy miesza-
ninę octu. Odstawiamy do lodówki na około 
24 godziny.

SOS MUSZTARDOWO KOPERKOWY

½ kg filetów śledzia marynowanego (przygo-
towanego wcześniej)
3 łyżki słodkiej musztardy, 1 łyżka musztardy 
ostrej, 1 łyżka brązowego cukru, 1 łyżeczka 
octu Sherry (ocet jabłkowy), 50 ml neutral-
nego oleju roślinnego (rzepakowy lub sło-
necznikowy), 1/2 szklanki koperku (drobno 

GRAVLAX ŁOSOŚ PO SZWEDZKU

To bardzo popularna przekąska w krajach 
skandynawskich. Pokrojoną w cieniutkie 
plasterki rybę podaje się na ciemnym pie-
czywie, posypuje koperkiem i przyozdabia 
plasterkiem cytryny. Świetnie komponuje się 
z młodymi ziemniakami. Można sobie kom-
ponować różne kanapki, wykorzystując każ-
dy rodzaj pieczywa, również chrupkie oraz 
tosty. Jako dodatki wykorzystać: sałaty, jajko 
ugotowane na twardo, cebulę, sos musztar-
dowy, śmietanę, majonez... Pychota.

Należy pamiętać o kilku ważnych zasa-
dach:
- nie korzystać z mrożonej ryby!!!
- ryba powinna być bardzo świeża
- nie można przesadzić z ilością koperku
- nie stosować koperku pokrojonego tyl-

ko cały pęczek (pokrojony ciężko bę-
dzie usunąć)

Do przygotowania potrawy wykorzystuje się 
filet ze skórą. Pęsetką usunąć ości.

SKŁADNIKI:
1 kg fileta z łososia ze skórą (u mnie dwa 
równe kawałki)
1 łyżeczka pieprzu kolorowego w ziarnach 
(opcjonalnie)
4 łyżeczki morskiej gruboziarnistej soli
4 łyżeczki cukru (zalecany brązowy)
kieliszek wódki lub innego dowolnego alko-
holu (gin, żubrówka, whisky) - opcjonalnie
1 duży lub 2 małe pęczki świeżego koperku 
(nie przesadzić z koperkiem)

Koperek płuczemy i dokładnie osuszamy. 
Pieprz rozgniatamy (to nie powinien być 
mielony pieprz), mieszamy z cukrem i solą. 
Przygotowane filety (osuszone, pozbawione 
ości) układamy skórą do dołu i równomiernie 
posypujrmy mieszanką przypraw. Na jednym 
rozkładamy koperek, skrapiamy alkoholem 
i przykrywamy drugą częścią. Rybę owija-
my folią spożywczą. Układamy w naczyniu 
(z ryby będzie wypływał płyn) i obciążamy 
ją. Ja wykorzystałem do tego celu duże pro-
stokątne naczynie żaroodporne: na pokryw-
ce ułożyłem rybę a na nią obciążoną dolną 
część naczynia. Ponoć obciążanie nie jest 
konieczne - są różne metody. Ryba powinna 
marynować się 48 do 72 godzin. Dwa razy 
dziennie dobrze jest ją obrócić i ręcznikiem 
papierowym osuszyć płyn, który zbierze się 
na dnie naczynia. Przed podaniem usuwamy 
koper i tępą stroną noża delikatnie zeskro-
bujemy przyprawy. I to tyle. Potem kroimy 
w cienkie plasterki i rozkoszujemy się sma-
kiem. Na pierwszy raz warto przeprowadzić 
konsumpcję bez dodatków, aby zapoznać 
się ze smakiem ryby – do tego wystarczy 
tylko opieczony w opiekaczu domowy chleb. 
Smacznego.

Bogusław Sypień

SMAKI SKANDYNAWII 
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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

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.

Gabinet masażu 
Aleksandra Malicka

Zaprasza na masaże:
klasyczne
lecznicze
sportowe
limfatyczne

relaksacyjne
odchudzające 
re�eksologie twarzy, 
dłoni, stóp

Tel. : +4917622146630
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USŁUGI / INNE

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

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

USŁUGI / 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

0171/6503466

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

Instalacje elektryczne i pomiary 
mieszkania i domy

Tel.: +49 157 524 747 87

AMPER
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USŁUGI / INNE

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    

Pranie narożników, dywanów i wykładzin oraz kompleksowe 
czyszczenie samochodów. Usuwanie nieprzyjemnych 
zapachów. Tel.: 0157 74539629 lub 0163 9606275, 
www.derputzbär.de

Przeprowadzki – transport, opróżnianie mieszkań i piwnic, 
przewozy mebli, materiałów budowlanych oraz narzędzi (IKEA, 
Bauhaus..). Expresowo, solidnie, rzetelnie. Tel.: 0157 73670602

Rozliczenia roczne, kwartalne i miesięczne. Zakładanie firm, 
pomoc w sprawach urzędowych, pisanie listów, wypełnianie 
formularzy.Tel.: 015730087325

Telewizja internetowa. Jeżeli nie możesz mieć anteny satelitarnej 
użyj internetu. Pomogę dobrać, zainstalować, doradze, przyjdę, 
zamontuję. 6 lat doświadczenia. Tel.: 0163 2077838

Wykonujemy prace remontowe, malowanie, tapetowanie, 
laminaty i kompletne remonty mieszkań. Tel.: 0151 66111030

Sprzedam 27 uli, w tym 3 z pszczołami oraz całą aparaturę do 
wyrobu miodu. Tel.: 0157 88907855

Pomoc językowa i organizacyjna w urzędach (Jobcenter, 
Arbeitsamt, Bürgeramt itp.), wypełnianie formularzy, a także jako 
tłumacz podczas wizyty u lekarza. Tel.: 015171962770

Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych, Job Center, 
Arbeitsamt, Kindergeld, Elterngeld , Wohngeld, wizyty w urzędach, 
pisma, odwołania, adres korespondencyjny dla Gewerbowiczów - 
kpl. obsługa biurowa, sprawy rentowe (oprócz prawnych). 
Mobil.: 0157 84894000

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

Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków. 
Ważne: rodzaje i dobra jakość zastrzyków. Podróbki bez długich 
efektów. 20 letnie doświadczenie. Info 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

CENY PROMOCYJNE NA KOMÓRKI, zwiększona ilość internetu, 
roaming, promocje na łącza domowe teleberlin.de  
Inh. Teodor Mainka, tel.: 030 81868077, kom. 0176 48207784 
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  

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

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
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Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy 
(Führerschein) lub bez uprawnień (Fah-
rerlaubnis) – konsekwencje

Kiedy jazda bez dokumentu grozi tylko 
grzywną, a kiedy konsekwencje są poważ-
niejsze? Jaka jest różnica między prawem 
jazdy (Führerschein), a uprawnieniem do 
prawa jazdy (Fahrerlaubnis)? Jakie konse-
kwencje we Flensburgu ma prowadzenie 
pojazdu bez prawa jazdy (Führerschein)? 
Odpowiedzi na powyższe pytania przed-
stawię w dzisiejszym artykule.

Jazda bez uprawnień nie jest banal-
nym przestępstwem!

Tylko osoby posiadające uprawnienia mogą prowadzić pojazd 
drogowy (pojazd silnikowy), taki jak samochód, ciężarówka lub 
motocykl. Warunkiem otrzymania uprawnień jest potwierdzenie 
przez kierowcę swojej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa dro-
gowego (egzamin teoretyczny) i udowodnienie jej w kontekście 
testu praktycznego pod okiem przeszkolonych ekspertów. Jeżeli 
kandydat na prawo jazdy wykaże w obu testach, że potrafi nieza-
wodnie prowadzić pojazd, odpowiedni organ wydaje prawo jaz-
dy (Führerschein), które jest dowodem na posiadanie uprawnień 
(Fahrerlaubnis) do prowadzenia pojazdu.

Czego mogą spodziewać się kierowcy, którzy nie posiadają 
prawa jazdy lub uprawnień a pomimo wszystko prowadzili 
pojazd i zostali złapani.

Z punktu prawnego rozróżnia się trzy sytuacje:

1. Kierowca posiada prawo jazdy (Führerschein) - ale nie miał go 
przy sobie
2. Kierowca prowadził pojazd pomimo zakazu jazdy (prawo jazdy 
tymczasowo cofnięte, niem. Fahrverbot)
3. Kierowca nie ma w ogóle prawa jazdy (Führerschein) i upraw-
nień (Fahrerlaubnis).

Prawo ruchu drogowego traktuje te trzy sytuacje jako różne fakty. 
Odpowiednie kary są bardzo różne i wahają się od 10 euro jako 
ostrzeżenie do kary więzienia włącznie. W zależności od okolicz-
ności prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy jest 
przestępstwem drogowym (Verkehrsstraftat), a nie admini-
stracyjnym (Ordnungswidrigkeit).

Przypadek nr.1 Kierowca posiada prawo jazdy (Führerschein) 
- dokument ale nie miał go przy sobie. Podczas ogólnej kon-
troli ruchu policjanci zwykle chcą zawsze sprawdzić prawo jaz-
dy i dokumenty pojazdu. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia 
o prawie jazdy (FeV), musisz nosić przy sobie dokument: „Prawo 
jazdy musi być przewożone podczas prowadzenia pojazdów sil-
nikowych i wydawane na żądanie właściwym osobom do kontro-
li”. Nieokazanie dokumentu policji, grozi według Bußgeldkatalog 
2019 grzywną w wysokości 10 €. Ważne! Funkcjonariusze chcą 
zobaczyć oryginalny dokument - kopie to za mało.

Przypadek nr.2 Kierowca prowadził pojazd pomimo zakazu 
jazdy (prawo jazdy tymczasowo cofnięte, niem. Fahrverbot). 
Kara za prowadzenie samochodu w przypadku zakazu prowadze-
nia pojazdu jest znacznie większa. Fahrverbot zostaje nałożony 
z powodu poważnych naruszeń zazwyczaj na jeden, dwa lub trzy 
kolejne miesiące. Zasadniczo dotyczy: przestępstw, które są ka-
rane zgodnie z Bußgeldkatalog 2019 co najmniej 2 punktami. Na-
leżą do nich:

- Przestępstwa alkoholowe i narkotykowe
- Przejazd na czerwonym światle
- Wysokie przekroczenia prędkości

Fahrverbot dotyczy w szczególności naruszeń szczególnie szko-
dliwych dla transportu drogowego i jego uczestników. Tymczaso-
wy zakaz prowadzenia pojazdu ma intencje edukacyjną. W tym 
kontekście kara za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy wykra-
cza poza grzywnę. To wykroczenie jest uważane za przestęp-
stwo zgodnie z § 21 ust. 1 ustawy o ruchu drogowym (StVG). 
Grozi więc za to kara pozbawienia wolności do jednego roku lub 

Jazda bez prawa jazdy... odpowiednia grzywna. Nie jest to więc banalne przestępstwo! Na-
leży pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów zwykle dotyczy 
wszystkich pojazdów silnikowych na drodze - nawet tych, które 
mogą być prowadzone bez prawa jazdy! W zakazie prowadzenia 
pojazdów nie wolno prowadzić motoroweru lub samochodu bez 
prawa jazdy. W zależności od indywidualnego przypadku wła-
dze mogą wydać zastępcze prawo jazdy na czas trwania zaka-
zu, z którym można prowadzić określone pojazdy. Może się więc 
zdarzyć, że zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy na przykład 
ciężarówek i samochodów, ale nadal można prowadzić np. lekkie 
motocykle na drodze. W kilku przypadkach karę można rów-
nież zrekompensować wyższą grzywną. Jest to jednak możliwe 
tylko z pomocą prawnika i działa tylko wtedy, gdy utrata prawa 
jazdy stanowi poważne zagrożenie egzystencjalne.

Przypadek nr.3 Kierowca nie ma wogóle prawa jazdy (Führer-
schein) i uprawnień (Fahrerlaubnis) Pojęcia „prawo jazdy” 
(Führerschein) i uprawnienia do prowadzenia pojazdów (Fah-
rerlaubnis) są często używane przez kierowców zamiennie. Nie-
mniej jednak dzieli je od siebie  subtelna ale znacząca różnica, 
mająca w prawie drogowym ogromne znaczenie. Krótko mówiąc, 
okres ważności prawa jazdy oznacza ogólne prawo do prowadze-
nia samochodu na drodze. Zezwolenie to podlega pewnym wa-
runkom. Otrzymasz je np. tylko wtedy, gdy głównym miejscem za-
mieszkania są Niemcy i posiadasz badanie wzroku. Prawo jazdy 
jest dokumentem, na którym odnotowano to zezwolenie. Ponadto 
dokument prawa jazdy zawiera określone ograniczenia i wymaga-
nia dotyczące prowadzenia pojazdu. Chodzi o to, czy potrzebu-
jesz okularów do prowadzenia pojazdu. Jeśli bez nich usiądziesz 
za kierownicą, otrzymasz karę. Dokument zostanie wycofany, do-
staniesz zakaz prowadzenia pojazdu (Fahrverbot). Nie możesz 
prowadzić pojazdu, ale nie tracisz ogólnego zezwolenia (Fahrer-
laubnis). Sytuacja w przypadku  cofnięcia prawa jazdy (Fahrer-
laubnisentzug) wygląda inaczej. Prowadzenie pojazdu bez pra-
wa jazdy można sobie wyobrazić w dwóch scenariuszach:

1. nigdy nie posiadałeś uprawnień (Fahrerlaubnis) a co za tym 
idzie prawa jazdy
2. uprawnienia zostały cofnięte

Prawo do prowadzenia pojazdu można utracić z różnych powo-
dów. Np. w Flensburgu, jeśli masz 8 punktów zgromadzonych na 
koncie z powodu poważnych przestępstw, takich jak: nieudziela-
nie pomocy lub szaleńcza jazda, jazda pod wpływem alkoholu czy 
narkotyków, itp. jeśli stracisz licencję (Fahrerlaubnis), stracisz 
wszystkie klasy licencji na co najmniej sześć miesięcy. Okres blo-
kady może również trwać dłużej. W takim przypadku, najwcze-
śniej 3 miesiące przed zakończeniem okresu kary należy złożyć 
nowy wniosek (Neubeantragung). Zazwyczaj wymagane jest rów-
nież pozytywne przejście badania MPU. Ale co w międzyczasie? 
Jaka kara grozi, jeśli będziesz prowadzić bez prawa jazdy? 
Fakt ten stanowi przestępstwo - tutaj również stosuje się § 
21 StVG. W związku z tym albo kara pozbawienia wolności do 
jednego roku, albo kara grzywny. Kara za prowadzenie pojazdu 
bez zezwolenia jest wysoka.

Ale co, gdy kierowca nie był świadomy swojego błędu? Ta 
okoliczność może wystąpić rzadko, np jeśli czas trwania okresu 
blokowania został źle zrozumiany lub dana osoba nie wiedziała, 
że nie powinna poruszać się żadnym pojazdem. W takich przy-
padkach prawo używa terminu zaniedbanie. W większości przy-
padków kary za zaniedbania są niższe niż za działania umyślne. 
Podobnie jest w przypadku prowadzenia pojazdu bez prawa jaz-
dy. Zgodnie z sekcją 21 ust. 2 FeV zaniedbanie może skutkować 
pozbawieniem wolności do sześciu miesięcy lub grzywną. Ta 
sama kara grozi kierowcom, których dokument prawa jazdy został 
zajęty lub skonfiskowany w celach dowodowych. Na mocy prze-
pisów o ruchu drogowym właściwe organy dysponują szeregiem 
możliwych kar, aby uniemożliwić kierowcom nieposiadającym pra-
wa jazdy prowadzenie pojazdów silnikowych.
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

rzetelny rzeczoznawca 
dla      Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

bezpłatne porady

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

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
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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

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
  na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg
pon-śr. 8.00-15.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-14.00

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     

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

TOMEK
transport&przeprowadzki

profesionalne przeprowadzki, punktualność 
i rzetelność wykonania usług
przewózy mebli (IKEA, Hö�ner, itd...)
opróżnianie mieszkań i piwnic
przewozy materiałów budowlanych i narzędzi 
(Bauhaus, Obi,...)
wywóz rzeczy do BSR

Te l. :  0 1 5 7 7  3 6 7 0 6 0 2  l u b  0 3 0  5 5 1 4 2 6 3 1  

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

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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Z KART HISTORII 

By³y obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau to jeden
z najwiêkszych hitlerowskich obozów zag³ady. W czasie jego 
funkcjonowania w latach 1940 - 1944 poch³on¹³ ponad milion ofiar 
wielu narodowoœci. Sk³ada³ siê z g³ównych obozów Auschwitz I, 
Auschwitz II- Birkenau, Auschwitz III- Monowotz oraz z ponad 40 
podobozów. Na terenie by³ego obozu znajduj¹ siê liczne obiekty 
stanowi¹ce dowód hitlerowskiego ludobójstwa: komora gazowa
i krematorium I, ruiny komór gazowych i krematoriów II, III, IV, V, 
Œciana Straceñ, rampa, masowe groby, baraki murowane
i drewniane, bloki wiêŸniarskie, ogrodzenia, 
wie¿yczki wartownicze.

Kl Auschwitz - Birkenau jest symbolem 
zag³ady ludzkoœci w okresie okupacji nie-
mieckiej. Uchwa³¹ Sejmu Polskiego z dnia
2 lipca 1947 rok na obszarze dwóch za-
chowanych obozów utworzono Pañstwowe 
Muzeum Auschwitz - Birkenau. W 1979 roku 
miejsca te wpisano na Listê Obiektów 
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

O Oœwiêcimiu nie warto pisaæ wiele. 
Warto po prostu zwiedziæ go z przewod-
nikiem. Tam puste baraki i go³e œciany 
mówi¹ same za siebie. Nie jest to atrak-
cyjne turystycznie miejsce, ale za to 
miejsce bardzo ciekawe jako œwiadek 
historii, która naprawdê siê wydarzy³a. 
Sam Oœwiêcim to ponad 43 tysiêczne miasto 
po³o¿one po obydwu brzegach So³y, u jej 
ujœcia do Wis³y, w centrum Kotliny 
Oœwiêcimskiej. Oœwiêcim znajduje siê w po-
bli¿u znanych miejscowoœci turystycznych: 
Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Kalwarii 
Zebrzydowskiej i Pszczyny. W niewielkiej 
odleg³oœci od miasta znajduj¹ siê niezwykle 
atrakcyjne tereny Beskidu Ma³ego i Jury 
Krakowsko-Wieluñskiej. Jednym z g³ównych zabytków miasta 
jest zamek, nale¿¹cy do czo³owych obiektów œredniowiecznej 
architektury obronnej w Polsce. Zachowana œredniowieczna 
wie¿a z prze³omu XIII i XIV wieku jest jedn¹ z najwczeœniejszych 
budowli ceglanych w Ma³opolsce. Wraz z kompleksem pozosta-
³ych budowli, pochodz¹cych z XV - XX w. oraz konfiguracj¹ 
wzgórza zamkowego - stanowi dobry przyk³ad powi¹zania 
architektury obronnej z miastem. Zamek ksi¹¿êcy zlokalizowany 
jest na wzgórzu, które w czasach pogañskich mia³o byæ miejscem 
kultowym. By³ siedzib¹ kasztelana, póŸniej ksi¹¿¹t oœwiêcimskich, 
starostów królewskich, w³adz powiatowych i miejskich. Obecnie
w jego czêœci po³udniowej znajduj¹ siê Zbiory Historyczno - 
Etnograficzne Ziemi Oœwiêcimskiej.

Bêd¹c w Oœwiêcimiu trudno nie zwiedziæ miejsc zwi¹zanych 
histori¹ zag³ady ̄ ydów.

Synagoga
W budynku przylegaj¹cym do synagogi Fundacja Edukacyjne 

Centrum ¯ydowskie przygotowuje sale wystawowe, konferen-
cyjne, miejsca noclegowe i kawiarniê koszern¹. Dzia³alnoœæ 
Centrum skierowana bêdzie na przybli¿anie zwiedzaj¹cym historii 

Wrzesieñ kojarzy siê w wiêkszoœci Polakom z pocz¹tkiem drugiej wojny œwiatowej. Jest to smutna data dla nas wszystkich 
Polaków zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Nie ma polskiej rodziny, której cz³onek nie zgin¹³by w czasie II wojny. Do tej pory 
og³aszano, ¿e oficjalnie w ostatniej wojnie zginê³o 6 milionów Polaków. Dzisiaj historycy wiod¹ spory o tê liczbê. Jedni próbuj¹ 
udowodniæ, ¿e liczba ofiar wynosi jedynie (!) 4,5 miliona. Inni twierdz¹ stanowczo, ¿e 7a nawet 8 milionów Polaków zosta³o zabitych
w latach 1939 – 1945. We wrzeœniu tego roku – z okazji  70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej – IPN i Oœrodek „Karta” zamierzaj¹ 
wydaæ opracowanie, w którym najlepsi polscy specjaliœci spróbuj¹ oszacowaæ straty wojenne naszego kraju. ¯aden historyk nie jest
w stanie oszacowaæ straty matki lub ojca. Jak wielu z nas nie zna³o w³asnych dziadków, którzy zginêli w czasie wojny. W obliczu 
osobistych strat, dyskusje nad iloœci¹ milionów ofiar wydaj¹ siê sztuczne. Jedno jest pewne - II wojna œwiatowa by³a przejawem 
najgorszego z³a i wszystkim jej ofiarom bez wzglêdu na ich iloœæ nale¿y siê ho³d. Takim w³aœnie rodzajem ho³du niewinnie zamordowa-
nym jest by³y obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Warto kiedyœ pojechaæ do Oœwiêcimia, choæ nie bêdzie to ³atwa podro¿. Warto 
pokazaæ go m³odzie¿y, aby w przysz³oœci zapobiegli takim wydarzeniom historycznym.

Agata Lewandowski

¯ydów w Oœwiêcimiu i Europie Œrodkowej. Fundacja chce 
równie¿ zmieniæ wygl¹d placu ks. Skarbka i przywróciæ mu dawny 
wygl¹d. Zamierza w centralnym punkcie placu odtworzyæ przed-
wojenn¹ studniê oraz przygotowaæ sadzawkê. Przy placu
ks. Jana Skarbka (dawny plac Koœcielny) w latach 1928 - 1930 
zosta³ wybudowany prostok¹tny, parterowy, murowany budynek 
przeznaczony na synagogê nale¿¹c¹ do stowarzyszenia 
religijnego Lomdei Misznajot. Obecnie jest to jedyna, ocala³a 
synagoga na terenie Oœwiêcimia. Synagoga g³ówna znajduj¹ca 

siê przy ulicy Berka Joselewicza zosta³a 
przez Niemców spalona we wrzeœniu 1939 
roku, a zburzona w 1941 r. W 1941 r. zosta³a 
te¿ zburzona synagoga przy ulicy G³êbokiej. 
Ta ma³a synagoga w 30% zniszczona, by³a 
wykorzystywana w czasie okupacji 
niemieckiej na magazyny wojskowe. 

Bezpoœrednio po wyzwoleniu w styczniu 
1945 r. zosta³a przywrócona do swej 
pierwotnej funkcji - synagogi. Dopiero po 
opuszczeniu Oœwiêcimia przez zamieszka-
³ych tu w latach 1945 - 1947 kilkudziesiêciu 
¯ydów budynek zosta³ skomunalizowany, 
staj¹c siê w³asnoœci¹ oœwiêcimskiej gminy 
miejskiej. W 1997 r. oœwiêcimska synagoga 
sta³a siê pierwsz¹ budowl¹ zwrócon¹ 
spo³ecznoœci ¿ydowskiej na mocy ustawy
o restytucji maj¹tku ¿ydowskiego. Od 8 
listopada 1999 r. budynek synagogi by³ 
poddany renowacji. W dniu 12 wrzeœnia 
2000 roku synagoga zosta³a uroczyœcie 
otwarta na potrzeby kultowe i edukacyjne.

Cmentarz ¿ydowski - kirkut
Nie znany jest rok za³o¿enia cmentarza 

wyznania moj¿eszowego w Oœwiêcimiu. 
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e cmentarz ten 

powsta³ w tym miejscu ju¿ w pierwszych latach XIX w. lub nawet 
na prze³omie XVIII i XIX stulecia. Znajduj¹ siê tu groby zmar³ych 
cz³onków spo³ecznoœci ¿ydowskiej z Oœwiêcimia i okolic. 
Zdewastowany zosta³ w czasie okupacji niemieckiej. Czêœæ jego 
powierzchni zosta³a przez Niemców przeznaczona pod rozbud-
owê ówczesnej "Krakauerstrasse". Wœród czêœciowo zniszczo-
nych pomników na uwagê zas³uguje pomnik z inskrypcj¹ 
dwujêzyczn¹ pod rzeŸb¹ or³a inskrypcja w jêzyku hebrajskim, pod 
ni¹ gwiazda Dawidowa, a pod gwiazd¹ inskrypcja w jêzyku 
polskim. Poniewa¿ zniszczona jest lewa strona pomnika, 
zniszczone s¹ te¿ s³owa znajduj¹ce siê na tej stronie. Odczytaæ 
mo¿na tylko:

..... SPOCZYWA (IZYD) OR HIRSCH ..... (LEGI) ONISTA 
POLSKI .......23.VII…

Cmentarz znajduje siê przy ul. J. D¹browskiego, jest zam-
kniêty od 1940 r., a obecnie trudno dostêpny. 

Centrum Informacji Turystycznej Oœwiêcimia
tel.: 0048 33 843 00 91 e-mail: mpit@um.oswiecim.pl

www.um.oswiecim.pl
www.auschwitz.org.pl

Oœwiêcim: by³y obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau

 
Mi³a atmosfera, polska obs³uga,

polska muzyka, nowy D.J.

zaprasza codziennie od godz.14.00 do godz. 06.00
pi¹tek / sobota - polska dyskoteka od godz. 21.00 do...

Wstêp 5 Euro
dla mê¿czyzn,
kobiety wstêp
wolny

Zatrudniê pilnie
barmankê

112 to bezp³atny numer Pogotowia
Ratunkowego, Policyjnego obowi¹zuj¹cy 
w 27 krajach Unii Europejskiej

�
SOS

Z KART HISTORII
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Muzeum Trabantów
Wiecie co znaczy słowo „trabant”? Satelita! 
Nie „plastikowa mydelniczka”! 

Według niektórych źródeł, nazwa Trabant 
została nadana dla uczczenia wystrzele-
nia w ZSRR pierwszego sputnika, co stało 
się w październiku 1957 roku. W języku 
niemieckim „trabant” znaczy satelita, „to-
warzysz podróży”, podobnie jak po rosyj-
sku „sputnik”. 

Berlińskie Muzeum Trabanta kolekcjonuje 
sensacyjne, nostalgiczne a na pewno inte-
resujące fakty dotyczące tego kultowego 

Trabi Museum
Zimmerstrasse 14-15
10969 Berlin
www.trabi-museum.com

Godziny otwarcia:
Codziennie 10:00-18:00

Bilety:
Dorośli 5 Euro
Dzieci poniżej 12 roku życia – wstęp 
bezpłatny

samochodu. W przeszłości bywało rożnie, 
ale dziś? Kto z nas nie marzy teraz o tra-
bancie… 
Bardziej przyziemnie mówiąc: Trabant 
to samochód osobowy produkowany 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej 
w latach 1957–1991 w kombinacie VEB 
Sachsenring Automobilwerke w Zwickau, 
którego początki sięgają 1904 roku.

Oczywiście jest historia przed trabantem: 
był on rozwinięciem taniego i małego sa-
mochodu osobowego AWZ P70, produ-
kowanego w tych samych zakładach od 
1955 roku. W samochodzie tym zasto-
sowano karoserię z tworzywa sztuczne-
go zwanego duroplastem. Tak też stało 
się w przypadku trabanta. Też pukaliście 
w karoserię, aby sprawdzić, czy to pla-
stik? A to duroplast: połączenie sztucznej 
żywicy kompozytowej ze sprasowanymi 
odpadami bawełnianymi. Brzmi jak cudo. 

I już zostawmy dywagacje nad tym, czy 
materiał ten to wynik geniuszu wschod-
nioniemieckich inżynierów czy efekt bra-
ku dostępności blachy… Fakt jest fak-
tem: Wykorzystanie tworzyw sztucznych 
podwyższyło odporność auta na korozję. 
Karoseria z duroplastu ma podwyższoną 
wytrzymałość na zgniatanie; w razie poża-
ru duroplast nie pali się, a jego temperatu-
ra topnienia jest zbliżona do temperatury 
topnienia aluminium. Poza duroplastem 

zastosowano też inne rozwiązania tech-
niczne, kontynuowane w następnych mo-
delach: małolitrażowy silnik dwusuwowy, 
duże szyby, stosunkowo pojemne wnę-
trze itp.

23 maja 1955 roku zaprezentowano pra-
sie dopiero drewnianą makietę samocho-
du P50, a oficjalna prezentacja prototypu 
miała miejsce 23 października 1956 roku. 

Niemcy z RFN nazywali Trabanta „pędzą-
cą tekturą” lub „asfaltowym pryszczem”, 
a jednak nie da zaprzeczyć, że samochód 
symbolizował skok cywilizacyjny socja-
listycznej republiki. Wszystkich mode-
li Trabanta wyprodukowano w Zwickau  
3 096 099 sztuk, z których w chwili zjed-
noczenia Niemiec było eksploatowanych 
ok. 2 miliony i głównie dzięki Trabantom 
NRD była najbardziej zmotoryzowanym 
krajem bloku wschodniego (w roku 1989 

na jeden samochód osobowy przypadały 
4 osoby). To robi wrażenie, nieprawdaż? 
Robi, ale też sami mieszkańcy DDR żar-
towali ze swojego skarbu, może dlatego, 
że znali go najlepiej? Trabant był gwiazdą, 
ale wszyscy się z niego śmieli. Oto jeden 
z dowcipów.

„Co było najbardziej przydatnym gadże-
tem w Trabancie? – To, że miał ogrzewa-
nie w tylnej części kabiny, dzięki czemu 
nie marzły ręce, kiedy się go pchało” 

Jaki jednak los spotkał tę markę po zmia-
nie systemu politycznego?

W 1989 roku upadł Mur Berliński, a 3 paź-
dziernika 1990 roku Niemiecka Republika 
Demokratyczna weszła w skład RFN. Nie-
stety Trabant w nowych okolicznościach 
nie był w stanie konkurować z zachodnimi 
konstrukcjami, nawet po wprowadzeniu 
wersji 1.1 z silnikiem Volkswagena Polo. 
Ostatni egzemplarz Trabanta z silnikiem 
dwusuwowym zjechał z taśmy 25 lipca 
1990 roku. Przez cały okres produkcji po-
wstało 2 818 547 sztuk. Część z nich służy 
do dzisiaj. 
Trabant wpisał się na stałe w krajobraz 
Berlina. Służy turystom podczas „Trabi 
Safari” a także… VIPom. Na własne oczy 
widziałam trabanta limuzynę. Oto ona:

Marta Szymańska
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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 we wrześniu na spacer po zalesionym parku
Wuhlheide z zakończeniem w Muzeum Sztuki Użytkowej w pałacu Köpenick.

Spotykamy się 29.09.2019 (niedziela) o godz. 11:00 na peronie S-Bahn Wuhlheide
(tj. S3 kierunek Erkner). Bilety wstępu do muzeum 6/3 Euro.

Park Wuhlheide wraz z parkiem Freizeit und Erholungs-Zentrum (FEZ) rozciąga się na prze-
strzeni 350 ha i oferuje wiele ciekawych atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. To 
tutaj znajduje się słynna wąskotorowa kolejka dla dzieci o dłg. 6,9 km. Podczas tego spaceru 
pośród drzew i łąk będziemy odkrywać te atrakcje kierując się w stronę pałacu Köpenick, ma-
lowniczo położonego na wodzie. Na dziedzińcu pałacu, będącego częścią rozległego ogrodu 
znajduje się urocza, pałacowa kafejka, w której zamierzamy się zatrzymać. 

Pałac Köpenick został wybudowany w stylu holenderskiego baroku dla Fryderyka III w latach 
1677-1689 przez Rutgera van Langervelt, a w latach 1682 – 1685 rozbudowany przez Johan-
na Arnolda Neringa. Od 1963 roku pełni funkcje muzeum, natomiast dzisiaj stanowi filię Mu-
zeum Sztuki Użytkowej (Kunstgewerbemuzeum), którego główną siedzibą jest gmach w Kul-
turforum przy Potsdamer Platz. W zamku Köpenick mieści się stała kolekcja „Raumkunst aus 
Renaissance, Barock und Rokoko“. Mówiąc dokładniej, w zamku Köpenick prezentowane są 
zebrane z różnych pałaców eksponaty sztuki użytkowej z okresu renesansu, baroku i rokoko,
czyli z okresu od XVI do XVIII wieku, które dotyczyły róznych sfer (dworskiej, publicznej i pry-
watnej). Do nich należy wystrój wnętrz wraz z tapicerką, boazerią, dekoracją ścian oraz me-
ble, dywany i przedmioty codziennego użytku, artystycznie wykonane ze srebra i porcelany. 

Na spacer zaprasza w imieniu PTTiK Berlin Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie 
i Poczdamie.

Klub PTTK  w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi - 
„Historia pewnego miejsca”. Monument-Pomnik  PERON-GLEIS 17.
Pierwszy pociąg deportacyjny przetoczył się 18 października 1941 r., z torów stacji 
Grunewald. 1013 osób jechało pociągiem na wschód. Stąd, w latach 1941-45, ponad 
50 000 niemieckich Żydów wywieziono do obozów pracy i obozów koncentracyjnych, 
w większości zamordowanych. Miejsca docelowe znajdowały się obok Rygi i War-
szawy, obozu Auschwitz-Birkenau i Theresienstadt. Jeszcze zanim Deutsche Bahn 
dowiedział się o swojej roli w deportacji Żydów, na stacji Grunewald znajdowały się 
tablice. Ale nigdy nie przypomniano jej na stałe o systematycznej ewakuacji Żydów 
w tym miejscu. Pierwszy stały pomnik został stworzony przez polskiego artystę Karo-
la Broniatowskiego. Od 1991 roku betonowa ściana z negatywnymi wrażeniami ludz-
kich ciał przypomina długą drogę i maszerujących do stacji deportacyjnych. Deutsche 
Bahn AG w ramach przetwarzania swojej roli w deportacji  rozpisał konkurs na projekt 
wykonania monumentu.Architekci Nicolaus Hirsch, Wolfgang Lorch i Andrea Wandel
zostali nominowani do wykonania tego zamierzenia.Pomnik składa się z odlanych 
stalowych płyt osadzonych w podsypce kolejowej. Te 186 tablic rejestrują chronolo-
gicznie datę, liczbę deportowanych Żydów i ich miejsce przeznaczenia. Częścią po-
mnika jest także roślinność, która rozprzestrzeniła się między torami: jest to symbol, 
że na tym torze pociąg nigdy nie opuści stacji. Tor pamiątkowy 17 został zainaugu-
rowany 27 stycznia 1998 r., jest otwarty dla publiczności. Po tej lekcji historii udamy 
się w kolorach jesieni w kierunku osiedla Eichkamp, które powstało na początku lat 
20-tych. Domy były przeznaczone głównie dla urzędników niższego szczebla, czę-
ściowo też dla  zwykłych  pracowników. Z upływem czasu status tego miejsca szybko 
się podniósł, gdyż zamieszkali tutaj znani aktorzy, literaci, architekci np. Max Taut, 
prawnicy i ...  pani Herta Heuwer, „twórczyni”  currywurst . Potem przejdziemy do wy-
robiska piaskowego Sangrube im Jagen 86. Po wydobyciu 3,5 mln  kubików piasku 
powstał  rezerwat o wielkości 13 ha,  w którym znajduje się małe jezioro zapewniające 
bujny rozwój roślinności, motyli, ptactwa i płazów. Następnie pojdziemy do jeziora 
Teufelsee i dalej do S-Bhf. Heerstrasse. Spotykamy się na stacji kolejki miejskiej 
S-Bhf. Grunewald  w sobotę 28 września o godz.11.00. Serdecznie zapraszamy.
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Przy tym jeszcze przeważnie określają go 
mianem „nieszczęśliwego przypadku”. A on 
nieszczęsny, bo na ogół niczemu nie winien. 
No proszę się na przykład zastanowić, czy 
wynikiem przypadku jest taki a nie inny skutek 
głosowania w kwestii sławetnego Brexitu??? 
No raczej nie. Tymczasem słychać, że ow-
szem, tak. Że za opuszczeniem UE głosowa-
no, bo akurat małżonkowie się posprzeczali 
o przypaloną owsiankę, bo kot sąsiadów na-
paskudził na ich angielskim trawniku, bo pies 
z rana głośno szczekał, lód do whiskey był za 
mało zimny a yorkshire pudding miał za słabo 
chrupiący wierzch; ale tak naprawdę, to wcale 
o opuszczenie Unii nie chodziło i najlepiej by-
łoby to udowodnić w nowym referendum. No 
i pewnie znowu jakiś „głupi przypadek” coś by 
zamącił, bo ludzie do wszystkiego się przy-
znają, ale nie do własnej głupoty i tego, że 
rzadko, bardzo rzadko są mądrzejsi po szko-
dzie przez tę własną głupotę wyrządzonej.

Głupota, która rządzi naszymi decyzjami, mie-
wa różne źródła. Zdarza się „pomroczność ja-
sna” – czyli człowiek niby coś świadomie robi, 
a po chwili zastanawia się, jak mógł palnąć 
taką głupotę i dlaczego. Pewnie niejednemu 
Anglikowi towarzyszył ten stan podczas nie-
dawnego głosowania. Pewnie też towarzy-
szyła przekora, czyli coś, co u nas kwituje 
się powiedzonkiem o uszach odmrożonych 
na złość babci. Tyle, że to własne uszy, a nie 
uszy babci, a odmrożone nie są źródłem 
najmniejszej satysfakcji. Bywa głupota wyni-
kająca z wrodzonej tępoty, nie pozwalającej 
na przewidywanie rzeczywistych skutków 
podejmowanych działań. To jak z tym góra-
lem, którego przestrzegano by nie siedział na 
konarze, który właśnie odpiłowywał od pnia, 
bo spadnie. Góral nie uwierzył i rzeczywiście 
wraz z konarem zleciał, po czym zdumiony 
spojrzał na tego, który ostrzegał i z szacun-
kiem zauważył: „Nic ino prorok!”. I wreszcie 
najgorszy rodzaj głupoty: głupota o pozorach 
wykształcenia i wiedzy, która przechodzi 
w przemądrzalstwo w rodzaju: „ja wiem najle-
piej, bo wiem”. Wiem sam z siebie lub wiem, 
bo mi mądrzy powiedzieli. Ci mądrzy to naj-
częściej mentorzy z brukowej prasy lub już 
gotowi adepci ich wiedzy.

Przed sławetnym brexitowym referendum za-
pytano pewną mieszkankę małego angielskie-
go miasteczka, jak będzie głosować? „Oczy-
wiście za wyjściem” – stwierdziła – „bo przez 
Unię tu tylu imigrantów, głównie z Polski, 
a oni źle się zachowują, dogadać się z nimi 
nie można i to jest irytujące”. Potem zapytano 
jedną z przedstawicielek owych imigrantów. 
Faktycznie, prawie nie mówiła po angielsku, 
ale jakoś się z nią dogadano a ona stwierdzi-
ła, że: „Wprawdzie głosować nie może, bo nie 
jest obywatelką Zjednoczonego Królestwa, 
ale gdyby mogła to oczywiście za wyjściem, 
bo przez Unię to tylko problemy z tymi imi-
grantami…”. I tak to powiedzonko o „strzela-
niu sobie w stopę” przekuwa się w czyn. Wi-
dać dumni mieszkańcy Albionu także to lubią 
robić. A wydawali by się tacy racjonalni...
Mimo obaw jednych a niecnotliwych nadziei 
innych Unia Europejska pewnie to wszystko 
przeżyje. Tak, jak na ogół przeżywa się ostry 
katar; dokuczliwy, ale przecież nie będący za-
grożeniem życia. Tym, którzy woleliby, żeby 

nie przeżyła – a jest ich u nas i tu i ówdzie, 
bez liku – proponuję spacer, wspomnienia 
i lekturę. Spacer po którejkolwiek miejscowo-
ści, wspomnienie, jak wyglądała ona przed kil-
kunastu laty i lekturę niezliczonej ilości tablic 
z jedną tylko sentencją: „Zbudowano dzięki 
funduszom z Unii Europejskiej”. A kiedy już 
ta fraza wystarczająco mocno wbije się w pa-
mięć, to może niektórzy nawet odnajdą w so-
bie jakiś ślad myśli i rozsądku.

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, NIE 
ZAWSZE ZNANYCH…

Mądrzy ludzie potrafią się czasami powygłu-
piać; głupcy nie potrafią przestać się wymą-
drzać…

Transakcja wiązana

Teściowa od Achima Pomocnego bardzo po-
lubiła arbuzy. Któregoś dnia Achim przyniósł 
jej połówkę dużego arbuza. Teściowa wy-
krzyknęła z radością:
- Pół życio bych dała za tyn kónsek arbuza!!!
- To doczkejcie ino – ożywił się Achim – jo 
Wóm gibko prziniesa te drugie pół…

Rutyna jest zgubna dla małżeństwa

Rozmawia dwóch kolegów w pracy:
- Erwin, czy to je prowda – pyta pierwszy – że 
wy sie z Twojóm babóm durch pierecie?
- Nó przeca to normalne, niy? Ty sie Jorguś ze 
swojóm niy pieresz?
- Nó ja… Ale czy to je prowda, że ty jóm bijesz 
krykóm (laską) a łóna ciebie nudelkulóm?
- Nó i widzisz; to je niy cołkiym prowda. Bo my 
sie czynsto zamiyniómy…

Z czym do dzieci?

W młodszej klasie szkoły podstawowej ksiądz 
katecheta próbuje dzieciom wpoić, że przed 
zaśnięciem należy odmówić modlitwę.
- No to powiedz – zwraca się do jednego 
z uczniów – co robisz przed pójściem spać?
- Ja myję zęby – odpowiada uczeń.
- To dobrze, to dobrze – pochwalił ksiądz, jed-
nak nie całkiem z odpowiedzi zadowolony – 
a ty? – i wskazuje na innego ucznia.
- Ja jeszcze powtarzam lekcje na następ-
ny dzień…
- Dobrze, dobrze – znów ksiądz chwali ucznia, 
ale widzi, że tym sposobem nie dojdzie do 
sedna, więc zmienia pytanie:
- A co robią wasi rodzice przed zaśnięciem? 
Ty, Romeczku, powiedz…
- Proszę księdza, przecież i ksiądz to wie, i ja 
to wiem – rezolutnie konstatuje uczeń – ale 
czy na pewno na takie pytanie powinien odpo-
wiadać uczeń szkoły podstawowej???

W MARKLOWICACH, WĄCHOCKU 
I GDZIE INDZIEJ…

- Dlaczego mieszkańcy Grójca rozmawiają 
tylko podczas bezwietrznej pogody?
- Bo nigdy nie rzucają słów na wiatr…

- Od kiedy sołtys Marklowic nosi okulary?
- Od czasu, gdy chciał pięścią zabić muchę 
siedzącą na ścienie, a okazało się, że to był 
stary gwóźdź…

- Dlaczego sołtys Wąchocka ciągnie za sobą 
bronę, gdy wraca od kochanki?
- Po to, żeby zatrzeć za sobą wszelkie ślady 
małżeńskiej zdrady…

- Dlaczego komendant Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kłaju zawsze ma przy sobie kor-
kociąg?
- To dla bezpieczeństwa, bo słyszał, że ktoś 
chce go nabić w butelkę…

- Dlaczego mieszkańcy Poraża przenieśli ule 
z pszczołami do domów?
- To dla higieny; bo się niedawno dowiedzieli, 
że pszczoły zbiorą każdy pyłek…

Z MĄDROŚCI ŻYDOWSKICH

Pewnego rabina zapytano:
- Czy to prawda, że Żydzi na ogół odpowiada-
ją pytaniem na pytanie?
- A dlaczegóż by nie? – odpowiedział rabin.

W dawnych czasach, Jojne Weinberg, Żyd 
z dalekiej prowincji, przyjechał do Warszawy 
odwiedzić swojego krewnego, który rok wcze-
śniej przeniósł się do stolicy.
- I jak ci tu jest? – zapytał zaciekawiony po 
pierwszych powitaniach.
- A jak ma być? Może byłoby nawet nieźle, 
ale ledwie rozejrzałem się w interesach, a tu 
choroba. I wyobraź sobie, przez niecałe dwa 
miesiące przechorowałem całe dwieście rubli!
- Ajajaj!!! Taki pieniądz to wielka szkoda! – 
z żalem zaczął wykrzykiwać Jojne – I po co 
tobie była ta cała Warszawa? U nas, za taki 
pieniądz, to mógłbyś sobie spokojnie ze dwa 
lata pochorować…

W miasteczku zmarł skromny sklepikarz 
Abram. Właściwie żył z żoną na granicy ubó-
stwa, ale przez większą część życia opłacał 
ubezpieczenie i nagle, wdowa po nim została 
majętną osobą.
-Ajajaj! Coż to za parszywe szczęście – zawo-
łała z płaczem, gdy wypłacono jej pieniądze – 
przez całe życie żyliśmy w nędzy i teraz, gdy 
wreszcie Pan Bóg dał nam bogactwo, to ten 
mój biedny Abram musiał akurat umrzeć!!!

ZAGADKA

- Co myśli pijak, któremu się śniło, że ma peł-
ną butelkę, tylko szuka szklanki, żeby sobie 
do niej nalać i w tym momencie się budzi?
- Ale ze mnie kretyn! Trzeba było pić „z gwin-
ta”.

Jurek Ciurlok „Ecik”

GDYBY KÓZKA MĄDRA BYŁA PO SZKODZIE
Niezwykle frapujące bywają pytania o przyczyny różnych kretyń-
skich zachowań, które nam się przydarzają. Jeszcze bardziej in-
teresujące są odpowiedzi na te pytania. O! Tych można wyliczyć 
sporo. Niewątpliwie jakąś tam rolę odgrywa nieszczęsny przy-
padek. Nieszczęsny, bo ludzie nader chętnie przywołują go jako 
przyczynę swych niepowodzeń i nietrafnych decyzji.
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opiwie-
ści o

Olimpie

Joanna
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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 wrzesień 2019!!!

Zobacz nas na:

Volkswagen Tiguan Track & Field 
4Motion 2.0 TDI
Elektryczne szyby, klimatyzacja, podgrzewane 
siedzenia, elektryczny dach panoramiczny, 
reflektory biksenonowe, immobiliser, naped na 
cztery koła, komputer pokładowy, Hill Start Assist, 
czujnik światła, czujnik deszczu. 

Cena: 11.980 €

Renault Trafic Kasten L2H1 2,9t 2
Regulowana kolumna kierownicy, elektryczne szyby, 
filtr wewnętrzny, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, przesuwne drzwi po prawej stronie,   poduszka 
powietrzna, immobiliser.

Cena: 7.990 €

Renault Kangoo Rapid Extra 1.5 dCi SORTIMO 
KLIMA AHK
Regulowana kolumna kierownicy, elektry-
czne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, 
klimatyzacja, espomaganie kierownicy, cen-
tralny zamek, Bluetooth, płyta CD, zestaw 
głośnomówiący, MP3, ESP, kontrola trakcji, 
immobiliser, podgrzewane lusterka.

Cena: 8.899 €

Mercedes-Benz C 180 Kompressor 
T-Modell T K BlueEfficiency
Regulowana kolumna kierownicy, elektryczne lus-
terko zewnętrzne, elektryczne szyby, elektryczne 
fotele, klimatyzacja, czujniki parkowania przód i tył, 
podgrzewane siedzenia, ABS, poduszka powietrzna, 
system alarmowy, kontrola trakcji, ESP, płyta CD, 
MP3, system nawigacyjny, radio, komputer pokładowy.

Cena: 9.480 €

BMW 320 d Touring Leder Navi Keyless HUD 
Panorama Ho
Elektryczne lusterko zewnętrzne, elektryczne szyby, 
Keyless Go, klimatyzacja, czujniki parkowania przód 
i tył, podgrzewane siedzenia, tempomat, TMPS, kon-
trola trakcji, AUX-In, Bluetooth, zestaw głośnomówiący, 
system nawigacyjny, port USB, panoramiczny dach, 
szyberdach, czujnik zmierzchu.

Cena: 14.980 €

Ford Grand C-Max Trend 2.0 TDCi
Centralny zamek, elektryczne szyby, immobiliser, 
wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), 
nawigacja, podgrzewane siedzenia, czujnik deszczu, 
Bluetooth, komputer pokładowy, wielofunkcyjna kiero-
wnica, czujnik zmierzchu, czujniki parkowania.

Cena: 7.890 €

Renault Clio IV Experience 1.5 dCi 90 eco 
LED-Tagfahrlic
Elektryczne szyby, immobiliser, ABS, podgrzewane 
siedzenia, czujnik deszczu, elektr. lusterka, Blue-
tooth, komputer pokładowy, zestaw głośnomówiący,
czujnik zmierzchu, światła przeciwmgielne, kontrola 
trakcji, system start-stop, USB, czujniki parkowania.

Cena: 8.890 €

RATY od
119€/mies.

RATY od
173,33€/mies.

RATY od
95€/mies.

RATY od
96€/mies.

RATY od
142,93€/mies.

RATY od
96€/mies.

RATY od
106 €/mies.

Audi A8 4.2 TDI quattro Euro 6
Elektryczne szyby, elektryczna klapa tylna, elek-
tryczne fotele, keyless Go, klimatyzacja 4-strefy, 
skórzane wnętrze, kamera 360 stopni, reflektory 
biksenonowe, wyświetlacz Head Up, LED reflektor, 
Bluetooth, DAB, system nawigacyjny, funkcja TV, 
port USB, asytent Noktowizor, zawieszenie pneu-
matyczne.

 
Cena: 36.890 €RATY od

475,75€/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

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

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632


