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25 lat
Radia Multikulti, 
Funkhaus Europa, 
Cosmo – radia 
po polsku

Kochani z okazji jubileuszu 
życzymy Wam wielu lat na antenie, 
coraz więcej wiernych słuchaczy, 

uśmiechu na co dzień i optymizmu.

Dla prowadzących życzymy zdrowia 
i wytrwałości, kolejnych 25 lat, 
bo życie zaczyna sie po 50-tce.
Grajcie nam do końca Świata 

i jeden dzień dłużej!!!

Dziękujemy za wspaniałą 
i wieloletnią współpracę.

Pomyślności życzy cała redakcja
KONTAKTÓW

Spis treści

Szanowni Czytelnicy!
 
Październik
 
Tako rzecze nasz kucharz Bogusław Sypień: „Czas 
leci nieubłaganie, lato minęło i pora na zmianę kalo-
ryczności naszych potraw. Już nie wystarczy chłod-
nik i kilka owoców.” Czas na coś grubszego. I oto 
ona: pizza. Widowiskowa. Nie może i nie chce być 
inaczej. Na naszych łamach znajdziecie wyjątkowy 
przepis na pizzę zupełnie zakręconą. Dajmy z siebie 
dużo jesienią. A będzie smaczniej.
 
A gdy już zrobimy pizzę, rozsiądziemy się wygodnie 
w fotelu, możemy wyciągnąć z szuflady stare zdję-
cia i oddać się nostalgii. Anna Maria Władkowska 
zachęca do tego całą sobą. Wraz z autorką proponu-
jemy sentymentalną podróż w czasie. „Spróbujmy 
przez ten nadchodzący jesienny czas zdać sobie spra-
wę z ważności każdej chwili w naszym życiu. Nawet 
tej trudnej, o której chcemy szybko zapomnieć”, bo 
to ona „może mieć dla nas, w ostatecznym rachunku, 
najważniejsze znaczenie.” 
 
Wywiad Anny Burek z Janem Wardeckim, prze-
wodnikiem po Berlinie z ponad 25-letnim stażem, 
doskonale sprawdzi się w pochmurne jesienne popo-
łudnia. Zachęcamy do przeczytania tej rozmowy. Jan 
Wardecki przyjechał do Berlina Zachodniego w 1984 
roku. Choć pojawił się tutaj jako turysta tylko na mie-
siąc, został do dziś. Początkowy status pozwolił mu 
być świadkiem jednego z najważniejszych wydarzeń 
XX wieku w Europie. Fascynująca to historia. 
 
Marta Szymańska zebrała dla Was najbardziej inte-
resujące propozycje kulturalne na październik. Sie-
dzenie w fotelu jest przyjemne, ale jakże przyjemne 
mogą być jesienne spacery! Zwłaszcza wieczorem, 
kiedy Berlin zamieni się w najpiękniej oświetloną ga-
lerię na świecie! Festiwal Światła tuż tuż!
 
Mamy również wiele dobrego dla osób wolących po-
czytać o poradach prawnych, medycznych czy  o fi-
nansach. Tutaj jak zwykle na wysokości zadania sta-
je Bartosz Drajling, który swoim ostrym poczuciem 
humoru pragnie nas ponownie zmotywować, aby 
wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Tu i teraz. 
Według swoich zasad, według własnego pomysłu.
 
Bądźmy odważni tej jesieni! 
 
Serdeczności, 
 
Redakcja
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GRUPA MUZYCZNA

Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.

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

i wypożyczalnia nagłośnienia

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

II

Zgłoszenia przyjmujemy
do 30 października 2019

XXII BERLIŃSKI INFORMATOR 
POLONIJNY 2020

Tel.: 030 3241632, 0178 6990385

Reklamy zawarte w Informatorze od 21 lat

Agencja Imprez Rozrywkowych KLON

POLONIJNY BAL KARNAWAŁOWY
zaprasza na

Bilety do nabycia w biurze miesięcznika  
KONTAKTY przy Ollenhauer Str.45, 13403 Berlin, 

tel.: 030 3241632

25 STYCZNIA 2020
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XV Festiwal Światła
11-20 października
Motto tegorocznej edycji:
Światła Wolności

 

Raz w roku najsłynniejsze berlińskie bu-
dynki stają się płótnem, na którym wy-
świetlane są najwspanialsze projekcje 
video. Zaczynają świecić milionem barw, 
ich widok wieczorową porą zapiera dech 
w piersiach. A najfajniej jest, jak człowiek 
nie wie, że takie wydarzenie ma miejsce 
i nagle, włócząc się po mieście, natrafia 
na jakąś świecącą fasadę… A jak człowiek 
wie, to włóczy się cały wieczór z planem 
w ręce, gdzie tu jeszcze podejść, gdzie 
pojechać, by nacieszyć oczy. Może Brama 
Brandenburska, może katedra, wieża te-
lewizyjna?  Berlin w ciągu tych paru dni to 
arena popisowa dla wielu artystów światła 
z całego świata. Ale festiwal ten to nie tyl-
ko światło. Też muzyka. 

Można też skorzystać z profesjonalnego 
przewodnika. Usługi poleca LightSeeing. 
Miasto można zwiedzać z autobusu bądź 
łodzi albo oczywiście na piechotę. Orga-
nizator proponuje również warsztaty foto-
graficzne. Do wybranych budynków wstęp 
gratis. 

Tego nie da się przegapić. Przez 10 nocy 
Berlin będzie największą galerią świata!

Międzynarodowy 
Festiwal Burleski
17-20 października

Co robić w październiku?
To już siódma edycja tego wydarzenia! 
Najlepsi tancerze świata, akrobaci, perfor-
merzy dadzą z siebie wszystko w te berliń-
skie jesienne noce. Każdy show zaczyna 
się o 9 wieczorem i trwa, i trwa, i trwa. To 
rozrywka dla dorosłych spragnionych noc-
nego życia. Dla chętnych organizowane 
są również warsztaty. Odpowiada za nie 
Berlin Burlesque Academy. Berlin to mia-
sto, w którym nie sposób nie pochylić się 
nad historią kabaretu i  varieté. Bądźcie 
gotowi na glamour! 

Bilety: 29-39 Euro/show
Bilet całodniowy (całonocny) 85 Euro 
Szczegóły: 
www. Berlin-burlesque-festival.com

Muzyczne festiwale 

Jesteś w nastroju na słuchanie muzyki? 
Październik to idealny miesiąc dla fanów 
dobrych brzmień. Czy to jazzowych, czy to 
deathmetalowych, czy punkrockowych… 
Ważne, że dobrych! Oto zestaw najbar-
dziej znanych festiwali:

•  Unpluggedival
•  Wolfsfest
•  Metal Attack Fest
•  Pogo, Beer and Spiky Hair Festival
•  Polar Festival III
•  Berlin Deathfest
•  Vendetta Fest
•  Cross the Teich Festival
•  Jazzfest

Dobrze je sprawdźcie!

Muzeum Magii w Berlinie 

 Inaczej zwane Magicum. To interaktywne 
muzeum z kilkoma interesującymi wysta-
wami, które odnoszą się do korzeni magii. 
Tutaj zaspokoimy swoją chęć wiedzy na 
tematy takie jak okultyzm, eliksiry miło-
ści czy czarodziejstwo. Wiedza ta przyda 
się szczególnie w październiku, miesiącu 
przygotowań do Halloween. To już czas 
najwyższy poznać ciemną historię ma-
gicznego świata. A jak potem można to 
wykorzystać! Gra z iluzją, siła podświado-
mości – to tutaj poznamy ich moc.

Berlińskie muzeum jest pierwszym in-
teraktywnym muzeum na świecie, które 
poświęcone jest magii oraz mistycyzmowi 
z wystawami, których tematyka na bieżąco 

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

się zmienia. Można tu niemalże dotknąć 
snów i marzeń. Bo najważniejsza w życiu 
jest – wiadomo – tajemnica! 

Bilety: 
Normalny 9,50 Euro
Ulgowy: 7,50 Euro
Rodzinny 
(dwoje dorosłych, troje dzieci) 29 Euro
Dzieci do lat 6: bezpłatnie
Godziny otwarcia:
Otwarte codziennie od 10:00 do 20:00
Adres: 
Große Hamburger Strasse 17
10115 Berlin-Mitte

A w Halloween
– poleć z  dziećmi do ZOO! 

 

Halloween w Berlinie robi się coraz bar-
dziej popularne. Jest takie słowo w języku 
angielskim, które najlepiej pasuje do tego 
dnia (czy nocy) : „spooky”, co najlepiej 
można przetłumaczyć jako: straszny, na-
wiedzony. A zatem miejscem najbardziej 
spooky w Halloween będzie… ZOO! To 
tu specjalnie dla berlińczyków i nie berliń-
czyków przygotowano wydarzenie „Hallo-
ween Extravaganza”.

Na gości czeka zaczarowany las, latarnie 
a także przeraźliwe stwory, które nie wia-
domo gdzie mogą się czaić. Bądźcie czuj-
ni!

Wstęp na wydarzenie wraz z biletem wstę-
pu do ZOO. 

Marta Szymańska
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„Zabawa bez granic“ 
w Berlinie 8 września 2019

Miejsce, w którym odbywał się festyn – 
malownicze łąki na północy miasta po-
między Lübars a Blankenfelde, znane 
jest już wielu polskim i niemieckim ro-
dzinom. W słoneczną i ciepłą niedzielę 
goście festynu przez cały dzień mogli 
uczestniczyć w licznych atrakcjach skie-
rowanych do wszystkich grup wiekowych. 
Dzieci wraz z rodzicami brały udział 
w konkursie latawców, zajmowały się ro-
bótkami ręcznymi na stanowisku Polskie-
go Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, 

Festyn jesienny organizowany od lat przez Polską Radę, 
Związek Krajowy w Berlinie, stał się stałą datą w polonij-
nym kalendarzu wydarzeń.

skakały po dmuchanym zamku lub brały 
udział w II Biegu Przełajowym - Niepod-
legła. Dalszymi atrakcjami skierowanymi 
do dzieci i młodzieży był plener malarski, 
warsztaty grafitti, ścieżka zdrowia „fit und 
aktiv” i wiele innych. Dorośli mogli wziąć 
udział w konkursie i sprawdzić swoją wie-
dzę o niepodległości Polski, grać w teni-
sa stołowego lub badmintona. Przez cały 
dzień na scenie występowały polonijne 
grupy muzyczne z Berlina, a ich program 
nawiązywał do znanych polskich przebo-
jów. Dla uczestników konkursów organi-
zatorzy przygotowali nagrody, puchary, 
medale oraz książki. Nagrody wręczane 
były przez członków zarządu Polskiej 
Rady, Związku Krajowego w Berlinie oraz 
przedstawicieli Ambasady RP w Berlinie 
– Konsula Generalnego Piotra Golemę 
oraz Konsula ds. Polonii Jowitę Wencius. 
Przez cały dzień (od godziny 11 do 18) 
na łąkach coś się działo. Po godzinie 
piętnastej na scenie zabrali głos: przed-
stawiciel Ambasady RP w Berlinie – Kon-
sul Generalny Piotr Golema oraz polityk 

CDU – przewodniczący frakcji tej partii 
w Parlamencie Berlina, Burkard Dregger. 

Słoneczna pogoda oraz profesjonalnie 
przygotowany program imprezy były ma-
gnesem dla wielu polskich i niemieckich 
rodzin, festyn cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Projekt zrealizowa-
ny został dzięki finansowemu wsparciu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej oraz ze środków 
Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. 
Kultury i Mediów Republiki Federalnej 
Niemiec. Współorganizatorami byli Am-
basada Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro 
Polonii w Berlinie, Polskie Towarzystwo 
Szkolne „Oświata” oraz Służba Maltań-
ska, zaś partnerami medialnymi wydarze-
nia były „Radio Cosmo”, „Polonia Berlin.
De”, „Kontakty” oraz „Polonia Viva”.

Joanna Trümner
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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

 

  
 

           
 

 

 Monika Gdaniec 
    Adwokat 
    Fachanwältin für Familienrecht 
    Specjalistka do spraw rodzinnych 
 

 

 
    Porady i reprezentacja w sprawach prawa    
    rodzinnego i prawa przemocy domowej:  
    - separacja 
    - rozwód 
    - mieszkanie małżeńskie 
    - podział majątku 
    - alimenty separacyjne 
    - przemoc domowa 

 - władza rodzicielska 
 - ustalenie widzeń z dziećmi 
 - ustalenie i podważenie ojcostwa 
 - ustalenie miejsca zamieszkania dziecka 
 - alimenty dziecięce i dzieci pełnoletnich 
 - porwanie dziecka przez rodzica 

 
 
 

     Bundesallee 185    
     10717 Berlin 
      

      www.gdaniec.eu 
      kanzlei@gdaniec.eu 

Telefon:      030/ 34 66 30 99 0 
WhatsApp: 01515 29 00 995   
 

Facebook:  
Adwokat Monika Gdaniec 
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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

  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

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
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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

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)

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

Jak postępować w przypadku, gdy oferta wczasowa za-
oferowana przez biuro podroży nie zgadzała się z rzeczy-
wistością zastaną na miejscu?

W prawie polskim i niemieckim obowiązują podobne reguły. 
Przede wszystkim należy dokładnie przejrzeć umowę i spraw-
dzić, co zaoferował organizator wczasów i jego pisemną ofer-
tę porównać z tym, co rzeczywiście było dostępne w czasie 
urlopu. Reklamacje mogą dotyczyć miejsca pobytu, trasy, 
rodzajów, klasy lub kategorii środków transportu, położenia, 
rodzaju oraz kategorii obiektu zakwaterowania, ilości posiłków 
i ich rodzaju jak również programu zwiedzania i atrakcji tu-
rystycznych. Punktem wyjścia reklamacji może być również 
prospekt czy katalog, na podstawie którego wybrano dane 
wczasy, z zastrzeżeniem, że zawarte w nich informacje zo-
stały ujęte również w umowie. Za wszystkie usługi świad-
czone w ramach imprezy turystycznej odpowiada wyłącznie 
organizator, u którego wczasy wykupiono, ponieważ usługi 
turystyczne kupowane są w całym pakiecie. Organizator wy-
poczynku nie może wiec zasłaniać się tym, że to hotel nie 
dopełnił jakichś obowiązków. Pakiet taki obejmuje różnego 
typu świadczenia, jak przykładowo przelot liniami lotniczy-
mi, noclegi w hotelu, przejazd autokarem, posiłki w restau-
racji. Każda z tych usług może być świadczona przez innego 
przedsiębiorcę i w każdym z tych przypadków może dojść do 
jakiegoś niedopełnienia obowiązków, czyli nienależytego wy-
konania zobowiązań wynikających z umowy. W razie żądania 
odszkodowania można samemu określić żądaną sumę lub 
posłużyć się (obowiązującą w prawie niemieckim) tzw. tabelą 
frankfurcką, którą często posługują się niemieckie sądy, acz-
kolwiek jedynie orientacyjnie, bo informacje w niej zawarte nie 
są wiążące. W tabeli tej podane są, procentowo, zniżki sto-
sowane w przypadku niedotrzymania konkretnych warunków 
umowy. Przykładowo w przypadku kiepskiego wyżywienia 
zniżki mogą wynosić 5 % ceny wyjściowej, gdy jadłospis był 
nazbyt monotonny, 10 % o ile liczba ciepłych posiłków była 
niewystarczająca, a nawet 30 % w przypadku zepsutego po-
żywienia.

Stwierdzono u mnie trwały uszczerbek na zdrowiu i mam 
trwałą grupę upośledzenia. O tym fakcie nie poinformo-
wałem pracodawcy. Czy z tego powodu muszę spodzie-
wać się jakichś poważnych konsekwencji prawnych?

Osoba ciężko upośledzona nie jest zobowiązana do poinfor-
mowania pracodawcy o tej właściwości (§ 81 ustęp 2 usta-
wy socjalnej z dnia 1.07.2007; SGB (Sozialgesetzbuch) IX). 
Z drugiej strony fakt niewiedzy ze strony pracodawcy może 
być dla niego w pewnych okolicznościach korzystny, nawet 
jeśli musi on płacić opłatę wyrównawczą w przypadku nieza-
trudniania inwalidów, ponieważ wtedy nie musi on przyznawać 
pracownikowi dodatkowego urlopu 85 dni stosownie do § 125 
ustęp 1 SGB IX – niemiecki kodeks socjalny) i pracodawca nie 
jest zobowiązany urządzić dla niego specjalnego stanowiska 
pracy. Zatrudnianie ciężko upośledzonych pracowników prze-
widziane jest dla zakładów, które zatrudniają przynajmniej 16 
pracowników. Jeśli pracodawca w niewiedzy wymówi stosu-
nek pracy pracownikowi, to pracownik musi w terminie 3 tygo-
dni poinformować pracodawcę stanie zdrowia (Federalny Sąd 
Pracy, wyrok z 12.01.2006, sygnatura akt: 2 AZR 539/05) oraz 
wnieść w tym samym terminie do sądu pracy pozew o ochro-
nę stosunku pracy (Kündigungsschutzklage).
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1989 – Wspomnienia…

Anna Burek: Jak się Pan znalazł w Berlinie i skąd pomysł 
na oprowadzanie po nim turystów?

Jan Wardecki: Chyba tak, jak wielu naszych rodaków w tam-
tych czasach. Przyjechałem na miesiąc jako turysta, a zostałem 
do dziś. Nie znając miasta, opierałem się jedynie o różne zasły-
szane historie i opowieści. To, że żyłem w Berlinie otoczonym 
murem, że niemalże z okna swojego mieszkania obserwowa-
łem mur berliński na Placu Poczdamskim, że byłem tutaj, kiedy 
on runął, a raczej został rozbity przez ludzi, sprawiło, że stałem 
się wyjątkowo wrażliwy na przeżywanie historii. Dlatego dzielę 
się swoimi wspomnieniami, dyskutuję z osobami, które podob-
nie jak ja były naocznymi świadkami otwarcia żelaznej kurtyny. 
Oczywiście nie jestem jedynym polskim przewodnikiem w Ber-
linie. Współpracuję z kilkoma koleżankami i kolegami, którzy 
podobnie jak ja przekazują polskim turystom historię tego fa-
scynującego miasta.

Anna Burek: Czy od początku swojej pracy przewodnika 
miał Pan taki plan?

Jan Wardecki: Nie, właściwie nie. Oczywiście historia intereso-
wała mnie od zawsze. Prawie od 30 lat oprowadzam po Berlinie 
i muszę przyznać, że stosunkowo niedawno uświadomiłem so-
bie swoją misję. Podczas niedawnych obchodów 80. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej podkreślana była waga i znacze-
nie naocznych świadków historii, których jest wśród nas coraz 
mniej. Ich wspomnienia są bardzo ważne dla procesu kształ-
towania pamięci o wydarzeniach, które ukształtowały świat, 
w którym obecnie żyjemy. Im dalej od wojny, tym cenniejsza jest 
pamięć. Nie chciałbym, aby zabrzmiało to zbyt podnośle, jed-
nak ja również rozpocząłem podobną misję. Sytuację sprzed 30 
lat przeżywam właściwie każdego dnia. Oprowadzam po Berli-

W 1985 roku przyjechał do Berlina Zachodniego – choć po-
jawił się tutaj tylko na miesiąc jako turysta, został do dziś. 
Początkowy status pozwolił mu być świadkiem jednego z naj-
ważniejszych wydarzeń XX wieku w Europie. Dziś oprowadza 
po stolicy Niemiec, dzieląc się z innymi swoją wiedzą i wspo-
mnieniami. Jan Wardecki – przewodnik po Berlinie z ponad 
25-letnim stażem, już 3 listopada o godzinie 14:00 zaprasza 
na wspólny spacer śladami muru berlińskiego.

nie bardzo różne grupy – od zorganizowanych wycieczek tury-
stycznych, poprzez grupy szkolne, aż do kilkuosobowych grup 
rodzinnych. Zauważyłem ostatnio, że coraz mniej osób docenia 
to, jak wygląda dzisiejsza Europa bez granic i podziałów. Jak 
do tego doszło, co ukształtowało Europę w ostatnich latach? 
Obecnie przy przekraczaniu granic w ramach Unii Europejskiej, 
bardzo odległy i niezrozumiały wydaje się fakt, że przed 30-tu 
laty wyglądało to zupełnie inaczej. Możliwość poruszania się 
bez żadnych ograniczeń zawdzięczamy między innymi właśnie 
upadkowi muru berlińskiego.

Anna Burek: Jakie zatem są fakty?

Jan Wardecki: Faktów jest zbyt dużo, aby je wszystkie przyta-
czać. Muszę jednak stwierdzić, że w miarę upływu lat pamięć 
o tych historycznych wydarzeniach pomału zanika. Chyba 
wszyscy potrafią określić datę upadku muru berlińskiego – 9 
listopada 1989. Ale czy naprawdę wydarzyło się to tej jednej 
nocy? Przecież proces pozytywnych zmian w Europie rozpo-
czął się dużo wcześniej i to w Polsce, a zakończył się 3 paź-
dziernika 1990 roku połączeniem dwóch powojennych państw 
niemieckich. Wynika stąd, że wbrew powszechnym opiniom 
nie stało się to w ciągu tylko tej jednej nocy. Innym nieporozu-
mieniem jest powtarzanie opinii, że pas terenu między mura-
mi oddzielającymi Berlin Wschodni od Zachodniego był ziemią 
niczyją. Kto w takim razie strzelałby do osób, które chciały tę 
niemiecko-niemiecką granicę przekroczyć? Tak naprawdę był 
to teren należący do NRD i władze tego nieistniejącego dziś 
państwa były odpowiedzialne za zabicie w obrębie miasta oko-
ło 100 osób (dokładna ilość nie jest znana). Ponadto niewiele 
osób dziś wie, że mur berliński nie dzielił Berlina na pół, jak 
się powszechnie mówi, lecz otaczał, a właściwie ściśle zamy-
kał terytorium Berlina Zachodniego. Nie był też jednolity i nie 
wyglądał jak kolorowa East-Side-Gallery. W mieście był beto-
nową, więzienną ścianą z drutem kolczastym i z całym bardzo 
nowoczesnym systemem kontroli i ochrony, tzw. strefą śmier-
ci. Bardzo dokładnie pokazano to w polskim filmie pt. „Królik 
po berlińsku”. Poza centrum miasta – w lasach, na polach czy 
akwenach wodnych – zbudowano również szczelną granicę nie 
do pokonania...a jednak, ludzkie dążenia do wolności zwycię-
żyły!

Anna Burek: Czego o murze berlińskim przeciętny turysta 
nie dowie się ze zwykłego przewodnika?

Jan Wardecki: Hm, możliwe, że wiele informacji można zna-
leźć w przewodnikach turystycznych, jednak wciąż pojawiają 
się nowe szczegóły. Na przykład to, że po rozebraniu muru ber-
lińskiego pozostało 180 tysięcy ton betonu, 15 ton azbestu, 6 
ton złomu, a do dziś ostało się jeszcze ponad 40 tysięcy mniej-
szych czy większych elementów muru. Takich i podobnych cie-
kawostek jest w przewodnikach turystycznych zapewne wiele. 
A kto dziś pamięta, kiedy i z czyich ust padły te historyczne sło-
wa: „Ich bin ein Berliner” lub to „Mr. Gorbachev, open this gate! 
Mr.Gorbachev, tear down this wall”? Takie i podobne pytania 
można by mnożyć!

Anna Burek: A czego nie dowiemy się ani z podręczni-
ków, ani z alternatywnych przewodników? Co opowiedzieć 
mogą nam jedynie naoczni świadkowie tych wydarzeń, 
tacy jak Pan?

Jan Wardecki: Myślę, że każdy z nas, kto miał możliwość 
uczestniczyć w tych historycznych przemianach, czy choćby 
obserwować je w swoim telewizorze, opowie o nich inną histo-
rię. Dla mnie najważniejszym i najcenniejszym elementem tych 
dramatycznych wydarzeń był fakt, że powojenny podział Euro-
py zakończył się bez rozlewu krwi. W mojej pamięci zachowały 
się tylko pozytywne obrazy szczęśliwych mieszkańców Berlina 
i fakt, że tzw. zimna wojna w Europie stała się już tylko histo-
rią...

Dla czytelnikow KONTAKTY bezplatny spacer z przewod-
nikiem:

Wszystkich zainteresowanych wymianą wspomnień i do-
świadczeń, a także rozmową na temat tamtych dni sprzed 
30 lat zapraszam na wspólny, trwający około 2 godziny 
spacer po Berlinie śladami muru berlińskiego. Spotkamy 
się niezależnie od pogody w niedzielę, 3 listopada o godzi-
nie 14:00 przy punkcie informacyjnym DB na Hauptbahn-
hof od strony Reichstagu.

Do zobaczenia, Jan Wardecki

Anna Burek

Fascynujące temy, 
autentyczne wspnienia

apraszam
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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

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

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

Miły, sympatyczny z poczuciem humoru, ze stałym pobytem 
w Berlinie 36 lat, pozna miłą, sympatyczną panią w wieku od 27 do 30 
lat, również ze stałym pobytem w Berlinie. Tel.: 0152 12207145

Pani, 43 lata, lubiąca podróże, spacery, taniec, w Berlinie 28 lat. 
Pozna Pana do 56 lat. Możliwość związku stałego. Tel.: 0152 1691391

Miłą, szczupłą panią bliżej 60 jak 50 z chęcią poznam w celu 
wspólnego spędzenia czasu. Pozdrawiam miło Andrzej. Mój email: 
Roman-b3754@gmx.de

mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA - tłumaczka przysięgła
akty USC, świadectwa, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe

tel. 01639805226,  e-mail: z.karnetzka@t-online.de
Mellener Str. 6, 12305 Berlin  S2 Bhf Lichtenrade
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WARTO WIEDZIEĆ 
- Cerca trova /wł./ - szukajcie 
a znajdziecie...czyli nie wszystko 
złoto co się świeci. 

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

Od wielu lat pokutuje obraz Polaka i Polki 
na obczyźnie, którzy nie mogą liczyć na po-
moc ze strony rodaków, a wręcz są przez 
nich szykanowani, oceniani i pogardzani. 
Tymczasem inne grupy narodowościowe 
raczej sobie pomagają, trzymają się ra-
zem, a przynajmniej nie przeszkadzają so-
bie w działalności. Wiadomo przecież, że 
co człowiek, to opinia. Jednak w tej kwestii 
chodzi o coś więcej. O przynależność, po-
czucie tożsamości na obczyźnie i ewentu-
alną wzajemną pomoc dla osób „docho-
dzących” z czasem i zasilających polską 
diasporę na obczyźnie. Stefan Kisielew-
ski mądrze spuentował taki stan rzeczy: 
„To, że jesteśmy w dupie, nie jest żadną 
tajemnicą. Problem polega na tym, że 
zaczynamy się w niej urządzać”. Czy to 
prawda czy tylko niesprawdzona plotka?

Od wielu lat z różnych źródeł dochodzą 
głosy, że nie wspieramy się w naszej dzia-
łalności, a wręcz próbujemy się niszczyć 
i torpedować wzajemne projekty, które 
mają służyć integracji Polonii na obczyź-
nie. Wydaje się, że konkurencyjne pro-
jekty nie wyzwalają zdrowej rywalizacji czy 
nie inspirują do jeszcze lepszego ich roz-
woju. A przecież cel jest i ma być jeden – 
trafianie do osób potrzebujących, do Polek 
i Polaków. Podkradanie sobie pomysłów, 
publiczne niszczenie wizerunku, wyzwiska 
czy też dawanie sobie samozwańczego 
prawa do jakiejś marki, która powinna być 
wspólna jako idea i powinna jednoczyć, 
a nie dzielić, nie należą do rzadkości. Takie 
podjazdowe wojenki są bardziej szkodliwe, 
niż nam się wydaje, ponieważ stopniowo 
wsiąkają do świadomości i stają się nieod-
łącznym elementem, stają się normą i rze-
czywistością. Po jakimś czasie już nie zna-
my innej. Temat jakby kompletnie nie nowy, 
jednak traktowany jako tabu.

Polacy w Berlinie nie mogą walczyć z Pola-
kami w Berlinie, w Düsseldorfie czy w Mo-
nachium i na odwrót. Polacy powinni re-
spektować Polaków. Notabene w tychże 
miastach istnieją przedsięwzięcia oraz fir-
my wspierające przedsiębiorców i rozwijają 
się kapitalne pomysły, nierzadko o europej-
skim zasięgu: „agitPolska e.V”, „Polish 
Mastermind Club”, „Winiarski-Unter-
nehmensberatung”, „Światowe Impe-
rium Kobiety Spełnionej”, „SMartDE” 

i wiele innych. Tworzą one pomocną sieć 
kontaktów na bazie networkingu, oferują 
wzajemne wsparcie, wymianę pomysłów 
i kładą nacisk na rozwój rodzimej przed-
siębiorczości na nowym gruncie. Powstają 
ożywcze i kreatywne projekty tj. „Space 
Manager” mające na celu zintegrowanie 
i zaangażowanie Polaków i poprawienie 
jakości prowadzonych przez nich działal-
ności gospodarczych, ale też wycelowane 
są i tworzone z myślą o innych, szczegól-
nie małych i średnich przedsiębiorcach. 
Wszystkie te projekty mogłyby jednak nie 
posłużyć niczemu i trzeba otwarcie na-
zwać rzecz po imieniu. Jeśli nie posprzą-
tajmy najpierw swojego podwórka, to nie 
będziemy w stanie nikogo na nie zaprosić, 
bo najzwyczajniej zabraknie miejsca...i zo-
stanie tylko kupa śmieci.

Selbständig - czyli osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, 
ci mniejsi i więksi. Wszyscy oni powinni pa-
miętać o żelaznej zasadzie - „man muss 
die Rücklagen bilden“ - co znaczy nic 
innego, jak odkładać „na boku” lekkie 
nadwyżki z zysku, aby w razie słabszego 
miesiąca mieć płynność finansową, czyli 
mieć za co opłacić rachunki, zobowiązania 
i przeżyć do pierwszego. Ta kwestia jest 
na tyle istotna, że nie można jej pomijać. 
To nie ma nic wspólnego z oszczędnością, 
w dobrze pojętym tego słowa znaczeniu, 
tylko z innym stanem umysłu, którego 
przez grzeczność tu nie wymienię. Aby być 
dobrym przedsiębiorcą, trzeba się kil-
ku podobnych zasad nauczyć na pamięć. 
Bycie przedsiębiorcą ma swoje zalety, 
ale niesie też zobowiązania. Aby w pełni 
korzystać z przywilejów bycia samodziel-
nym, potrzeba szczypty wiedzy z odrobi-
ną dyscypliny.

Polisy na życie - kto zawczasu nie zadba 
o odpowiednią ochronę w postaci odpo-
wiedniej polisy na życie, może się zdziwić, 
gdy Urząd Podatkowy zażąda od niego 
odprowadzenia podatku od późniejszych 
świadczeń z polisy, a tym samym doprowa-
dzi do ich znacznego zmniejszenia. Proble-
mem tym dotknięci są klienci posiadający 
polisy typu Riester-Rente, Wohnriester 
czy Rürup-Rente. W ciągu roku kalenda-
rzowego klienci ci mogą odpisywać sobie 
nakład na w/w zabezpieczenie emerytalne 

w zeznaniu podatkowym, jednak, aby wilk 
był syty i owca cała, koniec końców bilans 
musi się zgadzać i Finanzamt upomni się 
o kwotę odliczoną od podatku.

W Niemczech dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą nie ma obowiąz-
ku posiadania ubezpieczenia emerytalne-
go. Jest to sprawa całkowicie dowolna 
i indywidualna dla każdego, jednak rozsą-
dek podpowiada, aby zabezpieczyć się na 
przyszłość. W końcu po to pracujemy, aby 
z czasem nie musieć i mieć za co żyć na 
poziomie, do którego jesteśmy przyzwy-
czajeni. Tym bardziej, że możemy to zrobić 
na swoich zasadach i według własnego 

pomysłu. Warto się tylko doinformować, jak 
i gdzie oraz jaki produkt, w tym wypadku 
typ polisy, będzie dla nas i naszego mode-
lu najkorzystniejszy. To tylko jeden z kilku 
wątków, które przedsiębiorca, a szczegól-
nie ten na początku swojej drogi, powinien 
rozpatrzyć i wziąć pod uwagę. Około 80 
procent Start-upów, czyli młodych firm 
z fajnym pomysłem, upada w pierwszym 
roku z powodu braku dobrego i długoter-
minowego planu na siebie i podobnie jest 
wśród przedsiębiorców, czyli osób prowa-
dzących Gewerbe. Dlatego też, chcąc być 
skutecznym, należy pójść po rozum do gło-
wy i zacząć stawiać biznes na solidnych 
podstawach, czego zarówno sobie, jak 
i Państwu życzę.
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50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

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

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

•
 
Gewerby bez 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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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

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

ubezpieczenia samochodowe - uznajemy wszystkie zniżki z Polski!
DKV Zahnzusatzversicherung – korzystne ceny – aż do 100% pokrycia rachunku
ubezpieczenie rodzinne, Lebensversicherung
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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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TŁUMACZE

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

Poszukuje pani do pomocy w produkcji (branża warzywna), 
na pełen etat Berlin Moabit, Od zaraz, mówimy po polsku, 
niewymagana znajomość języka niemieciego. Bauer Kräuter 
Großhandle GmbH, Haus 25, Beusselstraße 44 n – q, 
10 553 Berlin .Tel.: 030 2522430, Funk: 0172 3126094

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

Poszukujemy osoby do sprzątania biur i magazynu na 
Schönefeld. Umowa o pracę w niepełnym wymiarze lub Minijob. 
Hauselfen GmbH, Tel.: 030 97893672, mail: kontakt@hauselfen.com

Szukamy zaufanej opiekunki do dziecka! Mieszkamy 
w Berlin Mitte przy Bahnhof Friedrichstraße. Bardzo miła 
rodzina, Viktor ma 2,5 roku, córeczka w drodze. Na pół lub cały 
etat. Kontakt Aleksandra 0151 55441251

Poszukujemy pracowników budowlanych z Gewerbe albo 
Polska Działalność. Tel.: 0157 814 53921, 0157 78459866

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

Firma sprzątająca szuka od zaraz pracowników na umowę, 
minijob lub z własną działalnością gospodarczą. Kontakt po 
polsku telefon: 030 747570910, od poniedziałku do wtorku, 
od godziny 8 do 17.

Szukamy pokojówki na Basis Minijob lub 20-25 godzin/
tygodniowo. Nasz hotel znajduje się na Kurfürstendamm/ 
Fasanenstrasse. Proszę o telefon: 0151 11679231    

Szukam pracy: sprzątanie biura, praktyki lekarskiej na 450 €. 
W godzinach rannych. Telefon: 0176 80502046
 
Praktyka stomatologiczna oferuje minijob (wtorek, środa 
przed południe) dla pomocy stomatologicznej lub praktykantki 
chętnej do przeszkolenia. Tel.: 030 6151822

Szukam pilnie sumiennej i doświadczonej  pomocy domowej 
w celu długotrwałego zatrudnienia. Kontakt: 0177 2598776

Poszukuję pracowników do pracy na budowie (Malarz, 
Spachlarz, Lakiernik, Kafelkarz itp.) Mile widziane 
doświadczenie. Tel.: 01521 2025028. 
 
Poszukuję pracowników budowlanych prace na zewnątrz, 
elewacje - wykończenie mieszkań, szpachlowanie, kafelki itp.
Tel-Nr.: 0172 6176278

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

NAUKA / PRACA
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PRACA OD ZARAZ
Poszukujemy osób (również podwykonawcy) 
z doświadczeniem, do prac przy ocieplaniu 
budynków, Berlin i okolice. Kontakt na tel.:

03070078794 lub adres mailowy
info@kindermann-gmbh.de

Praktyka lekarska w Berlinie POSZUKUJE 
LEKARZA RODZINNEGO (HAUSARZT) 
ze znajomością języka polskiego i niemieckiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
mailowy: pestalozzi38@gmx.de

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO

www.niemieckizmoniką.pl 
podcasty gratis o języku niemieckim
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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!

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

Dla osób mówiących w języku niemieckim mamy również 
inne oferty. Zeskanuj kod obok i wejdź na nasz fanpage na 
Facebook’u. Sprawdź naszą zakładkę pt. Oferty pracy.

Oferujemy pracę od zaraz w hotelach 
(w Berlinie i okolicach) na stanowiskach:

POKOJÓWKA/POKOJOWY
SUPERVISOR

OSOBA SPRZĄTAJĄCA OTWARTE PRZESTRZENIE

OFERUJEMY:
• niemiecką umowę na stałe

• pracę w hotelach 4* i 5* w Berlinie i okolicach
(Blankenfelde-Mahlow, Bad Saarow)

• osobiste szkolenia i nadzór
• wynagrodzenie - 10,56€ brutto/godz., 
od stycznia 2020 - 10,80€ brutto/godz.

• dodatek 75% za niedziele i święta
• 28 dni urlopowych w roku

• darmową naukę języka niemieckiego
• możliwość awansu

E-Mail: personal@kleine.berlin. Tel.: 0049 30 27 57 25 052 
(w języku polskim). Adres firmy: 
KLEINE Reinigungs-und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Str. 132, 10407 Berlin

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–15:00

NAUKA / PRACA

3B – Pracodawca Roku 2019
ZATRUDNIAMY!

Kontakt telefoniczny w jez. pol.: 
+49 177/2332961/+49 30 6003166-12
3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
Turmstraße 33, 10551 Berlin

Do nowego 4* hotelu w centrum Berlina 
poszukujemy pokojówek i pokojowych

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

•  Premia za jakość
•  Niemiecka umowa o prace 

(wszystkie świadczenia)
• Pro-rodzinna firma

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

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.

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

#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

Do SALONU FRYZJERSKIEGO
na Prenzlauer Berg i Friedrichshain

poszukujemy FRYZJERA/FRYZJERKĘ 
z doświadczeniem. Wymagany język niemiecki 

komunikatywny. Bardzo dobre zarobki (+napiwki)
Tel.: 0157 72811966

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

POKOJÓWKI/POKOJOWYCH ORAZ 
KIEROWNIKÓW ZESPOŁU

Podstawowa znajomość niemieckiego 
mile widziana

Kontakt od godziny 10.00 
+49 0176 20627853, +49 171 7180099

Biuro: 030/29364984

Firma usług hotelarskich THS w Berlinie
przyjmie do pracy od zaraz
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POLNISCHKENNTNISSE WERDEN HIER BELOHNT!
Ein Notar und eine Rechtsanwältin in Lichterfelde West 

(gegenüber der S-1) suchen engagierte Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellte (m/w/d) in Teilzeit. Wir bieten eine 

gute Arbeitsatmosphäre und einen interessanten 
internationalen Aufgabenbereich an.

Sie bringen Selbstständigkeit, Organisationstalent und Professionalität 
wie auch sicheres Deutsch + Polnisch in Wort und Schrift mit. 

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung freuen wir uns!
030 - 286 42 369             ra-pl@web.de

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).
spółek

studia - mile widziane!

SZUKASZ NOWEJ SZANSY, 
CIEKAWEJ PRACY,

przyjemności, samodzielnego zarządzania czasem 
wolnym i lukratywnego wynagrodzenia?

My szukamy ciekawych ludzi, którzy pasują do naszego zespołu. 
Rozboduwujemy się w czterech obszarach i oferujemy wspaniałe 

środowisko, szkolenia, wynagrodzenie oparte na wynikach. 
Możliwość współpracy jako dodatkowe zajęcie.

Rozwijamy się w różnych lokalizacjach w Niemczech i Polsce.
Proszę o kontakt:

Piotr Pliszka od 8.00-14.00, tel.: 0163 7313759
Adam Pasternak od 14.00-20.30, tel.: 0163 1906295

NIERUCHOMOŚCI

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.)

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

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

 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

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, 200 km od Berlina. Cena od 
5€/m². Niektore działki z własnym lasem i domem, na innych – na ży-
czenie wybudujemy dom. Tel.: +48 602 134360, www.osada-pachy.pl

Szukam pokoju z Untermietvertrag do 430 €, najlepiej na Neukölln.
Tel.: 0163 2488943

Wynajmę pokój na Weddingu. Tel.: 0049 17624522153

Wynajmę od zaraz nowo wyremontowaną kawalerkę na Neukölln 
Buckow dla max. dwóch osób ( tylko niepalących) z meldunkiem; 
prowizja 1.500,00 €, kaucja 1.000 €, czynsz 750,00 € plus energia. 
Tel.: (030) 91594978   

Wynajmę pokój dla 1 osoby (pani), Wilmersdorf. Tel.: 0157 87111290
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Nasza powszednia wieża Babel
Pozytywne wibracje

Wieża Babel, która trafiła do tytułu tego cyklu, może 
się nam różnie kojarzyć, natomiast z dwujęzycznością 
powinno być inaczej. Biorąc pod uwagę realne korzy-
ści z niej płynące oraz odrzucając krzywdzące mity na 
jej temat, powinniśmy łączyć z nią pozytywne skoja-
rzenia. Jasne, że na drodze pomyślnego wychowania 
w dwujęzyczności (i de facto jednocześnie w dwukul-
turowości) napotkamy wiele trudności. Nie wolno nam 
jednak zapomnieć, że rezygnacja z nauki języków 
ojczystych/macierzystych jest – jak podkreślają m. in. 
psychologowie, socjologowie czy logopedzi – z wielu 
względów zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Dlatego 
szczególnie ważnym jest szerzenie wiedzy o dwuję-
zyczności, aby każdy zainteresowany tym tematem, 
wiedział jakie są profity z niego płynące.

Pomieszanie języków

Często w prasie czy na forach internetowych krytyku-
je się pisanie o wielojęzyczności w samych superlaty-
wach. Bierze się to stąd, że wiele osób, nie wiedząc, 
jakich wytycznych należy się trzymać, popada w nie-
konsekwencję i doświadcza dwujęzyczności w spo-
sób chaotyczny, trudny i czasem wręcz nieprzyjemny. 
Ostatnio pisałem o przypadku, gdzie rodzice i dzieci 
z powodzeniem komunikowali się ze sobą w trzech 
językach. Warunkiem tego sukcesu było funkcjonalne 
oraz sytuacyjne przypisanie języków – jedna osoba / 
jeden język czy język rodziny / język otoczenia.

W tym tekście chciałbym zilustrować sytuację, 
z którą mamy do czynienia, kiedy rodzice czy opie-
kunowie dzieci mniej lub bardziej świadomie decy-
dują się na wychowanie w wielojęzyczności nie ba-
zującej na ich (rodziców) językach ojczystych (lub 
też tzw. pierwszych).

Codzienność w rodzinie polsko-arabskiej

Weźmy na przykład taką rodzinę polsko-arabską, 
mieszkającą w Berlinie lub innym Dortmundzie. Oka-
zuje się, że cztero i półletnie dziecko mówi słabo po 
polsku i bardzo słabo po niemiecku. Nie uczęszcza 
ono do przedszkola. Pierwszym językiem matki jest 
język polski i nie mówi ona po niemiecku. Pierwszym 
językiem ojca jest arabski, zaś drugim (na równi z oj-
czystym) francuski. Ojciec posługuje się również nie-
mieckim w stopniu komunikatywnym, podpierając się 
przy tym czasem angielskim. W tym ostatnim języku, 

czyli angielskim, rodzice porozumiewają się między 
sobą. Do dziecka mama mówi po polsku, tato po nie-
miecku...

Teraz bierzemy głęboki oddech i podsumowujemy. 
Najlepiej z perspektywy dziecka. Otóż input języko-
wy, jaki ono otrzymuje, wygląda w sposób następu-
jący: polski od mamy (jej ojczysty), niemiecki od taty 
(dla niego będący językiem obcym i dopiero trzecim 
w kolejności) i teoretycznie niemiecki z otoczenia (bo 
Berlin lub Dortmund, ale teoretycznie, bo dziecko 
nie chodzi do przedszkola). Do tego dziecko słucha 
jeszcze w domu angielskiego (język obcy dla obojga 
rodziców). O ile mama, używając swojego najmocniej-
szego, bo ojczystego języka, stosuje jedyną właściwą 
strategię w ich konfiguracji rodzinnej, o tyle ojciec 
wychodzi niesłusznie z założenia, że powinien uczyć 
dziecko niemieckiego, nie tracąc czasu na nieprzydat-
ne – jego zdaniem w Berlinie czy Dortmundzie – arab-
ski czy francuski.

Prosto z serca

Polski dziecka będzie się dobrze rozwijał, na razie nie 
ma ono jeszcze pięciu lat, a przez sytuację języko-
wą w domu mówienie po polsku nie nabrało jeszcze 
rozpędu. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem 
w tej sytuacji byłoby podjęcie trzech następują-
cych kroków:

1. Mama i dziecko spotykają czasem inne mamy 
z dziećmi mówiące po polsku.
2. Tata decyduje, w którym z jego ojczystych języków 
chce rozmawiać z dzieckiem i rezygnuje z niemiec-
kiego.
3. Dziecko zaczyna uczęszczać do przedszkola (nie-
mieckiego lub dwujęzycznego, np. polsko-niemieckie-
go), gdzie otrzymuje zwiększony i ulepszony jakościo-
wo input niemiecki.

W tej sytuacji, zakładając, że rodziców stać na konse-
kwencję, czujność, a czasem na współpracę ze spe-
cjalistami, dziecko jest na dobrej drodze do pomyśl-
nej trójjęzyczności.

Język ojczysty/macierzysty jest naszym największym 
skarbem, jest najbliżej serca, tylko w nim dane jest 
nam autentycznie śnić, życzyć, rachować, modlić się 
czy przeklinać. Dzielmy się z naszymi dziećmi tym 
największym skarbem. I mówmy im, że je kochamy, 
używając mowy najbliższej naszemu sercu.

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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Jesteśmy z Wami już 25 lat
Radio Multikulti, Funkhaus Europa, a wreszcie COSMO - Radio 
po polsku.

Jesteśmy z Wami już 25 lat!

25 lat temu, 18 września 1994 roku, ruszyła pierwsza w Berlinie 
polska audycja w radiu publicznym SFB 4 Multikulti. Droga do 
niej była kręta i wyboista. Pojawienie się języka polskiego w ete-
rze poprzedziły długoletnie starania środowisk alternatywnych 
Berlina Zachodniego. W latach 80. XX wieku do Niemiec wyemi-
growało z Polski około miliona osób. Większość z nich nie znała 
języka niemieckiego.

Wraz z powstaniem alternatywnej rozgłośni „Radio 100”, Polska 
Rada Społeczna, reprezentując interesy polskich imigrantów, 
otrzymała w 1989 roku możliwość nadawania audycji w języku 
polskim. Program adresowany był do imigrantów z Polski od-
najdujących się w berlińskiej rzeczywistości. Niestety, projekt 
przetrwał zaledwie dwa lata. Stacja ogłosiła upadłość i obcoję-
zyczne audycje zniknęły z anteny. Jednak istnienie wielojęzycz-
nego programu w „Radio 100” dowiodło, że mniejszości mogą 
tworzyć produkt medialny, który dociera do odbiorców i ma mie-
rzalną słuchalność. Dało to impuls polskim, arabskim, tureckim 
i kurdyjskim aktywistom, by zawalczyć o stałe miejsce na antenie 
niemieckich rozgłośni publicznych. Po kilkuletnich negocjacjach 
udało się przekonać polityków, że Berlin potrzebuje radia adreso-
wanego do obcokrajowców. Tak powstało Radio Multikulti. Stacja 
kierowała swój program do migrantów mieszkających w Berlinie 
i osób zainteresowanych obcymi kulturami, językami oraz mu-
zyką świata. Radio nadawało program po niemiecku oraz w 16 
językach obcych. W strukturach Sender Freies Berlin (dziś Run-
dfunk Berlin-Brandenburg) powstała polska redakcja, która nie-
przerwanie od 25 lat tworzy codzienny program dla Polaków.

Od 1997 roku audycje nadawane z Berlina zyskały zasięg po-
nadregionalny. Przez kilka lat program był przejmowany przez 
sieć nadawców ARD i emitowany w całych Niemczech. Obecnie 
polską audycję słychać na częstotliwościach publicznej rozgłośni 
WDR (Nadrenia Północna-Westfalia), RBB (Berlin i Brandenbur-
gia) oraz Radio Bremen. Ponadto może być odbierana w sie-
ciach kablowych, cyfrowo przez satelitę Astra, przez DAB+, na 
żywo w internecie oraz poprzez aplikację radiową WDR.

Zielono mi…
Z Moniką Kalinowską, założycielką Plant Circle w Berlinie, roz-
mawia Monika Sędzierska.

Podobno zieleń i rośliny odmieniły Pani życie…

To było jakieś 4-5 lat temu, kiedy pracowałam jako dziennikarka 
i jeździłam z telewizją po całej Europie, a nawet świecie. Moje 

Chcemy się pięknie różnić!
Komentarz Jacka Tyblewskiego, kierownika redakcji obco-
języcznych COSMO w Berlinie, z cyklu standPUNKTwidzenia 
wygłoszony w dniu 25-lecia istnienia polskiej redakcji radia CO-
SMO.

Od 25 lat rok w rok, ku mojemu niegasnącemu zaskoczeniu 
ktoś stawia to samo pytanie: Jak założyć polskie radio, a naj-
lepiej telewizję, w Niemczech? Bo przecież dwa miliony Pola-
ków w tym kraju po prostu na to zasługują! Niestety, niezliczone 
próby wejścia na niemiecki rynek mediów elektronicznych koń-
czą się niemal zawsze niepowodzeniem. Na palcach jednej ręki 
moglibyśmy policzyć nadawców, którym udawało się jakiś czas 
przetrwać, a raczej parę sezonów przezimować, najczęściej 

zresztą wyłącznie w niszy internetu. Który dziś już niszą nie jest, 
ale nadal nie jest pewnym schronieniem dla mediów polonijnych 
w Niemczech. Na palcach jednej dłoni możemy policzyć działa-
jące polskie audycje radiowe i telewizyjne oraz portale w Niem-
czech. Ważne, ciekawe, lokalne oferty środowiskowe, przygoto-
wywane przez fantastyczne koleżanki i kolegów, poświęcających 
im ogromną część swojego wolnego czasu. To oczywiście bar-
dzo ważna dla naszej społeczności działalność. Ale nie zwalnia 
ona mediów publicznych z obowiązku uwzględnienia w swojej 
ofercie programów adresowanych dla mniejszości. I to w imię 
integracji, jeśli integrację rozumiemy jako gotowość do zaakcep-
towania odmienności.

Tak ostatnio modne komentarze wyśmiewające tzw. model multi-
kulti to jedno z zagrożeń dla takiej konstrukcji mediów, w których 
jest miejsce dla naszych programów, dla audycji w języku turec-
kim, kurdyjskim, rosyjskim, arabskim i polskim, dla programów 
adresowanych do milionów imigrantów i ich potomków w Niem-
czech. Od 25 lat naszym celem pozostaje utrwalenie w niemiec-
kich mediach tego multikulti. Wszyscy powinniśmy od tutejszych 
nadawców publicznych wymagać finansowania programów w ję-
zykach ojczystych. Nie brakuje w naszym środowisku doniosłych 
wydarzeń, tematów do dyskusji i fascynujących osobowości. Nie 
chcemy rezygnować z języka, odmiennej tradycji i kultury. Uwa-
żamy, że w Niemczech miejsce na to, czym się pięknie różnimy, 
jest właśnie na antenie mediów publicznych!

Jacek Tyblewski - rbb/Jacek Tyblewski

Studio COSMO Berlin - rbb/Adam Gusowski 

31 grudnia 2008 roku był najsmutniejszym sylwestrem dla miło-
śników wielojęzycznego radia w Berlinie. W wyniku złej kondycji 
finansowej rozgłośni RBB Radio Multikulti przestało nadawać 
swój program. Polska audycja przetrwała. Od tej chwili poja-
wia się na antenie radia Funkhaus Europa, dziś COSMO. CO-
SMO Radio po polsku jest dziś jedyną ponadregionalną audycją 
w Niemczech, powstającą z myślą o Polakach mieszkających 
pomiędzy Odrą i Renem.

Od pierwszego sygnału radia Multikulti, 18 września 1994 roku, 
minęło ćwierć wieku. Zmieniały się nazwy, rozgłośnie, nadawcy, 
godziny emisji, tematy, słuchacze i głosy na antenie. Na szczę-
ście nadal słychać język polski w niemieckim radiu publicznym. 
To najważniejsze! Chcemy grać Wam do końca świata i jeden 
dzień dłużej.

Redakcja COSMO – Radio po polsku
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Przyszłość jest wegańska
Maciej Wiśniewski rozmawia z Agnieszką Solą – właścicielką 
dwóch wegańskich kawiarni w Berlinie.

„Szanujemy wszystkie istoty i naturę i chcemy w naszej ka-
wiarni wnieść wartościowy wkład w lepsze życie na Ziemi”. 
To motto Twoich lokali. Czy Twoje życiowe również?

Tak. Jestem weganką od 8 lat, przede wszystkim z powodów 
etycznych. Wcześniej nie zwracałam aż takiej uwagi na to, co 
jadłam, choć zdarzały mi się w życiu okresy wegetariańskie. 
W końcu z powodów etycznych, troski o los zwierząt postano-
wiłam całkowicie zrezygnować z mięsa i produktów mięsnych.

Czy kulinarne powody również wchodziły w grę?

Wcześniej nigdy nie byłam zapaloną kucharką. Mało gotowałam, 
nigdy nie upiekłam ciasta. Ale kiedy zaczęliśmy z mężem odży-
wiać się wegańsko, pojawiła się ciekawość. Jak smakuje mleko 
roślinne, którym można zastąpić krowie? Jak zrobić wegańską 
jajecznicę bez jajek? I zaczęłam próbować, przyrządzać, ekspe-
rymentować.

Monika Kalinowska - rbb/Monika Sedzierska 

mieszkanie było zupełnie puste, nie było w nim żadnych roślin. 
Było mi smutno z tego powodu, ale czasami nie było mnie mie-
siąc w domu i nie miał się kto tymi roślinami opiekować. Praca, 
stres i ciągłe wyjazdy doprowadziły mnie do wypalenia, burnoutu. 
Byłam bardzo zmęczona i miałam wszystkiego dość. Wtedy za-
częłam leczyć się kwiatami. Powoli zmieniłam swoje mieszkanie 
w dżunglę, przynosząc do domu co tydzień od 2 do 5 roślin. To 
było szalone. W pewnym momencie dobiłam do 150 doniczek. 
Zdałam sobie sprawę, jak dużo radości sprawia mi otoczenie ro-
ślin. Zieleń ma mnóstwo wspaniałych właściwości. Rośliny wpły-
wają na ludzi uspokajająco, poprawiają jakość naszego powietrza 
w mieszkaniu, mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. 
Niektóre rośliny pomagają oczyszczać powietrze z toksyn, które 
mają wpływ na migreny, bóle brzucha i oczu. Sprawiają, że na-
sze domowe środowisko staje się o wiele zdrowsze. I to się czu-
je. Przez to stwierdziłam, że chciałabym coś z nimi robić. Wte-
dy też przyszedł pomysł, żeby zająć się rzadkimi roślinami, bo 
miałam straszny problem ze znalezieniem egzotycznych roślin, 
które mnie interesowały. Stwierdziłam, że muszę sama założyć 
taki sklep, bo nie ja jedyna szukam takich roślin.

Jakimi kryteriami kieruje się Pani przy wyborze roślin?

Moim celem było otworzenie sklepu, który będzie oferował tyl-
ko i wyłącznie rzadkie, egzotyczne rośliny tropikalne. Na samym 
początku to było bardzo trudne zadanie, ponieważ takich roślin 
nie ma w produkcji komercyjnej. Zdecydowałam więc, że muszę 
mieć w ofercie też jakieś zwyklejsze rośliny. To nie była zła decy-
zja, ponieważ ludzie uwielbiają te rośliny. Przy wyborze zawsze 
kieruje się liśćmi. Nie interesuję się za bardzo kwiatami. Ważne, 
żeby liść był jak najbardziej obrazkowy. Z tego względu mamy 
dużo kalatei, które mają liście pięknie wybarwione na biało i ró-
żowo. Mamy aglaonemy, które są również popularne i mają na 
liściach przeróżne wzory. Tych roślin jest o wiele więcej. Mogę 
o nich opowiadać cały dzień. Sprowadzamy też bardzo rzadkie 
rarytasy. Dzisiaj przyszły filodendrony pink princess i callisia va-
riegata, która też jest pięknie wybarwiona na biało. To roślina 
łatwa w utrzymaniu, bo jest sukulentem. Pięknie prezentuje się 
w koszykach i wiszących doniczkach.

Moda na rośliny zmienia się tak, jak moda na ubrania. Jedne 
kwiaty, znane z babcinego parapetu, doczekały się come-
backu, na przykład monstera czy paprotka, inne – jak fiołek 
– popadły w zapomnienie. Co jest ostatnim hitem w upra-
wie roślin?

Największym hitem, który jest jednocześnie klasykiem, jest wła-
śnie monstera. Uważam, że każdy powinien mieć taką w domu, 
bo one są bardzo łatwe w utrzymaniu, mają niesamowite liście, 
które potrafią osiągnąć ogromne rozmiary. Są cieniolubne, więc 
pasują do każdego mieszkania i nie wymagają dużo wody. 
Zresztą mam taką teorię, że im mniej dbamy o rośliny, tym lepiej 
one rosną. Jeśli zapomnimy ich czasem podlać, to nawet lepiej 
w większości przypadków, niż podlewanie zbyt obfite. Ludzie 
często przelewają rośliny. Monstera jest wytrzymała i jest najlep-
szym wyborem dla początkujących hodowców. Kolejną rośliną, 
która jest naszym bestselerem jest maranta. Jest również rośliną 
łatwą w utrzymaniu. Ma pięknie wybarwione liście z czerwonymi 
żyłkami. Maranta komunikuje nam, kiedy potrzebuje wody, bo 
wtedy jej liście zaczynają lekko opadać. A w dzień sterczą do 
góry. Nazywana jest tańczącą rośliną. Zarówno maranta jak i ka-
latea mają ruchome liście. Przez to są bardzo lubiane.

A co z królową instagrama - pileą czyli pieniążkiem? Dlacze-
go jest taka popularna?

Jest lubiana, ponieważ łatwo się rozmnaża. Można obdarowywać 
nią przyjaciół. Ma bardzo dużo dzieci, które wyskakują z ziemi. 
Również na korzeniach rosną maluchy, które można oddzielić od 
matki. Trzeba jednak pamiętać, że pilea potrzebuje dużo światła.

Myślałam, że kwiaty potrzebują wiele troski. Słyszałam na-
wet, że warto z nimi rozmawiać. Tymczasem Pani wspomnia-
ła, że najlepiej zostawić je w spokoju. Co w takim razie słu-
ży roślinom?

Rozmawiać można, jak najbardziej. Można im śpiewać i grać 
muzykę klasyczną, podobno to też pomaga. Ale sama wiem 
po sobie, że jak długo je oglądam, to zawsze mi się wydaje, że 
potrzebują wody. Teraz staram się powstrzymać, ale pierwszą 
reakcją na każdy problem rośliny jest podlewanie. I często ro-
śliny są uśmiercane przez nadmierne podlewanie, ponieważ ich 
korzenie się duszą, szczególnie, gdy ziemia jest złej jakości i nie 
przepuszcza powietrza. Wtedy tworzy się błoto, a rośliny gniją, 
bo rozwijają się bakterie i grzyby. Dużo roślin umiera z nadmiaru 
miłości, która oznacza nadmiar wody. Polecam trzymać się gra-
fiku i nie podlewać częściej, niż raz w tygodniu. Większość roślin 
nie potrzebuje więcej wody. Zimą nawet raz na 2 tygodnie, bo 
jest mniej słońca.

Tego można nauczyć się na warsztatach w Plant Circle ?

Tak. Uczymy dbania o rośliny, zakładania mini ekosystemów 
w słoikach, a także lepienia doniczek. Organizujemy też wymia-
ny roślin. Ludzie przynoszą rośliny, które chcą wymienić na coś 
nowego i wszystko ląduje na jednym stole.

Z pasji do roślin narodził się pomysł na biznes. Czy Pani ży-
cie zawodowe związane jest obecnie wyłącznie z roślinami?

Tak. Nie mam czasu na nic innego. Wcześniej moją pasją było 
również tkanie, ponieważ robiłam makatki i je sprzedawałam. 
Obecnie prowadzę sklep online Plant Circle, sklepy stacjo-
narne w Berlinie i w Monachium. Poświęcam temu cały swój 
czas! Oprócz tego zazieleniamy biura, hotele, restauracje. Ta-
kie projekty są wymagające, bo planowanie i realizacja zajmują 
dużo czasu.

Co zmieniła w Pani miłość do roślin? Podobno od każdego 
sprzedanego kwiatka w Plant Circle 1 euro trafia na sadzenie 
nowego drzewa...

Jestem partnerem organizacji ekologicznej, której przesyłam pie-
niądze na sadzenie drzew. Obecnie kieruję środki na odbudo-
wanie środowiska w Amazonii. Przykre jest obserwowanie tego, 
co się tam dzieje. Tak mało to ludzi obchodzi. Jest dużo rzeczy, 
które możemy zrobić dla ochrony środowiska, nie musimy sadzić 
drzew w Amazonii. Możemy ograniczyć konsumpcję mięsa i żyć 
w zgodzie z przyrodą. Bardzo się cieszę, że mam możliwość, 
żeby coś zrobić, mieć pozytywny wpływ na środowisko i zostawić 
coś po sobie.
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Jak trafiłaś do Berlina?

Pochodzę z Sulęcina w zachodniej Polsce niedaleko granicy. 
Ale w Polsce – ani w rodzinnym mieście, ani w Poznaniu – nie 
potrafiłam zapuścić korzeni. W końcu w 2000 r. koleżanka, któ-
ra tu studiowała, zaprosiła mnie do Berlina. Urzekli mnie ludzie. 
Wszyscy, których spotkałam, byli przyjaźni i nie nastawieni tylko 
na pogoń za pieniądzem. Przyjechałam na tydzień, zostałam 
na zawsze.

Kiedy przyjechałaś do Berlina, nawet tutaj popularność sty-
lu życia wege nie była tak rozwinięta jak dziś.

Brakowało dzisiejszej świadomości. To wręcz szokujące – w po-
zytywnym znaczeniu – ilu młodych ludzi jest świadomych tego, 
co dzieje się z naszą planetą. Ludzie, którzy chcą u mnie praco-
wać, to aktywiści. A ja sama wcale taka nie byłam w ich wieku. 
Kiedy miałam 20 lat nie interesowało mnie, że gdzieś tam płoną 
lasy. Dzisiaj jest inaczej.

A zatrudniasz też tych, którzy jedzą mięso?

Zatrudniam w sumie kilkanaście osób. 80 procent to weganie lub 
wegetarianie. Ale co ciekawe, zdarzało nam się, że ludzie, którzy 
jedzą mięso, po tym, jak zaczęli u nas pracować, przestawiali się 
na wege. Mamy na koncie sukcesy nawet z naszymi pracowni-
kami.

Sama ich przekonałaś?

Nie. Nie uważam, że muszę kogokolwiek przekonywać. To, jak 
kto się odżywia, to jego sprawa. Ale z drugiej strony jesteśmy 
trochę głosem zwierząt. Paul McCartney powiedział kiedyś, że 
jeśli rzeźnie miałyby przezroczyste ściany ze szkła, to wszyscy 
bylibyśmy weganami. Nie da się wszystkiego zmienić od zaraz, 
ale wydaje mi się, że każdy kiedyś dorośnie do tej decyzji. Przy-
szłość jest wegańska. Wystarczy zobaczyć, jak bardzo w ostat-
nich latach gastronomia wegańska rozwinęła się w Polsce.

Powiedz więc, jak rozwijała się Twoja gastronomia w Berli-
nie.

W gastronomii pracowałam jeszcze w Polsce i potem po przy-
jeździe do Berlina. Projektowałam tu również odzież, prowadzi-
łam sklep internetowy i butik. Kiedy pracowałam w restauracji 
na Moabicie, okazało się, że jest możliwość przejęcia małej 
lodziarni tuż obok. Spróbowałam i tak powstała moja pierwsza 
kawiarnia „geh veg”. Postawiliśmy na lody wegańskie, zaczęli-
śmy serwować ciasta i śniadania i okazało się, że jest na nie 
ogromne zapotrzebowanie. W końcu doszło do tego, że dziesięć 
minut po otwarciu nie było miejsca i musieliśmy odsyłać z kwit-
kiem np. gości, którzy jechali do nas specjalnie przez pół Berli-
na np. z Neukölln. Założyłam więc drugą kawiarnię „veg room” 
na Weddingu, gdzie mieszkam od 15 lat. Teraz jest pełno gości 
w obu miejscach!

Ale konkurencja w Berlinie jest chyba spora?

Niekoniecznie. Obie moje kawiarnie, to lokale specjalizujące się 
w śniadaniach, a tych tak dużo nie ma. Większość kawiarni i re-
stauracji wegańskich otwiera się po południu i nastawia na gości 
wieczorem. Ale jeśli naprzeciwko nas otworzy się jakaś wegań-
ska knajpa, to nie będziemy postrzegać jej jako konkurencji. Ra-
czej jako nasz sukces, dowód, że udało nam się przetrzeć szlaki.

Co, Twoim zdaniem, zadecydowało o tym sukcesie?

Świadomość. Bardzo wielu ludzi przechodzi dziś na weganizm. 
Niektórzy ze względów zdrowotnych, inni etycznych, a jeszcze 
inni chcą młodziej wyglądać. Ja, od kiedy przeszłam na wega-
nizm, jestem szczęśliwsza, bardziej energiczna, żyję bez wyrzu-
tów sumienia.

I z ręką na sercu: nigdy nie zatęskniłaś za mięsem?

Za mięsem nie. Ale za jajkiem już tak. A najbardziej za łososiem, 
którego smak nie ma w wegańskim świecie swojego odpowiedni-
ka. Ale jako weganka poznałam tyle innych, ciekawych smaków, 
że nie uważam mojego wegańskiego stylu życia za wyrzeczenie.

Dziękuję za rozmowę.

„Instytut Pileckiego” 
otwarty w Berlinie

W uroczystościach otwarcia wzięli udział przedstawiciele pol-
skiego rządu, wicepremier Piotr Gliński oraz minister Magdalena 
Gawin. Początki instytutu sięgają pracy badawczej pani minister 
podczas jej habilitacji: „Wtedy powstała myśl i powstał prapo-
czątek Instytutu Pileckiego, który będzie stopniowo gromadził 
wszystkie zeznania związane z aktywnością w polskim pod-
ziemiu przed Główną Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich” 
– dodaje minister Gawin. Sam „Instytut Pileckiego” jest hybrydą 
organizacyjną - wyjaśnia Mateusz Fałkowski, zastępca kierowni-
ka berlińskiego oddziału instytutu. Z jednej strony jest on insty-
tutem badawczym, w którym prowadzone są badania i programy 
naukowe. Z drugiej, jednostką kulturalną i edukacyjną. Mateusz 
Fałkowski twierdzi, że dialog polsko-niemiecki potrzebuje takiej 
instytucji właśnie w Berlinie. Ponadto Berlin jest centrum kultu-
ralnym i naukowym chętnie odwiedzanym przez międzynarodo-
wych naukowców. „Instytut Pileckiego” chce być w tej wymianie 
wiedzy i poglądów obecny – wyjaśnia Mateusz Fałkowski.

Rozpoczęciu działalności Instytutu Pileckiego towarzyszyło 
otwarcie wystawy „Ochotnik” ukazującej dobrowolną misję Wi-
tolda Pileckiego w Auschwitz. Wystawa wyjaśnia fakty, działa na 
zmysły, pomaga w zrozumieniu poszczególnych etapów misji 
Witolda Pileckiego. „Instytut Pileckiego” (Pilecki Institut) zapra-
sza na wystawę przy Pariser Platz 4a w Berlinie, tuż przy Bra-
mie Brandenburskiej.

Instytut Pileckiego - rbb/Adam Gusowski 

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

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

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

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Audycje prowadzą: 
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia 
i Maciej Wiśniewski.



| | KONTAKTY KONTAKTY23

ZDROWIE

Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

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

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

Agnieszka Ziolkowska

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

www.praxis-samtweiss.de

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis 

Alt-Tegel

Dr. med. dent. 

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

Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

---------

Chirurg szczękowy 
Dr. med. 
Cecilia Zawadzki

Turmstrasse 72-73  I  10551 Berlin  
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

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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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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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".

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

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

 • 

Ortopeda i traumatolog
Dr. med. Marek Rutkowski

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

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

Lekarz mówi po polsku

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
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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

OPERACJE CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
0172 855 29 12

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

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

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

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
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CHIRURG PLASTYCZNY W SŁUBICACH (90 KM  OD BERLINA)

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

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

www.esculap-service.de

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

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

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

pow. piersi 3200€, kor. nosa 2930€, facelift 3230€, powieki górne 950€,
dolne 1050€, kor. uszu 945€, podn. piersi 3130€, Reiterhose 1305€.

PORADY 
Z NASZEJ POLSKIEJ APTEKI
Drodzy Pacjenci, dzisiaj kolejny artykuł do-
tyczący powikłań towarzyszącym cukrzycy. 
Chcemy przybliżyć Państwu zagadnienie 
stopy cukrzycowej. Nie powinno się baga-
telizować tego powikłania, zwłaszcza niele-
czonego, bo jego konsekwencje są bardzo 
poważne. Ponownie zapraszamy Państwa 
również na kolejne spotkanie z polskoję-
zycznym podologiem, które odbędzie się 
w listopadzie. Niezbędne informacje znajdą 
Państwo na końcu artykułu.

Stopa cukrzycowa

Stopa cukrzycowa jest schorzeniem pojawiającym się u pacjen-
tów z nieprawidłowo leczoną cukrzycą. Rozwija się u około 10% 
pacjentów dotkniętych tą chorobą. Jest groźnym powikłaniem 
będącym wynikiem wieloletnich zaniedbań i może prowadzić 
nawet do amputacji chorej stopy. Stopę cukrzycową trudno się 
leczy, dlatego ważne jest, aby osoby chore na cukrzycę były 
świadome, jak bardzo jest niebezpieczna i jak można jej uniknąć.

Przyczyny

Pojawienie się stopy cukrzycowej jest spowodowane długotrwa-
łym, zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi, który jest przy-
czyną uszkodzenia naczyń krwionośnych i nerwów. Konsekwen-
cją jest niedokrwienie i niedotlenienie tkanek, prowadzące do 
utrudnionego gojenia się ran oraz zaburzenia czucia w stopach. 
Zmniejszenie wrażliwości na ból jest szczególnie groźne, ponie-
waż osoba dotknięta tą przypadłością może przez długi czas nie 
zdawać sobie sprawy z postępującego rozwoju choroby.

Objawy

Pierwszymi objawami choroby są uczucie mrowienia i pieczenia 
w stopie przy jednoczesnym zmniejszeniu wrażliwości na dotyk 
i temperaturę oraz występowanie trudno gojących się otarć i od-
cisków. Zwiększa się też skłonność do grzybicy. W dalszej ko-
lejności pojawiają się zaczerwienienie lub sinienie skóry stopy, 
dochodzi także do deformacji kości stopy i paznokci. Przy braku 
odpowiedniego leczenia ostatecznie może rozwinąć się martwi-
ca tkanek.

Zapobieganie

Zapobieganie stopie cukrzycowej jest dużo łatwiejsze niż jej 
leczenie, dlatego osoby chore na cukrzycę powinny ściśle sto-
sować się do zaleceń lekarskich. Podstawą profilaktyki jest re-
gularna kontrola poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz 
ciśnienia tętniczego. Ważne jest noszenie wygodnego obuwia 
i bezuciskowych skarpet. Należy bezwzględnie dbać o higienę 
stóp oraz regularnie sprawdzać, czy nie pojawiają się pęknięcia 
lub zmiany zabarwienia skóry, owrzodzenia i inne urazy. Wszel-
kie zauważone zmiany należy niezwłocznie pokazać lekarzowi.

Pielęgnacja stóp

Osoby zagrożone rozwinięciem się stopy cukrzycowej powinny 
przykładać szczególną uwagę do codziennej pielęgnacji stóp. 
Należy unikać długich kąpieli i dokładnie osuszać stopy, a do 
mycia używać łagodnych środków o neutralnym pH. Warto też 
stosować kremy natłuszczające, pomagające utrzymać od-
powiednie nawilżenie skóry oraz te z mocznikiem, ułatwiające 
złuszczanie się zrogowaciałego naskórka.

Leczenie

Leczenie stopy cukrzycowej jest długie i trudne. W przypadku 
ran oraz owrzodzeń, aby nie dopuścić do rozwoju zakażeń, sto-
suje się specjalistyczne opatrunki i antybiotyki. Chorą kończy-
nę odciąża się poprzez stosowanie ortopedycznego obuwia lub 
wkładek. Zmiany martwicze usuwa się chirurgicznie. Bardzo za-
awansowane przypadki mogą wymagać usunięcia całej stopy.

mgr farm. Marek Marciniak
mgr farm. Szymon Szczepaniak

Zapisy na spotkanie z polskojęzycznym podologiem w listo-
padzie przyjmujemy od 1 do 31 października w każdej na-
szej aptece.

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

Alte Roland Apo-
theke, 

Turmstr. 15 
10559 Berlin 

Moabit 
(dojazd: metrem U9 
Turmstr., autobusy: 

123, 187)

Apotheke am 
Anton-Saefkow-

-Platz, 
Anton-Saefkow-

-Platz 8, 
10369 Berlin 
Lichtenberg 

(dojazd: tramwajem 
M8 z Rosa-Luxem-

burg-Platz)
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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.
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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

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    

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

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

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

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

Chętnie posprzątam Państwa mieszkanie, biuro albo klatkę 
schodową, jeżeli Panstwo będą potrzebować. 
Mój numer 0157 76919120, dom 030 27970581

Budowy domów, szukam zleceń na budowy domów. Brygada 
górali. Tel.: +48 608729122, + 49 1603089338

Wykonujemy dachy, demontaż azbestu, wszystkie pokrycia 
dachowe. Tel.: +48 608729122, +49 1603089338

Pomoc językowa w załatwianiu różnych spraw urzędowych, 
prywatnych. Wypełnianie wniosków, prowadzenie korespondencji, 
tłumaczenia na terminach w niskiej cenie. Wnioski wypelniam za 
darmo. 100% satysfakcji, niska cena. Tel.: 0157 33181489, 
l.uk@web.de   

Wykonuję bogaty wachlarz zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało-zabiegi pielęgnacji i oczyszczania twarzy np: Mezoterapia 
mikroigłowa, BBglow, Mikrodermobrazja, ultraschallpiling, 
podnoszenie owalu twarzy. Pielęgnacja dłoni i stóp. Pracuję na 
kosmetykach marki SiObahn. Tel.: 0152 54734434
 
Cześć to ja Twoja fryzjerka!!! Nadszedł czas Twojej 
metamorfozy!!! Profesjonalne usługi fryzjerskie. Strzyżenie , 
farbowanie, baleyage, prostowanie kreatynowej, przedłużanie 
i zagęszczanie włosów, OLAPLEX oraz wiele innych nowości 
fryzjerskich. Henna i regulacja brwi. Bardzo mila obsługa! 
Przystępne ceny!! Tel.: 0176 64979574    

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, Podstrzykiwanie 
kwasem hyaluronowym; Mezoterapia igłowa; regeneracja kok-
tailem; Cosmelan – najskuteczniejsza metoda 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

NIELIMITOWANY INTERNET, nielimitowane rozmowy na 
wszystkie sieci. Bardzo dobry zasięg. Tylko 64,99 €/mies. 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. Wynajem busa. Tel.: 0151 43405449

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

Profesjonalna pomoc w 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

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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Wykroczenie administracyjne (niem. Ordnun-
gswidrigkeit) i przestępstwo (niem. Straftat) 
w ruchu drogowym – gdzie leży różnica

To, że od czasu do czasu przytrafiają się „awa-
rie” w ruchu drogowym, nie jest zaskoczeniem. 
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości maksy-
malnej, telefonowanie za kierownicą lub przejeż-
dżanie przez czerwone światło to codzienne zja-
wiska w transporcie drogowym. Te przewinienia 
zagrożone są karami grzywny, punktami w reje-
strze Flensburg i/lub zakazem jazdy i należą do 
wykroczeń administracyjnych. Ale oprócz tego 
jeden lub drugi „grzech drogowy” w prawie dro-
gowym może również stać się przestępstwem. 
Wiele osób wie, że istnieje różnica między wy-
kroczeniem a przestępstwem, ale na czym ona 
dokładnie polega, często nie jest jasne. Jeśli 
chodzi o przepisy ruchu drogowego, każdy po-
winien mieć świadomość, jak je rozróżnić. Po-

stępowanie karne Strafverfahren różni się zasadniczo od prostej grzywny. 
Przestępstwo jest przede wszystkim czynem naruszającym prawo.

Kiedy wykroczenie (niem. Vergehen) jest przestępstwem (niem. 
Straftat)?

W Niemczech postępowanie wobec przestępstwa jest regulowane zgodnie 
z prawem karnym. Kodeks karny (StGB) podsumowuje przepisy prawne 
w tym zakresie. Przestępstwo jest z definicji czynem zabronionym, w któ-
rym sprawca działał z pełną świadomością, a zatem jest winny. W tym 
akcie działał niezgodnie z prawem i popełnił czyn, który idzie w parze z na-
ruszeniem interesów prawnych. Przestępstwa w Niemczech skutkują 
postępowaniem karnym i karami skazującymi. Zgodnie z prawem kar-
nym nakładany i wykonywany jest wyrok, a wysokość sankcji uzależniona 
jest od wagi przestępstwa.

Przykłady przestępstw (Straftaten) w obszarze ruchu drogowego:

- Niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku potocznie zwane także 
ucieczką kierowcy (zgodnie z § 142 StGB)

Wykroczenie czy przestępstwo - Nietrzeźwość w ruchu drogowym (zgodnie z § 316 StGB)
- Upojenie alkoholowe – niem. Vollrausch (zgodnie z § 323a StGB)
- Zagrożenie dla ruchu drogowego (zgodnie z § 315c StGB)
- Nadużycie tablic rejestracyjnych (zgodnie z § 22 ustawy o ruchu drogo-

wym: StVG)
- Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy – niem.Fahren ohne Fahrerlaub-

nis – a także prowadzenie pomimo istniejącego zakazu jazdy – niem. 
Fahrverbots (zgodnie z § 21 StVG)

- Nieudzielenie pomocy (zgodnie z § 323c StGB)

Przedawnienia przestępstw

W Niemczech przestępstwa podlegają przedawnieniu. Przedawnienie ma 
jednak różny czas uzależniony od wagi przestępstwa. Długość terminu za-
leży od wysokości kar za poszczególne przestępstwa, a ściślej od maksi-
mum. Przykład: przestępstwo „Zagrożenie dla ruchu drogowego” zgodnie 
z §315c kodeksu karnego przewiduje grzywnę lub pozbawienie wolności 
do pięciu lat. Zgodnie z art.78 ust. 3 pkt 4 termin przedawnienia wynosi 
pięć lat w przypadku przestępstw, których maksymalnym wyrokiem jest 
pozbawienie wolności na okres dłuższy niż jeden do pięciu lat. Początek 
okresu to data zakończenia przestępstwa. Ograniczenie wykonania regu-
luje §79 StGB. Jest to termin, po upływie którego nie można już wykonać 
kary wykonalnej. Jeżeli sprawca zostanie zatem prawomocnie skazany 
i nie ma wykonania kary, nie można jej wykonać po upływie terminu prze-
dawnienia. Przykład: Przestępstwo niedozwolonego oddalenia z miejsca 
wypadku w rozumieniu §142 StGB oprócz grzywny przewiduje karę do 
trzech lat. Zgodnie z art.79 ust. 3 nr 3 kodeksu karnego termin wykonania 
wynosi zatem dziesięć lat. Początek okresu przedawnienia jest zawsze 
datą prawomocności decyzji.

Lubię jesień z wielu powodów. Kiedy lato doskwie-
ra skwarem, nieśmiało marzę, choć nikomu się nie 
przyznaję, o długich i ciemnych jesiennych wieczo-
rach. Lubię Berlin za knajpy i kawiarnie z przytul-
nym światłem, które zachęca do spędzenia długich 
godzin w wygodnym fotelu śmierdzącym fajkami. 
W dyskretnym świetle mniej widać. Nie widać wy-

straszonych oczu, nie widać rumieńców, nie widać drżenia dłoni. Sły-
chać za to więcej. Słychać wyznania, słychać sekrety, słychać rozmowy. 
Słychać słowa, które czasem nagie, a czasem ubrane w gęste warstwy 
synonimów, eufemizmów, metafor, powiedzeń, cytatów czy przytoczeń 
przynoszą ukojenie, które wybrzmiewa w zatłoczonych barach głośniej 
i dłużej niż niejeden DJ’ski set.

W domu nie miałam lekko. Rodzice pytali o szkołę, o znajomych, o uczu-
cia za pomocą pytań otwartych. Nie dało się wykręcić od odpowiedzi 
prostym tak lub nie. Trzeba było budować pełne zdania, w każdym pod-
miot i orzeczenie. Udzielając odpowiedzi, musiałam liczyć się z kolejnym 
pytaniem. Tata poprawiał wnioskowanie i błędy logiczne w argumento-
waniu. Mama zwracała uwagę na poprawne akcentowanie i, jako bel-
ferka, na stosowanie magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam 
– niezależnie od tego, jak bardzo byłam zdenerwowana i w jakim po-
śpiechu domagałam się jej reakcji. Słowa zmieniały rozkaz w prośbę. 
Marudę – w grzeczną dziewczynkę.

 Z młodszymi braćmi nie miałam lekko – stale trzeba było im 
coś tłumaczyć. Kiedy rówieśnicy tłukli swoje młodsze rodzeństwo po kar-
kach na znak niezadowolenia lub przyspieszali kroku na znak zniecier-
pliwienia, ja miałam na spokojnie wyjaśniać i objaśniać. Zatrzymywać 
się nad każdym ich pytaniem, reagować na każde wypowiedziane przez 
nich słowo. Starać się zrozumieć ich dziecięce gaworzenie, ich przed-
szkolne troski i szkolne dramaty – utożsamić z ich maleńkim światem 
i ustosunkować się do niego odpowiednimi słowami. Słowa zmieniały 
mnie ze starszej siostry w koleżankę. Grzeczną dziewczynkę – w po-
wiernika nie zawsze rozsądnego brata lub dwóch.

 Na imprezach rodzinnych nie miałam lekko. Po domowych 
dyskusjach ciągnących się w nieskończoność, na imprezach rodzinnych 
rozmowa nagle oznaczała co innego – wrzask, jazgot i zupełny brak 
kontroli. Rodzice sadzali mnie przy stole dla dorosłych, prosząc, bym się 
nie odzywała i uczyła od dorosłych. Z przerażeniem więc obserwowałam 
rozwrzeszczane, zapowietrzone twarze ciotek, które najpierw pokony-
wały decybelami swoich mężów, potem – argumentami swoich rodzi-

ców, by ostatecznie polemizować ze sobą wzajemnie według zasad, 
które nie do końca zgadzały się z regułami logiki wpajanymi mi przez 
mojego tatę. Tam słowa zamieniały się w broń działającą dla mnie, kil-
kuletniego dziecka, jak czarodziejska różdżka. Potrafiły ranić, ale i po-
magać osiągać zamierzone cele. Słowa potrafiły zmieniać pachnące 
drożdżowym ciastem ciotki w histeryczne wiedźmy, dziadka – z głowy 
rodziny w milczący pień, a rodzinne imieniny – w zbrodnię w białych 
rękawiczkach. Słowa zmieniały rzeczywistość, a moje milczenie – pa-
radoksalnie pozwalało mi nie brać za nią odpowiedzialności.

 W szkole, w której nauczycielką była moja mama, nie mia-
łam lekko. Nauczona mówić ładnie i składnie, robiłam to chętnie. Na 
przerwach, na lekcjach, na szkolnym podwórku, na szkolnych space-
rach, na szkolnych wycieczkach. Mówiłam do uczniów, mówiłam do 
nauczycieli, do księdza prowadzącego religię i kucharek, serwujących 
mi obiad po lekcjach. Mówiłam o wszystkim – o tym, co jemy, co ku-
pujemy, gdzie wyjeżdżamy. Czym jeździmy, czym płacimy, w czym 
śpimy, w czym i co piejmy. Nie rozumiałam, dlaczego nagle, ni stąd 
ni zowąd, opowieść nie powinna zawierać żadnych, najmniejszych 
nawet szczegółów. Dlaczego nagle o niektórych sprawach należy 
milczeć, niektóre zachować dla siebie. Słowa nagle okazywały się 
mówić więcej, niż chciałam, niż pierwotnie miały oznaczać – nowy 
samochód oznaczał coś więcej niż zdezelowanego poloneza, wizyta 
u ciotki w trakcie postu co innego niż ptasie mleczko i gorzką herbatę, 
a wakacje nad morzem z jakiegoś powodu oznaczały luksus, mimo że 
spaliśmy na polu namiotowym w metalowych barakach. Słowa zaczęły 
być niebezpieczne. Mimo że niewidzialne, nieuchwytne, wypowiedzia-
ne przez nieuwagę, zaczęły generować problemy.

 Z czasem słowa zaczęły przybierać na wadze – pierwsze 
nienawidzę Cię, pierwsze kocham Cię wypowiedziane poza kręgiem 
najbliższej rodziny, pierwsze to chyba koniec, pierwsze zdradziłam, 
nawaliłam, oszukałam, okłamałam. Pierwsze zależy mi/ nie zależy mi, 
chcę/nie chcę, potrzebuję/nie potrzebuję i te najgorsze, umniejszające 
rolę tych wypowiedzianych wcześniej: pomyliłam się, to jednak nie to, 
to był błąd, nie miałam racji. Długo uczyłam się tych słów – jak brzmią, 
jak smakują, co oznaczają, co powodują. Uczyłam się całe życie. Na-
dal się uczę. Słowa zawsze sprawiały mi przyjemność, z czasem na-
uczyłam się nie tylko je generować, ale i ich słuchać. Okazało się, że 
nie jestem sama – że ludzie lubią rozmawiać. Że chętnie odkładają 
telefon na bok, kiedy się do nich przysiąść. Odpowiadają na pytania, 
jeśli im je zadać. Opowiadają o swoich doświadczeniach, jeśli ich o nie 
zapytać. Mówią, by sobie ulżyć, kiedy im na to pozwolić. Potrzebują 
drugiego człowieka, jeśli im go podstawić pod nos. Lubią jesienne wie-
czory, jeśli nadać im sens.

Anna Burek

FELIETON
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

rzetelny rzeczoznawca 
dla      Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

bezpłatne porady

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

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



| | KONTAKTY KONTAKTY33

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

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632

Przeprowadzki – transport

Tel.: 030 55142631 lub 01577 3670602

- przewóz mebli
- oczyszczanie mieszkań, piwnic

- transport narzędzi i materiałów budowlanych
- wywóz rzeczy na BSR
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 Życie jest tajemnicą i jest tak ciekawie skonstruowa-
ne, że jego początek i koniec są do siebie całkiem podob-
ne. Chcąc nie chcąc, starzejemy się, czas mija i nikt nie jest 
w stanie zatrzymać jego pędu. I często dopiero po pewnym 
czasie zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne były dla nas 
pewne momenty, które tak szybko przeminęły. Osoby, które 
mają dzieci, najlepiej wiedzą, jak trudno czasami pogodzić się 
z upływem czasu. Małe dziecko potrafi się tak szybko zmienić 
w małą dziewczynkę czy chłopczyka, a potem w buntujacych 
się nastolatków… Najszybsze jednak zmiany postepują w wie-
ku najmłodszym i niestety w najstarszym… Pomimo że z per-
spektywy dziecka czasami może nam się wydawać, że nasi 
dziadkowie się nie zmieniają, że zatrzymali się w czasie, kiedy 
przychodzi nam zobaczyć naszych własnych, starzejących się 
rodziców z perspektywy osób dorosłych z każdym miesiącem 
zauważamy jakieś zmiany. Trzeba zdać sobie sprawę, że dla 
każdego czas płynie inaczej.

 Kiedy patrzę na dzieci, jak szybko rosną, nie wiem 
gdzie uciekł nam ten czas. Dlatego tak ważne jest, by zdać 
sobie sprawę, że każdy dzień jest cenny. Co zrobimy dziś lub 
czego nie zrobimy – zostaje. Do nas należy decyzja. Kiedy 
czekamy na wakacje, urlop, święta, weekend czas wydaje 
nam się nieubłaganym katem. Poniedziałki, wtorki i środy są 
raczej trudne w pracy. Brak motywacji, zły humor osób w me-
trze, a jeśli jeszcze do tego dorzucimy kiepską pogodę, to 
faktycznie cieżko jest przebić się przez czarne chmury apa-
tii. Czas jest na tyle dziwnym bytem, że kiedy wracamy po 
urlopie do pracy i odkrywamy stos dokumentów na naszym 
biurku, pędzi z taką predkością, że nie nadążamy wszystkie-
go zrobić. Cała tajemnica czasu polega na jego relatywizmie. 

Czasami się wydłuża, czasami skraca, a jeszcze niekiedy jest 
idealnie wyliczony. Przede wszystkim jednak jest nieuchwytny. 
Myślę, że stąd pochodzi nasza fascynacja zdjęciami i filmami – 
one jedne mogą uchwycić momenty, które przemijają. Zdjęcia 
uwieczniają chwile, dają im kolejne, prawie wieczne życie. Do 
momentu, kiedy ktoś zdecyduje się je wyrzucić.

 Ostatnio przeglądałam rodzinne zdjęcia. Z ogromnym 
sentymentem oglądałam szkolne przedstawienia, przypomina-
jąc sobie emocje z nimi związane. Jest to niesamowita podróż 
w czasie. Spróbujmy przez ten nadchodzący jesienny czas 
zdać sobie sprawę z ważnosci każdej chwili w naszym życiu. 
Nawet tej trudnej, o której chcemy szybko zapomnieć, a która 
być może ma dla nas, w ostecznym rachunku, najważniejsze 
znaczenie. 

Jak powiedział Paulo Coelho:

Żeby docenić wartość jednego roku, 
zapytaj studenta, który oblał końcowe egzaminy.
Żeby docenić wartość miesiąca, 
spytaj matkę, której dziecko przyszło na świat za wcześnie.
Żeby docenić wartość godziny, 
zapytaj zakochanych czekających na to, żeby się zobaczyć.
Żeby docenić wartość minuty, 
zapytaj kogoś, kto przegapił autobus lub samolot.
Żeby docenić wartość sekundy, 
zapytaj kogoś, kto przeżył wypadek.
Żeby docenić wartość setnej sekundy, 
zapytaj sportowca, który na olimpiadzie zdobył srebrny medal.
Czas na nikogo nie czeka. Łap każdy moment, który ci został, 
bo jest wartościowy.
Dziel go ze szczególnym człowiekiem 
– będzie jeszcze więcej wart.

Czego sobie i Państwu życzę.

Anna Maria Wladkowska

Perspektywa czasu
Życie jest tajemnicą i jest tak ciekawie 
skonstruowane, że jego początek i koniec 
są do siebie całkiem podobne. Chcąc nie 
chcąc, starzejemy się, czas mija i nikt nie 
jest w stanie zatrzymać jego pędu.
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KULINARIA

Do kubka wsypujemy świeże drożdże. Na-
stępnie dodajemy 50 ml ciepłego (nie go-
rącego!) mleka, cukier i łyżkę mąki, całość 
mieszamy. Odstawiamy na 10 min do wyro-
śnięcia. Do większej miski wsypujemy mąkę, 
dodajemy wyrośnięty rozczyn oraz pozostałe 
składniki. Przed przystąpieniem do wyrabia-
nia ciasta smarujemy ręce łyżką oliwy (wtedy 
ciasto łatwo odchodzi od rąk i nie przykleja 
się). Wyrabiamy ciasto przynajmniej 5-10 mi-
nut. Po tym czasie wyrobione ciasto wkłada-
my z powrotem do dużej miski, przykrywamy 
ściereczką i odstawiamy na godzinkę w cie-
płe miejsce, aby ładnie wyrosło. Wyrośnięte 
ciasto wałkujemy w kształt koła. Nacinamy 
w równych odstępach (zaczynając centralnie 
od środka, aż do ok. 2-3 cm od brzegu). Boki 
ciasta smarujemy sosem pomidorowym, po-
sypujemy przyprawami, nakładamy pokrojo-
ne oliwki, pomidory koktajlowe, suszone po-
midory i kukurydzę. Posypujemy także startą 
mozzarellą lub układamy w równych odstę-
pach plasterki żółtego sera. Łapiemy za na-
cięcia (od środka ciasta) i scalamy z resztą 
ciasta. Pieczemy 15-20 minut w temperatu-
rze 220 stopni.

PALUCHY SEROWE

Serowe paluchy to przekąska, która zasma-
kuje każdemu. Zwijane ciasto drożdżowe 
wraz z ulubionymi dodatkami (oliwki, ku-
kurydza, sos pomidorowy) oraz ulubionym 
startym serem (mozzarella, Grana Padano 
lub Cheddar).

Nie znam osoby, która nie lubiłaby pizzy. 
Ogromna ilość rodzajów i szeroka gama 
dodatków trafiają w niemal każdy gust, czy 
to wegetarianina czy miłośnika wyrobów 
mięsnych. Tym sposobem pizza opanowała 
cały świat. Niemal we wszystkich zakątkach 
naszego globu można trafić na jej mniej lub 
bardziej zmodyfikowaną wersję. Zapraszam 
zatem na polski wariant tego przysmaku i ży-
czę smacznego.

PIZZA ZAWIJANA 

Przepis prosty, szybki i bardzo efektowny. 
Możliwość użycia wielu różnych dodatków.

Ciasto:
• 350 g mąki pszennej
• 50 ml ciepłego mleka
• 20 g świeżych drożdży
• 1 łyżka cukru
• 100 ml ciepłej wody
• 3-4 łyżki oliwy z oliwek
• 1/2 łyżeczki soli

Dodatkowo:
• 2 łyżki przecieru pomidorowego (sosu 

do pizzy)
• 3 łyżki kukurydzy
• 3 pomidorki koktajlowe
• 2 łyżki czarnych oliwek 
• 2 łyżki suszonych pomidorów
• 1 łyżeczka posiekanych listków oregano
• szczypta ziół prowansalskich
• 100 g żółtego sera lub sera typu moza-

rella

Składniki:
• 25 g świeżych drożdży
• 400 g mąki pszennej
• 1 łyżka cukru
• 100 ml ciepłego mleka
• 100 ml ciepłej wody
• 1/2 łyżeczki soli
• 1 ząbek czosnku
• 80 ml oliwy z oliwek
• 1 łyżka posiekanego oregano (świeże 

zioła najlepsze)
• 1 łyżka posiekanych czarnych oliwek 
• roztrzepane jajko do posmarowania 

wierzchu

Dodatkowo:
• 3 łyżki przecieru pomidorowego (sosu 

do pizzy)
• 2 łyżki czarnych oliwek
• 4 łyżki kukurydzy
• 100 g startej mozzarelli

Do miseczki wkruszamy drożdże, dodajemy 
ciepłe mleko (ok.1/2 szklanki), łyżkę cukru 
i łyżkę mąki. Dobrze mieszmy i odstawia-
my na przynajmniej 10 min, żeby wyrosło. 
Rozczyn powinien zdecydowanie zwiększyć 
swoją objętość. Do drugiego, większego na-
czynia z mąką wlewamy rozczyn, wodę, sól, 
oliwę z oliwek i ręką zagniatamy ciasto. Moż-
na troszkę podsypać mąką, lecz nie przesa-
dzać z ilością dodanej mąki, bo ciasto później 
może wyjść nieco twardawe. Dodajemy tak-
że drobno pokrojone oliwki oraz posiekane 
oregano. Po 5-minutowym wyrabianiu ciasto 
powinno być już sprężyste i nieklejące się do 
ręki. Naczynie przykrywamy ściereczką i od-
stawiamy na godzinkę w ciepłe miejsce.

Wyrośnięte ciasto dzielimy na dwie równe 
części i każdą rozwałkowujemy w kształt pro-
stokąta. Połowę każdego prostokąta smaru-
jemy przecierem pomidorowym, nakładamy 
kukurydzę, oliwki i posypujemy większością 
startego sera. Farsz nakrywamy pozostałym 
ciastem. Nacinamy w równych odstępach. 
Każdy długi paluch skręcamy dwa razy. Pa-
luchy układamy w równych odstępach na 
papierze do pieczenia. Smarujemy wierzch 
roztrzepanym jajkiem i posypujemy odrobiną 
startego sera. Pieczemy 15-20 minut w tem-
peraturze 220 stopni.

Bogusław Sypień

Pizza



| | KONTAKTY KONTAKTY36

TURYSTYKATURYSTYKA

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie
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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 85

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

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

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

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

Klub PTTiK Berlin zaprasza w październiku na spacer po dzielnicy Neukölln.

Spotykamy się w niedzielę, tj 13.10.2019 na peronie S - Sonnenallee o godz. 11:00.
Dojazd S 41 lub S 42.

Dzielnica Neukölln, która do roku 1912 nazywała się Rixdorf była wcześniej tzn. od 27 stycz-
nia 1912 roku do 30 września 1920 roku samodzielnym miastem, a już dzień później wcielona 
została do Berlina. Natomiast dzisiaj po reformie administracyjnej w 2001 roku, powiększyła 
się znacznie, ponieważ należy do niej Britz, Buckow, Gropiusstadt, Rudow i oczywiście dają-
cy nazwę tej dzielnicy sam Neukölln. Obecnie Neukölln jest jedną z najbardziej zaludnionych 
dzielnic Berlina i liczy aż ponad 329.767 mieszkańców, mieszkających zarówno w wysokich 
blokach jak i w ciekawych, odrestaurowanych, małych domkach jednorodzinnych lub nowo-
czesnych willach rozciągających się na obszarze 632 ha. Oprócz ciekawych zabytków odkryć 
tu można także wiele terenow zielonych i parków, jak np. Britzer Garten, Carl-Weder-Park, 
Gutspark Britz, Körnerpark, Lessinghöhe, Rudower Fließ, Schulenburgpark, Volkspark Ha-
senheide i Tempelhoferfeld. Nasza trasa przebiegać będzie przez kilka takich parków, pro-
menad i obok starych kościołów. Dotrzemy także do historycznej nadal funkcjonującej kuźni 
z 1624 roku. O okolicy pięknie odrestarowanego neobarkowego parku, Körnerpark krążyły 
ciekawe, różne legendy, kiedy w 1912 roku przy robotach budowlanych archeolodzy odkopali 
grób „Rycerza z Neukölln” wraz z jego koniem, skórzanymi i glinianymi przedmiotami pocho-
dzący z okresu „Wędrówki Ludów” mającej miejsce na przełomie V i VI wieku. 

W imieniu klubu PTTiK BERLIN na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, przewodnik po 
Berlinie i Poczdamie.

Klub PTTK  w Berlinie im. W. Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi -  „Wspo-
mnień czar”. Tym razem swoje kroki skierujemy ku dzielnicy Pankow- Prenzlauer Berg, a kon-
kretnie do browaru, gdzie przestał się unosić zapach chmielu. Celem naszego spaceru jest 
zespół budowli przemysłowej tzw. KULTURBRAUEREI o łącznej powierzchni ok. 25000 m², 
który położony jest pomiędzy ulicami Schönhauser Allee/ Danziger,- Lychner,- i Sredzkistrasse. 
Tu było kiedyś warzone piwo - dziś kultura rozsiewa swoje aromaty. I to na wiele sposobów: na 
terenie Kulturbrauerei znajdują się kina, teatry, kluby, muzeum i restauracje. Spróbujmy tego. Co 
to jest Kulturbrauerei? Ten rozległy kompleks składa się z sześciu dziedzińców z 20 czerwonymi 
i żółtymi klinkierowymi budynkami. Na początku lat 90-tych w niedawno odnowionym budynku 
browaru Schultheiss otworzyły się puby, restauracje i teatry. W dawnej kotłowni i maszynowni 
znajdują się obecnie popularne kluby, które są integralną częścią nocnego życia Berlina. Od 
roku 1974 „KULTURBRAUEREI” jest zaliczana  do grupy Zabytków Kultury Narodowej i jest 
jednym z nielicznych dobrze zachowanych obiektów architektury przemysłowej z końca XIX 
wieku. Pan Jobst Schultheiss, który po śmierci poprzedniego właściciela, aptekarza Augusta 
Heinricha Prella, przejął w roku 1863 browar, sprawił, że nastąpił duży rozkwit tego obiektu. Jed-
nak od wielu, wielu lat nie produkuje się tam piwa, niektórzy z łezką w oku wspominają  dawne 
złociste, pieniste napoje chmielowe. Po 1967 r. nastąpił ostateczny koniec browaru, z różnych 
względów władze dawnej NRD nie chciały  zatrzymać upadku zakładu, dlatego produkcja zosta-
ła przerwana i zdemontowano urządzenia. Niektóre budynki zostały tymczasowo wykorzystane 
przez hurtownię mebli i kasyno sportowe. Od tego czasu piwa browaru VEB Schultheiss były 
produkowane w nowym browarze przy Leninallee. Obiekt został całkowicie wyremontowany 
i służy tylko wyłącznie do celów  kulturalno-rozrywkowych. Tutaj zwiedzimy znajdujące się od 
15.11.2013 r.  Museum in der Kulturbrauerei z jego stałą wystawą pt.: „Alltag in der DDR”, która 
pokazuje codzienne życie w NRD w latach 70. i 80. XX wieku w różnych sytuacjach: w firmie, 
publicznie i prywatnie. Ukazane jest  jak reżim SED kształtował i wpływał na obywatela oraz 
jak radzili sobie zwykli ludzie z niedoborami życia i ograniczeniami swobód. W poszczególnych 
pokojach tematycznych wystawy pokazane są oryginalne przedmioty z codzienności tamtych 
lat. Można usiąść w restauracji, salonie lub przy stole warsztatowym i dowiedzieć się więcej 
o wypoczynku i improwizacji, mieszkaniu lub życiu zawodowym w NRD. Na bieżąco są aktuali-
zowane i uzupełniane dokumenty oraz współczesne relacje świadków.
Wejście do muzeum jest gratis. Spotykamy sie na stacji metra linii U2 Eberswalderstras-
se, kierunek - PANKOW - na jego górnym peronie, w sobotę  26.10. o godzinie 11-stej. 
Serdecznie zapraszamy.
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Niewątpliwie jedni czerpią taką wiedzę 
z wnikliwego studiowania fachowej litera-
tury i słuchania godnych zaufania eksper-
tów. Ale takich, niestety, jest najmniej. Inni 
polegają wyłącznie na własnych obser-
wacjach i wyczuciu, co daje poczucie nie-
zależności od jakichkolwiek manipulacji 
i wpływów zewnętrznych – ale nic bardziej 
złudnego; bo wszędzie być i wszystkiego 
zobaczyć się nie da, a o błąd łatwiej niż 
o spotkanie z ekskrementami gołębia na 
krakowskim rynku. Jeszcze inni słuchają 
różnych znajomych, którzy „wiedzą lepiej”, 
a nawet „najlepiej”. A skąd wiedzą? No, 
właśnie stąd, skąd wiedzę czerpie znako-
mita większość ludzi; czyli z tzw. publikato-
rów. Oczywiście nie tych fachowych, ana-
litycznych, bo tam trudno przebrnąć przez 
kilka pierwszych zdań – szczególnie, gdy 
szkoła i dom nie nauczyły czytania; że 
o czytaniu ze zrozumieniem nie wspo-
mnę, zaś zasób słownictwa wystarcza do 
napisania średniej długości SMS-a i poro-
zumienia się z kasjerką w supermarkecie. 
Ale od czegóż mamy tzw. „tabloidy”? One 
wyjaśnią wszystko łatwo, szybko i przy-
stępnie dla każdego. O, przepraszam; nie 
dla każdego, bo tych, co preferują jednak 
bardziej skomplikowaną treściowo i fra-
zeologicznie literaturę, odrzuca już kilka 
pierwszych tabloidowych zdań. O ile oczy-
wiście dana enuncjacja ma więcej niż kil-
ka zdań. A na czym opierają swoją wiedzę 
tabloidy? Na przykład w dziedzinie polityki 
i ekonomii? Na zdaniach, a nawet całych 
sekwencjach zdań, tu i ówdzie rzucanych 
przez polityków. Oczywiście tych bardziej 
„wyrazistych” zdaniach, soczystych i bul-
wersujących – bo tylko takie treści dobrze 
„idą” na rynku. Politycy z kolei swoją wie-
dzę najczęściej czerpią z… tabloidów; bo 
na czytanie fachowej literatury nie starcza 
już wydolności czasowej, a i intelektualnej 
także. Zatem politycy rzucają bon motami 
wyrosłymi na tabloidowej wiedzy, która 
z kolei czerpie swą mądrość jak z naj-
czyczystszej krynicy, z owych rzucanych 
przez polityków tu i ówdzie głębokich my-
śli, które po przetrawieniu przez tabloido-
wych redaktorów od wszystkiego znów 
stają się pożywką dla rozwoju ludzkiej 
wiedzy i mądrości… I tak koło się zamyka, 
a świat się kręci.

Skutki opisanego mechanizmu dają zadzi-
wiające efekty. Bo jest to istne perpetum 
mobile socjologiczno-polityczne. Właści-
wie jakikolwiek dopływ nowych treści do 
tego zamkniętego obiegu staje się z cza-
sem nie tylko zbędny, lecz wręcz szkodliwy 
dla jego klienteli. Szkodliwy z wielu powo-
dów. Po pierwsze, dla człowieka, którego 
poglądy ukształtowały się w wyniku takie-
go właśnie procesu intelektualnego i są 
niewzruszone jak przedwojenny niemiecki 
beton, każdy dopływ nowej wiedzy mógłby 
być wstrząsem dorównującym wstrząso-
wi anafilaktycznemu po użądleniu przez 
szerszenia. Dla polityków mogłoby to być 

równie szkodliwe, jak pokerowe „spraw-
dzam” dla blagiera grającego o najwyż-
szą stawkę. A dla tabloidów mogłoby być 
wręcz zabójcze, bo nie są one ani kadro-
wo ani rynkowo przygotowane na wchło-
nięcie jakiejkolwiek wiedzy. Tabloid, czyli 
bardziej elegancko nazwany „brukowiec”, 
kiedyś służył rozrywce podczas dłuższego 
posiedzenia w miejscu ustronnym i zajmo-
wał się łóżkowymi perypetiami „gwiazde-
czek” oraz potworem z Loch Ness. Dziś 
decyduje o kształcie polityki, ekonomii 
i kultury; przynależności Wielkiej Brytanii 
do Unii Europejskiej; stosunku Ameryka-
nów do emigrantów i światowej wymiany 
towarowej; lęku Polaków przed LGBT... 
O właśnie! Przeprowadzono w naszym 
cudnym kraju badania i wyszło, że dorosłe 
kobiety najbardziej boją się zapaści służby 
zdrowia, zapaści ekologicznej i Polexitu. 
Dorośli Polacy płci męskiej najbardziej 
boją się LGBT, gender i Rosjan. „Gdzie ci 
mężczyźni?” – śpiewała niegdyś nieodża-
łowana Danuta Rinn. Skoro ich przebada-
no, to by znaczyło, że jednak są – ale stra-
chliwi jacyś tacy... To już lepiej wrócić do 
tabloidów, przemówień prezesa wszyst-
kich prezesów i nauk ojca dyrektora. Tam 
przynajmniej wszystko jest super, ekstra, 
cool i wow!!! Pod warunkiem, że przesta-
ło się myśleć... Lub jeszcze lepiej: nigdy 
nie zaczęło...

Z NAUKOWEGO PÓNKTU 
WIDZENIA

Od dawna zastanawia mnie powiedze-
nie o nauce, która poszła w las. Niby co 
w tym złego, że tam poszła? Może chciała 
odpocząć? Albo zapoznać się z leśną flo-
rą i fauną właśnie ze swego naukowego 
punktu widzenia? Zatem nie powinniśmy 
ani nauce, ani nikomu przyganiać, że po-
szła w las. Wydaje się wręcz, że im więcej 
nauki w lesie, tym lepiej. Znacznie gorzej, 
gdy nauka opuszcza las. A jeszcze gorzej, 
gdy ludzie postępują wedle wskazań na-
uki, która dopiera co wyszła z lasu, a nieco 
wcześniej zeszła w tym lesie z drzewa…

Z MĄDROŚCI ŻYDOWSKICH

Zdarzenie to miało miejsce dawno temu 
w pociągu kolei wiedeńskiej. W wagonie 
pierwszej klasy jechało kilku Żydów, a je-
den snuł niesamowite opowieści o bajecz-
nym bogactwie Żydów odeskich.
- Wyobraźcie sobie – powiada w pełnym 
zapamiętaniu – że tam nawet kantor sy-
nagogi w zeszłym roku zarobił przeszło 50 
tysięcy rubli!
- Co też pan gadasz? – zaoponował jeden 
ze słuchajacych tych opowieści. – Przesa-
dziłeś pan zdrowo!
- Ależ ja też o tym słyszałem – zaoponował 
inny pasażer – to całkowita prawda, ale 
z drobną różnicą; mianowicie to było nie 
w zeszłym roku, tylko dwa lata temu i nie 

w Odessie, tylko w Moskwie. I nie kantor 
synagogi, tylko kupiec drzewny, i nie pięć-
dziesiąt, a sto tysięcy rubli, i nie w ciągu 
roku, tylko w pół roku i nie zarobił, tylko 
stracił… Poza tym cała ta historia jest cał-
kowicie prawdziwa…

GARŚĆ DOWCIPÓW

Od własnej broni
Pewna damulka pozowała na znacznie 
młodszą, niż była w rzeczywistości. Kie-
dyś rozmawiała z przygodnie poznaną 
inną kobietą. Rozmowa zeszła na sprawy 
domowe i padło pytanie z ust nowej zna-
jomej:
- A małżonek ileż ma lat?
- Czterdzieści i od razu dodam, że jest 
między nami równo dziesięć lat różnicy.
- No, no! To jak na pięćdziesięciolatkę 
świetnie się pani trzyma…

Wyrzuty
- Muszę się pozbyć tej kanapy – zwierza 
się starszej koleżance pewna młoda mał-
żonka.
- Dlaczego? Przecież jest całkiem dobra…
- Ach, bo widzisz; niedawno zdradziłam na 
niej swojego męża i co spojrzę, to mam 
wyrzuty sumienia…
- Kochana, uspokój się. Gdybym ja miała 
pozbywać się wszystkiego, na czym zdra-
dzałam swojego męża, to w domu zostałby 
tylko kaktus; a i tego nie jestem pewna…

Wątpliwości
On i ona. Spotykają się już od jakiegoś 
czasu, ale ciągle łączy ich platoniczne 
uczucie. Aż wreszcie za kolejną bytno-
ścią w jej mieszkaniu on nie wytrzymuje 
i oświadcza:
- Już od tak dawna się spotykamy. Dłużej 
tak nie mogę. Dziś, trudno darmo, musisz 
być moją!
- Ja rozumiem – odpowiada ona – że trud-
no. Ale dlaczego darmo???

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, 
NIE ZAWSZE ZNANYCH…

Niektóre rodziny żyją na tak wysokim po-
ziomie, że u nich nawet gosposie mają mi-
greny…

Jurek Ciurlok „Ecik”

Hopaj siup! A świat się kręci, 
świat się kręci…
Skąd człowiek czerpie wiedzę na temat otaczającego go świata 
i rządzących tym światem zjawisk? Na przykład świata polityki 
i zjawisk ekonomicznych? Nie ma prostej odpowiedzi, bo różni 
ludzie, różne poglądy – a ludzi jest dużo. No, to ograniczmy się 
do naszego państwa… Też trudna odpowiedź… 
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Ogłoszenia drobne i towarzyskie od 25 słów - 15 Euro (powyżej 0,50 Euro za każde słowo). Ogłoszenia firmowe - 1cm2: czarno-białe - 1,30 Euro, w kolorze - 1,80 Euro. Ogłoszenia firmowe 

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

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

artysta
prze-
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ęzc ść
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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 październik 2019!!!

Zobacz nas na:

Audi A4 Avant Ambiente 2.0 TDI 1.Hand
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
04.2011, przebieg: 95.967 km, paliwo: diesel, 
moc: 105 kW/143 PS, skrzynia biegów: auto-
matyczna. 

Cena: 14.890 €

Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEfficiency 
Leder Navi e-Sitze Holz 
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 05.2010, prze-
bieg: 68.800 km, paliwo: diesel Moc: 125 kW / 170 PS, 
skrzynia biegów: automatyczna.

Cena: 14.890 €

Mercedes-Benz Citan Kasten 108 CDI lang 
29000 km!
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 03.2016, 
przebieg: 29.414 km, paliwo: diesel, moc: 
55 kW/75 PS, skrzynia biegów: manualna 
skrzynia biegów. 

Cena: 8.490 €

Renault Scenic III BOSE Edition 1.5 dCi 
110 EDC FAP 
Van/Kleinbus, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
04.2013, przebieg: 165.000 km, paliwo: diesel, moc: 
81 kW/110 PS, skrzynia biegów: automatyczna.
 

Cena: 7.990 €

Renault Trafic Kasten L1H1 2,7t Komfort 1
Kastenwagen, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
08.2015, przebieg: 80.000 km, paliwo: diesel, moc: 
103 kW/140 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów .

Cena: 12.90 €

Skoda Superb Elegance 2.8 V6 HU/AU bis 11.2020
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 02.2003, prze-
bieg: 195.750 km , paliwo: benzyna, moc: 142 kW/193 
PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów.
 

Cena: 2.998 €

Volvo V60 Kombi Summum D5 Polestar
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
10.2013, przebieg: 72.200 km, paliwo: diesel, 
moc: 169 kW/230 PS, skrzynia biegów: manualna 
skrzynia biegów. 

Cena: 17.890 €

RATY od
69 €/mies.

RATY od
110 €/mies.

RATY od
49 €/mies.

RATY od
160 €/mies.

RATY od
130 €/mies.

RATY od
139 €/mies.

RATY od
79 €/mies.

Honda CR-V Executive 4WD 2.0 i-VTEC
SUV/Geländewagen/Pickup, pojazd używany, 
pierwsza rejestracja: 10.2013, przebieg:  
84.000 km, paliwo: benzyna, moc: 114 kW/155 
PS, skrzynia biegów: automatyczna. 

 
Cena: 15.680 €

RATY od
155 €/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

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

SE YR MD AE ZC SZN AI RE PZA

DUŻY WYBÓR CIAST, WĘDLIN, SERÓW, PIEROGÓW ORAZ PIECZYWA, 
W TYM RÓWNIEŻ PIECZYWO DLA DIABETYKÓW.

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH. 

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

DOJAZD AUTEM OD DONAUSTR 
U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 

LUB BUS 104

Alte Roland 
Apotheke

Apotheke 
am Antonplatz

Apotheke am 
Anton-Saefkow-Platz

 

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w j. polskim w sprawach 
związanych z Państwa zdrowiem
DLA STAŁYCH PACJENTÓW ORGANIZUJEMY 
SPOTKANIA TEMATYCZNE
Dbamy o dostarczanie leków w najlepszych 
cenach i możliwie w najkrótszym czasie
RABATOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA

��������������������
TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

Tel.: 0 151 22334533

Turmstr 15
10559 Berlin-Moabit
U-9, Bus 123,  87
Pn-pt: 9.00 - 18.30
Sob: 9.00 - 13.00

Langhansstr 1
13086 Berlin-Weissensee
Tram M4
Pn-pt: 8.00 - 20.00
Sob: 9.00 - 14.00 

Anton-Saefkowpl 8
10369 Berlin-Lichtenberg
Tram M8
Pn-pt: 8.30 - 19.00
Sob: 9.00 - 14.00

Ollenhauer Str.45, 13435 Berlin
(Bus: M21- Pfahlerstr.)

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

WWW.KONTAKTY.ORG


