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Drogi Partyku,
w Dniu Twoich 11 urodzin
życzymy Tobie, aby marzenia, 
które skrywasz na dnie 
Twojego serduszka, 
doczekały się spełnienia.
  
Korzystając z okazji Twojego święta 
przesyłamy Tobie również garść 
nadziei i wiary, aby dały Ci one siłę 
do pokonywania trudności, jakie 
pojawiają się w Twoim codziennym 
życiu. Bądź nadal tak dzielny 
jak jesteś.  Jesteśmy z Tobą!
 
Wszystkiego najlepszego życzy Ci cała redakcja 
miesięcznika Kontakty oraz jej Czytelnicy.

Spis treści

Szanowni Czytelnicy!
 
Co można zaproponować w dni pochmurne, kiedy plucha 
i nastrój taki, że lepiej go nie opisywać? Odpowiedź jest 
prosta: nowe wydanie naszego miesięcznika! Bo w nim 
pięknie i różnorodnie a może najważniejsze – smakowicie!
 
Bierzmy przykład z naszego kucharza Bogusława Sypnia. 
Dla niego jesień to czas dla domu i rodziny, czas na zabawy 
z dziećmi i przygotowanie czegoś pysznego, bo wieczory 
długie. A wtedy obowiązkowo oddajemy się marzeniom, 
wspominamy… Kto z nas, starszych, nie ma takich wspo-
mnień: krzątająca się po kuchni mama, babcia odrywająca 
się od cerowania, by upichcić coś dzieciakom. Czy można 
upiec coś lepszego niż szarlotka według rodzinnego prze-
pisu? Pachnie masłem i jabłkami, a zapach, zacytujmy tu 
kucharza, „roznosi się, że ho ho!”
 
Bartosz Drajlling pisze, jak zwykle charyzmatycznie, 
o finansach. „Coraz więcej z nas chce podróżować więcej, 
szybciej i w jak najlepszym standardzie, za jak najmniej-
szą cenę. Ta granica też gdzieś się kończy, jednak moż-
na po drodze znaleźć bardzo dobre kompromisy, gdzie 
nad wyraz korzystna cena spotyka się z wysokiej jakości 
świadczeniami i usługą.“ Z prawdziwą przyjemnością po-
lecamy artykuł pana Bartosza i czujemy się zainspirowani 
do oszczędzania!
 
Zdajemy sobie sprawę, że jesień nie jest łatwa dla wszyst-
kich. Nasza reporterka Anna Burek rozmawia o jesiennej 
depresji z Alicją Grezlikowski, psycholożką, która praco-
wała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na 
oddziale psychiatrycznym, a obecnie prowadzi  prywatną 
praktykę w Berlinie. I uwaga! Melancholia, często odczu-
wana właśnie w zimniejszych miesiącach, nie jest tym sa-
mym co depresja. Nie jest uczuciem negatywnym. 
 
Kiedy dnie robią się coraz krótsze często sięgamy po książ-
ki. Zachęcamy, by wziąć w ręce komiksy a najpierw „Kon-
takty” i przeczytać wywiad, który ukazał się na antenie 
radia Cosmo. Adam Gusowski rozmawiał z Karoliną Czy-
żewską, urodzoną się w Getyndze rysowniczką, ilustrator-
ką i autorką obrazkowych historii. Karolina ma podwójną 
tożsamość, niemiecko-polską: „Zawsze zadawałam sobie 
pytanie: Kim jestem? Typową Niemką czy prawdziwą Po-
lką?” – zdradza Adamowi Gusowskiemu.
 
A poza tym tej jesieni musi być czas na szarlotkę. I kto wie, 
może do nas też zapukają sąsiedzi, by sprawdzić, co tak 
rozkosznie pachnie? Wtedy ich poczęstujmy!
 
Redakcja

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim 
świętem narodowym, obchodzonym 11 listopada na pamiątkę od-
zyskania przez Polskę po 123 latach niewoli niepodległości w 1918 
roku. 11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiégne pod Pa-
ryżem przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm, oznaczający 
zakończenie I wojny światowej. Wcześniej rozpadło się państwo 
Habsburgów – Austro-Węgry i Sowieci zlikwidowali imperium rosyj-
skie. Wszystkie te zdarzenia utorowały Polakom drogę do niepod-
ległości. 10 listopada 1918 roku do Warszawy powrócił z interno-
wania w twierdzy w Magdeburgu Komendant I Brygady Legionów 
Polskich, Józef Piłsudski. Rada Regencyjna rozwiązała się, prze-
kazując mu pełnię władzy państwowej i wojskowej. Piłsudski został 
mianowany Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita. 
Podczas niemieckiej okupacji oraz w okresie Polski Ludowej rocz-
nica odzyskania niepodległości przez Polskę nie była obchodzona. 
W r. 1989 Sejm RP przywrócił święto 11 listopada i ustanowił je dniem 
wolnym od pracy. 

11 Listopada Narodowe 
Święto Niepodległości

PRAWO / ADWOKACI str. 8

TŁUMACZE str. 10

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia str. 14

NAUKA / PRACA str. 17

ZDROWIE str. 25

Matrymonialne / Towarzyskie str. 29

USŁUGI / INNE str. 30

NIERUCHOMOŚCI str. 33

MOTORYZACJA / TRANSPORT str. 34

TURYSTYKA str. 36
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A G E N C J A  I M P R E Z  R O Z R Y W K O W Y C H  K L O N

POLONIJNY BAL KARNAWAŁOWY
zaprasza na

Bilety do nabycia w biurze miesięcznika  
KONTAKTY przy Ollenhauer Str.45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632 

Bal odbedzie sie w dniu 25 stycznia 2020 roku 
w sali Palais am See, Tegel. Wilkestr.1
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II

Zgłoszenia przyjmujemy
do 15 listopada 2019

XXII BERLIŃSKI INFORMATOR 
POLONIJNY 2020

Tel.: 030 3241632, 0178 6990385

Reklamy zawarte w Informatorze od 21 lat

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



| | KONTAKTY KONTAKTY5

Spotkanie dla chętnych wolontariuszy i sponsorów!
 17. listopada 2019  o godz. 14:00 w Polnischer 

Schulverein  „Oświata” w Berlinie e.V. Lichtenrader 
Str. 42, 12049 Berlin.

Już 11 STYCZNIA (sobota) 
2020 r. w Berlinie Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagra po raz 28. Finału by 
wesprzeć oddziały „Dziecięcej 
medycyny zabiegowej!”

Napisz do nas!
Facebook: FB.com/wosp.berlin

Twitter: @wospberlin
Instagram: @wosp.berlin

Email: wosp.berlin@gmail.com

Adwentowy Jarmark WOŚP Berlin! 1. grudnia 2019 
na Flohmarkt przy Rathaus Schöneberg.

Czekamy na Was na dwóch stanowiskach, na których 
możecie kupić specjalnie podarowane różności, ubrania 

oraz wiele innych rzeczy. Dodatkowo możecie 
porozmawiać przy herbacie z naszymi Wolontariuszami!

Cały dochód zostanie przeznaczony na cel 
28. Finału WOŚP. Nabierz wiatr w żagle i nie przegap 

żadnej okazji by wesprzeć WOŚP Berlin!

Smutna pogoda. Smutne święto. Smutny miesiąc. 
Listopad. Nazwa miesiąca też smutna. Smutny 
krajbraz. Smutne trawniki. Smutne jeziora. Smutne 
parki. Smutne drzewa. Ogołocone z tego, co je de-
finiuje – kolorów, soczystych liści, cieszących oczy 
zieleni. Listopad to miesiąc braku. Brak słońca. 
Brak światła. Brak ogródków piwnych. Brak koloro-

wych leżaków nad kanałem. Brak życia. Brak energii. Nie lubimy jesieni. 
Jesień to coś jak lato, bo nadal słonecznie, ale bez ciepłych nocy. Jak 
wiosna, bo też trochę szaro, ale bez nadziei na dłuższe dni. Jak zima, bo 
ciemno, ale jednak bez śniegu.

Jesień to brak. Czas do przetrwania, przeczekania, przespania. Z żalem 
obserwując szary jesienny krajobraz, zdajemy się zupełnie ignorować 
fakt, że bezlistna pora roku wpisana jest w kalendarzowy cykl tak samo, 
jak słoneczne lato. Że drzewo, mimo że w dziecięcych kolorowankach 
zawsze zielone – drzewem jest także, gdy nie da się go zabazgrać. Jest 
drzewem nawet bardziej, gdy jedynym konturem do wypełnienia są na-
gie gałęzie. To ta nagość jest istotą drzewa. To pusta korona bez liści 
odsłania to, co drzewo czyni drzewem.

Brzydkie, szare, mroczne – będące istotą. Trochę jak ten jesienny czas 
– odzierający nas z tego, co powierzchowne, by dać nam dojrzeć to, co 
najbardziej o nas stanowi. W dobie powszechnej wesołości, panoszące-
go się szczęścia, apetytu na sukces, potrzeby na więcej, lepiej i szybciej, 
uciekamy przed szarością. A przecież to ona pozwala dostrzec to, co ani 
ładne ani brzydkie, ani dobre, ani złe, to, co wymyka się prostemu de-
finiowaniu poprzez polubienia, kciuki i serduszka. To odcienie szarości, 
te niedookreślone przez ogół społeczeństwa i trendów, pozwalają nam 
samodzielnie decydować o tym, co dla nas ważne.

Niepotrzebnie się smucisz, nie ma co smutać, smutna wiadomość, smut-
na mina. Czyli jaka? Czy na pewno zła? Kiedy ostatni raz się smuciłeś? 
Tak naprawdę byłaś smutna? Kiedy pozwoliłeś sobie na to, by po Two-
jej twarzy ciekły łzy? Co sprawiło, że ze smutku patrzyłaś niewidzącym 
wzrokiem w przestrzeń przed sobą, nie czując, jak mijają kolejne minuty 
czy godziny? Czy kiedy myślisz o tym teraz, nadal kraje ci się serce? 
Czy smutek naprawdę sprawia Ci ból, czy może tylko wyprowadza z wy-
godnej strefy komfortu: szybkiego, bezrefleksyjnego życia nastawionego 
na nieustanne odczuwanie przyjemności? I czy smutek nie bierze się 
właśnie stąd, że to, co pozornie powinno Cię uszczęśliwiać nie jest wca-
le wolne od trudu, rozczarowań i zmagań?

Czy kiedy nikt nie patrzy, nikogo nie masz koło siebie, będąc sam ze 
sobą uśmiechasz się jak pajac do selfie, celebrujesz każdą chwilę i try-
skasz entuzjazmem, rzucając sam do siebie: cool, extra, zajefajnie? 
Czy może chętniej włączasz smętny jazz, zaciągasz zasłony, zapalasz 
świece i zagrzebując się pod kocem świadomie i celowo wprowadzasz 
się w melancholijny nastrój? Czy to dziwne łaskotanie w gardle, kiedy 
oglądasz stare zdjęcia i ten supeł w żołądku, kiedy myślisz o dzie-
ciństwie nie sprawiają Ci w gruncie rzeczy przyjemności? Dziwne? 
Cóż. Dziwić powinien jedynie fakt, że doprowadziliśmy się do sytuacji, 
w której nas to dziwi.

Siedząc w swoim ciepłym mieszkaniu, mając pod ręką wszystko co 
lubisz i wszystkich, których kochasz, czy nie czujesz czasem tej dziw-
nej guli w gardle, kiedy myślisz o domu rodzinnym? O ogródku wa-
rzywnym, z którego przynosiłaś babci marchewkę do rosołu, o garażu 
wuja, w którym magicznie na nogi stawały zepsute kosiarki i połamane 
grabie? Czy nie brakuje Ci słów, by opisać ten dziwny rodzaj tęsknoty, 
który choć wszystko masz – tu i teraz – jednak sprawia, że w porywie 
nostalgii chcesz z miejsca pakować walizki, wsiadać w pociąg i jechać 
hen, daleko, do domu, w których dawno już nie ma znajomego zapa-
chu herbaty z cytryną ani krochmalonej pościeli. I czy to uczucie, cho-
ciaż niełatwe, nie pozwala Ci, może boleśnie, docenić tego, co masz 
jakoś świadomiej i z wdzięcznością?

Dla mnie jesień to konieczność. Ale nie przykra, tylko długo wyczeki-
wana. To mój czas – na zatrzymanie się, spojrzenie na siebie z lekkim 
dystansem, jakby zza ściany deszczu – by zobaczyć to, co najważniej-
sze: istotę tego, kim jestem, w jakim momencie życia i dlaczego się 
znajduję. Smutek, melancholia i nostalgia to uczucia, których potrze-
buję i świadomie je wywołuję. Smutek to dla mnie zapowiedź lepsze-
go - dłoni, które przyniosą kubek ciepłej herbaty. Ramion, które otulą 
kocem moje plecy. Spokoju i czystych oczu po przepłakanej bez więk-
szego powodu nocy. Melancholia jest jak gorąca kąpiel. Silna potrzeba 
zatrzymania się na chwilę, pozwolenia sobie samej na bycie sobą, tu 
i teraz, choć czasem parzy, niewygodnie, a gdy pozostaję w niej za 
długo – zaczynam przypominać pomarszczoną staruszkę. Nostalgia to 
zapach perfum mamy i boazerii w przedpokoju u babci – to, co ulotne, 
nie do zatrzymania, nie do odzyskania, nie do uchwycenia, a mimo 
wszystko – tak silne i mocno we mnie zakorzenione, że nie do wyple-
wienia – jak chwast w charakterze płodozmianu. Jesień to dla mnie 
czas do przeżycia, nie do przeczekania. I tę jesień właśnie – szarą 
i smutną - chcę celebrować. W sobie.

Anna Burek

FELIETON
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BAUHAUS
Bauhaus to styl niezwykły, którego naczelną ideą było połączenie rzemio-
sła, architektury i sztuki użytkowej, przez ponad 100 lat jest kopiowany, 
jego czołowe projekty replikowane, imitowane, przekształcane. 

Podstawa stylu Bauhaus to prostota, oszczęd-
ność formy, odrzucenie zbędnej dekoracyjności 
oraz funkcjonalność. Lubicie komfort, ergono-
mię, a nie lubicie przepychu? Ta wystawa jest 
dla Was – ponadczasowych i eleganckich. 

Niemiecki architekt, założyciel szkoły Bauhau-
su w 1919 roku, Walter Gropius, powiedział: 
Architekci, rzeźbiarze i malarze na nowo muszą 
odkryć złożony charakter budowli jako rzeczy 
realnie istniejącej. Tylko wtedy ich praca będzie 
znowu przepojona duchem architektonicznym, 
który utraciła jako sztuka salonowa. Szkoła była 
spełnieniem jego marzeń. W roku 2019 obcho-
dzimy setny jubileusz powstania Bauhausu. 

„1,000 Bauhaus originals” to wystawa na prze-
strzeni aż 1200 metrów kwadratowych. Widzimy 

Adres:
Berlinische Galerie 
Landesmuseum für Moderne Kunst, Foto-
grafie und Architektur
Alte Jakobstraße 124–128 
10969 Berlin 
Tel +49 (0) 30 789 02 600 

Godziny otwarcia:
Od środy do poniedziałku:
10:00-18:00
Wtorki: zamknięte

Bilety:
Normalny: 12 Euro
Ulgowy: 9 Euro

audio guide: bezpłatnie

W każdą sobotę i niedzielę odbywa się 
bezpłatne oprowadzanie po wystawie 
(w cenie biletu).

Do wystawy powstał katalog.

tu ponad 1000 oryginalnych obiektów Bauhausu 
pochodzących z Bauhaus-Archiv oraz wypoży-
czonych z prywatnych kolekcji.  Wśród ekspo-
natów znajdziemy  sławne przedmioty: siedem 
czajniczków do herbaty Marianne Brandt pierw-
szy raz pokazanych razem, szkice do sławnego 
baletu geometrycznego Oskara Schlemmera, 
fotogramy László Moholy-Nagy i Lucii Maholy, 
dywan „Thost” Gertrudy Arndt, czy krzesła Mar-
cela Breuera. Naszą uwagę przykują drobiazgi: 
250 fabrycznych wzorów wykreowanych przez 

Siedząca kobieta nosząca maskę jest prawdo-
podobnie najbardziej znaną anonimową kobietą 
Bauhausu. Zdjęcie Ericha Consemüllera poja-
wiło się w niezliczonej liczbie magazynów oraz 
na niezliczonej liczbie ich okładek. Pokazuje 
niezwykle typową dla kierunku symbiozę ele-
mentów: jest mebel, jest metal, jest teatr, jest 
fotografia, są tekstylia. Ta kobieta jest modna, 
nosi spódnicę, ma maskę. Jest jak Bauhaus: 
młoda, oryginalna, mądra i szykowna. W Berliń-
skiej Galerii każdy może nią być! Umożliwia to 
specjalna instalacja.

Tak zwana „Szafa kawalera” autorstwa Josefa 
Pohla jest prototypem wielofunkcyjnej szafy dla 
samotnego mężczyzny. Wystarczy jedna, wło-
żysz do niej wszystko (skarpety, koszule, kurtki, 
buty, slipy, krawaty, muszki…), pięknie wygląda, 
a jaka oszczędność miejsca! Uchwyciła dosko-
nale ducha czasów wtedy i chwyta ducha cza-
sów także teraz. Zrobiona jest z lekkiej sklejki 

warsztat tekstylii Bauhausu czy cieszące oko 
pocztówki. Te pokazane są w towarzystwie fo-
tomontaży cudownej Hanny Höch a także jej 
książki adresowej, która na stałe znajduje się 
właśnie w Berlinische Galerie. 

Portret Josefa Albersa, Positiv-Negativ-Collage,  “9 jahre bauhaus. eine chronik“ (Abschiedsgeschenk der 
Bauhäusler für Walter Gropius), 1928, Bauhaus-Archiv Berlin

Marianne Brandt, Czajnik do herbaty (MT 49), 1924 / 
Bauhaus-Archiv Berlin, Photo: Gunter Lepkowski / © 
VG Bild-Kunst Bonn

Kobieta nosząca teatralną maskę Oskara Schlem-
mera siedząca na fotelu Marcela Breuera, ok.1926. 
Photo: Erich Consemüller, dress material: Elisabeth 
Beyer-Volger, Bauhaus-Archiv Berlin / © Dr. Stephan 
Consemüller

Szafa kawalera, projekt: Josef Pohl, 1930, Bauhaus-
-Archiv Berlin / Fotostudio Bartsch

Gertrud Arndt, Dywan Thost, 1927, Bauhaus-Archiv 
Berlin, Foto: Markus Hawlik © VG Bild-Kunst Bonn 
2019

i symbolizuje elastyczność, skromny tryb życia 
i prostotę. Na wystawie możemy zobaczyć od-
powiedź na ten mebel współczesnego duńskie-
go dizajnera Sigurda Larsena.

Wystawa robi wrażenie także dlatego, że za-
chęca odwiedzających do kooperacji. Można 
spróbować kursu Bauhausu dla początkują-
cych. Eksperci z dziedziny tańca, sztuki papie-
ru, fotografii, architektury oferują zajęcia w każ-
dą niedzielę. Wystawie towarzyszy sympozjum, 
spotkania z artystami, a także kinowe noce 
z interesującymi filmami. Warto śledzić program 
na bieżąco.

Bauhaus nigdy się nie starzeje!

Marta Szymańska
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Jesienne smutki oczami 
specjalisty

Anna Burek: Jak wygląda Pani codzienna praca?

Alicja Grezlikowski: Moja codzienna praca w dużej mierze opiera się 
na poradnictwie z uwagi na przypadki, z jakimi się spotykam. Sposób, 
w jaki prowadzę swoich pacjentów, opiera się na psychologii poznaw-
czo-behawioralnej. Jednak uważam, że człowiek jest zbyt skompliko-
waną jednostką, aby wszystkie nasze uczucia, przekonania, wzorce 
zachowań włożyć do jednaj szuflady. Dlatego podejście holistyczne 
w leczeniu, skupiające się na aspekcie społecznym, duchowym, psy-
chicznym i fizycznym, jest mi równie bliskie.

A. B.: Kto najczęściej zwraca się do Pani o pomoc?

Alicja Grezlikowski: Najczęściej są to przypadki nerwic, fobii czyli 
silny stres na tle lękowym, bądź pacjenci którzy cierpią na depresję. 
Częste są niestety przypadki uzależnień szczególnie od alkoholu. Pa-
cjenci zgłaszają także trudności w kontaktach z bliskimi, których do-
świadczają lub doświadczyli w dzieciństwie z uwagi na przemoc czy 
alkohol w rodzinie. Wielu pacjentów prosi o pomoc po prostu z powo-
du doskwierającej im samotności i trudności w odnalezieniu się w no-
wych warunkach na obczyźnie. Bardzo popularna jest także terapia 
par. Pracuję również z pacjentami, którzy przeżywają traumy, np. gwałt 
czy utrata bliskiej osoby. To, co jest wspólne dla wszystkich pacjentów, 
niezależnie od problemu, z którym się zmagają, to ogólne zagubienie 
i przytłoczenie codziennością – najczęściej z powodu popularnego 
i irracjonalnego trendu bycia idealnym na wszystkich płaszczyznach 
życia. Skutkiem czego wszyscy mają silnie zaniżoną samoocenę i po-
czucie własnej wartości. Wszystkie przypadki pacjentów z jakimi się 
spotykam pokazują, że ludzie są coraz bardziej świadomi siebie, swo-
ich deficytów i niezależnie od natury problemu szukają pomocy u spe-
cjalistów. Co mnie osobiście bardzo cieszy, bo jeszcze parę lat temu 
wielu ludzi wstydziło się prosić o pomoc, a dziś wychodzimy ze ste-
reotypowego myślenia i tak samo jak o zdrowe odżywianie czy rozwój 
osobisty, dbamy o nasze zdrowie i komfort psychiczny, który niewątpli-
wie jest najważniejszy w naszym funkcjonowaniu, ponieważ wpływa na 
wszystkie strefy naszego życia.

Alicja Grezlikowski - mieszka i pracuje w Berlinie od czterech 
lat. Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. 
Pracowała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego 
na oddziale psychiatrycznym, w Berlinie - jako psycholog 
z dziećmi w KJHV. Obecnie prowadzi prywatną praktykę a na 
łamach KONTAKTÓW opowiada o tym, jak poradzić sobie z je-
sienią.

A. B.: Co wpływa na nasze samopoczucie?

Alicja Grezlikowski: Niewątpliwie na nasze samopoczucie i zdrowie 
psychiczne wpływa jakość naszego życia. To czy jesteśmy usatysfak-
cjonowani z życia zawodowego, rodzinnego, czy układają nam się re-
lacje partnerskie. Ponadto możliwość urozmaicenia codzienności w po-
staci np. wyjazdów, spotkań z przyjaciółmi czy bliskimi. Nasze pasje 
i czas dla nas samych. Te wszystkie aktywności zapewniają nam ogrom 
przeżyć i doświadczeń. Budują wspomnienia. Istotne jest także pogo-
dzenie się z przeszłością, zadowolenie z dokonanych wyborów. Często 
pacjenci stawiają sobie nierealnie wysoko poprzeczkę wymagań od ży-
cia i siebie samych. Trudności spełniania wyznaczonych celów rodzą 
frustrację, a co za tym idzie spada jakość życia bo ciągle czujemy się 
nieusatysfakcjonowani. Pamiętajmy, że w życiu nigdy nic nie jest ideal-
ne. Jeśli coś nam nie wyszło, mamy prawo czuć się gorzej i to okazać. 
W takich sytuacjach ważne jest wsparcie bliskich bądź specjalisty, jeśli 
czujemy,że sami nie potrafimy sobie dać rady.

A. B.: Czy czas jesiennej aury wpływa na nasze samopoczucie?

Alicja Grezlikowski: Zdecydowanie jesienna aura ma wpływ na nasze 
samopoczucie. Głównie za sprawą krótkich dni i braku słońca. Dostar-
czamy naszemu organizmowi małe ilości witaminy D, a on sam produ-
kuje więcej melatoniny – hormonu, który sprawia, że jesteśmy apatycz-
ni, przygnębieni i rozdrażnieni. Krótkie dni powodują także, że czujemy 
się senni, mniej w nas entuzjazmu, optymizmu, mamy problemy z kon-
centracją. Nauka posługuje się terminem SAD – jest to rodzaj depresji, 
która wynika ze zmiany pory roku. Na szczęście ustępuje samoistnie 
wraz ze zmianą aury. SAD 50% częściej dotyka kobiety niż mężczyzn.
 
A. B.: Czy poczucie melancholii jest negatywne?

Alicja Grezlikowski: Poczucie melancholii nie jest niczym negatyw-
nym. Jest naturalnym następstwem nadchodzącej zimy. Deszcz, spa-
dające liście, coraz zimniejsze powietrze, mało słońca, to wszystko 
wpływa na spadek naszej energii i chęć pozostania w domach. Jesień 
sprzyja też  podsumowaniom mijającego rok. Określamy, co nam się 
udało zrealizować, a co nie i na co jeszcze jest szansa. Obserwuje się 
także tendencję, że o tej porze roku smutki lubimy zajadać większą 
ilością słodyczy niż wiosną czy latem.

A. B.: Jak odróżnić spadek energii od choroby?

Alicja Grezlikowski: Spadek energii w okresie jesiennym jest czymś 
naturalnym. Tak jak wspomniałam istnieje depresja sezonowa – SAD. 
Wzrost zachorowań występuje właśnie między październikiem a listo-
padem. Jej objawy najczęściej ustępują samoistnie i nie wymagają 
konsultacji. Jednak przedłużający się jej stan, który charakteryzuje się: 
apatią, smutkiem, poczuciem pustki, lękiem, utratą zainteresowania 
codziennymi sprawami, brakiem energii, zmęczeniem, brakiem moty-
wacji, obniżonym libido, a w skrajnych przypadkach myślami samobój-
czymi, bez wątpienia wymaga podjęcia leczenia u specjalisty.

A. B.: Czy istnieje pozytywny smutek?

Alicja Grezlikowski: Uczucie smutku jest społecznie i towarzysko 
niepożądane. Tymczasem naukowcy w licznych eksperymentach do-
wiedli, że smutek ma na nas pozytywny wpływ. W psychologicznym 
eksperymencie W. Gerrod Parrot wykazał, że wraz z pogorszeniem się 
nastroju wzrasta nasza motywacja do działania. W jego badaniu brały 
udział osoby szczęśliwe i smutne, które były poproszone o wykonanie 
trudnego zadania umysłowego. Rezultaty pokazały, że osoby zado-
wolone szybciej rezygnowały z podjętego zadania niż osoby smutne. 
Osoby smutne były bardziej zaangażowane i więcej wysiłku wkładały 
w postawione zadanie. Naukowcy dowiedli wielu takich wyników na ko-
rzyść smutku. Stąd jednoznacznie możemy stwierdzić, że smutek ma 
pozytywne oblicze. Pomaga lepiej odnaleźć się w życiu i radzić sobie 
z trudnymi sytuacjami. Poprawia pamięć i zdolność obiektywnej oceny, 
sprzyja refleksjom, a także wpływa na podjęcie przemyślanych decyzji. 
Musimy jednak pamiętać, że smutek ma wiele postaci. Jeśli wpływa 
negatywnie na nasze funkcjonowanie, powinniśmy się zainteresować, 
czy przypadkiem nie jest on już objawem choroby.

A. B.: Jak dbać o siebie?

Alicja Grezlikowski: Dla wszystkich okres przejścia z lata do zimy jest 
trudny. Na szczęście bez większego wysiłku możemy sobie z tym po-
radzić. Warto zadbać o zdrowe odżywianie bogate w witaminy. Zimą 
jeść dużo ciepłych i sytych posiłków, które dodadzą nam energii. Mimo 
deszczowej pogody, nie zapominajmy o ruchu na świeżym powietrzu. 
Sport zawsze wyzwala endorfiny, których w tym okresie potrzebujemy 
najbardziej. Sprawdzonym sposobem na jesienną chandrę jest dobre 
towarzystwo. Nie warto izolować się ze swoim złym nastrojem. Przy-
jaciele na pewno znajdą sposób, jak nas rozweselić. Długie wieczory 
sprzyjają rozwijaniu pasji czy zanużeniu się w lekturze dobrej książki. 
Pamiętajmy, że czas jesiennej chandry jest okresem przejściowym, 
a powyższe wskazówki dla lepszego samopoczucia warto stosować 
przez cały rok.

Anna Burek

Alicja Grezlikowski
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PRAWO / ADWOKACI

Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

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

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

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

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

Kancelaria prawna Adwokat Edyta Koryzna LL.M

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

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

Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 787 738 670
E-mail: ra-koryzna@gmx.de
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Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin; 
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

  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

TŁUMACZE

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

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

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

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

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

Mieszkam w Niemczech. Kupiłem używane auto u handlarza sa-
mochodów. Po 4 miesiącach okazało się, że auto ma poważne 
wady. Czy mogę odstąpić od umowy?

Generalnie w niemieckim prawie obowiązuje zasada, że jeśli w ciągu 
6 miesięcy od chwili sprzedaży auta ujawni się jego wada i auto to ku-
pione zostało u handlarza używanych aut (Gebrauchwagenhändler), to 
ciężar dowodu (Beweislast), że wada nastąpiła po sprzedaży auta, leży 
po stronie fachowego sprzedawcy (orzeczenie Niemieckiego Federal-
nego Sądu Najwyższego; sygnatura akt: VIII ZR 103/15). Krótko mó-
wiąc, to zawodowo trudniący się sprzedażą używanych aut (handlarz), 
a nie kupujący, musi udowodnić, że wada nastąpiła już po wydaniu 
rzeczy kupującemu. Kupujący musi tylko wskazać wadę.

Jak uzyskać w Polsce odpis księgi wieczystej? Z jakimi kosztami 
muszę się liczyć?

Należy odróżnić odpis zupełny i odpis zwykły księgi wieczystej. Wnio-
sek o odpis zupełny czy też odpis zwykły księgi wieczystej składa się 
na formularzu (tzw. KW-Odpis) w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg 
Wieczystych osobiście lub listownie, najlepiej listem poleconym na ad-
res Sądu Rejonowego prowadzącego daną księgę wieczystą. Wnio-
sek osobisty oznacza udanie się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego właściwego dla danej nieruchomości i złożenie tam od-
powiedniego wniosku na obowiązującym formularzu KW-ODPIS. For-
mularz można uzyskać w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Formularz KW-
-ODPIS można też ściągnąć z Internetu (w tym celu należy wejść na 
stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.
pl.), wydrukować, wypełnić go i zanieść do Sądu. Tutaj po wniesie-
niu opłaty w kasie sądu wniosek zostanie przyjęty do realizacji. Na-
leży mieć na uwadze, że odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej 
w systemie informatycznym różni się od odpisu zupełnego tym, że nie 
posiada on wpisów wykreślonych. Odpis zwykły księgi wieczystej nie 
będzie też zawierał danych o założeniu ksiąg wieczystych. Jeśli wnio-
sek o sporządzenie odpisu zupełnego bądź zwykłego przesłany został 
pocztą, to dokument ten zostanie wysłany w okresie do 30 dni kalenda-
rzowych od chwili otrzymania wniosku przez Sąd. Poza odpisem zupeł-
nym i odpisem zwykłym księgi wieczystej można też uzyskać wyciąg 
z księgi wieczystej. Sąd Rejonowy pobiera za wydanie tych dokumen-
tów drogą tradycyjną odpowiednie opłaty.

Przyjęliśmy wspólnie z braćmi spadek w Polsce. Zamierzamy go 
podzielić. Jak będziemy odpowiadać za długi po podziale spadku?

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za 
długi spadkowe w stosunku do wielkości swoich udziałów. Sam dział 
spadku polega na tym, że gdy zostanie ustalona wartość całego ma-
jątku spadkowego, zostaną określone także schedy spadkobierców. 
Przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, natomiast 
podział długów następuje z mocy prawa, odpowiednio do podziału ak-
tywów (artykuł1034 paragraf 2 Kodeksu cywilnego, też: postanowienie 
SN z 20. 09. 2000 r. I CKN 295/00, OSNC 2001/2/32).
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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

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;
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

Tel.: 030/24721362

E-Mail: kmr-web@t-online.de

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

Tłumacz
przysięgły

języka polskiego
dla sądów

i notariuszy
Berlina

Tłumaczenia ekspresowe

Rochstrasse 9
10178 Berlin

Faks: 030/2410971

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – mgr Artur Balon  
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i prywatnych, pozwów, zażaleń i innych pism. Wizyty w zakładach karnych.
Artur Balon, Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst), 
tel.: 0163 452 5633 oraz 030 43924611 (terminy na telefon), arturbalon@web.de
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Drugi największy europejski koncern po-
dróżniczy i zarazem najstarszy w tej branży 
Thomas Cook, rok założenia 1841, ogło-
sił upadłość. Thomas Cook, dla którego 
pracowało 21.000 osób, obsługiwał hotele, 
resorty, linie lotnicze oraz statki wycieczko-
we. Niewypłacalność giganta pociągnęła 
za sobą w przepaść również spółki-córki tj. 
Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher 
Last Minute oraz Air Marin, które zostały 
zmuszone do przejścia w tryb awaryjny. 
Niedawno brak płynności finansowej za-
chwiał w posadach także liniami lotniczymi 
Air Berlin, Alitalia czy Lauda Air, które 
ogłosiły upadłość. Podobnie jak banki, które 
redukując koszty infrastruktury i koszty pra-
cowników, przechodzą do internetu, oferu-
jąc bankowość bezpośrednią (Direkt Ban-
king), podobnie rzecz ma się od jakiegoś 
czasu z sektorem podróżniczym. 

Sieci odzieżowe, spożywcze i usługowe 
ogłaszają upadłość jedna po drugiej,  
a z drugiej strony obroty handlowe w in-
ternecie tylko w tym roku podwoiły zyski! 
Coraz więcej z nas chce podróżować wię-
cej, szybciej i w jak najlepszym standar-
dzie, za jak najmniejsza cenę. Ta granica 
też gdzieś się kończy, jednak można po 
drodze znaleźć bardzo dobre kompromisy, 
gdzie nad wyraz korzystna cena spoty-
ka się z wysokiej jakości świadczeniami  
i usługą. Współpracuję z pewnym amery-
kańskim klubem podróżniczym i wielokrot-
nie miałem możliwość osobiście porówna-
nia w tym samym czasie różnych cen i ofert 
w tych samych obiektach i resortach. Do tej 
pory ani razu się jeszcze nie zawiodłem,  
a na pewno udało mi się zaoszczędzić tyle, 
iż w normalnych warunkach zamiast jedne-
go urlopu stać było mnie na dwa lub nawet 
trzy, nie przekraczając założonego na ten 
cel budżetu. Ponadto wart podkreślenia jest 
fakt, iż nie były to zwykłe oferty lecz po-
przetykane dodatkowymi świadczeniami 
lub aktywnościami. Osobiście mogę tylko 
polecić!

W swojej wypowiedzi zmierzam do tego, iż 
obecna sytuacja, która jest tylko początkiem 
przebranżowienia i kompleksowej restruk-
turyzacji sektora podróży, nie jest niczym 
złym, a jedynie nowym. Na tym gruncie  
i dzięki wprowadzanym zmianom rozwijają 

się i na pewno rozwiną kolejne ciekawe pro-
jekty. Rynek i gospodarka nie lubi próżni, 
a potrzeby klienta określają i tworzą dany 
produkt. 

Kwestia wiary

Wiara ma fundamentalne znaczenie na 
wielu płaszczyznach naszego życia. Po-
cząwszy od wiary w to, co robimy i czym 
się kierujemy, poprzez wiarę, że coś nam 
się uda lub nie uda, na wierze w ludzkie in-
tencje i projekty skończywszy. Niemieckie 
30-letnie obligacje państwowe przyno-
szą obecnie „zysk” w wysokości -0,11%. 
Mimo to ludzie kupują je dalej, wierząc, iż 
kiedyś w przyszłości zaczną one faktycz-
nie notować tzw. „plus”. Często też wie-
rzymy, że będzie lepiej, choć jest tak na 
prawdę coraz gorzej. Nie ustajemy jednak 
w postanowieniu i twardo trzymamy się 
obranego przez nas kierunku. Wierzymy 
w państwową emeryturę, która z naszych 
pieniędzy daje wszystkim po trochu, czyli 
nigdy dużo, nie koniecznie ufając prywat-
nym formom zabezpieczenia emerytalnego, 
gdzie mamy wpływ na wysokość składki 
oraz gdzie pieniądze pracują indywidual-
nie dla nas. Paradoksalnie nie wierzymy 
w drugiego człowieka i intencje, które nim 
kierują. Nie wierzymy, że ktoś chce nam 
zaproponować uczciwą pracę (celowo roz-
graniczam tu kwestię zarobków – te drugie 
nie zawsze bywają uczciwe). Jednak sami 
niezbyt uczciwie pracujemy, biorąc zwol-
nienia na poczet urlopu, spóźniając się 
do pracy lub wychodząc z niej przed cza-
sem. Sprawiedliwość i wiara są ślepe  
i podążają w jednym kierunku. Zwykle tam, 
gdzie w danym momencie ktoś je mocniej 
popchnie. Wydaje się to dosyć zrozumiałe 
w świecie, gdzie na przykład przedstawiciel 
Big Farmy (duży koncern farmaceutyczny) 
mówi otwarcie, że „leczenie ludzi nie jest 
w ich interesie, ponieważ są oni przed-
siębiorstwem, a tym samym nastawieni 
są na zysk”. Co ciekawe, podobnie jak w 
przypadku obligacji, ludzie dalej kupują leki, 
wierząc w dobre intencje ich producentów. 
Paradoks goni paradoks.

I tu dochodzimy do momentu zderzenia się 
z logicznym murem. Ponieważ pokazując 
ludziom rozwiązania niejednokrotnie tań-

WARTO WIEDZIEĆ

sze, bądź lepsze pod kątem świadczeń, 
a czasem nawet jedno i drugie, spotyka-
my się z podejrzliwością i niechęcią, czyli 
brakiem wiary. Matematycznie niemoż-
liwe jest (rachunek prawdopodobieństwa) 
aby wszyscy jak jeden mąż oszukiwali 
bliźniego i tylko czyhali na jego błąd, aby 
bezlitośnie go wykorzystać. Właśnie, jako 
odpowiedź na zalew chłamu i nieuczci-
wości powstają konkurencyjne projekty, 
pojawiają się lepsze usługi. W innej, no-
wej formie niż te utarte w dotychczasowej 
świadomości, co jednak wcale nie znaczy, 
że złe lub mniej wartościowe. Tak właśnie 
rzecz ma się ze sprzedażą bezpośrednią, 
czyli multi-level-marketingiem (MLM) lub 
network marketingiem. Pojęcie kojarzące 
się nam z akwizycją, domokrążstwem, nę-
kaniem przez telefon, obwoźną sprzedażą 
odkurzaczy lub mikserów, które to ugrun-
towało się w naszej świadomości w latach 
90-tych. Takie były początki. Teraz jednak,  
w dobie internetu i dzięki możliwościom, 
jakie oferuje sprzedaż bezpośrednia, moż-
na zredukować koszty a jednocześnie 
osiągać większe zyski, osiągamy zupełnie 
inny poziom nabywania usług. Sklepy, 
banki, usługodawcy...wszyscy liczący się 
na rynku lub chcący dołączyć do tego grona 
mają swoje strony internetowe, gdzie pro-
mują siebie i oferują swoje usługi.

Najlepiej opierać się na własnej opinii

Jest to zasada równie prosta, co stara  
i sprawdzona. Ile osób, tyle opinii na ja-
kiś wybrany temat. Każdy ma inny gust, 
upodobania oraz potrzeby. Nie można i na-
wet nie da się wrzucać wszystkiego do jed-
nego worka. Dlatego też nikt nie jest w sta-
nie stwierdzić, czy zupa jest wystarczająco 
smaczna czy przesolona, dopóki sam jej 
nie spróbuje. Patrząc na talerz, nie można 
obiektywnie tego ocenić.

Strach ma wielkie oczy

Generalnie obawiamy się rzeczy nowych 
i boimy nieznanego. Nawet nasz umysł 
jest tak zaprogramowany, że określa takie 
rzeczy automatycznie mianem trudnych. 
Najprostszą i najbardziej logiczną czynno-
ścią zatem jest rozbroić strach. Podejść, 
sprawdzić, spróbować i przekonać się, czy 
mamy rację, czy się mylimy. A co jeśli się 
faktycznie pomyliliśmy? Trzeba będzie się 
przyznać przed samym sobą do błędu.  
A to przecież niewybaczalne. Lepiej od razu 
ustawić się w pozycji bezpiecznego dystan-
su i problem sam zniknie. Podobnie jest  
z czynnościami. Tłumacząc potrzebę zro-
bienia czegoś, mówimy, że musimy coś 
zrobić, a nie że chcemy. W obydwu przy-
padkach automatycznie blokujemy się  
i zachowujemy postawę bierną. To wpływa 
na jakość naszego postępowania, tworzy 
niechęć i hamuje rozwój emocji. Pojęcie 
przymusu zrobienia czegoś wzbudza nie-
chęć i aktywizuje nasz system obronny. 
Obrony przed pracą, przed działaniem i do-

„De gustibus non est disputandum” - /łac./ o gustach się 
nie dyskutuje, czyli piramidy finansowe, faraoni podróży oraz 
paradoks strachu.
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Bartosz Drajling
            AFA AG Berlin

doradztwo ubezpieczeniowe -
Kolonnenstr. 16 , 10829 Berlin

Tel:  0152 579 54 514
Fax:  030 922 83987

Mail: drajling.finanz@web.de

konywaniem zmian. Stare ryzyko jest prak-
tyczniejsze. 

Piramida finansowa 

Carlo Ponzi (ur. 3 marca 1882 w Lugo, 
zm. 18 stycznia 1949 w Rio de Janeiro) – 
Włoch, był twórcą i propagatorem pierwszej 
w historii piramidy finansowej zwanej od 
jego nazwiska także schematem Ponzie-
go. Próbował także sił w marketingu li-
stowym. W jednym z listów otrzymanych 
z Hiszpanii znalazł tzw. Międzynarodowy 
Kupon na Odpowiedź (IRC – International 
Reply Coupon), który wykorzystywały firmy 
prowadzące sprzedaż wysyłkową. IRC pod-
legał wymianie na znaczki pocztowe o war-
tości opłaty za list zwykły zagraniczny, wy-
syłany w dowolne miejsce na świecie. Ponzi 
zauważył, że wymieniając w Ameryce IRC 
na znaczki pocztowe, znacznie zaoszczę-
dził czy wręcz zarobił. Okazało się, że na 
skutek zawirowań powojennych ceny stoso-
wane przez poszczególne kraje były bardzo 
zróżnicowane. Ponzi wpadł więc na pomysł 
masowego skupowania europejskich IRC 
i wymieniania ich w USA na znaczki, które 
sprzedawał później z zyskiem. Zysk netto 
wynosił około 40%. Ponzi zaczął szukać 
partnerów i namawiać ludzi na inwesto-
wanie w znaczki. Chciał wynieść swój pro-
ceder na wyżyny i robić to na skalę maso-
wą. Tylko to mogło zagwarantować sukces  
i przynieść Ponziemu oczekiwane zyski. 
Problem systemu polegał jednak na tym, 
iż gdyby większość „udziałowców” nagle 
wycofała kapitał wraz z wypracowanym 
zyskiem, system by upadł, ponieważ każdy 
nowy inwestor, który wchodził do systemu, 
pracował na zyski pozostałych, będących 
w nim osób. Znamienną i jedną z podsta-
wowych cech systemu piramidy finansowej 
jest to, iż nie ma w niej produktu. Niczego 
się tu nie sprzedaje, a jest tylko wpompo-
wywanie gotówki i obietnica przyszłych 

udziałów, oczywiście o ile nowi przesuną 
się do góry w strukturze, a na ich miejsce 
przyjdą kolejni świeży inwestorzy. „Im bar-
dziej Puchatek zaglądał do chatki Pro-
siaczka, tym bardziej go tam nie było”

Zdrowy system marketingu sieciowego 
(network marketing) opiera się na tym, że 
każdy w strukturze otrzymuje zysk odpo-
wiedni do statusu, a ponadto część ogólne-
go kapitału przeznacza się na tzw. dochód 
pasywny, który to dochód jest formą uzna-
nia i jest wypracowywany w określonym 
czasie. Umożliwia to właśnie idea i sposób 
działania systemu, gdzie koszty pracowni-
cze oraz infrastruktury oraz reklamy zostają 
zredukowane do minimum. Czas ten jest 
dowolnie określany przez partnera bizne-
sowego w strukturze i zależy od zdobytego 
obrotu od sprzedaży. Pozostałe części 
zysków firmy przeznacza się na rozwój, 
opłaty struktury oraz szkolenia i nagrody. 
Network marketing jest systemem moty-
wacyjnym i nastawionym na długotrwały 
rozwój. Tak działa m.in. państwowy system 
emerytalny, z tą małą różnicą, że rząd w 
ramach prawa uniemożliwił ludziom wcze-
śniejsze, dowolne wypłaty. Jednak podob-
nie jak u Ponziego, coraz więcej mamy 
„zasiedziałych” inwestorów, którzy generu-
ją koszty, a coraz mniej młodych, docho-
dzących, którzy finansowo system wspiera-
ją (sic!). Dlatego tylko kwestią czasu jest, 
kiedy system ten dostanie zawału, ponie-
waż o rentowności już od dawien dawna nie 
ma mowy.

Wybory, wybory... i po wyborach. 

A co w kwestii naszych wyborów ? Prze-
cież uzbrojeni w wiedzę lub świadomi 
swoich potrzeb a czasem jedno wynika  
z drugiego, możemy zdecydować się na 
inne, nierzadko lepsze rozwiązania. Jednak 
warto wiedzieć, jak podświadomie doko-

nujemy różnych wyborów. Jak nasz umysł 
nami manipuluje. Przedstawiamy coś jako 
zysk lub stratę. Ludzie mają naturalną nie-
chęć do strat i tendencję do unikania ich 
często silniejszą, niż chęć zyskania czegoś 
innego. Nawet, jeśli po głębszej analizie 
obie te opcje niosą za sobą ten sam efekt.

Naukowcy behawioralni zbadali zachowa-
nia wybranych przypadkowo dwóch grup 
ludzi pod kątem motywacji do podjęcia ja-
kiejś kluczowej decyzji. Respondenci mieli 
kupić produkt w najkorzystniejszym we-
dług siebie momencie. Dano im do wyboru 
dwie opcje: zakup w przedsprzedaży, dzię-
ki czemu uzyskają oni spory rabat, ponie-
waż późniejsza cena rynkowa będzie dwu- 
trzykrotnie większa lub możliwość kupienia 
później, co jednak będzie się wiązało ze 
sporą dopłatą. W tym wypadku aż 93% 
zdecydowało się na wcześniejszy zakup  
i uniknięcie dopłaty a tylko 67% responden-
tów z drugiej grupy wybrało opcję z raba-
tem. Ten sam zakup tego samego produk-
tu lecz dwie kompletnie różne motywacje. 
Taki nieracjonalny model zachowania przy 
podejmowaniu decyzji nazywa się w beha-
wiorystyce błędem poznawczym. Dlatego 
też ważne jest świadome podejmowanie 
wyborów i zdrowa kalkulacja mająca przy-
nieść w perspektywie zysk, a nie pomaga-
jąca uniknąć straty, ponieważ nie zawsze 
w praktyce jest to jedno i to samo.

Działania tak zwane „oddolne” lub, jak kto 
woli, „pod prąd”, wbrew ogólnie przyjętym 
zasadom oraz na przekór systemowi, który 
bardzo nie chce, aby ktoś się z niego wyła-
mywał, nie są mile widziane, ponieważ jed-
nostka przestaje wtedy podlegać stopnio-
wo jakiejkolwiek kontroli i jest nieprzewi-
dywalna. Zaczyna samodzielnie myśleć. 
A my mamy przecież chodzić do pracy, 
zarabiać i kupować. Kupować. Kupować. 
Zwykle nie to, czego potrzebujemy, tylko 
to, co trzeba sprzedać. Według Konfu-
cjusza (551 p.n.e - 479 p.n.e) „Kto trzęsie 
drzewem prawdy, na tego spadają obelgi 
i nienawiść”. Ciężko się z tym nie zgodzić.

W 1927 roku amerykański fizyk i wynalazca 
Lester Jennings Hendershot (1898-1961) 
zbudował magnetyczny generator darmo-
wej energii, którym zasilił dwie standardowe 
żarówki o mocy 110 Voltów. Czołowi eks-
perci potwierdzili, że generator pracował 
bez żadnego, widocznego, zewnętrzne-
go źródła. Po dwóch pochwalnych notach  
w „The New York Times” w lutym 1928 
roku Lester Hendershot został oskarżony  
o szarlataństwo i kradzież prądu, bez któ-
rego według ogólnie przyjętej wtedy 
wiedzy żadne urządzenie elektryczne nie 
mogło samo działać. Wynalazek skonfisko-
wano. Podobnie zresztą jak dokumentację 
i plany Nikoli Tesli (1856-1943) dotyczą-
cą bezprzewodowego przesyłu prądu na 
duże odległości (sic!). Proszę zatem mieć 
zarówno oczy i uszy, jak też i umysł sze-
roko otwarte na rzeczy nowe, które mogą 
czaić się za rogiem lub są z nami od jakie-
goś czasu, a fakt, iż nikt o nich nie mówi, 
wcale nie znaczy, że ich nie ma.

Pozdrawiam serdecznie.

http://m.in
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„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.

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

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

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

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
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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.

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

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
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TŁUMACZE

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.

Ich mache die ganze Hausarbeiten, Reinigung, Bügeln, 
Fensterreinigung in Ihrer Wohnung. Ich kann gerne 
auch Gesellschaft leisten, begleiten bei Einkaufen gehen, etc. 
LG Mateusz, 28 J. Tel.0151 63557967

Firma PMW Elektro GmbH z siedzibą w Berlinie zatrudni
elektryka i pomocnika elektryka. Wymagana komunikatywna 
znajomość j. niem. i prawo jazdy. Prosimy o kontakt 
e-mailowy:pmwelektrogmbh@web.de, tel. 00 49 30 6940877

Poszukujemy osoby do sprzątania biur i hotelu. Minimum 
11,00 Euro na godz.Tel.: 01777975749

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

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

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

Pani zamieszkała w Berlinie ze znajomością języka 
niemieckiego, prawem jazdy podejmie pracę do opieki osób 
starszych lub sprzątania. Tel.: +49 152 14836650

Zatrudnię Aptekarza/ Aptekarkę na dobrych warunkach, 
dobra znajomość języka niemieckiego obowiązkowa. 
Tel.: 0151 22334533    

Rekrutacja pielęgniarek, pomoc w uznaniu kwalifikacji 
pielęgniarskich z Polski. Ponadto pisanie wszelkich listów 
urzędowych, pisma, odwołania, wypowiedzenia, wnioski. 
Tanio pomogę. Tel.:+49 162 2002804, tel.:+49 1516 6850955

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

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

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   

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

Poszukuje pani do pomocy w produkcji (branża warzywna), 
na pełen etat Berlin Moabit. Od zaraz, mówimy po polsku, 
niewymagana znajomości języka niemieckiego. 
Tel.: 0048 660 793315 

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

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

i czytania ich transkrypcji:

www.niemieckizmoniką.pl

Zapraszam 
do słuchania podcastów 
o języku niemieckim

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
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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 nowo-
czesnych 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

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 pokójowek 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

POKOJÓWKA/POKOJOWY 
(m.w.d) w Berlin, Potsdam

POKOJÓWKA 
do pracy w hotelu Podjadek w Górznie

Email: 
Schwarnowski@alfa24.de
Tel.: 030 991 948 816

Poszukiwana energiczna, odpowiedzialna, 
osoba do sprzątania w hotelu

Do obowiązków należy:
sprzątanie pokoi hotelowych, łazienek

sprzątanie korytarzy hotelowych

Oferujemy:
pracę w stabilnej �rmie,

atrakcyjne wynagrodzenie 
wypłacane w terminie

umowę o pracę
szkolenia zawodowe

rodzaj pracy: pełny etat
stawka początkowa 10,56 brutto
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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!!!

#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

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).

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
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Nasza powszednia wieża Babel
Każdy z nas jest ambasadorem

W dniach 19-20 października został zorganizowa-
ny już po raz piąty Polonijny Dzień Dwujęzyczności.
To święto jezyka polskiego obchodzone jest zawsze 
w trzeci weekend października. Jego pomysłodawca-
mi i organizatorami są Fundacja Dobra Polska Szkoła 
z Nowego Jorku oraz Fundacja Edukacja dla Demo-
kracji. Inicjatywę wspiera i współfinansuje Polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Senat RP 
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą”.

Zaczęło się to wszystko w polonijnym środowisku 
USA kampanią społeczną na rzecz dwujęzyczności 
pt. „W naszym domu mówimy po polsku!”. Następnie 
idea tego święta została podchwycona przez środo-
wiska polonijne w innych krajach. W centrum tego 
swoistego święta języka i kultury polskiej stoją dzie-
ci, a głównym jego tematem jest troska o pomyślne 
dwujęzyczne wychowanie. Dlatego też, kampania ta 
zwraca uwagę na znaczenie naszej postawy – nas, 
dorosłych Polek i Polaków – w trosce o jakość na-
szego przekazu i świadectwa językowego. Bądźcie 
wszyscy godnymi ambasadorami naszej ojczyzny 
polszczyzny – apeluje w ramach tej akcji prof. Mio-
dek. Krótki film z jego interesującym komentarzem 
do tej akcji znaleźć można na YouTube wpisując: V 
Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem

Podobno autorem tego zdania jest Johann Wolfgang 
Goethe – podobno, bo jego autorstwo przypisuje się 
wielu osobom. Niezależnie od faktycznego autor-
stwa tej sentencji podpisać się może pod nią wielu, 
którzy na codzień żyją w wielojęzycznym świecie, 
posługując się co najmniej dwoma językami. I choć 
wiele Polek i wielu Polaków mieszkających w Niem-
czech, często w języku niemieckim – nauczonym 
później, czyli dla nich obcym – czuje się niejako „zre-
dukowanym” do tego, co może przy pomocy tego 
języka wyrazić – to właśnie ta sytuacja potwierdza, 
przypisywane Goethemu twierdzenie.

Jednakże większej mocy nabiera to stwierdzenie 
w przypadku osób dwu - i wielojęzycznych od uro-
dzenia! Jeżeli są one odpowiednio wspierane przez 
otoczenie, mają ogromną szansę poszerzyć swoje 
horyzonty o urozmaicone perspektywy językowe 
i kulturowe.

Ojczyzna polszczyzna

Zabierzmy nasze dzieci w podróż do krainy języka 
polskiego. Każdego dnia możemy stawiać małe, ale 
jakże ważne kroki tej wyprawy. Czytajmy naszym 
dzieciom polskie książki – w miłej atmosferze, coś 
co sami lubimy i o czym możemy też trochę naszym 
dzieciom poopowiadać. Kiedy pociechy są już nieco 
większe i czytają już same, można podsunąć im pol-
skie lektury. W tym przypadku świetnie sprawdzają 
się komiksy oraz współczesna literatura młodzieżo-
wa. Kto umie i lubi niech śpiewa swoim dzieciom.

Nasze dzieci spędzją sporo czasu przed ekranami 
różnego rodzaju, dlatego można również i w tym 
przypadku zadbać o to, by czas ten wykorzystywały 
na wzmocnienie swojego języka polskiego: oglądając 
filmy w polskich wersjach językowych lub korzystając 
z edukacyjnych platform językowych, które bawiąc 
uczą. Usiądźmy wspólnie do oglądania filmu, na za-
kończenie spytajmy nasze dziecko o historię przed-
stawioną w filmie oraz o postaci – czy podobały nam 
się one, czy nie? Zadania z platform edukacyjnych 
rozwiązujmy również razem. W ten sposób nauka 
języka i przekazywanie kultury budowane będą na 
wzmocnionej wspólną praktyką więzi. Nie mówiąc już 
o tym, że jest to najlepsza inwestycja na przyszłość 
dla naszej realcji z dzieckiem. Bądźmy więc odpowie-
dzialnymi ambasadorami naszej ojczyzny polszczyny. 

Serdecznie pozdrawiam
Hubert Kopeć 

Autor jest absolwentem Wydziału Polonisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem zaj-

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

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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KULINARIA

jak i na zimno, sam bądź z lodami, z bitą śmie-
taną czy tradycyjną angielską polewą custard.

Holenderskie modyfikacje przepisu
Holendrzy swoje ulubione apple pie (appeltaart, 
appelgeback) wzbogacają zazwyczaj o cyna-
mon i krople soku z cytryny, a oprócz trady-
cyjnych jabłek i dodatku cukru dokładają także 
rodzynki oraz lukrową polewę. Receptura sięga 
setek lat wstecz, lecz dzisiejsza wersja jest nie-
malże identyczna. Na wierzchu wyrabiano tak-
że kratkę z ciasta, co dzisiaj jest już typowe dla 
tego wypieku. 

Szwedzkie apple pie
W Szwecji apple pie piecze się głównie z kru-
szonką zamiast tradycyjnego placka, często 
z bułką tartą czy płatkami owsianymi zamiast 
mąki, słodzone cynamonem, podawane z so-
sem waniliowym lub gałkami lodów. Popularna 
wersja to äppelkaka – biszkopt ze świeżymi ka-
wałkami jabłek.
Podsumowując, skądkolwiek ciasto by nie po-
chodziło i jak by się nie nazywało - jest prze-
pyszne i myślę, że każdy je zna i ceni.

SZARLOTKA DWORSKA Z BEZĄ

Starodawny dworski przepis na polską szar-
lotkę, pyszna, pachnąca masłem i jabłkami, 
bez jakiejkolwiek chemii. Kojarzy się zawsze 
z cudownym zapachem rodzinnego domu, gdy 
mama piekła ciasto, a my dzieci czekaliśmy nie-
cierpliwie i licytowali kto zje więcej.

Składniki
• Ciasto - 2 szklanki mąki, 3 żółtka z jajek, ½ 

szklanki cukru pudru, ¾ kostki masła
• Nadzienie - 15 sztuk jabłek, słodkich, roz-

piekających się, 1/4 kostki masła 

Krótsze dni, opadające liście, coraz mniej ocho-
ty do wczesnych pobudek, tak moi drodzy to 
nadchodzi jesień. Ale jesień przynosi ze sobą 
prezenty, ogromny wysyp owoców, orzechów 
i grzybów. Skorzystajmy z tego dobrodziejstwa, 
więc zapraszam na cudowną szarlotkę wg bar-
dzo starego przepisu. 

Szarlotką nazywamy zwykle kruche ciasto po-
kryte masą z jabłek, nierzadko dodatkowo lu-
krowane bądź posypywane cukrem pudrem. 
Pierwsze tego typu ciasta zaczęły pojawiać się 
w XIV w., jednakże nie zawierały cukru. W tam-
tych czasach wszelkie składniki słodzące (czy 
to miód czy cukier) były niesamowicie drogie 
i słabo dostępne. Dlatego opracowywano prze-
pisy bez użycia cukrów, bazując na naturalnej 
słodkości jabłek. 

            Interesująca jest też historia samej 
nazwy. Istnieją dwie wersje wydarzeń. Pierw-
sza mówi o tym, że francuski cukiernik Antoine 
Carême stworzył ów wypiek i nazwał go na 
cześć Aleksandry Fiodorowej, carycy rosyjskiej, 
żony Aleksandra I, noszącej przydomek Char-
lotty Pruskiej. Inna historia mówi o tym, że ja-
błecznik nazwano szarlotką na cześć królowej 
Charlotty, żony króla angielskiego Grzegorza 
III, na początku XIX w. 

Angielski deser
Pierwsze przepisy na apple pie powstały już 
w czasach Chaucera, ten z 1381 roku podawał 
w składnikach: dobre jabłka, dobre przyprawy, 
figi, rodzynki i gruszki. Często do barwienia na-
dzienia używano też szafranu. W krajach anglo-
języcznych apple pie jest od lat bardzo popular-
nym deserem, który smakuje zarówno na ciepło 

• Beza - białka ubite na bardzo sztywno, 3 
łyżki cukru pudru/ na 1białko

W odpowiednio dużej misce energicznie za-
gniatamy ciasto, z mąki, cukru i drobno posie-
kanej kostki masła. Gdy ciasto będzie gładkie, 
formujemy kulkę, owijamy folią i wkładamy na 
godzinę do lodówki. W międzyczasie obrane 
i pokrojone w kostkę jabłka (bez gniazd nasien-
nych) dusimy w rondlu z grubym dnem na pozo-
stałym maśle. Uwaga, aby nie przypalić, należy 
od czasu do czasu przemieszać. Gdy się lekko 
rozpieką, odstawiamy do ostudzenia. Wskaza-
ne, aby wyczuwalne były kawałki jabłek w gę-
stym syropie. Wyjmujemy ciasto z lodówki, kro-
imy w plastry i rozkładamy na blaszce przykrytej 
papierem do pieczenia.            Gdy ciasto pokry-
je cienko całe dno blachy podpiekamy je w pie-
karniku na jasno złoty kolor w temperaturze 170 
st.C. Na wierzch rozkładamy rozpieczone jabł-
ka a na samą górę sztywno ubitą pianę z białek. 
Nie wygładzajmy wierzchu ciasta, gdyż po upie-
czeniu pofałdowana beza doda ogromnego uro-
ku. Pieczemy w temperaturze 170 st.C. przez 
ok 15 min. Gdy beza stworzy twardą skorupkę 
i zacznie się lekko rumienić ciasto jest gotowe. 
Gdy wystygnie kroimy wg uznania i serwujemy. 
Smacznego. Często robię mini szarlotki z bezą 
w foremkach do tartinek, na talerzu wyglądają 
wspaniale z gałką lodów, pychota. 

BABECZKI JAJOWO BEKONOWE 

Świeże jajka, zielona cebula, śmietana, ser i bo-
czek upieczone w formie do mufinów, zapewnia-
ją zdrową opcję na śniadanie lub lunch. Przepis 
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Można 
dostosowywać te babeczki do dodatków takich 
jak szpinak, ser feta, resztki wędlin i oczywiście 
boczek! Dodanie śmietany i gorczycy napraw-
dę dodaje smaku tym babeczkom z bekonem, 
smaków, których nie znajdziesz w innej bułce 
z jajkiem. Naturalnie babeczki są wyśmienite na 
śniadanie lub na przekąskę w podróży!
Proporcje na 12 babeczek jajowo bekonowych

• 12 jajek kurzych
• 1/3 filiżanki śmietany 18%
• 1/2 łyżeczki mielonej gorczycy
• 1 szczypta czarnego pieprzu do smaku, 
• 1 szczypta soli
• 2 łyżki świeżej pietruszki lub świeżych ziół 

- posiekane
• 8 plasterków bekonu gotowanego - posie-

kanego
• 10 dkg żółtego sera rozdrobnionego na 

tarce (cheddar, radamer, gouda)
• 2 zielone cebule - posiekane

Rozgrzej piekarnik do 180° C.
Jak zrobić babeczki jajeczne? Zacznij od po-
łączenia jaj, śmietany, gorczycy i pieprzu. Wy-
mieszaj tę mieszaninę, aż będzie dobrze połą-
czona, zazwyczaj ubijam trzepaczką. Bardzo 
dokładnie wysmaruj formę do mufinów mar-
garyną, olejem lub oliwą z oliwek. Następnie 
stwórz swoje babeczki, rozdzielając boczek, ser 
i zieloną cebulę w miseczkach formy do mufi-
nów (lub resztki wędlin, mięsa, warzywa drobno 
posiekane – inne ulubione dodatki). Następnie 
równomiernie wlej mieszaninę jajek do kubków. 
Upiecz swoje babeczki w piekarniku o tempera-
turze 180 stopni przez 20-25 minut lub do mo-
mentu ścięcia jaj. Będą rosły ładnie w piecu lecz 
opadną nieco, po wyjęciu gdy stygną. Podawaj 
natychmiast lub pozwól im ostygnąć i przecho-
wuj w lodówce do 5 dni. Smacznego.

Bogusław Sypień

WYPIEKI NA JESIENNY DZIEŃ
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Komiks to pasja
 
Urodziła się w Getyndze, mieszka w Berlinie, ale Karolina Czyżew-
ska ma podwójną, niemiecko-polską tożsamość: „Zawsze zada-
wałam sobie pytanie: Kim jestem? Typową Niemką czy prawdziwą 
Polką?” – zdradza Adamowi Gusowskiemu rysowniczka, ilustratorka  
i autorka komiksów.

Kiedy zaczęła sie Twoja przygoda z komiksem?

Już jako dziecko chętnie oglądałam i czytałam komiksy. Ale myślę, że 
to nie jest nic nadzwyczajnego. Rysunek to pierwszy kontakt dziecka 
z książką. Ale miałam koleżankę, która tak jak ja, w wieku szkolnym 
chętnie czytała komiksy. Wymieniałyśmy się komiksami, rozmawia-
łyśmy na temat rysunków i tekstów. Same też rysowałyśmy. Nawet 
miałyśmy ze sobą taki mały wyścig na postacie, skecze i drobne ko-
miksowe historyjki. Zresztą później ona też, tak jak ja, studiowała ry-
sunek – ona we Francji, ja w Niemczech, w Kassel. Może moi rodzice 
życzyliby sobie, żebym studiowała coś innego, ale podjęłam decyzję  
i skończyłam studia plastyczne na kierunku komiks i ilustracja. Dzi-
siaj nie żałuję tej decyzji, pracuję jako art director w dużej agencji,  
z komiksów wyżyć się nie da, ale mogę kreatywnie pracować, a ko-
miksy pisać i rysować niezależnie od wydawcy.

Komiksy są bardzo różne. Które lubisz? 

Jako dziecko fascynowałam się japońskim komiksem, ale w miarę 
dojrzewania coraz bardziej interesowałam się europejską sztuką ko-
miksu. Japoński komiks jest bardzo wszechstronny, porusza wiele 
tematów, ma dużo form, ale w europejskiej sztuce komiksu podoba 
mi się jego krytyka socjalna z jednej strony, a z drugiej pojawiające 
się w niej wielkie uczucia, jak przyjaźń, miłość ale też smutek, roz-
terka, ból.

A tematy Twoich komiksów?

Tożsamość, miłość, przyjaźń, polityka – o to zahaczają wszystkie 
moje komiksy. Ale komiks to dla mnie taka sztuka, w której można 
robić wszystko, co się chce. Mój pierwszy większy projekt to efekt 
pobytu w Krakowie. Byłam tam sześć miesięcy na wymianie studenc-
kiej Erasmus. Wtedy też pomyślałam sobie, że chciałabym opisać 
moją tożsamość, bo urodziłam się w Niemczech, ale mam polskie 
korzenie. A więc taką podwójną czy też złożoną tożsamość. Sama 
siebie wtedy pytałam, czy jestem tą typową Polką czy Niemką. Kim 
ja jestem? Odpowiedzi na to pytanie zawarte są w moim komiksie 
“Powrócisz tu” (niemiecki tytuł “Fast wie zu Hause”). Tam ten temat  
i motyw tożsamości silnie wybrzmiał. Ale w moich krótszych formach 
komiksowych opisuję naszą codzienność i nasze stosunki z otocze-
niem, oczywiście z jego lekkimi i trudnymi stronami, z uczuciami  
i relacjami.

Jak pracujesz nad swoimi komiksami, jak one powstają?

Tutaj dużo zależy od formy. Rysuję nie tylko komiksy, ale też krót-
kie skecze. Przy dłuższych formach nieproporcjonalnie wydłuża się 
czas pracy. Nad moim długim komiksem pracowałam dwa lata. To 
jest bardzo intensywny proces. Tutaj dużo więcej pracy jest przed sa-
mym rysowaniem. Najpierw pojawia się pomysł. Potem długa praca 

wyobraźni. Staram się wyobrazić sobie postacie, sceny, tła. Do tego 
dochodzi wybór formy. Jak chcę to narysować, czy może czarno-bia-
ło, a jeśli kolorowo, to w jakich tonacjach, bardziej czerwonych czy 
niebieskich kolorach, szybką lub staranną kreską, akwarele, kredki 
czy komputerowo. To wszystko pracuje we mnie jeszcze zanim usią-
dę do rysowania. Równolegle dużo sobie piszę. O temacie, o posta-
ciach, rozwijam treść, pojawiają się jakieś dialogi, sceny, zdarzenia. 
W ten sposób próbuję znaleźć te rzeczy, które są dla mnie w tym 
temacie ważne. Ta faza może trwać nawet pół roku. Potem powstaje 
storyboard, czyli ogromny szkic tych docelowych 150 stron. To jest 
bardzo wyczerpująca faza. Po jej zakończeniu odkładam wszystko 
na bok i nie zaglądam do tego przez dłuższy czas. Wszystko dojrze-
wa, ale właściwie przygotowuję się do ważnej dla mnie fazy redukcji, 
skreślania, wyrzucania zbędnych rzeczy. Dopiero po tym skreślaniu 
i układaniu częściowo na nowo przebiegu historii zabieram się za 
właściwe rysowanie komiksu. To wszystko trwa. Ale są też krótsze  
i szybsze formy komiksowe, jak mój projekt komiksowy na instagra-
mie.

Jak ważny jest dla Ciebie tekst w komiksach?

Muszę przyznać, że jak widzę komiksy z tekstami, które opisują do-
kładnie to, co i tak widzimy na obrazku, to mnie to nudzi. Dlatego ja 
staram się używać jak najmniej tekstu. To moje obrazki mają opowia-
dać historię, a nie tekst. W tych obrazkach musimy widzieć przebieg, 
przemianę, treść historii. A jeśli pojawia się dialog tekstowy, to tylko 
dlatego, że jest bardzo ważny dla tej historii.

Komiks jako sztuka cały czas się rozwija. Jaką przyszłość wi-
dzisz dla komiksu?

Komiks już dawno stał się częścią naszej wizualnej rzeczywistości. 
Małe komiksy widzimy wszędzie. W reklamie, w gazecie, w mediach 
społecznościowych. Jest jedną ze zwykłych form przekazu treści. 
Myślę, że komiksu będzie coraz więcej. Mamy coraz więcej świet-
nych rysowników, mamy też nowe narzędzia pracy. Komiks stanie 
się dla następnych generacji czymś normalnym i oczywistym.

Spełniam ludzkie marzenia!
Wioletta Górecka, instruktorka jazdy w Berlinie, była gościem To-
masza Kyci w studiu COSMO – Radio po polsku.

Przyjechała Pani do nas samochodem czy metrem?

Oczywiście samochodem.

Instruktorzy poruszają się tylko samochodami?

Wychodzi na to, że najczęściej samochodem. Moja córka czasem 
sobie życzy pojeździć autobusem, ale z reguły się to nie udaje.

Lubi Pani jeździć samochodem?

Tak, lubię.

Skąd ta frajda? Czy to fascynacja z posiadania władzy nad 
sprzętem?

Może trochę jest w tym prawdy. Ale po prostu sprawia mi to dużą 
przyjemność. Od wielu lat. A kiedyś marzeniem mojego życia było 
mieć prawo jazdy.

A teraz Pani nie tylko ma prawo jazdy, ale pomaga innym je zdo-
bywać.

Tak, robię to od lat i nadal sprawia mi to wielką przyjemność. Nie 
wyobrażam sobie na razie innej pracy.

A skąd pomysł, by uczyć innych jeździć?

Styczność z samochodem miałam właściwie od zawsze. Byłam kie-
dyś kierowcą dosyć ważnych osób. Ale to, że zostałam instruktorem, 
to był czysty przypadek – znalazłam ogłoszenie w gazecie. Wtedy 
uderzył we mnie piorun z jasnego nieba, że może faktycznie zgłosić 
się tam i zobaczyć, jak to funkcjonuje.

A koledzy nie podśmiewują się czasem, że kobieta uczy innych, 
jak zapanować nad samochodem? Czy to stereotyp, że to wy-
łącznie męska domena?

Na szczęście żadne złe głosy do mnie nie dotarły i chyba to jednak 
stereotyp. Na początku faktycznie miałam obawy, że może mężczyź-
ni będą mieli jakieś opory, że instruktorem jest kobieta, ale nie dano 
mi tego nigdy odczuć.Karolina Chyżewska - rbb/Adam Gusowski 
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Jakie są najtrudniejsze momenty w pracy instruktora jazdy?

Kiedy czujemy już, że trudno będzie nauczyć czegoś więcej, kursant 
jest w pełni zaangażowany i ma nadzieję, że zrobi to prawo jazdy, 
a my zaczynamy powątpiewać. Ale nauczyłam się, by za wcześnie 
się nie poddawać. Moją najstarszą kursantką była pani w wieku 66 
lat. Jej największym marzeniem w życiu było zrobić prawo jazdy.  
I zrobiła. Jeździła i była bardzo szczęśliwa, choć dziś nie mam już  
z nią kontaktu. Więc… spełniam ludzkie marzenia, to jest bardzo 
fajne w tej pracy.

Czy trudne momenty to też takie, kiedy kursant zaczyna paniko-
wać na ulicy? Czy musi Pani wtedy ingerować, sama wcisnąć 
pedał hamulca?

Tak, takie momenty się zdarzają. Staram się do tego nie dopuszczać 
i reagować zawczasu, aby nie dopuścić do sytuacji, gdzie kursant 
może się wystraszyć. Zdarzało się, że kursant zrezygnował i mó-
wił, że to jest dla niego zbyt duży stres. Największym emocjonalnym 
wydarzeniem był moment – i tu pozdrawiam serdecznie Olę – kiedy 
miałyśmy nieładnie wyglądający wypadek na autostradzie. Nie za-
uważył nas TIR i chciał zmienić pas. Opatrzność była z nami, wypa-
dek wyglądał bardzo poważnie, ale nam się nic nie stało. Chciałam 
koniecznie, aby Ola na drugi dzień wsiadła do samochodu. Było 
ciężko, sama miałam opory, bo wypadek wyglądał źle, samochód 
był do kasacji, ale pojechałyśmy na drugi dzień. To nie była długa 
przejażdżka, ale chodziło o to, by Ola w ogóle potrafiła wejść do sa-
mochodu. I udało się. Po miesiącu zdała egzamin, niedawno została 
mamą. Serdecznie ją pozdrawiam!

Często ma Pani do czynienia z ludźmi, którzy przechodzą przez 
jakieś trudności i mają problem z prowadzeniem ale bardzo 
chcą mieć prawo jazdy?

Tak. Kilka lat temu przyszła taka pani, która przeżyła wypadek samo-
chodowy, ale niestety straciła wtedy męża. Kilka miesiący po wypad-
ku zdecydowała, że musi jeździć samochodem, ale nie była w stanie 
sama do niego wsiąść. To była bardziej terapia niż lekcja, ale udało 
się. Ta pani jeździ już samochodem bez lęku.

Jak się dobiera trasy do kursanta? Czy Pani jest w stanie prze-
widzieć, jaka trasa będzie pasować do danego temperamentu 
kursanta? Jest Pani w stanie ocenić, jak dany kursant się za-
chowa na ulicy?

Tak. U nas w branży mówi się nawet „pokaż mi jak jeździsz, a po-
wiem ci jak żyjesz”. Po pierwszych pięciu minutach widać, jaki kto 
ma temperament, czy np. będzie próbował po swojemu, mamy też 
różne miejsca do nauki, spokojne i bardziej ruchliwe. Dobieramy je 
indywidualnie wg stopnia umiejętności i temperamentu.

A boi się Pani egzaminów swoich kursantów?

Bardzo. Bardzo się boję, przeżywam je razem z nimi. Po egzami-
nach boli mnie brzuch!

Ale Pani podczas egzaminu nic nie może zrobić? Pani ingeren-
cja oznaczałaby koniec egzaminu?

Nie jest aż tak drastycznie. Zawsze ostrzegam moich kursantów, że 
jeśli już będę hamować, to w ostatniej chwili, aby nas ratować. Śmie-
ję się zawsze, bo siedzę wtedy nieruchomo, a każdy mój ruch oni 
jakoś interpretują „czy przeoczyłem znak, aha, tu jest ograniczenie 
prędkości” itp. W każdym razie drżę razem z nimi.

Jeździ Pani również po innych wielkich miastach w Europie 
jako turystka. Czy Berlin pod względem ruchu drogowego jest 
szczególny?

Tu kierowcy jeżdżą inaczej. Uważam, że Berlin jest bardzo przyjazny 
dla kierowców. Panuje duża kultura na ulicy, wszystko jest uregulo-

wane. Tu się łatwiej jeździ, niż w wielu miastach europejskich, w tym 
polskich.

Trudno jest zostać instruktorem jazdy w Niemczech?

Ta droga jest krótsza niż przed kilku laty, dlatego że kiedyś trud-
no było zrobić licencję instruktorską. Sam kurs teoretyczny trwa pół 
roku, osiem godzin dziennie. Za moich czasów musieliśmy też mieć 
prawo jazdy klasy A, to znaczy na motocykl, a także klasy C i klasy 
CE, czyli na te najcięższe ciężarówki.

Czyli Pani jeździ tymi pojazdami?

I sprawia mi to wielką przyjemność! Dzisiaj instruktor nie musi już 
posiadać prawa jazdy w tych kategoriach. Zostało to zniesione, bo 
tak trudno było zrobić tę licencję, a poza tym kosztowało to dużo 
pieniędzy. Ale kurs jest nadal wyczerpujący. U mnie całe szkolenie 
trwało ok. półtora roku.

Ale zdaje się tylko kodeks drogowy czy jeszcze jakieś przed-
mioty?

Miałam szczęście być w jednym z najlepszych ośrodków szkolenio-
wych w Berlinie. Szkolenie jest naprawdę kompleksowe. Znajomość 
kodeksu drogowego jest podstawą. Poza tym trzeba zdać pedago-
gikę i psychologię. Uczono nas różnych metod nauczania. Mieliśmy 
też zajęcia z prawnikami. Mogliśmy przysłuchiwać się rozprawie są-
dowej po wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Mieliśmy też 
zajęcia techniczne z budowy pojazdu.

I ten zawód wciąż Panią fascynuje?

Miałam kiedyś kryzys. Ale podniosłam się. Bardzo lubię swój zawód. 
Uważam, że nie może go wykonywać osoba, która tego nie lubi, bo 
to grozi wypaleniem po kilku latach!
 

Muzyka z Krainy Wielkiej  
Łagodności 

Z Dagmarą Koroną, wokalistką, animatorką kultury i muzykotera-
peutką holistyczną, rozmawiała Monika Sędzierska

W latach 90. należałaś do artystów związanych z nurtem tzw. 
Krainy Łagodności, czyli piosenki poetyckiej. Wygrywałaś kon-
kursy, brałaś udział w festiwalach, koncertowałaś. Co dziś zo-
stało z Krainy Łagodności?

Zostało bardzo dużo. Właściwie nigdy z niej nie wyszłam. Jestem 
w niej jedną nogą, ponieważ nadal zdarza mi się śpiewać piosenki 
poetyckie. Są mi bardzo, bardzo bliskie i sprawiają mi ogromną przy-
jemność. Ostatnio gram sporo tych koncertów, jak na moją częstotli-
wość. Została na pewno ta łagodność, wrażliwość na słowo, dźwięk. 
To nie mija.

Wtedy przy ognisku śpiewało się piosenki Edwarda Stachury, 
Wojciecha Bellona, Starego Dobrego Małżeństwa czy Wolnej 
Grupy Bukowina. Czy taka muzyka trafia dziś do pokolenia cy-
frowego?

Raczej jest to odbiorca dojrzały, ale obserwuję, że jest dużo festiwali 
piosenki artystycznej, poetyckiej. Praktycznie co tydzień odbywają 
się takie festiwale, więc są też młodzi odbiorcy tej muzyki. Nadal 
harcerze chodzą po górach z gitarami. Myślę, że nie jest to całkiem 
wymarły gatunek. Ja nie chodziłam z gitarą po górach, a piosenki, 
które śpiewałam, nie były turystyczne. To była raczej kobieca pio-
senka z tekstem. Teksty pisała dla mnie zielonogórska poetka Ewa 
Andrzejewska. W 2008 roku wydałam płytę „Dzień dobry”. Do dzisiaj 
śpiewam te piosenki podczas swoich recitali.

W swoim repertuarze masz również piosenkę francuską.

Tak. Studiowałam język francuski i mój recital piosenki francuskiej 
jest efektem miłości do tego języka, do francuskiej kultury.

Dziś odnalazłaś się w zupełnie innym świecie muzycznym. Skąd 
ta zmiana?

Moje życie bardzo mnie zaskoczyło. Ta muzyka przyszła do mnie 
2 lata temu poprzez jogę i wyjazdy związane z jogowym klimatem. 
Może to brzmieć dosyć zagadkowo, ale tak się stało. Ta muzyka 
stanęła na mojej drodze, kiedy miałam kogoś zastąpić podczas 
koncertu relaksacyjnego. To było dosyć niesamowite przeżycie, po-
nieważ do tej pory występowałam na scenie w eleganckich butach, 
sukience, makijażu. Moja publiczność siedziała na krzesłach. Tutaj 

Wioletta Górecka - rbb/ Tomasz Kycia 
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miałam publiczność, która leżała na matach z zamkniętymi oczami, 
przykryta kocem. Połknęłam tego bakcyla. Poczułam, że to jest moja 
droga. Szybko zaczęłam się rozglądać za różnymi rodzajami szkoleń 
i kursów. Zdobyłam certyfikat muzykoterapeuty holistycznego i roz-
poczęłam pierwsze próby, skupiając się tylko i wyłącznie na koncer-
tach relaksacyjnych, indywidualnych bądź grupowych. Wykorzystuję 
do tego instrumenty etniczne, archaiczne, z różnych stron świata. 
W trakcie koncertów śpiewam mantry oraz śpiew intuicyjny. Szale-
nie mnie to muzycznie otworzyło. Mam totalną wolność, czasami nie 
wiem, co zaśpiewam. Przychodzi mi to… z powietrza. To jest bardzo 
odkrywcze, kreatywne i sprawia mi wielką radość. 

Jakie instrumenty Ci towarzyszą?

To są tak zwane idiofony. Większość z nich to instrumenty samogra-
jące. Nie trzeba wielkich umiejętności. Obcując z takim instrumen-
tem 15 - 20 minut można spokojnie zagrać na dzwoneczku, misach 
czy kiju deszczowym. Niektóre są bardziej skomplikowane. Mają 
duży wpływ na nasz system nerwowy, więc polecam, gdy ktoś jest 
mocno zestresowany. Jest to muzyka na żywo. Dźwięki i wibracje 
przekazywane są w sposób bezpośredni. Taki koncert wpływa na 
bardzo wiele rzeczy w naszym ciele. Działa kojąco na psychikę, ob-
niża poziom stresu, pobudza system regeneracyjny organizmu, roz-
ładowuje napięcia zgromadzone w naszym ciele i przede wszystkim 
odpręża. Moim celem jest wprowadzenie uczestnika w stan komplet-
nego relaksu, rodzaj półsnu, w którym zapomni o wszystkich pro-
blemach. Wtedy napięcia powolutku będą odpuszczać. Każdy mój 
koncert jest inny, taki spektakl jest nie do powtórzenia.

Dla kogoś, kto śpiewa piosenki z polskim tekstem i recitale pio-
senki francuskiej, wyjazd do Berlina musiał być dużym wyzwa-
niem. Nie żałujesz tej decyzji?

Rzeczywiście, zamiast wylądować gdzieś we Francji, znalazłam się 
w Berlinie. Zakochałam się i w bardzo szybkim tempie podjęliśmy 
wspólnie decyzję, że przeprowadzę się do Berlina. Zostawiłam moją 
pracę, wszystko. Dziecko było małe, więc opiekowałam się nim, 
skupiłam na tym, żeby się zaaklimatyzować, nauczyć języka. Pra-
cowałam na dwa kraje, dawałam koncerty. Gdy wydawałam płytę 
w maju 2008 roku wiedziałam, że w sierpniu wyjeżdżam, także tra-
sa koncertowa była skromna. Ale nigdy tej decyzji nie żałowałam. 
Gdybym dzisiaj miała wybierać, wybrałabym tak samo. Na początku 
wydawało mi się, że zaistnienie w Berlinie nie będzie takie trudne. 
Udawałam się do różnych instytucji, byłam w różnych miejscach, ale 
okazało się, że to nie jest takie proste. Dopiero po 10 latach zbieg 
różnych okoliczności sprawił, że dotarłam do Ewy Dmoch i teraz ona 
wspiera mnie w organizacji recitalu w Berlinie. Pierwszy raz po 10 
latach wystąpię w Berlinie 10 listopada o godz. 18.00 we wspaniałym 
miejscu - Cafe Filmbühne am Steinplatz. Będę śpiewała swoje pio-
senki. Mam już nawet swoją publiczność, która przewinęła się przez 
moje koncerty relaksacyjne. Przyjedzie dwóch moich kolegów, mu-
zyków. Na fortepianie zagra Dariusz Cetner, a na konrabasie Janusz 
Lewandowski.

Powodzenia!

Witold Kamiński  
(27.11.1947 – 17.10.2019) 

Na antenie radia COSMO po polsku pożegnaliśmy wielkiego Ber-
lińczyka, działacza społecznego i rzecznika praw Polaków oraz imi-
grantów z innych krajów w Niemczech, odznaczonego Federalnym 
Krzyżem Zasługi, Bundesverdienstkreuz, za zasługi dla polsko-nie-
mieckiej wymiany młodzieży oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Za-
sługi RP za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współ-
pracy kulturalnej.

Witek Kamiński był jedną z najważniejszych postaci polskiego Ber-
lina, człowiekiem o wielkim umyśle i wielkim sercu, inicjatorem nie-
zliczonych inicjatyw politycznych i akcji artystycznych, uczestnikiem 
publicznych debat, współorganizatorem prezentacji polskiej kultury, 
cenionym doradcą wielu Berlińczyków, tych rdzennie niemieckich  
i tych tworzących wielokulturowy Berlin. Osobiście pomógł tysiącom 
osób, które w niełatwych warunkach, po wyjeździe z kraju, na nowo 
układały sobie życie w Berlinie. W jego otwartym domu, właściwie 
w ich otwartym domu, bo opisując panującą w nim atmosferę nie 
można pominąć Moniki, żony Witka i ich córki, Oli, toczyły się wielkie 
debaty, powstawały dobre strategie, rodziły się świetne pomysły na 
wspólne działanie i wspólną zabawę.

Pomógł pewnie dziesiątkom tysięcy polskich Berlińczyków dzięki 
swojej trafnej ocenie sytuacji bytowej i pobytowej i wynikającemu 
stąd politycznemu zaangażowaniu. Walczył często skutecznie o na-
sze prawa z nieprzychylną administracją, nie rozumiejącymi wielu 
problemów politykami i po prostu sztywnym, nieludzkim prawem. 
Jako bodaj pierwsza osoba wśród Polaków w Berlinie zrozumiał, że 
o nasze sprawy socjalne, zasiłki, emerytury, godziwe wynagrodzenia 
i prawo do legalnego życia w Berlinie trzeba walczyć razem i syste-
mowo. Dziś ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież oczywiste, ale 
przypomnę, że w latach 80 i 90 byliśmy zbiorowiskiem indywiduali-
stów, którym się wydawało, że każdy jakoś tam sam tę swoją ścież-
kę wykarczuje. Witek rozumiał, że nie każdy da radę sam. Dlatego 
stworzył Polską Radę Społeczną.

Miał ogromną siłę przekonywania i zjednywania sobie ludzi. Przeko-
nany o czymś, bywał bardzo trudnym przeciwnikiem ale także mą-
drym negocjatorem. Gdy po latach spotykałem uczestników debat  
i sporów, które toczyliśmy bardzo intensywnie w latach 80 i 90, czę-
sto ich pierwsze pytanie dotyczyło właśnie Witka Kamińskiego. Bo 
był osobą, wobec której nie przechodziło się obojętnie. We wszystko, 
co robił, wkładał całe swoje serce. Serce, które zawsze biło mocno 
po lewej stronie.

Jacek Tyblewski, Berlin 18.10.2019

Witold był człowiekiem z taką wizją integracji polskiej społeczności 
w Niemczech, której warunkiem jest prawo do zachowania swojej 
odmiennej kultury i tożsamości. Moim zdaniem tą maksymą kierował 
się we wszystkich sferach swojego politycznego działania, w sferze 
socjalnej, w której był tak aktywny, ale także w sferze polityki doty-
czącej mediów. Był osobą drobną, delikatną, o przyjaznej, ciepłej 
naturze, ale zarazem silną osobowością o wielkiej sile przekonywa-
nia. Nie schodził z drogi konfliktom i bardzo intensywnym dyskusjom, 
czego wielokrotnie sama doświadczyłam. Pozostanie w naszej pa-
mięci i w naszych sercach jedną z najważniejszych postaci życia 
politycznego, zawsze gotową do debaty dla dobra społeczeństwa 
Berlina.

Alice Ströver, dyrektor Freie Volksbuehne e.V., w latach 90. parla-
mentarzystka Alternative Liste w Abgeordnetenhaus oraz sekretarz 
stanu d.s. kultury berlińskiego Senatu.

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.

Dagmara Korona - rbb/Monika Sedzierska 
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Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

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

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

Agnieszka Ziolkowska

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

www.praxis-samtweiss.de

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis 

Alt-Tegel

Dr. med. dent. 

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

Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

---------

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 :

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632
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Mo, Di, Do 08.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 / Mi 08.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 / Fr 08.00 - 13.00

 
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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PORADY 
Z NASZEJ POLSKIEJ APTEKI

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   

Pan 52 lata, szczupły, pracujący, szerokie zainteresowania, pozna 
Panią w odpowiednim wieku, chętnie stały związek. Tel.: 0174 5910567

Sympatyczna Pani lat 60, szczupła (od 30 lat w Berlinie), pozna miłego 
Pana (bez nałogów) w podobnym wieku (ze stałym pobytem). 
Tel.: 0177 4201903

Kurs Stressmanagement – 
Jak zarządzać swoją energią?

Odczuwasz natłok obowiązków?
Często czujesz zmęczenie?
Chcesz mieć więcej energii?

Stres jest wszechobecny w XXI wieku i nabiera coraz większego znaczenia.
Najczęstszymi przyczynami stresu są obciążenia w miejscu pracy, problemy 
finansowe lub rodzinne. Puls rośnie, oddech staje się szybszy, a mięśnie napię-
te. Jest to zdrowa reakcja „alarmowa” Twojego organizmu. Jednak, gdy stres 
trwa zbyt długo, niekorzystnie wpływa na samopoczucie i zagraża zdrowiu. 
Kurs zarządzania stresem służy rozwojowi umiejętności radzenia sobie ze stre-
sem. W trakcie 8 godzin, krok po kroku, pokieruję Cię jak zminimalizować jego 
niekorzystny wpływ.

Szczegółowe informacje

Gdzie i kiedy? 8-godzinny kurs grupowy (6-12 uczestników), od poniedziałku 
do piątku w godzinach popołudniowych (17:30-18:30 do ustalenia), w centrum 
szkoleniowym Grone-Bildungszentren Berlin-Charlottenburg. 
Najbliższe 2 wolne terminy: 11-20.12.2019 i 06-15.01.2020. 
Dofinansowanie? Na podstawie § 20 SGB V kurs jest dofinansowany przez 
niemieckie kasy chorych, m.in. AOK (do 170 Euro) jako kurs prewencyjny. Pro-
szę poinformować się w swojej kasie chorych. W jakim języku? Możliwość 
przeprowadzenia kursu w języku polskim, gdy zbierze się grupa 6 osób pol-
skojęzycznych. W pozostałej sytuacji wymagana jest znajomość języka nie-
mieckiego w stopniu komunikatywnym. Kierownik kursu Joanna Malolepsza, 
psycholog, pedagog z ponad 7 letnim doświadczeniem zawodowym, certyfi-
kowany trener Stressmanagement i Burnout Prävention, certyfikowany Coach 
w QRC Verband. Zapraszam do kontaktu telefonicznego 01783747052 
lub przez fanpage na facebooku: Gabinet Psychologiczny Malolepsza 
Praxis Berlin.

Jakie korzyści przyniesie Ci uczestnictwo w kursie?
dowiesz się jaki jest Twój poziom energii
dowiesz się jakie działania podejmować, a jakich unikać, żeby 
mieć tej energii więcej
nauczysz się wyznaczać cele zgodnie z zasadą SMART
poddasz refleksji Twoje role życiowe
określisz swoje zasoby
dowiesz się w jaki sposób efektywnie zarządzać czasem
otrzymasz konkretne wskazówki dotyczące zachowania balansu w życiu.

Dzisiaj przygotowaliśmy Państwu ostatni artykuł o cukrzycy i jej po-
wikłaniach. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się pomocne nie 
tylko dla chorych, ale również dla ich bliskich (rodzina, znajomi). 
W następnej kolejności chcielibyśmy przybliżyć nieco zagadnienia 
związane z nadciśnieniem. Zachęcamy jednocześnie do osobistego 
kontaktu w naszych aptekach. Polskojęzyczni aptekarze, fachowo 
i wyczerpująco doradzą Państwu we wszystkich sprawach związa-
nych z przyjmowaniem leków, dawkowaniem, działaniami niepożą-
danymi etc. Chętnie udzielimy też informacji dotyczących kosme-
tyków i ich stosowania dla różnych typów skóry i grup wiekowych. 
W przyszłości napiszemy dla Was cykl artykułów o dermokosme-
tyce. 

Neuropatia i retinopatia w cukrzycy

Do wielu powikłań długotrwale nieleczonej cukrzycy należą neuropatia 
i retinopatia. Neuropatia jest konsekwencją uszkodzenia włókien nerwo-
wych przez utrzymujący się przez długi czas  wysoki poziom glukozy 
we krwi. Uszkodzone nerwy mają osłabioną zdolność do przewodzenia 
impulsów nerwowych, skutkując rozwinięciem się zaburzeń neurologicz-
nych. W przypadku retinopatii uszkodzeniu ulegają naczynia krwionośne 
siatkówki oka, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń widzenia, a na-
wet może powodować utratę wzroku.

Objawy

Postępująca neuropatia i retinopatia może przez długi czas rozwijać się, 
nie dając wyraźnych objawów. Uszkodzenie włókien nerwowych objawia 
się przede wszystkim utratą czucia dotyku i temperatury. Inne charakte-
rystyczne objawy to odczuwalne mrowienie, pieczenie, kłucie i drętwienie 
w dłoniach i stopach. U mężczyzn występują zaburzenia erekcji. Zmniej-
szenie czucia w stopach jest też związane z ryzykiem rozwinięcia się 
stopy cukrzycowej. Brak odczuwania bólu jest niebezpieczny zwłaszcza 
u pacjentów z ryzykiem zawału serca, ponieważ u tych osób zawał może 
mieć przebieg bezobjawowy. Przy retinopatii pojawia się nieostre widze-
nie lub plamki w polu widzenia, a także słabe widzenie w ciemności.

Rozpoznanie

W przypadku zauważenia niepokojących objawów, należy niezwłocznie 
udać się do lekarza specjalisty. Neuropatię diagnozuje się na podsta-
wie szczegółowego wywiadu lekarskiego oraz badań neurologicznych. 
W przypadku retinopatii, podstawowym badaniem pozwalającym na po-
stawienie diagnozy jest badanie dna oka.

Leczenie

Głównym celem leczenia zarówno retinopatii, jak i neuropatii jest wy-
równanie zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi, który jest przyczyną 
uszkodzeń, co pozwala zatrzymać postęp choroby. W przypadku za-
awansowanej neuropatii uszkodzenie nerwów jest przeważnie nieod-
wracalne. Dolegliwości bólowe można leczyć objawowo przy pomocy 
środków farmakologicznych. Oprócz typowych leków przeciwbólowych, 
skuteczne w leczeniu bólów neuropatycznych są też leki stosowane 
standardowo w leczeniu depresji i padaczki. Retinopatię leczy się lase-
rowo, niszcząc zmienione chorobowo fragmenty siatkówki, co zapobiega 
pogłębianiu się zmian.

Zapobieganie

Podstawą profilaktyki neuropatii i retinopatii w cukrzycy jest właściwa 
kontrola poziomu glukozy we krwi. Osoby chore na cukrzycę powinny 
utrzymywać prawidłową dietę, podejmować umiarkowaną aktywność 
fizyczną, oraz stosować się do zaleceń lekarskich w kwestii leczenia 
farmakologicznego. Warto też uzupełniać niedobory witamin z grupy B. 
Należy również regularnie zgłaszać się na wizyty do okulisty, ponieważ 
daje to szanse na szybkie zdiagnozowanie rozwijającej się retinopatii, 
jeszcze zanim pojawią się problemy z widzeniem.

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

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

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

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

, 0173 6865350   Mobil 0171 9074101

 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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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

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

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.

PRZYJMĘ ZLECENIA na demontaż 
i rozbiórkę różnego rodzaju konstrukcji

stalowych: wiat, hal i kompleksów budynków. 
Kontakt tel.: 0048 512 431 293

Perfekcyjne cięcie, nowoczesne trendy 
i innowacyjne techniki. Mocne, lśniące 
włosy i indywidualnie dobrane stylizacje 
naszych klientów, to wizytówka.
CutHome
www.cuthome.de
Tel. +49 030 286 419 26

Cosmetiqe Holistique 
Institut
Pozwól sobie na odrobinę luksusu. 
Wykonujemy zabiegi na twarz 
i ciało z zakresu kosmetyki.
www.cosmetique-holistique.de
Tel. +49 173 3240525

Studio f ryzjersko-kosmetyczne
CutHome & Cosmetique Hol ist ique Inst i tut

Uhlandstraße 67, 10717 Berl in

W naszym studio ODERWIESZ SIĘ OD CODZIENNOŚCI 
i  zrelaksujesz s ię w ciepłej atmosferze

USŁUGI / INNE
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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   

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

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

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

Poszukuję pracy sprzątanie domów, biur, obiektów, hal, lokalizacja 
Steglitz – Zehlendorf. Wystawiam rachunki. 
Tel.: 0152 11096631 do godz.19.00

Zapraszam na konsultacje dietetyczne - skuteczne metody pozbycia 
się NADWAGII, nadciśnienia, alergii, astmy, itp. Polecam olej 100% 
NATURALNY, tłoczony na zamówienie - z Lnu, konopi, czarnuszki, rzepaku, 
wiesiołka, ostropestu. Ostropest w kapsułkach Bio, mielony, ocet jabłkowy 
Bio. zakwas z buraków Bio. Tel.: +48 691038270

Jesteś w ciąży? Uległeś/łaś wypadkowi lub dopadła cię choroba na 
skutek której nie jesteś w stanie wykonać samodzielnie  codziennych 
czynności domowych? Zrobimy to za Ciebie! POMOC DOMOWA 
KTÓREJ KOSZTY POKRYJE TWOJA KASA CHORYCH (§ 132 SGB 
V). Masz pytania? Zadzwoń: pn-pt 8: 00-16:00. 
Tel.: 03023543442, Mobil: 015204363414

Remonty – malowanie podłogi, hydraulika, elektryka, montaż mebli, 
okien, rolet, bram garażowych, altan, przeprowadzki, opróżnianie 
pomieszczeń. Wycena gratis. Marek, tel.: 0177 1689892

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy, laminaty i inne. Emil, 
tel.: 0151 66111030

Wykonam prace remontowe, szpachlowanie, malowanie, 
kafelkowanie. Tel.: 0151 27991023

Pomoc językowa i organizacyjna w urzędach (Jobcenter, Arbeitsamt, 
Bürgeramt itp.), wypełnianie formularzy, a także jako tłumacz podczas 
wizyty u lekarza. Tel.: 0151 71962770

USŁUGI TRANSPORTOWE   - Przeprowadzki , - przewóz mebli oraz 
montaż, - oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR,  - 
rzetelnie, solidnie i szybko. Tel.: 0152 / 192 644 61  

Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków. 
Ważne: rodzaje i dobra jakość zastrzyków. Podróbki bez długich efek-
tów. 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 koktailem; 
Cosmelan – najskuteczniejsza metoda usuwania plam; Mikroderma-
brazja, 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 meldu-
nek, 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, Interne-
tu/ 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 - rekonstruk-
cja i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy WELLA. Ola, tel.: 
0178 3476775    

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

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

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

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, malowanie, 
regipsy, tapety, kafle, podłogi, murarskie prace, izolacje. Dachy, stolar-
skie, 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

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    
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USŁUGI / INNE

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

USŁUGI TŁUMACZEŃ W  J. NIEMIECKIM BERLIN I OKOLICE
tłumaczenia na terminach urzędowych, biznesowych 

i prywatnych - 30 EUR
pisanie listu, wypełnienie wniosku - 10 EUR

I INNE W BARDZO DOBREJ CENIE. ZAPRASZAM!
KONTAKT  015733181489

NIERUCHOMOŚCI

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 mieszkania tel.: 030 4496376 lub 030 4963390 wieczorem. 
Za pomoc w znalezieniu mieszkania czeka nagroda.

Pokój do wynajęcia dla jednej osoby (Pani) od listopada. U-Bahn 
Lipschitzallee. Tel.: 030 60258845

Wynajmę pokój dla dwóch Pań w dzielnicy Wilmersdorf. U-Bahn 
Fehrberliner Platz (7,3). Wszystkie media + internet, cena 300 Euro 
od osoby, bez kaucji. Tel.: 0173 1626401

Umeblowany pokój wynajmę kobiecie. Dobra lokalizacja blisko 
S-Bahn Beusselstr.  Tel.: 0177 7094645, 0048 690145960

Wynajmę pokój dla polskiej studentki na Wilmersdorf. 
Tel.: 0176 96352815

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

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

P e n s i o n  K ö p e n i c k
Pokoje z łazienkami i aneksem kuchennym, WIFI, SAT. 
Tel.: 0176 56562016, 0048 669 471063

S P R Z E DA M  2 działki budowlane 
w m. Tanowo gm. Police o pow. 2565 m2. Istnieje 
możliwość zakupu tylko jednej działki. BLISKO LASU. 
CENA DO NEGOCJACJI. tel.: +48691038270

Niebezpieczeństwa prowadzenia samochodu 
po spożyciu alkoholu przez kierowców nie trze-
ba udowadniać. Najlepiej pokazują to statystyki 
wypadkowe. Ryzyko spowodowania wypadku 
przez kierowcę, który ma we krwi 1,40‰ alkoho-
lu jest 15 razy większe niż u kierowcy trzeźwego. 
Według danych Federalnego Urzędu Statystycz-
nego z 2017 roku w wypadkach samochodo-
wych spowodowanych przez kierowców będą-
cych pod wpływem alkoholu, śmierć poniosło 
231 osób a 4.531 doznało ciężkich obrażeń cia-
ła. Z powodu jazdy pod wpływem alkoholu około 
50.000 osób rocznie zostaje skierowanych na 
badanie MPU (Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung). Tylko 1 na 400 kierowców, kieru-
jących autem pod wpływem alkoholu (0,5‰ lub 
więcej) zostaje „nakryty” podczas kontroli poli-
cyjnej. Przestępstwa pod wpływem alkoholu są 
surowo karane.

Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu 
człowieka. Cząsteczki alkoholu zawarte w piwie, winie czy wódce nie wy-
magają trawienia tak jak pozostała zawartość tych napojów. Są bardzo 
małe i zostają bezpośrednio wchłonięte przez organizm. Za pośrednic-
twem krwiobiegu trafiają szybko do mózgu, a tam dzięki właściwościom 
chemicznym oddziałują na psychikę i zachowanie człowieka. W sytuacji 
prowadzenia pojazdu przez kierowcę, wcześniejsze spożycie alkoholu po-
woduje szereg zmian w procesie odbioru i przetwarzania informacji oraz 
w procesach zachowania:
- pogarsza koordynację ruchów,
- powoduje pojawienie się trudności w wykonywaniu kilku czynności jed-

nocześnie,
- wydłuża czas reakcji,
- powoduje pogorszenie wzroku – problem z dostrzeżeniem szczegółów,
- zawęża normalne pole widzenia,
- powoduje błędną ocenę odległości i szybkości

Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu zależą od tego, ile 
promili alkoholu we krwi miał kierowca prowdzący auto. Ostateczne limity 
zawartości promili alkoholu we krwi reguluje ustawa o ruchu drogowym 
(StVG) z 1973 roku. Odpowiednie przepisy znajdują się w §24a StVG. 
W Niemczech limit alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Tutaj przewidzia-
ne kary to:
- 500-1500 Euro kara grzywny
- 2 punkty karne we Flensburgu
- 1-3 miesięcy zakaz jazdy (Fahrverbot)

Jednak już od wartości 0,3 promila grożą sankcje karne, jeżeli kierowca 
stanowił zagrożenie dla ruchu drogowego.Tutaj ustawa przewiduje nastę-
pujące konsekwencje:
- odebranie prawa jazdy
- 3 punkty karne we Flensburgu
- kara pieniężna lub kara pozbawienia wolności

Jazda autem pod wpływem alkoholu do 1,09 ‰ uznawana jest jako wykro-
czenie. Stężenie alkoholu we krwi od 1,1‰ oznacza:
- karę pieniężną lub karę pozbawienia wolności
- 3 punkty karne we Flensburgu
- zakaz prowadzenia auta (Fahrverbot) od 6 miesięcy do 5 lat a nawet 

całkowity zakaz

Dla początkujących kierowców w okresie próbnym i użytkowników dróg 
w wieku poniżej 21 lat obowiązuje limit zawartości alkoholu we krwi 0,0 
promila. Przekroczenie tego progu skutkuje następującymi sankcjami kar-
nymi:
- kara grzywny w wysokości 250 Euro
- 1 punkt karny we Flensburgu

JAZDA AUTEM POD WPŁYWEM
ALKOHOLU

W tym przypadku jazda pod wpływem alkoholu już od 0,1‰ traktowana 
jest jako ciężkie wykroczenie (A-Verstoß) i pociąga za sobą przedłużenie 
okresu próbnego o następne 2 lata i obowiązek uczestnictwa w specjal-
nym szkoleniu (Aufbauseminar). W przypadku jazdy autem pod wpływem 
alkoholu do 1,59‰ z reguły nie ma obowiązku poddania się badaniu MPU 
(Medizinisch-Psychologische Untersuchung). Niemniej jednak wydział ko-
munikacji może skierować na takie badanie, jeśli ma wątpliwości co do 
zdolności prowadzenia auta przez kierowcę równiż przy niższych warto-
ściach. Od 1,60‰ (w niektórych Bundesladnach od 1,10‰) wydział komu-
nikacji kieruje zawsze  na badanie MPU.

Co zrobić, jeżeli zostało nam odebrane prawo jazdy z powodu jazdy 
pod wpływem alkoholu?

Najrozsądniej jest jak najszybciej skorzystać z fachowej porady, aby 
w odpowiedni sposób zaplanować przygotowania do badania MPU i od-
zyskania prawa jazdy. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli drogo-
wej wysokiego stężenia alkoholu najczęściej niezbędne jest poddanie się 
programowi abstynencji lub kontrolowanego picia. Niestety, nie wystarczy 
powiedzieć,że np. od roku już nie piję. Przystępując do badania MPU trze-
ba okazać się dowodem na swoje życie w trzeźwości. Takim dowodem jest 
zaświadczenie wydane przez uprawnione do tego laboratorium, w którym 
podpisaliśmy umowę o abstynencję i podczas czasu trwania umowy nie 
stwierdzono u nas alkoholu. Badania na obecność alkoholu przeprowadza 
się z moczu bądź włosa. Ale o tym napiszę już w następnym artykule.
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

rzetelny rzeczoznawca 
dla      Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

bezpłatne porady

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service
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Transporty to nasza specjalność... przewieziemy wszystko i wszędzie.
Bezpiecznie, solidnie i w przystępnych cenach. 

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

Telefon: +4915758152189

ZABRANO TOBIE PRAWO JAZDY?
ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE? 
Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do   

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

Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210   

0176 83392933, 030 81473037

Przeprowadzki – transport  „ Piotrek „
- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń
- bezpośrednie rozliczanie z JobCenter

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915

• 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

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

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  

Przygotuj swój 
samochód przed
zimą
Według danych zebra-
nych przez firmę Starter 
z niemal 11 tys. wezwań 
w okresie jesienno-zimo-
wym, najwięcej bo aż 34 
% wszystkich awarii samochodów osobowych, dotyczyło proble-
mów z akumulatorem, rozrusznikiem oraz układem zapłonowym. 
Znacznej części można było uniknąć. 

Już przy temperaturze 10 st. C pojemność rozruchowa akumula-
tora spada do około 40 proc. Uruchamiając samochód w niskich 
temperaturach należy maksymalnie odciążyć akumulator i roz-
rusznik. Warto wyłączyć wszelkie zbędne odbiorniki, tj. światła, 
czy radio, a w momencie rozruchu wcisnąć pedał sprzęgła. Jeże-
li tego nie zrobimy, rozrusznik dodatkowo będzie musiał obracać 
połową wałków w skrzyni biegów, co generuje znaczne opory 
z uwagi na zwiększoną gęstość zimnego oleju, który wypełnia 
ten mechanizm - radzi Artur Zaworski, specjalista ds. technicz-
nych i szkoleń mechaników firmy Starter.
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TURYSTYKATURYSTYKA

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

| | 

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

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

www.Spandau-Zimmer.de

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT

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

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

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

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

Tel.: 0049 178 699 03 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 listopadzie na spacer w dzielnicy Friedrichshain -
Kreuzberg i zwiedzanie cmentarza „Die Friedhöfe am Halleschen Tor”.
Spotykamy się w niedzielę, tj 17.11.2019 na moście (nad kanałem) przy 
S / U - Hallesches Tor (wyjście na Tempelhofer Ufer / Blücherplatz) o godz. 11:00.
Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień związanych z osobami, które odeszły, dlatego od-
wiedzimy podczas tego spaceru jeden z najstarszych cmentarzy w Berlinie o nazwie „Die 
Friedhöfe am Halleschen Tor”. Cmentarz ten składa się z kilku cmentarzy i znajduje się 
w dzielnicy Kreuzberg pomiędzy Mehringdamm a Zossener Straße. Wiele osobistości ze 
świata sztuki, kultury i polityki w XVIII i XIX wieku znalazło tutaj miejsce wiecznego spo-
czynku, jednak my skoncentrujemy się podczas tego spaceru na rodzinie Mendelssohn. Przy 
chłodnej i deszczowej pogodzie spędzimy więcej czasu pod dachem, czyli odwiedzimy mau-
zoleum Mosesa Mendelssohn, ojca słynnego kompozytora Felixa i jego mniej znanej lecz 
równie utalentowanej siostry, Fanny oraz obejrzymy także znajdującą się tutaj otwartą 
wystawę, prezentującą znamienitych członków tej rodziny. Natomiast, jeśli pogoda będzie 
spacerowa, przejdziemy min. ulicami Yorckstraße i Mehringdamm do  Viktoriapark, zielonej 
perełki na Kreuzbergu, gdzie obejrzymy postawiony w 1821 roku obelisk na pamiątkę wojny 
z Napoleonem Bonaparte, a następnie dojdziemy do parku na wzgórzu z widokiem na prawie 
całą okolicę oraz do górskiego potoku, który wygląda tak, jakby żywcem został tutaj sprowa-
dzony z gór. W imieniu PTTiK BERLIN na spacer zaprasza nasza koleżanka Monika Rządca.

Listopad jest dla „PTTiK Berlin” szczególnym miesiącem, ponieważ 16.11.2007 zostaliśmy 
utworzeni, jako klub PTTK Berlin (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Berlin) 
przy oddziale PTTK Ziemia Gorzowska, natomiast 12.11.2018 przeobraziliśmy się w nie-
formalną grupę o nazwie PTTiK Berlin (Polonijne Towarzystwo Turystyczne i Krajoznawcze 
Berlin) w wyniku odłączenia nas od oddziału z racji wprowadzonych zmian w ogólnopolskich 
strukturach PTTK, aby kontynuować dalszą naszą działalnośc turystyczną na terenie Berlina 
i pielęgnować Język Polski. A zatem z okazji tego podwójnego jubileuszu życzymy zarówno 
członkom PTTK w Berlinie jak i wszystkim naszym sympatykom wszystkiego najlepszego 
oraz wielu dalszych, wspólnych spacerów i wędrówek wypełnionych radością i spełnieniem. 

Klub PTTK  w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi - „ Jesien-
ne liście”. Listopad jest miesiącem, w którym jesień najwięcej czyni spustoszeń wśród drzew, 
drzewa tracą swoje szaty. Jest to czas zadumy, dawnych myśli, a także  spacerów  w  zamie-
rającą naturę.Zapraszamy na spacer po parku, który na swój kształt  przypomina trochę może 
węgorza albo taką grubą dżdżownicę. Mowa tu o „Volkspark Wilmersdorf „i o parku im. „Rudolph 
- Wilde - Park”. Volkspark Wilmersdorf i Rudolph Wilde Park zostały zbudowane około 100 lat 
temu, kiedy Wilmersdorf i Schöneberg były jeszcze niezależnymi, dobrze prosperującymi mia-
stami. Już w 1899 r.narodziła się idea budowy tzw. „Seeparków, dla których można wykorzystać 
nie nadające się do zabudowy tereny, w tym żlebowej rynny polodowcowej i małego jeziorka 
- Wilmersdorfersee. Pierwsza faza budowy obejmowała obszar między Kufsteinerstrasse a Bun-
desallee (dawniej Kaiserallee) i została zbudowana w 1912 roku zgodnie z planami starszego 
ogrodnika wspólnoty Richarda Thieme dla społeczności niemieckiej Wilmersdorf. Biorąc pod 
uwagę warunki naturalne, Thieme opracował park krajobrazowy z  terenami rekreacyjnymi. Na 
wschodniej stronie parku powstał dla dzieci plac zabaw. Drugi etap budowy został wdrożony 
w latach 1913–1920 między Rudolstädter Strasse i Blissestrasse (wcześniej Augustastrasse).
Ta część parku jest podzielona na dwie części przez wiadukt berlińskiego metra. Dla tej części 
parku Thieme zaprojektował arkady z dwoma przejściami, które już nie istnieją. Trzecia i ostatnia 
faza budowy Volkspark Wilmersdorf  została wykonana dopiero w latach 1933–1935. Thieme 
zaplanował tutaj centralny punkt parku ludowego Wilmersdorf z kwiatowymi rabatami i klom-
bami. Zaplanowano także Wandelhalle z przestrzenią orkiestry. Pierwotne planowanie zostało 
ponownie zmienione przez Wilhelma Riemanna. W międzyczasie Wilmersdorfer See został za-
mulony i ostatecznie wypełniony. Na jego miejscu zbudowano boisko sportowe. Ogólnie rzecz 
biorąc, zgodnie z preferencjami narodowo-socjalistycznymi wybudowano park sportu i gier 
z monumentalnymi echami. W latach 1952–1953 i 60-tych środkowa część Volkspark Wilmers-
dorf została całkowicie przeprojektowana i w takim stanie funkcjonuje obecnie. 

Spotykamy się  23 listopada, w sobotę o godz. 11.00 , na peronie stacji metra U-Bhf.
Blissestrasse - linia 7. Serdecznie zapraszamy.
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Trzeba bardzo poważnie traktować po-
trzebę bycia niepoważnym. Dobry humor, 
pogoda ducha, częsty śmiech, uśmiech 
i wyluzowanie są niezbędne nie tylko dla 
naszego dobrostanu; zdrowia fizycznego 
i psychicznego. To wszystko jest niezbęd-
ne dla przetrwania naszego gatunku. Mat-
ka natura tak to urządziła, żeby nam się 
chciało żyć, żeby każdy z nas był atrakcyj-
ny dla tej drugiej płci. Człowiek uśmiech-
nięty, potrafiący żartować i rozbawiać 
innych, wszędzie jest mile widziany i ma 
ogromne powodzenie u płci przeciwnej. 
Może nie aż takie, jak muzyk rozrywkowy 
czy równie rozrywkowa gwiazda ekranu, 
ale w wystarczającym stopniu, by znaleźć 
atrakcyjną partnerkę/ atrakcyjnego partne-
ra. A taki, który ma gębę skrzywioną, jakby 
wypił wodę spod kiszonej kapusty sprzed 
kilku lat, nigdzie nie jest pożądanym go-
ściem – chyba, że wśród takich samych, 
jak on. Mam wrażenie, że różne ważne 
gremia w naszym kraju zbierają się we-
dług takich właśnie kryteriów – żadnego 
poczucia humoru, luzu; a jeśli śmiech, to 
zgryźliwy lub złośliwy. I oczywiście nigdy, 
przenigdy z samego siebie.

Zatem jak było już powiedziane, dowcip 
i poczucie humoru są niezbędne dla zdro-
wia i przetrwania gatunku. Dokładnie tak 
samo jest z żartem. Pojedyncze umiera-
ją; jako gatunek trwają. Zaś człowiek jest 
niezbędny do przetrwania tego gatunku. 
Zatem między ludźmi i dowcipami istnieje 
symbioza. Kto się z tego wyłamie skazany 
jest na zagładę. I tyle.

Jeśli przejrzymy stare antologie, zauważy-
my, że sporo dowcipów straciło aktualność 
a co za tym idzie walor komizmu. Z drugiej 
strony, niektóre stare żarty nabierają dziś 
nowego, nawet jaśniejszego blasku. Kie-
dyś najkrótszy dowcip polityczny brzmiał: 
„Będzie lepiej!”. Czyż nie jest i dziś aktual-
ny? Albo ten: „Pewnego razu dwóch mini-
strów spotkało się w tramwaju.” I nie cho-
dzi o to, że walnęli w ten tramwaj swoimi 
limuzynami. W swoich zbiorach posiadam 
liczącą ponad 6 tysięcy żartów i anegdo, 
antologię, wydaną w Cieszynie na począt-
ku XX wieku. Oto żart z niej wyjęty:

Rozmawia dwóch obywateli pewnego 
miasta tuż po wyborach samorządowych
- Czy nasz nowy burmistrz w ogóle ma po-
jęcie o godności tego urzędu?
- Ależ ma! Ma! Bo zaraz po wyborze zażą-
dał podwyższenia pensji!

No i proszę; ponad stuletni dowcip, 
a „rześki” jak młodzieniaszek!

Często się zdarza, że w starym dowcipie 
wystarczy tylko nieco odświeżyć realia 
a natychmiast nabiera on nowego życia. 
Oto przykład dowcipu ze wspomnianej 
antologii, obleczonego – by tak rzec – 
w nową szatę:

JAK SIĘ TU ŚMIAĆ, 
GDY INNI TEŻ SIĘ CIESZĄ...
Trzeba bardzo poważnie traktować potrzebę bycia niepoważnym. 
Dobry humor, pogoda ducha, częsty śmiech, uśmiech i wyluzo-
wanie są niezbędne nie tylko dla naszego dobrostanu; zdrowia 
fizycznego i psychicznego. 

- W PRL to ja nie miałem nic – zwierza się 
kolega koledze – a teraz to już mam…
- Co? Dorobiłeś się majątku???
- Ale skądże! Mam długi w 5 bankach…

Myślę, że teza, którą dziś postawiłem, 
o związku dowcipu z przetrwaniem gatun-
ku, została udowodniona; bo skoro dobry 
humor, śmiech i uśmiech, są tak ważne 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego – 
co wiemy ze wszystkich naukowych ba-
dań i praktyki medycznej – i skoro bawi-
my się od wieków w istocie tymi samymi 
żartami, to znaczy, że one zadecydowały 
o przetrwaniu naszego gatunku po dzień 
dzisiejszy. To prawda, że życie człowieka 
poznaje się dopiero po jego śmierci, cze-
go dowodzi historia pewnego małżeństwa 
z USA. Otóż żona ciągle powtarzała mę-
żowi, że nic nie jest wart. Lecz gdy stracił 
życie na kolei, zażądała za niego miliona 
dolarów odszkodowania… Zachowujmy 
więc dobry humor bez względu na okolicz-
ności. Zaś co do tych zawsze skrzywio-
nych z gwałtownymi wyrzutami żółci – co 
mają wypisane na twarzach. Ci nigdy nie 
zaznają prawdziwej radości. Bo gdy już 
ich coś ucieszy, to świadomość, że inni 
też w tym momencie mogą odczuwać ra-
dość, natychmiast ich skwasi jak zajzajer. 
Jak pewnego bankiera, który podróżował 
luksusową kolejową salonką przez Alpy. 
Obserwując cudowny krajobraz przesu-
wający się za oknem, w pewnym momen-
cie wykrzyknął z oburzeniem:
- To naprawdę skandal, żeby ta hołota 
z drugiej klasy miała za oknem takie same 
widoki, jak ja!!!

Och, te urlopowe atrakcje!

Turysta zakwaterował się na kilka dni 
w najlepszym hotelu w pewnym kurorcie. 
Już pierwszego wieczoru poznał przy ba-
rze niezwykle atrakcyjną kobietę. Po kilku 
drinkach kazał w recepcji zameldować ją 
do swojego pokoju jako małżonkę. Gdy 
po kilku dniach opuszczał hotel, przedsta-
wiono mu rachunek opiewający na jakąś 
horrendalną kwotę. Po chwili zaskoczenia 
gwałtownie zaprotestował:
- A cóż wy sobie wyobrażacie?! Że ja nie 
potrafię liczyć, czy co?!!! Byłem u was 4 
dni a tu widzę opłatę wielokrotnie wyż-
szą!!!
- To wszystko prawda, proszę pana – spo-
kojnie skonstatował recepcjonista – fak-
tycznie był pan u nas 4 doby, ale pańska 
małżonka bawi już tutaj 4 tygodnie; a wy-
chodząc przed chwilą poinformowała nas, 
że pan wszystko ureguluje…

Niebezpieczeństwa 
morskich podróży

Młoda, bardzo seksowna kobieta wybra-
ła się statkiem wycieczkowym w rejs do 
egzotycznych krajów. Od początku posta-
nowiła prowadzić dziennik z podróży. Oto 

pierwsze zapisy na jego kartach:
Dzień pierwszy: Mam ładną kabinę. Pod-
czas kolacji kapitan zaprosił mnie do swo-
jego stolika. Poczułam się zaszczycona.
Dzień drugi: Nic się nie dzieje. Byłoby 
nudno, gdyby nie to, że kapitan pokazał 
mi mostek kapitański i inne urządzenia. 
Wszystkie posiłki jadłam przy stoliku ka-
pitańskim. Poczułam się jeszcze bardziej 
zaszczycona, niż wczoraj.
Dzień trzeci: Kapitan nie odstępował 
mnie przez cały dzień. Czułam się niezwy-
kle zaszczycona!
Dzień czwarty: Kapitan powiedział mi, że 
jest we mnie do szaleństwa zakochany. Że 
jeśli mnie nie posiądzie, to zatopi statek na 
skałach. To chyba zaszczyt, być odpowie-
dzialną za bezpieczeństwo całego statku.
Dzień piąty: Przez cały dzień ratowałam 
statek przed zatonięciem i uratowałam 
tysiące ludzkich istnień! Mam zamiar na-
dal czuwać nad bezpieczeństwem stat-
ku, bo to prawdziwy zaszczyt dla skrom-
nej dziewczyny…

Uroki słonecznych kąpieli

Młoda urlopowiczka miała ochotę na opa-
lanie się nago, lecz w jej letnisku nie było 
plaży dla naturystów. Po zastanowieniu 
postanowiła ułożyć się na płaskim dachu 
swojego hotelu. Ledwo się na nim roze-
brała i położyła na brzuszku, gdy pojawiła 
się obsługa z rządaniem natychmiastowe-
go ubrania się.
- My nie pozwalamy na opalanie się tutaj 
nago, bo protestuje część gości – wyjaśnił  
grzecznie pracownik hotelu.
- Ale przecież jest na tyle wysoko, że nikt 
mnie tutaj nie dojży – próbowała opono-
wać wczasowiczka.
- To prawda, jest wysoko, tylko że leży 
pani na szklanym dachu naszej jadalni…

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, 
NIE ZAWSZE ZNANYCH…

Fakt, że meduzy mimo braku mózgu prze-
żyły ponad 650 milionów lat, daje wielu lu-
dziom nadzieję.

Jurek Ciurlok „Ecik”
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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 listopad 2019!!!

Zobacz nas na:

Citroën C4 Picasso Excl 2.0 
Autom/Sitzh/PDC/ TOP ZUSTAND
Metallic, alufelgi, zamek centralny, elektr. podnośniki 
szyb, wspomaganie ABS, ESP (stabilizacja toru 
jazdy), ogrzewanie siedzenia, Luftfederung, czujnik 
deszczu, elektr. lusterko boczne, komputer pokładowy, 
Isofix, czujnik zmierzchu, światła przeciwmgielne, 
kontrola trakcji, Berganfahrassistent, Lederlenkrad, 
Lordosenstütze, Reifendruckkontrolle,  Innenspiegel 
autom. abblendend, czujniki parkowania.

Cena: 5.680 €

Nissan X-Trail Acenta 4×4 1.6 dCi 
Navi Rückfahrkam. All
Metallic, Allradantrieb, alufelgi, zamek centralny, elek-
tr. podnośniki szyb, elektr. immobiliser, wspomaganie, 
ABS, nawigacja, ogrzewanie siedzenia, filtr cząstek 
stałych, czujnik deszczu, Panorama-Dach, Blue-
tooth, komputer pokładowy, odtwarzacz CD, zestaw 
głośnomówiący, wielofunkcyjna kierownica, czujnik 
zmierzchu, światła przeciwmgielne, system start-stop, 
Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Armlehne, Ber-
ganfahrassistent, Lederlenkrad, Reifendruckkontrolle.

Cena: 15.780 €

Renault Kadjar XMOD 4×4 1.6 dCi 130 
STANDHEIZUNG
Metallic, Allradantrieb, alufelgi, zamek central-
ny, elektr. podnośniki szyb, wspomaganie ABS, 
nawigacja, Standheizung, ogrzewanie siedzenia, 
filtr cząstek stałych, czujnik deszczu, elektr. lus-
terko boczne, Bluetooth, odtwarzacz CD, zestaw 
głośnomówiący, czujnik zmierzchu, światła przeci-
wmgielne, kontrola trakcji, system start-stop, relin-
gi dachowe, USB.

Cena: 16.990 €

Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 
Leder Navi Rückfahrka
Metallic, Allradantrieb, alufelgi, zamek centralny, 
elektr. podnośniki szyb, elektr. immobiliser, wspoma-
ganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja,
ogrzewanie siedzenia, filtr cząstek stałych, czujnik 
deszczu, elektr. lusterko boczne, komputer pokład-
owy, odtwarzacz CD, wielofunkcyjna kierownica
światła przeciwmgielne, kontrola trakcji. 

Cena: 23.480 €

Renault Kangoo Rapid Extra 1.5 dCi 75 FAP 
SORTIMO AHK
Zamek centralny, wspomaganie, ABS, ESP (stabilizac-
ja toru jazdy), filtr cząstek stałych.

Cena: 6.990 €

Audi A6 Avant 2.0 TDI quattro Matrix LED
Alufelgi, zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, 
elektr. immobiliser, wspomaganie, ABS, ESP (stabi-
lizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie siedzenia, 
filtr cząstek stałych, czujnik deszczu, sportowe fotele,
elektr. lusterko boczne, Bluetooth, komputer pokład-
owy, odtwarzacz CD, elektrycznie ustawiane fotele, 
zestaw głośnomówiący, wielofunkcyjna kierownica, 
Isofix, czujnik zmierzchu, światła przeciwmgielne, kon-
trola trakcji, system start-stop, relingi dachowe, USB, 
czujniki parkowania.

Cena: 27.800 €

Volkswagen Passat Variant R-Line 
BlueMotion 2.0 TDI BMT
Alufelgi, zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, 
elektr. immobiliser, wspomaganie, ABS, ESP (stabi-
lizacja toru jazdy), ogrzewanie siedzenia, filtr cząstek 
stałych, sportowe fotele, elektr. lusterko boczne, pod-
wozie sportowe, komputer pokładowy, odtwarzacz 
CD, wielofunkcyjna kierownica, Isofix, światła przeci-
wmgielne, kontrola trakcji, system start-stop, relingi 
dachowe, czujniki parkowania.

Cena: 15.498 €

RATY od
239 €/mies.

RATY od
79 €/mies.

RATY od
289 €/mies.

RATY od
159 €/mies.

RATY od
69 €/mies.

RATY od
169 €/mies.

RATY od
179 €/mies.

Renault Megane III Grandtour Paris 
1.5 dCi 95 FAP Navi L
Metallic, zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, 
elektr. immobiliser, wspomaganie ABS, nawigacja 
ogrzewanie siedzenia, filtr cząstek stałych, czujnik 
deszczu, Bluetooth, komputer pokładowy, zestaw 
głośnomówiący, czujnik zmierzchu, światła przeciw-
mgielne, kontrola trakcji, relingi dachowe, Armlehne, 
USB, Umklappbarer Beifahrersitz, czujniki parkowania.

Cena: 6.490 €RATY od
79 €/mies.



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

30 września 2019 zmarł w Warszawie 

niezłomny działacz antykomunistycznej opozycji, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, która w 1989 
sprzeciwiła się porozumieniu z komunistami, do którego przystąpiła część opozycji w Polsce („okrągły stół”), 

poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji, Kawaler Orderu Orła Białego, wybitny polityk, swoje życie poświęcił 
walce o wolną i solidarną Polskę.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim, wszystkim Polakom. 
Odszedł człowiek wielkiego formatu, niekwestionowany autorytet moralny. 

Alina i Piotr Winiarski, Berlin

Kornel Morawiecki




