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Boże Narodzenie jest czasem wyjątkowym, na który z niecierpliwością 

czekamy przez cały rok.

Życzymy Wam drodzy Czytelnicy, Sympatycy, Ogłoszeniodawcy 

i Współpracownicy, by ten czas oczekiwania był dla Was radosny 

i spokojny, a gdy Boże Narodzenie już nadejdzie, niech Wam się spełnią 

wszystkie życzenia złożone przy wigilijnym stole.

Dużo zdrowia, pokoju na świecie, pomyślności oraz ciepłej, rodzinnej 

atmosfery świątecznej

      życzy cały zespół redakcyjny
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Drodzy Czytelnicy!
 
Czy Wy też myślicie, że czas ciągle przyspiesza? Jakoś go 
ciągle mało. Bardzo to podejrzane!

Jak pisze nasz niesłychanie kontaktowy kucharz Bogu-
sław Sypień: „Nawet się człowiek nie obejrzy a tu już gru-
dzień na karku” a skoro już mowa o grudniu, to trzeba 
powiedzieć „Boże Narodzenie tuż, tuż.” Polecamy więc 
bardzo tradycyjne potrawy, postne. Przepisy pochodzą 
ze zbiorów kucharza i jego przyjaciół a także znajo-
mych gospodyń.
Nasz kucharz nie byłby naszym kucharzem, gdyby przy 
okazji podawania wyśmienitych przepisów, nie uraczył 
nas lekcją historii. „Pierwsze wzmianki o święcie Bożego 
Narodzenia, przypadającego na dzień 25 grudnia, pocho-
dzą z II wieku naszej ery, czyli ok 200 lat po narodzeniu 
Jezusa. Udowodniono ponad wątpliwość, że pierwsze 
obchody tych świąt, związane były z rzymskimi „sa-
turnaliami” - festiwalem plonów, był to festiwal, który 
rozpoczynał zimowe przesilenie („powrót słońca”) i był 
uhonorowaniem Saturna - boga siania.”

Jednak nie samym chlebem człowiek żyje, więc na począt-
ku miesiąca proponujemy wybrać się do kina. Już 6-go 
grudnia rusza siódmy Festiwal Filmów Emigracyjnych 
„EmiGRA”. EMiGRA to nowatorskie na skalę światową 
przedsięwzięcie, ukazujące poprzez film życie Polaków 
poza krajem. EMiGRA to prekursorski festiwal o Pola-
kach na całym świecie i dla Polaków na całym świecie. 
Warto sprawdzić program na stronie www.emgra.com.pl

Jak co miesiąc mamy wiele stron praktycznych porad. Po-
lecamy artykuł o cenach nieruchomości w Berlinie. Coraz 
więcej Polaków decyduje się kupić mieszkanie na wła-
sność. Olga Ziętek zebrała ceny w poszczególnych dziel-
nicach stolicy Niemiec. Bartosz Drajling znów zachęca do 
oszczędzania i ponownie robi to w niesłychanie oryginal-
ny sposób. Tym razem snując rozważania o tym, co nas 
określa w dzisiejszych czasach. Nie dajmy się oszustom, 
czasem warto zmienić chociażby bank, w którym otwo-
rzyło się konto przed laty. Nie dawajmy się okradać.

Anna Burek pokazuje nam osoby, dla których czas pły-
nie jednak bardzo powoli... Zachęcamy do przeczytania 
wywiadu z pracownikiem rezydencji dla osób starszych 
oraz wolontariuszką domu starców w Berlinie. Dominik 
i Aleksandra opowiadają o swoich doświadczeniach i o 
tym, jak wyglądają Święta w takich miejscach. Reporter-
ka porusza też ten temat w swoim felietonie, który chwy-
ta za serce, opowiada o ludziach, o których zapomniały 
rodziny, to dla nich każdy dzień jest taki sam, ciągnie się 
w nieskończoność... Pamiętajmy o osobach samotnych 
zwłaszcza w okresie Świąt, może ktoś przychodzi nam 
do głowy, kogo moglibyśmy zaprosić do naszego stołu?

W grudniu, tak jak w pozostałych miesiącach, należy na-
karmić oczy pięknem. Marta Szymańska poleca wysta-
wę martwych natur Vincenta van Gogha w Poczdamie. 
Mamy wielki apetyt na te obrazy. Autorka pisze o wiel-
kiej pasji, jaką do życia, do ludzi, do natury miał malarz. 
Pasja rodzi miłość, a zatem na te Święta i na Nowy Rok 
życzymy Wam pasji i entuzjazmu! 
 
Redakcja

GRUD Z I E Ń
4 grudnia (środa) Barbórka 

(Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika)
6 grudnia (piątek) Dzień św. Mikołaja

22 grudnia (niedziela) Początek astronomicznej zimy – 
najkrótszy dzień roku

24 grudnia (wtorek) Wigilia Bożego Narodzenia
25 – 26 grudnia (środa, czwartek) Boże Narodzenie

31 grudnia (wtorek) Sylwester
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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

POLSKI TEATR W BERLINIE

15.03.2020, GODZ. 16:00 
ERNST-REUTER-SAAL
EICHBORNDAMM 213 
13437 BERLIN

IMIĘ - Gorąco zapraszamy Polonię w Berlinie na
wspaniałą, inteligentną komedię teatralną 
z gwiazdorską obsadą,  "Imię", to francuska sztuka,
której ekranizacja ściągnęła do kin rekordową liczbę
widzów. Nakręcony w 2013 roku film otrzymał dwa
Cezary oraz trzy nominacje (w tym za najlepszy
scenariusz adaptowany). Dobrze napisane, dowcipne
dialogi i wyraziste postaci, to komediowe atuty
"Imienia", sztuki jednocześnie nie pozbawionej
refleksji. Spektakl "Imię" wyprodukowany w 2016
roku, dziś zaliczany jest do najlepszych polskich
produkcji. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego
wieczoru, podczas kolacji wyprawianej przez
profesora literatury Pierre'a (Szymon Bobrowski) 
i jego żonę Elisabeth (Małgorzata Foremniak) w
ich paryskim mieszkaniu.  Zaproszeni goście, to
przyjaciel domu, puzonista - Claude (Mateusz
Banasiuk), brat Elisabeth, błyskotliwy
przedsiębiorca - Vincent  (Wojciech Malajkat) oraz
jego dużo młodsza, ciężarna partnerka Anna
(Dorota Krempa).  W tym gronie przebieg
spotkania wydawał się doskonale przewidywalny. 
Jednak tym razem typowe, drobne sprzeczki
przerodzą się w prawdziwą bitwę.  A całe
zamieszanie wywoła niewinne z pozoru pytanie: 
Czy macie już jakiś pomysł na imię? 

BILETY: 28 € - 33 €   ONLINE:  WWW.KUPBILECIK.DE   || STACJONARNIE W PUNKCIE: 

„KONTAKTY” - OLLENHAUERSTR. 45, 13403 BERLIN || TEL.: 030 3241632 

RENATA RAUCH TEL.  0049 159 0405 47 48
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GRUPA MUZYCZNA

Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.

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

i wypożyczalnia nagłośnienia

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

KINO ARSENAL – Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin
BUCHBUND – Sanderstraße 8, 12047 Berlin

SPRACHCAFE POLNISCH – Schulzestraße 1, 13187 Berlin
CLUB DER POLNISCHEN VERSAGER – 

Ackerstraße 168, 10115 Berlin

WSTĘP WOLNY 
Więcej informacji na stronie www.emigra.com.pl 

oraz www.kontakty.org

Wir sind wieder da!

Rudower Straße 27 • 12351 Berlin
Tel. für Reservierungen: 030.601 90 01

Tel.: 030.661 30 26 • Fax: 030.66 52 82 70

Holzkohlen-Grill
4 Kegelbahnen

jeweils 2 Bahnen (nur 15,-€ p. Stunde für 2 Bahnen) in separaten Räumen

Alle Speisen auch außer Haus für Selbstabholer

Neu bei uns:
www.pizzeria-giuseppe.com

Täglich geöffnet 12 - 23 Uhr

Nathalie & Castro freuen sich 
auf Ihren Besuch!

PIZZA ab 3,90€

Schweinemedaillons ab 7,50€ 
Hähnchenbrustfilet ab 7,00€

UNSERE 
WEIHNACHTSSPEZIALITÄTEN SIND DA!

Gänsebrust 14,50
in eigener Sauce, dazu Klöße und Rotkohl

Gänsekeule 14,50
in eigener Sauce, dazu Klöße und Rotkohl

Entenbrust 15,50
in Orangensauce, dazu Klöße und Rotkohl

Hirschgulasch 13,50
mit Klößen und Rotkohl



| | KONTAKTY KONTAKTY5

Sonderbar Mazury

Bal Sylwestrowy 
 31.12.2019 z polskim DJ

zaprasza na 

Wstęp: 35 € od osoby, w tym: 
bufet i lampka szampana

Rezerwacja pod nr. tel.: 0176 87428634
Sonderbar Mazury, Karl-Marx-Str. 20

12043 Berlin

Najpierw rozkoszni, rumiani, pulchni – z buzia-
mi umorusanymi konfiturami i łapami lepkimi 
od brudu, z włosami mierzwionymi przez ko-
chających rodziców. Niedługo potem, zdecydo-
wanie za szybko – zbuntowani, z papierosem 
w ustach, winem w kieliszku, z dłońmi zatopio-

nymi we włosach swoich ukochanych. Wkrótce dorośli, z własnymi 
rodzinami, na własne lub nie, swoje (lub nie) życzenie –  zamykają 
w swoich dłoniach drobne dłonie swoich zakochanych w nich po-
ciech. W okamgnieniu – dziadkowie, których zgrabiałe dłonie co 
dzień skrywają miętusa dla ukochanego wnuka. Potem już tylko: żyli 
długo i szczęśliwie. Spełnieni. I tyle. Koniec.

O tym, co dalej, nie mówi się, wspominając rodzinne dzieje. O tym, 
co dalej, nie pamięta się, oglądając zdjęcia z poprzednich świąt. 
Tych świąt, kiedy babcia zapomniała zdjąć kapustę z gazu i zakop-
ciła całą kuchnię, więc kolacja była później niż zwykle. Tych, kiedy 
dziadek wyszedł z domu na pasterkę i nie wrócił na noc, bo za-
pomniał, gdzie mieszka, więc trzeba było go szukać. Kiedy zrobiła 
awanturę, bo nie poznała wnuczka siedzącego na kolanach, więc 
nie dało się śpiewać kolęd. Kiedy nie zdążył wstać od stołu na czas 
i trzeba było myć go pod prysznicem, więc mama poplamiła bia-
łą bluzkę. Kiedy zapomniała przepisu na kutię, którą robiła od lat, 
więc na deser były lody. Kiedy drżącymi dłońmi, tak bardzo kiedyś 
kochanymi, ktoś wylał na biały, świąteczny obrus krwisto czerwony 
barszcz, więc postanowiono. Ktoś. Nikt. Nie ma go już. I tyle. Koniec.

O tym, co dalej, nie mówi się przy okazji Bożego Narodzenia. W cza-
sach, w których nowe rozwiązania technologiczne służące oszczęd-
ności czasu błyskawicznie zastępowane są przez nowsze, ludzie nie 
wchodzą ze sobą w głębsze relacje, by nie tracić czasu, a zdrowa 
żywność bio mająca zapewnić jak najdłuższe długie życie przetwa-
rzana jest tak, że można ją przechowywać latami, mówi się o po-
czątkach. Milczy się o końcu. Nie mówi się o tych, których czas już 
minął. Którym skończyła się data przydatności do użycia. Koniec.

Spotykam ich w berlińskich domach starców. Tych, których czas się 
skończył, a jednak nadal się wlecze. Dla nas nie istnieją. A jednak 

boleśnie są. Całe 24 godziny na dobę, 1440 minut, 86400 sekund, 
w których nie myśli o nich nikt z tych, którym poświęcili całe życie. 
Dnie spędzają różnie. Pobudka, śniadanie, patrzenie przez okno, 
obiad, patrzenie w sufit, podwieczorek, siedzenie w ogrodzie, wie-
czorna toaleta, kolacja, spanie.

Pani X czasem też marzy. O niczym wielkim. O tym, że znów 
przyjdą wnuczki i zabiorą ją na spacer i lody waniliowe.

Pan Y odmawia różaniec. Nie za siebie. Za swoją rodzinę – by się 
jej szczęściło i wszystko dobrze układało.

Pani Z często płacze. Nie z żalu. Z bezsilności, bo coraz częściej 
zapomina, jak mają na imię jej siostrzenice.

X, Y, Z nie mają żalu. Są wdzięczni. Organizowane są dla nich 
zajęcia z muzyką na żywo i joga na wózkach. Wspólnie też nakry-
wają do stołu – trzęsącymi się dłońmi sztućce nie tak łatwo równo 
ułożyć. Czasem zostają zabrani do muzeum, ale nieczęsto – po-
trzebny jest specjalny bus i więcej opiekunów. Dlatego świat poza 
ośrodkiem oglądają rzadko. Poza tym nie lubią się ruszać z pokoju 
lub wspólnego salonu – czekają. Jak dziecko na św. Mikołaja. Wy-
patrują. Jak dziecko pierwszej gwiazdki. Czy to już? Czy to dziś? 
Czy to już dziś to święto, kiedy w drzwiach pojawi się wytęskniony 
syn, dawno niewidziana córka, wyrośnięte już wnuki? Czy to już? 
Czy to dziś? Codzienne czekanie na świąteczny cud. Czy to już? 
Czy to dziś? Wieczorna toaleta, kolacja, spanie. Może jutro, na 
dziś koniec.

Niekochani. Nieprzydatni. Niedołężni. Niesprawni. Nieprzystoso-
wani. Niedzisiejsi. Niepotrzebni. Tak kiedyś ważni. Potrzebni. Nie-
zbędni. Skończył się ich czas, jednak nie zniknęli, by ustąpić miej-
sca innym. Skończył się ich czas, zanim zdążył nadejść koniec. 
Żyją dalej. Poukrywani w ciemnych pokojach, wśród swoich ulu-
bionych bibelotów. Wśród laurek wysyłanych od święta na święta, 
ramek ze zdjęciami najbliższych, którzy tak daleko, choć kilka ulic 
dalej. X,Y, Z kiedyś mieli imiona i dłonie splecione z dłońmi naj-
bliższych, teraz – kartoteki z listą przyjmowanych leków i termin 
ważności, który uparcie zdają się ignorować. Cóż, wesołych świąt, 
kochani!

Anna Burek

FELIETON
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VINCENT VAN GOGH 
W POCZDAMIE

Wystawa w Muzeum Barberini w Pocz-
damie jest zupełnie niezwykła i jesz-
cze takiej nigdy nie było. Przez 10 
lat intensywnej pracy jako malarz 
van Gogh (1853–1890) namalował 
ponad 800 płócien. Jedną piątą tego 
dorobku stanowią martwe natury. 27 
z nich można podziwiać w poczdam-
skim muzeum.

„Malowanie martwych
natur to początek
wszystkiego”
Vincent van Gogh

Muzeum nie tylko eksponuje piękne obrazy, ale 
przyczynia się do lepszego poznania rozwoju 
twórczości holenderskiego malarza. Wystawa 
rzuca nowe światło na ten temat. Pokazuje, jak 
ważne są martwe natury dla autora „Słonecz-
ników”, jak wielki wpływ miały one na jego ma-
larstwo. 
 
Vincent van Gogh (1853-1890), Birds’ Nest, Oil 
on canvas, 33,3 x 43,3 cm, Kröller-Müller Mu-
seum, Otterlo, The Netherlands
Van Gogh przykładał do martwych natur wielką 
wagę, widać na ich przykładach ogromny po-
stęp jego umiejętności na przestrzeni lat. Na 
początku Vincent traktował martwe natury jako 
ćwiczenia kolorystyczne. Z początku używał 
kolorów stonowanych, podstawowych, potem 
jego miłość do kolorów rosła. Zwłaszcza do żół-
cieni. Czytał na ten temat książki, a potem od 
razu eksperymentował i sprawdzał, czy to, co 
przeczytał, jest prawdą. By oszczędzać farby, 
które były bardzo drogie, używał do tworzenia 
kolorystycznych kompozycji włóczek. Piękny 

ich zbiór można zobaczyć w Muzeum van Go-
gha w Amsterdamie, które jest partnerem wy-
stawy. Wraz z biegiem lat van Gogh nadawał 
obrazom głębszego znaczenia. Ukrywał w nich 
głębokie treści.
Vincent najbardziej w życiu chciał być artystą. 
Jego droga do tej profesji nie była łatwa. Ma-
rzył z początku, by zostać pastorem, chciał 
pomagać ludziom w potrzebie. Był pełen pasji. 
Kiedy zdecydował się zostać malarzem, a miał 
już wtedy 27 lat, malował jak oszalały. Ćwiczył 
i ćwiczył. Miał 37 lat, kiedy umarł. W tych zale-
dwie dziesięciu latach powstały setki obrazów 
olejnych! Był malarzem tworzącym szybko, 
błyskawicznie szukającym drogi do wyrażenia 
siebie. 
Martwe natury zna każdy. Są doskonałym ma-
teriałem na praktykowanie swoich umiejętności. 
Można dowolnie je komponować, dodawać ja-
kieś przedmioty, usuwać, bawić się.  Pierwszym 
nauczycielem rysunku Vincenta był jego kuzyn, 
Anton Mauve. To wtedy rozwija się wielka pasja 
artysty. Kiedy jego brat Theo van Gogh przepro-
wadza się do Paryża, gdzie poznaje impresjo-
nistów i ulega ich czarowi, Vincent nie ma wąt-
pliwości. Czas przenieść się do stolicy Francji. 
W Paryżu to martwe natury przyczyniają się do 
tego, że malarstwo Vincenta zmienia barwy. 
Vincent pod wpływem kolegów malarzy śmiało 
eksperymentuje. To od nich uczy się niemie-
szania farb, nakłada je teraz osobno. Następuje 
rozwód z kolorem brązowym, tak mocno obec-
nym we wczesnych jego pracach. We Francji 
zaczyna się też interesować japońskimi drze-
worytami. Powstaje nowy styl, tak bardzo teraz 
przez wszystkich znany i przez wielu kochany. 
Przez pierwsze lato w Paryżu artysta malo-
wał głównie kwiaty. Jak one są piękne! A jakie 
piękne bukiety komponował! Dla mnie jest on 
najlepszym florystą świata! Żółty obok fioleto-
wego, pomarańczowy obok niebieskiego! Vin-
cent kochał naturę i to widać. To ona uczyła go 
komponowania kolorów, które potem przenosił 
na płótna. Czerwony obok zielonego… Vincent 
stawał się coraz odważniejszy. Bardzo wcze-
śnie zaczął te obrazy podpisywać. Był z nich 
wyjątkowo dumny i liczył na to, że będzie je 
sprzedawać. Mówi się, że van Gogh nie sprze-
dał za życia ani jednego obrazu, ale legenda ta 
już dawno została włożona między bajki. 
 
Vincent van Gogh (1853-1890), Vase with Pop-
pies, 1886, Oil on canvas, 56 x 46,5 cm, Wad-
sworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT. 
Bequest of Anne Parrish Titzel
W 1957 roku na jednej z aukcji w USA w Con-
necticut wstawiono obraz van Gogha, „Waza 
z bukietem z maków” obecny tu na wystawie. 
Na początku lat 90-tych zaczęto wątpić w au-
tentyczność obrazu, przypisano go anonimowe-
mu twórcy i włożono do magazynu. Ale obraz 
pokazujący czerwone maki jest naprawdę dzie-
łem Holendra! Pokazały to dokładnie ostatnie 
badania międzynarodowej grupy ekspertów. 
Stało się to na parę miesięcy przed otwarciem 
wystawy w Poczdamie! To jeden z pierwszych 
paryskich obrazów twórcy, który starał się wte-
dy porzucić swój stary styl  i zacząć coś zupeł-
nie nowego.
Co jest tak fascynujące w przypadku Vincenta 
to to, że był on również myślicielem, głęboko 
czytającym wrażliwym człowiekiem. Jego inte-

Vincent van Gogh (1853-1890), Blossoming Chestnut 
Branches, 1890, Oil on canvas, 72 x 91 cm, Sammlung 
Emil Bührle, Zürich, Photo: © SIK-ISEA, Zürich (J.-P. 
Kuhn)

Vincent van Gogh (1853-1890), Vase with Poppies, 
1886, Oil on canvas, 56 x 46,5 cm, Wadsworth Athe-
neum Museum of Art, Hartford, CT. Bequest of Anne 
Parrish Titzel

Vincent van Gogh (1853-1890), Still Life with a Plate of 
Onions, 1889, Oil on canvas, 49,6 x 64,4 cm, Kröller-
-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands

Vincent van Gogh (1853-1890), Birds’ Nest, Oil on ca-
nvas, 33,3 x 43,3 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo, 
The Netherlands

Museum Barberini
Humboldtstraße 5–6
14467 Potsdam
museum-barberini.com

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10:00-19:00
Wtorek:  zamknięte
Środa: 10:00-19:00
Czwartek: 10:00-19:00, każdy pierwszy 
czwartek miesiąca do 21:00
Piątek: 10:00-19:00
Sobota: 10:00-19:00
Niedziela: 10:00-19:00

Bilety:
Normalny 14 Euro
Ulgowy 10 euro

ligencję widać w dziełach. Znał bardzo dobrze 
chociażby malarstwo XVII wieczne, tak zwany 
złoty holenderski wiek. Odwiedzał dużo muze-
ów, chociażby w Antwerpii czy Londynie. Po-
dziwiał starych mistrzów. Cenił Rembrandta czy 
Fransa Halsa. Doskonale władali oni pędzlem. 
On też o tym marzył. Wszystko to widać w mar-
twych naturach prezentowanych na wystawie. 
Vincent bardzo je doceniał, bardzo w nie wie-
rzył. Dawał im znaczenie. 

Vincent van Gogh (1853-1890), Blossoming 
Chestnut Branches, 1890, Oil on canvas, 72 x 
91 cm, Sammlung Emil Bührle, Zürich, Photo: © 
SIK-ISEA, Zürich (J.-P. Kuhn)

Jego malarstwo jest niesłychanie bezpośred-
nie. Łapie nas od razu za serce, nasze zmysły 
stają się wyostrzone, może niejeden z nas miał-
by ochotę dotknąć tych niemalże skapujących 
z płótna farb. Można pomyśleć: phi, to tylko 
martwe natury, to przecież tylko kwiaty, które 
spełniają funkcję dekoracyjną, przecież to czyta 
estetyka.  Ale w przypadku van Gogha kwiaty są 
wyrazicielami emocji, ekspresji malarza, czuje-
my jak one wibrują, że chcą wyskoczyć z ob-
razu. Są pełne pasji, tak jak pełen pasji był ten 
cudowny malarz. Z całego serca polecam Wam 
tę wystawę. To z całą pewnością mój ukochany 
twórca. Martwe natury? Wolne żarty! One żyją!
 
Vincent van Gogh (1853-1890), Still Life with 
a Plate of Onions, 1889, Oil on canvas, 49,6 x 
64,4 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo, The 
Netherlands

Wystawa stała się możliwa dzięki współpracy 
z Kröller-Müller Museum w Otterlo, Muzeum 
Van Gogha w Amsterdamie oraz kolekcjonera-
mi z USA.  

Wystawa potrwa do 2 lutego 2020 roku. 
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Pamiętać nie tylko od święta

Anna Burek: Domy opieki dla osób starszych to instytucja, 
która na stałe wpisała się w charakter dzisiejszych czasów 
i rozwinęła się tak bardzo, że wykształciła wiele rodzajów.

Aleksandra: Miejsce, w którym odbywam wolontariat to chyba 
jedno z tych, które przychodzą na myśl, kiedy mówi się o domu 
starców. Stary wielopiętrowy budynek przy jednej z głównych 
ulic Berlina, gdzie trudno mówić o odpoczynku czy spokoju. 
Na każdym piętrze kilkanaście pokoi, a właściwie aneksów łą-
czących sypialnię z salonem, a obok – maleńka łazienka. To 
wszystko na przestrzeni 15 metrów kwadratowych. Wszystkie 
pokoje są jednakowo wyposażone, mieszkańcy mogą je sobie 
udekorować według własnej inwencji, jednak na ogół miejsca 
starcza na ramkę lub wazon z kwiatami.

Dominik: Tak, to prawda. Kiedy mówię znajomym, że pracuję 
z osobami starszymi, wyobrażają sobie właśnie takie miejsce. 
Jednak dom rezydencyjny dla staruszków to niebo w porów-
naniu z klasycznym wyobrażeniem domów spokojnej starości. 
Budynek składa się z 20 prywatnych mieszkań, na ogół dwupo-
kojowych, które oddaje się do użytku osób starszych, ale nadal 
pozostających samodzielnymi. Każde mieszkanie jest niezależ-
ne, a więc oddane do wyłącznego użytku mieszkańców – wy-
glądają tak, jak każde inne lokum w Berlinie – w zależności od 
upodobań jego najemców.

Anna Burek: Kto trafia do opisywanych przez Was insty-
tucji?

Dominik: Do nas trafiają osoby, które z jakiegoś powodu nie 
mogą lub nie chcą mieszkać same, w przypadkowym bloku, 
wśród obcych ludzi. Często mieszkańcami są rodzice dzieci, 
które musiały zmienić pracę i przeprowadzić się do Berlina i nie 
chciały zostawiać obojga lub jednego z rodziców w rodzinnej 
miejscowości. To także osoby, które owdowiały i potrzebują 
towarzystwa drugiego człowieka, a czasem również pomocy 
w codziennych obowiązkach, np. sprawunkach. Warunkiem 
jednak jest samodzielność rezydenta – nasz zakład nie zapew-
nia całodobowej opieki nad mieszkańcami.

Aleksandra: Cóż, moje miejsce wolontariatu ma za zadanie 
24-godzinną opiekę, jednak rzeczywistość znacznie odbiega 
od teorii. Owszem, na miejscu czuwa strażnik i pielęgniarka 
w dyżurce na każdym piętrze, ale to nie wystarcza, by zająć się 
należycie wszystkimi pacjentami. Osoby przebywające w tym 
domu to często schorowani staruszkowie, nierzadko nie poru-
szają się o własnych siłach, nie są w stanie zadbać o siebie – 
trzeba ich karmić, myć, ubierać. Kiedy po raz pierwszy weszłam 
na piętro, na którym mieszkała moja podopieczna, znalazłam 
na korytarzu starszego pana w negliżu, nie potrafiącego sobie 
przypomnieć, gdzie jest jego pokój. To był trudny początek wo-
lontariatu.

Anna Burek: Na czym polegają Wasze zadania?

Aleksandra: Tak, jak mówiłam, zajmuję się osobą już raczej 
schorowaną – ma około 80 lat i choć nie jest zdiagnozowana, 
często nie pamięta już, jak się nazywa, czy ma dzieci. Podczas 
każdej wizyty powtarza mi te same historie, z czasem zaczęła 
mieszać już fakty. Mimo że jest dość sprawna fizycznie, potrze-
buje pomocy, by wyjść do ogrodu czy wziąć prysznic. W rezul-
tacie nierzadko zastaję ją posiniaczoną od upadków, siedzącą 

Są takie miejsca, gdzie nie chce się zaglądać, 
o których nie chce się myśleć, o których przy-
kro mówić. I choć owszem, wszyscy popieramy 
ich istnienie, nikt z nas raczej nie chciałby się 
znaleźć w jednym z nich. O pracy z osobami star-
szymi rozmawiam z pracownikiem rezydencji dla 
osób starszych oraz wolontariuszką domu starców 
w Berlinie.

na łóżku i zwyczajnie patrzącą w sufit. Jej czas zorganizowa-
ny jest według godzin wydawania posiłków: śniadanie, drugie 
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. W budynku znajdu-
je się też skromna kaplica – wielu mieszkańców spędza czas 
tam lub we wspólnym salonie. Główną atrakcją dla mojej pod-
opiecznej był latem spacer do pobliskiego sklepu na jej ulubio-
ne lody. Nigdy nie zjadała ich do końca, a w trakcie 500 metrów 
spaceru opowiadała te same historie. Zdumiewające było dla 
mnie, ile radości sprawiało jej powtarzanie błahych opowiadań 
stale tej samej osobie. Często też łapała mnie za rękę i pytała, 
czy jestem jej córką.

Dominik: Mieszkańcy domu rezydencyjnego, w którym pracuję 
organizują sobie czas sami, bo ich stan zdrowia na to pozwala 
– nie muszą się meldować, wychodząc na koncerty, zakupy czy 
do parku. Oprócz tego specjalnie dla nich, we wspólnej prze-
strzeni wypoczynkowej przygotowywane są warsztaty i zajęcia 
rozwojowe – między rezydentami nawiązują się przyjaźnie i bli-
skie znajomości – to trochę jak akademik dla osób starszych. 
Nasza rola polega na tym, by zwyczajnie być. Czasami jeste-
śmy proszeni, by zrobić komuś pranie czy zakupy. Dużo czę-
ściej – by po prostu usiąść obok, poczęstować się ciastkiem, 
posłuchać, porozmawiać. Czasem śmiejemy się, że pełnimy 
rolę wnuków czy dzieci naszych podopiecznych.

Anna Burek: No właśnie, czy osoby starsze pozostające 
pod opieką instytucji to osoby samotne?

Dominik: Cóż, to zależy, co rozumiemy przez samotność. Nasz 
ośrodek pobiera niemałe opłaty za pobyt. Są one opłacane 
przez samych rezydentów lub z pomocą ich rodzin. Często oso-
by starsze trafiają do nas z inicjatywy swoich rodzin – więc ra-
czej nie zdarza się, żeby któryś z naszych rezydentów nie miał 
nikogo bliskiego, albo może raczej należy powiedzieć – żadne-
go krewnego. Jednak częstotliwość wizyty dzieci, rodzeństwa 
czy wnuków zależy już od indywidualnych sytuacji rodzinnych. 
Są osoby, które odwiedzane są częściej, są i takie, które widzą 
rodzinę raz w roku. Nie zdarza się też, by taki pobyt osoby star-
szej był tymczasowy – raz umieszczone w naszym ośrodku, 
zostają w nim do końca swoich dni.

Aleksandra: Ja chyba z całą odpowiedzialnością mogę powie-
dzieć, że podopieczni mojego domu starców to osoby samotne 
– owszem, mają rodziny, jednak nie widywałam żadnych odwie-
dzających. Natomiast widok osób na wózkach, wystawionych 
na własne życzenie na balkon, by móc stamtąd wyczekiwać 
dzieci czy wnuków, to widok, którego nigdy nie zapomnę. To 
jest nadzieja, która wypełniała czas pomiędzy posiłkami – cze-
kanie na odwiedziny. Co ważne, w rozmowach o rodzinie nie 
słychać żalu czy goryczy, ale raczej zrozumienie i pełną akcep-
tację takiej sytuacji ze strony staruszków. O ile w ogóle zdawali 
sobie oni sprawę z własnej sytuacji. Czasem myślę, że dla nich 
to może i lepiej nie wiedzieć, ile mają lat, gdzie są i nie pa-
miętać, że poprzedniego dnia także bezskutecznie oczekiwali 
wizyty bliskich.

Anna Burek: Czy czas Świąt Bożego Narodzenia coś zmie-
nia w codzienności Waszych miejsc pracy?

Dominik: Oczywiście – pojawiają się świąteczne dekoracje 
i panuje uroczysta atmosfera. Staramy się urozmaicić ten czas 
naszym rezydentom – oni sami także przeżywają ten czas 
tak, jak wszyscy inni – przygotowują prezenty, sprzątają swoje 
mieszkania, ale nie liczą raczej na rodzinne święta. Jeśli wpa-
dają do nich goście, to raczej po wigilii, na krótką wizytę czy 
wspólny spacer.

Aleksandra: Święta u nas to czas szczególnie bolesny. Skrom-
na choinka tylko podkreśla smutek tego miejsca – łamiemy się 
opłatkiem we wspólnej jadalni, śpiewamy kilka kolęd i staramy 
się położyć podopiecznych do łóżek wystarczająco szybko, by 
móc wrócić do swoich rodzin, ale też by oni sami nie zoriento-
wali się, że ten świąteczny dzień miał być dla nich wyjątkowy, 
bo czekali na kogoś, kto postanowi w pełni świadomie, z wła-
snej chęci, spędzić go z nimi.

Imiona zmieniono na prośbę rozmówców.

Anna Burek
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / 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 / ADWOKACIPRAWO / 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 / ADWOKACIPRAWO / 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

 

 
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

Porady z prawa polskiego 
i niemieckiego
Pracuję w Niemczech. Dostałem wymówienie w formie 
pisma elektronicznego. Czy takie wymówienie jest sku-
teczne?

Generalnie nie jest ono skuteczne. Prawo niemieckie w przy-
padku wymówienia umowy o pracę explicite wyklucza taką 
formę i wymaga formy piśmienno-dokumentowej (§ 623 nie-
mieckiego kodeksu cywilnego).  

Pracuję w Niemczech. Jestem na okresie próbnym. Jaki 
jest termin wypowiedzenia umowy o pracę w czasie 
okresu próbnego?

Stosownie do § 622 III niemieckiego kodeksu cywilnego 
(BGB) umowę o pracę w okresie próbnym wymówić można 
w terminie dwóch tygodni. Jest sporne, czy termin ten można 
skrócić w drodze obopólnego porozumienia stron.

Byłem zatrudniony w Niemczech na okresie próbnym. 
Podczas pracy w wyniku wypadku (nie z własnej winy), 
doznałem poważnego uszkodzenia ciała. Zaraz po tym 
wypadku pracodawca wymówił mi stosunek pracy. Czy 
miał do tego prawo? Czy mogę wnieść pozew o ochronę 
stosunku pracy (Kündigungsschutzklage)? 

W okresie próbnym pracodawca może wymówić stosunek 
pracy bez uzasadnienia nawet wtedy, gdy zatrudniony pra-
cownik doznał uszczerbku zdrowia w następstwie ciężkie-
go wypadku przy pracy. To ustawowe prawo znalazło też 
potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (m.in. sąd pracy 
w Solingen, sygnatura akt: 2 CA 198/12). Sąd uznał, że moż-
liwość badania w ramach pozwu o ochronę stosunku pracy 
(Kündigungsschutzklage) tzw. wyboru socjalnego (Sozialau-
swahl) nie ma w takich przypadkach zastosowania. 

Jesteśmy małżeństwem i mieszkamy w Niemczech. 
W chwili obecnej żyjemy w separacji. Chcemy uregulo-
wać kwestie alimentacji naszego małoletniego syna. Czy 
musimy iść z tym sądu, czy też jest inna możliwość?

Alternatywą może być ugoda zawarta przed Jugendamtem 
(urząd do spraw dzieci i młodzieży). W Jugendamcie można 
mianowicie podpisać porozumienie i określić w nim, w ja-
kim rozmiarze każdy z małżonków przyczyniać się będzie 
do zaspokojenia potrzeb życiowych wspólnych małoletnich 
dzieci. Taka ugoda może w pewnych przypadkach stanowić 
tytuł egzekucyjny.

Przed paroma laty założyłem w Polsce spółkę cywilną. 
Ze względu na obowiązujące przepisy chciałbym zmie-
nić formę działalności.  Czy mogę się połączyć ze spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi po-
dobną działalność jak moja?

Polski ustawodawca nie przewidział możliwości łączenia się 
spółki cywilnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, spółka cywil-
na to umowa w oparciu o którą przedsiębiorcy prowadzą 
swoją działalność gospodarczą, a nie odrębny byt prawny. 
Jeśli zamierza Pan współpracować ze spółką z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, to możecie przystąpić do tej spółki 
jako wspólnicy, wnosząc w charakterze udziałów na przykład 
samochody, maszyny, czy inne rzeczy, z których państwo 
korzystacie prowadząc obecnie swoją działalność, albo go-
tówkę. Można też przekształcić obecnie prowadzoną działal-
ność w spółkę jawną i wtedy dopiero połączyć nowopowstałą 
spółkę jawną ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
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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

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

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

 

TŁUMACZE



| | KONTAKTY KONTAKTY12

Jak wysokie są 
ceny mieszkań 
w Berlinie?

Berlin jest miastem wyjątkowym, zaś każ-
da jego dzielnica ma swój niepowtarzalny 
urok i charakter. Na przykład nie da się 
porównać eleganckiego Charlottenburg 
z wielonarodowościowym Neuköln, czy 
rodzinnego Prenzleuerberg z imprezo-
wym Friedrichshain. Można mieszkać 
w pięknych dzielnicach pełnych zieleni 
lub w typowej sypialni Berlina, w bloko-
wisku na Marzahnie. Dzielnice Berlina 
nie tylko oferują niepowtarzalny klimat, 
ale także znacznie różnią się cenami 
nieruchomości. Dlatego warto jest przed 
zakupem skonsultować się z pośredni-
kiem nieruchomości w Niemczech, który 
pomoże nam w rozeznaniu się. Nasze 
krótkie porównanie cen kupna mieszkań 
w Berlinie opiera się na ostatnim rapor-
cie Związku Pośredników Nieruchomości 
w Berlinie i dotyczącym cen mieszkań 
oferowanych na sprzedaż we wszystkich 
dwunastu dzielnicach niemieckiej stoli-
cy. Na podstawie najnowszych danych 
pokażemy, to co interesuje wszystkich 
najbardziej: gdzie można jeszcze kupić 
mieszkanie w Berlinie w stosunkowo ni-
skiej cenie. 

Od Charlottenburg po Friedrichshain: 
tyle kosztuje mieszkanie w samym ser-
cu Berlina.

Standardowa cena za metr kwadratowy 
w Berlinie w pierwszym kwartale 2019 r. 
wynosiła 4.191 €/m² i była to kwota o ok. 
12,8 % wyższa niż w roku poprzednim. 
Jednak dane liczbowe dla poszczegól-
nych dzielnic znacznie różnią się od sie-
bie. W centralnych dzielnicach miasta, 
takich jak Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Mitte i Friedrichshain-Kreuzberg stan-
dardowa cena metra kwadratowego jest 
znacznie wyższa niż standardowa cena 
dla miasta Berlina. Na przykład w Char-
lottenburg-Wilmersdorf kupujący muszą 
liczyć się z ceną 4.856 €/m². Aby zakupić 
tutaj mieszkanie, przeciętne gospodar-
stwo domowe w Berlinie potrzebowało 
10,7 rocznego dochodu netto. Szczegól-
nie w Mitte warta jest analiza rynku nie-
ruchomości, ponieważ przedział cenowy 

Coraz więcej Polaków decyduje się na 
kupno własnego mieszkania w Berli-
nie. Wpływ mają na to rosnące ceny 
czynszów. Marzysz o własnym mieszka-
niu w Berlinie? W tych dzielnicach za-
kup jest jeszcze tego wart! Pokażemy, 
jak kształtują się obecnie ceny za metr 
kwadratowy w poszczególnych dzielni-
cach niemieckiej stolicy.

jest tu wyjątkowo duży. W zależności od 
dzielnicy, waha się od stosunkowo ta-
nich mieszkań za 3.782 €/m² po drogie 
mieszknia, których cena wynosi nawet 
6.197 €/m² i więcej.

Piękny południowy zachód Berlina: od 
Wannsee po Tempelhof

Czy mówimy o parku Botanischer Gar-
ten, czy starym lotnisku Tempelhofer Feld 
- dzielnice Steglitz-Zehlendorf i Schöne-
berg-Tempelhof mają do zaoferowania 
piękne, zielone tereny parkowe. Ceny 
oferty mieszkaniowej odpowiadają tu-
taj dokładnie średniej cenie berlińskich 
mieszkań. W Steglitz-Zehlendorf można 
kupić mieszkanie za około 8,0 rocznego 
dochodu netto (4.068 €/m²). Przy cenie 
4.031 €/m² powierzchnia mieszkalna 
w Schöneberg-Tempelhof jest nadal nieco 
tańsza od przeciętnej kwoty, ale ceny za-
kupu będą tutaj rosły. Średnia powierzch-
nia mieszkalna wynosząca 85 metrów 
kwadratowych w Tempelhof-Schöneberg 
i 90 metrów kwadratowych w Steglitz-Ze-
hlendorf mieści się w granicach średniej 
dla Berlina (przeciętne mieszkanie w Ber-
linie ma około 86 metrów kwadratowych). 

Na południowym wschodzie: mieszka-
nia w Neukölln i Treptow-Köpenick

Treptow-Köpenick magicznie przyciąga 
miłośników przyrody swoimi rozległymi 
obszarami leśnymi. Najtańsze miesz-
kania można zakupić tutaj już za 2.561 
€/m². i mniej. A najdroższe mieszkania 
zaczynające się od 3.742 €/m² są nadal 
poniżej najniższych cen metra kwadrato-
wego w centrum Berlina (do 3.782 €/m²). 
W Neukölln trzeba wydać trochę więcej, 
ale przy standardowej cenie 3.758 €/m² 
nadal można znaleźć stosunkowo nie-
drogie mieszkanie. Jeśli szukamy prze-
stronnego mieszkania w Berlinie, w Ne-
ukölln i Treptow-Köpenick będziemy mieć 
większe trudności niż w większość innych 
dzielnic. Oferowane nieruchomości mają 
średnią powierzchnię mieszkalną wyno-
szącą odpowiednio 73 i 77 metrów kwa-
dratowych.

Ulubione dzielnice mieszkalne w Berli-
nie: Lichtenberg i Pankow

Ceny gwałtownie rosną we wschod-
nich dzielnicach miasta. Na przykład na 
Lichtenbergu zanotowano wzrost o pra-
wie 25,6% rocznie, co stanowi dwukroty 
wzrost w stosunku do cen w całym Ber-
linie. Jednak najwyższe ceny za metr 
kwadratowy w Lichtenbergu (od 4.124 €/
m²) są nadal w obszarze, w których ceny 
za mieszkanie w Charlottenburg-Wilmer-

sdorf dopiero się zaczynają (4.098 €/m²). 
Natomiast dzielnica Pankow od dłuższe-
go czasu cieszy się dużą popularnością, 
dlatego standardowa cena 4.467 €/m² 
jest tu już powyżej wartości dla całe-
go Berlina.

Życie na obrzeżach miasta: Spandau, 
Reinickendorf i Marzahn-Hellersdorf

Szczególnie na obrzeżach Berlina moż-
na tanio kupić mieszkanie. Spandau to 
właściwy adres dla tych, którzy lubią spo-
kojnie spacerować po uroczej starówce, 
a nie po Alexanderplatz. Przy standardo-
wej cenie 2.751 €/m², do opłacenia miesz-
kania potrzebne są około 4,6 rocznego 
dochodu. Zielona północ miasta oferuje 
również niedrogą powierzchnię mieszkal-
ną: w Reinickendorf standardowa cena 
za apartament wynosi 3.053 €/m². Najniż-
sze ceny zakupu zdecydowanie można 
znaleźć głęboko na obrzeżach: W Marza-
hn-Hellersdorf, standardowa cena metra 
kwadratowego w wysokości 2.500 €/m² 
jest o 40 procent niższa od standardowej 
ceny w Berlinie. 

Jeżeli chcesz kupić mieszkanie w Berli-
nie, to mamy nadzieję, że to krótkie ze-
stawienie pomoże w wyborze odpowied-
niego miejsca. Na pewno warto zwrócić 
nie tylko uwagę na cenę mieszkania, ale 
przede wszystkim na połączenia komuni-
kacji miejskiej. To często od tego zależy, 
jak długo będziemy dojeżdżać do pracy. 
Więcej informacji na temat kupna i sprze-
daży nieruchomości w Berlinie znajdą 
Państwo na stronie internetowej polskie-
go biura nieruchomości w Berlinie: 
www.immolla.com.

Zdjęcie: @www.immolla.com Olga Zietek

Zdjęcie: @www.immolla.com Olga Zietek

Zdjęcie: @www.immolla.com Olga Zietek

Autor: 
Olga Ziętek, 
Pośrednik 
Nieruchomości 
w Berlinie. 
www.immolla.com

Moją specjalizacją jest zakup, wyna-
jem i sprzedaż nieruchomości w Berlinie 
i Niemczech. Pomagam moim klientom 
przejść bezpiecznie przez każdy etap 
sprzedaży. Pracuję w pięciu językach: nie-
mieckim, angielskim, włoskim, hiszpań-
skim i oczywiście polskim.
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Był gorący, słoneczny letni poranek. Młody 
człowiek szedł pustą na wiele kilometrów, as-
faltową drogą. Jedną z tych, jakich pełno na 
Mazurach. Pola pełne szczerozłotych kłosów 
zboża oraz zielone, szumiące łagodnie, dę-
bowe zagajniki poprzetykane plamami pięk-
nych i spokojnych jezior. Cisza, bzyczenie 
owadów i wizja zimnego piwa przy ognisku 
z przyjaciółmi. Perfect, gitara, Lady Pank 
oraz możliwa szansa na małe tête-a-tête z lo-
kalną przedstawicielką płci pięknej, ognisko, 
gwiazdy i spanie w namiocie. To określało 
niegdyś byt i swobodę młodego człowieka. 
Zapewne też niejednego z nas, swego czasu.

Co nas dziś określa?

Buty sneakersy z reklamy wiodącego 
sprzedawcy sportowego obuwia, który 
wmawia nam, iż but ten „tworzy twoją 
osobowość“. Osobowość tworzy charakter 
i suma doznań od dzieciństwa po dorosłość, 
wykształcenie lub jego brak, rodzina lub 
brak więzi socjalnych, skradzione lub 
oddane kanapki na przerwie śniadaniowej, 
koncert ulubionego artysty lub pierwszy 
pocałunek na domowej imprezie, pierwszy 
alkohol lub pierwsze lub kolejne związki 
i relacje miedzyludzkie, nasze wybory lub 
ich brak, podejmowanie ryzyka i otwartość 
lub introwertyczne zamykanie się w sobie 
i pozycja bezpiecznego dystansu…ale nie 
kawałek poliestru czy tkaniny przyklejony do 
30 cm poliuretanowej pianki o nominalnej 
wartości 5€, której ktoś nadał etykietkę 
ekskluzywności w formie 200€, bo czemu 
nie? A co!?

Selfie w łazience z kaczym dziubkiem, czy 
wystawiona do przodu nóżka z podniesionym 
rąbkiem sukienki, okraszona ponętnie 
zwisającym i rozdekoltowanym biustem? 
Moda na mango, veggie, yogę, siłownię lub 
ekstrawagancki oraz nihilistyczny (mam 
wszystko w dupie) styl życia? Dlaczego 
mężczyźni nie pójdą tym tropem i zamiast 
skromnego „sześciopaka“ na brzuchu nie 
dorzucą jeszcze zdjęcia innych atrybutów 
w pełnej lub chociaż pół-pełnej krasie? 
Przecież nie jesteśmy gorsi! Wymagamy od 

kobiet, wymagajmy też od siebie!

Nie! Przecież to byłoby „nie po męsku“!

Zatem stawiamy się już na starcie na 
przegranej pozycji, czy może sie mylę ? 
A może chodzi tu o coś zupełnie innego?

W sumie, czemu nie, ja się pytam?

Rozumiem, że ciężko pokazać na zdjęciu 
intelekt. Ciężko byłoby to nawet zrobić 
„rentgenem“. Dopiero kolorowy rezonans 
magnetyczny 3D mógłby naprowadzić nas 
na jakiś jego ślad. Nawet jeżeli wszyscy 
zrobimy sobie gremialnie trepanację 
czaszek, wyjmiemy bezwstydnie zawartość 
i porównamy „czyj jest większy“ albo chociaż 
„bardziej pofałdowany“ niż pies Szar-Pej, 
to i tak nie znajdziemy satysfakcjonującej 
odpowiedzi na nurtujące nas pytanie… „Quo 
vadis humanae?“ /tłum. Dokąd zmierzasz, 
człowieku?/. A może powinienem raczej 
spytać. dlaczego tam zmierzasz?

Z każdej strony spoglądają na nas oczami 
wielkich liter i tłustych druków nagłówki 
gazet, że system emerytalny się wali, że 
emerytury są i będą głodowe, że coraz 
więcej płacimy i coraz mniej nam zostaje. 
Jesteśmy już tak doepatowani złem i tragedią 
istnienia, że wyrobiło w nas to skuteczne 
poczucie głębokiej obojętności i utwierdziło 
w przekonaniu, że najlepiej nie patrzeć, nie 
myśleć, zarabiać, kupować, jeść, spać, znów 
zarabiać i znów kupować. Nie zadawać 
pytań. Typowe taśmowe odciskanie 
i produkcja trybików do machiny wielkiego 
systemu.

„Błogosławiony ten, co nie mając nic 
do powiedzenia, nie obleka tego faktu 
w słowa“ - Julian Tuwim. 

Jednak uważam, że trzeba i należy stawiać 
pytania, poddawać w wątpliwość, nie brać 
za pewnik wszystkiego, co nam ów system 
i jego instytucje oferują. Trzeba zaimplikować 
pierwiastek rebelii, koniecznie. Tak dla 
higieny psychicznej i lepszego samopoczucia, 

WARTO WIEDZIEĆ że przynajmniej się próbowało lub znalazło 
alternatywę, szansę i ja wykorzystało. 

Przeglądam fachową prasę w poszukiwaniu 
inspiracji i ciekawych tematów, aby móc 
Państwu przybliżyć jakieś zagadnienie, prze-
świetlić jakiś projekt i doradzić lub odradzić 
produkty z półki pod tytułem ubezpieczenia 
czy finanse i powiem szczerze, że coraz 
ciężej coś rzetelnego i uczciwego w gąszczu 
sączącej sie tandety znaleźć. Bo jak 
inaczej nazwiemy plany oszczędnościowe 
typu Riester (te dofinansowywane przez 
państwo), gdzie po latach oszczędzania 
z 20.000 € otrzymamy około 50-60 € mie-
sięcznego świadczenia?

Jak można przejść obojętnie wobec arty-
kułów nawołujących do pracowania (jeszcze) 
więcej niż obecnie, aż do osiągnięcia wieku 
emerytalnego, a nawet dłużej? Tak radzi bank 
narodowy Bundesbank. A i tak emerytury 
będą coraz mniejsze, ostrzegają ekonomiści. 
Chodzi tylko o to, aby państwo nie musiało 
później dopłacać emerytom z kasy socjalnej. 
Polityka spychologii. Problem nie znika tylko 
zostaje odsunięty w czasie.

Co w przypadku, kiedy banki zaczynają 
karać ludzi za trzymanie u nich na kontach 
swoich środków? Tak zwane odsetki karne, 
czyli Strafzinsen były do tej pory stoso-
wane wobec klientów instytucjonalnych, co 
samo w sobie było zamachem na prawa 
konsumenta i burzyło dotychczasowy po-
rządek. Teraz płacimy podwójnie.

Volksbank Fürstenfeldbruck nalicza karne 
odsetki od klientów prywatnych już od 
posiadanej kwoty 0,01 € ( jednego centa!) na 
koncie. Instytucje, szczególnie te finansowe, 
już dawno przestały być dla klienta. Teraz 
każdy tylko poluje i chce jak najszybciej 
złupić portfel jak największej liczby ludzi i to 
w majestacie prawa (podobno). Spróbujmy 
skomentować fakt, iż z przykładowej kwoty 
zaległości 5 € firmy komornicze Inkasso 
mogą zbudować piramidalne żądanie 120 
€ do zwrotu. Według swoich tabeli opłat, 
oczywiście.

Czas na zmiany.

Nie można zamiatać problemu pod dywan 
i udawać, że nie istnieje. Jednakowoż nie ma 
sobie co psuć humoru i tylko czarnowidzieć. 
W końcu rynek oferuje nam znacznie 
więcej niż się wydaje. Szukajmy lepszych 
rozwiązań, bo są takie i to właśnie po-
wstałe na bazie konkurencji i w kompletnej 
opozycji do większości otaczających nas 
produktów, usług i sytuacji. Posiłkujmy się 
zdrowym rozsądkiem i wiedzą oraz do-
świadczeniem ludzi z danej branży, a nie 
przypadkowych osób, ponieważ prowadzi to 
do przypadkowych rozwiązań i efektów.

Zbliżają sie Święta i niebawem wejdziemy 
w kolejny Nowy Rok. Życzę Państwu zatem 
możliwości wyboru, czystych relacji, uda-
nych interesów i przede wszystkim dużo 
zdrowia. A! No i na pewno tego, aby kolejny 
rok był lepszy od poprzedniego. I tak też 
będzie.

Pozdrawiam serdecznie.

Bartosz Drajling
            AFA AG Berlin

- doradca ubezpieczeniowy -
Kolonnenstr. 16 , 10829 Berlin

Tel:  0152 579 54 514
Fax:  030 922 83987

Mail: drajling.finanz@web.de

Niesprawiedliwości płci, czyli szukam normalności 
w nienormalności albo viribus est numerus 
- siła jest w liczbach.
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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.

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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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.

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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Firma Pecunia Handelsgesellschaft mbH poszukuje pracownika 
biurowego. Zares obowiązków to m.in. administracja danych 
(faktury, płatności, dane statystyczne) oraz inne czynności biurowo-
administracyjne. Oczekiwana jest znajomość języka niemieckiego 
i języka polskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Umowa 
o pracę, Teilzeit – 30 godzin, Berlin, Charlottenburg. Oferty proszę 
kierować na adres pecunia.berlin@gmail.com

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.

Älteres Ehepaar (Deutsch) sucht  sympathische Zugehfrau, welche 
bereit ist, alle 14 Tage, eine Wohnung in Charlottenburg 
(3 Zimmer) zu putzen. Lohn Bar 12 € pro Stunde. 
Handy 0175 7665557

Szukamy Pokojówki do naszego hotelu, 20 lub 30 godzin 
tygodniowo, dobre warunki pracy, bardzo miła atmosfera, U-Bahn 
Uhlandstrasse, Adres: Fasanenstrasse 22, Tel: 0151 11679231

Senioren Ehepaar sucht deutschsprachige Pflegekraft mit 
Haushaltsunterstützung für an Demenz erkrankte Ehefrau. 
Tel.: 0172 3007880

Szukam mobilnej masażystki dojeżdzającej do domu klienta. Komfort 
pracy zapewniony, posiadam swój leżak. Oferuję pracę 1-2 razy 
w tygodniu dwie osoby. Wymagana komunikatywna znajomość języka 
niemieckiego. Proszę dzwonić pod numer telefonu: 0151 57119393 
wyłącznie w godzinach 17.00 – 19.00

Poszukujemy pielęgniarek do medycznej opieki od zaraz 
w Schöneberg, Rudow, Spandau i Lichtenberg. Atrakcyjne 
wynagrodzenie i dobre warunki pracy, indywidualne godziny pracy!  Tel: 
0159-05411641 lub mail na info@berlinconsultant.de

Spotkam się chętnie z dobrym informatykiem zb. studentką, która 
poświęci mi odpłatnie kilka godzin. Berlin Reinickendorf. Mobil tel.: 0157 
84894000

 
Szukamy do hotelu przy Kurfürstendamm, U-Bahn Uhlandstrasse, 
pomocy  do recepcji na 20 godzin/ tyg., w godzinach popołudniowych. 
Konieczna znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Tel.: 0151 
11679 231

Wir suchen einen Elektrotechniker/ Präzisionsmechaniker mit 
Fahrertätigkeit. Bitte melden bei Firma Zeptoring GmbH, 
Herrn Kowalski, Tel.: 0171 4481494

Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze jak i do 450Euro. Hauselfen GmbH, Tel.: 030 
97893672, mail:kontakt@hauselfen.com

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

Szukam pracownika posiadającego sprzęt oraz wiedzę gwarantującą 
profesionalne wykonanie mycia okien w obiektach firmowych 
i prywatnych. Wymagana znajomość języka niemieckiego. Proszę 
dzwonić pod numer telefonu: 0177 6854450

Deutsches Rentner Ehepaar sucht eine Massourin. tel 030 3933445

NAUKA / PRACA

Aplikuj
teraz!

Firma Ingram Micro w Großbeeren k. Berlina zatrudni pracowników magazynowych.
Oferujemy umowe na pełen etat (pierwsza umowa na 1 rok) oraz stałe wynagrodzenie 
w wysokości 1738,75 Euro brutto (+25% dodatku za prace na zmianie nocnej).
Wymagamy gotowości do pracy w systemie 3 – zmianowym.
Nie zapewniamy zakwaterowania oraz dojazdów do pracy.
Prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres: jobs.gbpl@ingrammicro.com
Kontakt w języku polskim: 033 701 299 330

Renomowana Firma szuka
BRUKARZY 

na Gewerbe. 13-15 € / godz.
artur@rechlinski.eu, tel.: +49 151 244 68089

Betoniarnia zatrudni osoby na stanowisko operator pompy 
budowlanej oraz operator wezła betoniarskiego.

Wynagrodzenie: 15 € / godz. brutto
 Umowa o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie 

inne dodatki socjalne. Możliwość zakwaterowania.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

info@germanygroup.de , 0049  151 58754338

Interessenten bitte melden unter
Tel.: +49 30 4613010 oder, info@sozialstation-biedermann.de

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wielu radosnych chwil  w nadchodząc ym 2020 roku!

Ambulanter P�egedienst in Berlin-Wedding 
sucht: P�egefach- und –hilfskräfte, 
Reinigungskraft Festanstellung, 
super Team, gute Bezahlung Festanstellung, 
super Team, gute Bezahlung

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

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

Nauczanie / Konsultacje językowe / Tłumaczenia
Niemiecki / Angielski / Polski

kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych
DaF - BAMF Zulassung

Tel.: 0176 8742 8939
E-Mail: info@languagebalance.com
www.languagebalance.com

Zajęcia indy widualne lub w bardzo małych grupach. 
Dla dorosłych w każdym wieku. Zapraszam.
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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

Praca w 4* Hotelu

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

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

3B Berlin Premium Hotelservice GmbH

(Centrum Berlina, 
Charlottenburg, Lichtenberg)

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

•  Premia za jakość
•  Również bez doświadczenia, bez jęz. niemieckiego

•  Niemiecka umowa o prace
(wszystkie świadczenia)

dla pokojówek i pokojowych

#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
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Wallenroder Str. 1 Haus B

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).

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

ślusarz           spawacz          mechatronik
mechanik przemysłowy          lakiernik

stolarz           montażysta         operator frezarki  
pracownik na taśmie produkcyjnej

magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego
operator frezarki         operator maszyn CNC

(operator obrabiarki skrawającej) m/w/d

Z nami rozwiniesz skrzydła!
Z nami osiągniesz swój zawodowy sukces!

Jesteśmy �rmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmującą się 
doradztwem personalnym.

Dla naszym klientów w Berlinie i w Leipzig Bräse & Hagedorn GmbH poszukujemy 
pracowników na stanowisko:

Oferujemy: umowę na czas nieokreślony z ponadprzeciętnym wynagrodzeniem 
(umowa na niemieckich warunkach BAP), dodatki świąteczne (zgodnie z umową 

taryfową), długoterminowe zatrudnienie, wszystkie umowy z naszymi pracownikami 
zawieramy na podstawie przepisów ZBZA/DGB (Tarifvertrag)

Nasze oczekiwania: znajomość j.niemieckiego w stopniu komunikatywnym wymagana

Praca bez zakwaterowania

Berlin Adresse:
Bräse &  Hagedorn GmbH
Kapweg 5, 13405 Berlin- Reinickendorf
Tel.: 0049 30 49 85 710-1
Fax: 0049 30 49 85 710-29
info@braese-hagedorn.de
www.braese-hagedorn.de

Leipzig Adresse:
Bräse & Hagedorn GmbH
MaxicoM-Business-Center, Messe-Allee 2,  
04356 Leipzig, 3. Etage, Raum 341
Tel.: 0049 341-678-27272
Fax: 0049 341-678-28272
leipzig@braese-hagedorn.de
www.braese-hagedorn.de

Zainteresowanych prosimy o kontakt 

GmbH

P O L S C Y  S T U D E N C I  W  B E R L I N I E .
Budujemy dla polskiej społeczności w Berlinie dział 

sprzedaży, doradztwa i wsparcia w dziedzinie dotacje, 
oszczędzanie i zabezpieczenie.

OFERUJEMY NOWA PERSPEKTYWĘ, MOŻLIWOŚCI LUB DODATKOWY 
DOCHÓD. W branży z przyszłoscia. Prace, która daje przyjemność, 

możliwość rozwóju osobistego, cenne doświadczenie sprzedaży poprzez 
indywidualne szkolenie. Z przyjemnością porozmawiamy o różnych 

możliwych aplikacjach podczas osobistego spotkania.

ZADZWOŃ DO NAS
ADAM PASTERNAK  01631906295

SZUKASZ NOWEJ MOŻLIWOŚCI KARIERY, ciekawej pracy 
dającej zadowolenie, Ty decydujesz kiedy pracujesz i sam ustalasz 

sobie czas wolny. Lukratywnego wynagrodzenia. Doradzamy 
i pośredniczymy w dziedzinie usług �nansowych. 

POSZUKUJEMY PARTNERÓW DO:
·   OBSŁUGA KLIENTA
·   POZYSKIWANIE I WSPARCIE 
    KLIENTÓW

·   EDUKACJA I SZKOLENIE
·   MARKETING I ZARZĄDZANIE

W osobistej rozmowie dowiesz się, jakie 
możliwości oferujemy. 

Prosimy o kontakt: Piotr Pliszka  01637313759, 
Adam Pasternak  01631906295

Tel.: 030 / 88714447

Zatrudnie �zjoterapeutów z uznanym 
dyplomem na cały, pół etatu bądź minijob. 
Okręg Zehlendorf, Lichterfelde i Kudamm.  
Zgłoszenia na: physiokudamm@web.de                                                                                
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Nasza powszednia wieża Babel
Coraz bliżej święta!

Dla mnie jedną z największych różnic kulturowych 
między Polską a Niemcami, jest sposób w jaki w obu 
krajach przeżywa się czas adwentu. Jako dziecko  
w adwencie w Polsce codziennie przed lekcjami po-
grążony w egipskich ciemnościach chodziłem na rora-
ty. Słodycze zaś, które się nam w tym czasie „nawinę-
ły”, pokornie odkładaliśmy do pudełka, na święta – bo 
prawdziwa radość i świętowanie jest dopiero w Boże 
Narodzenie. A adwent to taki trochę post, tyle, że bez 
powagi, zadumy i smutku jak w Wielkim Poście.

Po zachodniej stronie Odry z celebrowaniem nie cze-
ka się do wigilii, a z wybuchem świątecznej radości 
aż do pasterki . Kalendarze i wieńce adwentowe, 
świece, góry słodyczy i piosenki bożonarodzeniowe 
(te znane z popkultury ale też tradycyjne niemieckie 
kolędy) oraz jarmarki bożonarodzeniowe towarzy-
szą nam już od ostatniego weekendu w listopadzie! 
Ba, w niektórych domach pojawiają się już wtedy 
przystrojone świątecznie choinki. 

Co kraj, to obyczaj. Starajmy się czerpać z bogactw 
obu tradycji – każdy na swój indywidualny sposób 
i wedle upodobania.

Wyjątkowy kalendarz adwentowy

Można nawet tchnąć nieco świeżości i nowości 
w dostojne tradycyjne rytuały. Takim pomysłem jest 
na przykład językowy kalendarz adwentowy dla na-
szych szkolnych dzieci. One znają już te kalendarze, 
gdzie za każdymi drzwiczkami kryją się czekoladki, 
albo drobne zabawki, tudzież zestawy klocków zna-
nej firmy. Zaskoczmy nasze pociechy w tym roku 
i przygotujmy im specjalny i indywidualny kalendarz 
adwentowy. Do kieszonek albo woreczków oznaczo-
nych cyframi kolejnych dni adwentu, powkładajmy 
krótkie liściki ze wskazówką, gdzie ukryta jest drob-
nostka przeznaczona na dany dzień. 

Na przykład: Kochana Aniu, dziś zaczyna się ad-
went. To wyjątkowy czas w roku. Chcemy, żebyś 
go dobrze rozpoczęła i wspólnie z nami cieszyła 
się nim. Na początek ukryliśmy dla Ciebie niespo-
dziankę w szafie z ubraniami. Ciekawe, czy ją 
znajdziesz? Mama i Tata.
Te liściki wcale nie muszą być długie. Wystarczą 
dwa, trzy zdania. A radość z takiego zadaniowego 

kalendarza będzie większa. Co więcej, można mieć 
nadzieję, że w ten sposób narodzi się nowa rodzinna 
tradycja, która zbliża dzieci i rodziców do siebie. Co 
więcej, umacnia i pogłębia relacje z językiem polskim 
– poprzez korzystanie z niego i ćwiczenie w sytuacji 
głęboko emocjonalnej.

Od nas rodziców, czy dziadków wymaga to poświę-
cenia czasu – przygotowanie takiego kalendarza, ale 
cóż możemy dać naszym pociechom więcej niż czas 
i własne staranie. To tylko jeden przykład na kreatyw-
ny kalendarz. W intrenecie znajdziemy całą gamę po-
mysłów na inne tego typu kalendarze oraz na to, w jaki 
sposób wykorzystać ten czas, aby wzmocnić kompe-
tencje językowe naszych dwujęzycznych dzieci.

Moc kolędowania

Było o adwencie a teraz będzie o świętach. Święta 
Bożego Narodzenia w polskiej tradycji to niewyczer-
pane źródło bogactw duchowych, kulturowych (tu 
zaliczamy też te kulinarne) oraz językowych. Dlatego 
nie przegapmy tej wspaniałej okazji, by przekazać 
naszym dzieciom największe skarby naszego języ-
ka. Najlepszą okazją ku temu jest kolędowanie. Te 
żywe, radosne, pełne  ekspresji i plastycznych ob-
razów pieśni są arcydziełami naszej kultury, którym 
trudno jest się oprzeć, stojąc nawet z boku.

Śpiewajmy naszym dzieciom, śpiewajmy z naszymi 
dziećmi. Jeśli sami przed tym mamy opory albo nie 
wierzymy w nasze zdolności wokalne, poszukajmy 
okazji do wspólnego kolędowania – z rodziną, ze 
znajomymi, czy przy polskich parafiach. Nawet jeśli 
wszystkie te warianty wydają nam się zbyt „dra-
styczne”, słuchajmy przynajmniej polskich kolęd. 
Niech to będzie słuchanie wspólne w świąteczne 
popołudnie, celebrowane, a nie gdzieś tam w tle. 
Można zapalić świece, podać smakołyki, usiąść 
z herbatą, zgromadzić się w jednym pomieszcze-
niu. I zasłuchać się aż do nieobecności. Korzyści 
z takiego celebrowania tego wyjątkowego czasu, 
będą daleko większe niż tylko te językowe!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia peł-
nych radości ze wspólnego czasu, życzę 
Państwu – wszystkim Czytelniczkom i Czytel-
nikom Kontaktów -  w imieniu swoim i grona 
nauczycielskiego naszej szkoły. 

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

Hubert Kopeć 

Autor jest absolwentem Wydziału Polonisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem zaj-
mującym się tematem wielojęzyczności u dzie-
ci. Prowadzi kursy nauki języka polskiego dla 
dzieci i dorosłych w szkole językowej Polka Dot 
w Berlinie.
 
Od 8 stycznia 2020 zapraszamy na zajęcia 
dzieci w środy o godzinie 16.15. Szczegóło-
we informacje na stronach naszej szkoły. Na-
tomiast na wszelkie pytania dotyczące tematu 
dwujęzyczności chętnie udzielamy odpowiedzi 
pod adresem: hubert.polka.dot@gmail.com

NAUKA / PRACA

C Z Y  C H C E S Z  Z R O B I Ć  W I Ę C E J  Z E  S W O J E G O  
Ż Y C I A ? ?  S K O N TA K T U J  S I Ę  Z  N A M I .

OFERUJEMY WSPANIAŁE MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE 
zarówno dla pracy dodatkowej, jak i główne źródło dochodu.

Konsultant-tka/ obsługa klienta ubezpieczenie na życie i majątku, 
Szkoleniowiec w zakresie budowania partnerów biznesowych

Oferujemy kształcenie, podnoszenie kwali�kacji i szkolenia 
indywidualne. Na pierwszym spotkaniu chcielibyśmy 

poznać Ciebie i Twoje cele.

PROSIMY O KONTAKT
PIOTR PLISZKA  01637313759

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

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!!!
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Jak pomagać bezdomnym?
Wojciech Greh z Berliner Stadtmission – gosciem Tomasza Kyci 
w studiu COSMO – Radio po polsku

Widać ich coraz częściej na ulicach dużych niemieckich miast: 
polskich bezdomnych. Według różnych szacunków tylko na 
ulicach Berlina jest ich ok. 2 tysięcy. Od dwóch lat Senat kładzie 
większy nacisk na współpracę z polskimi władzami i organizacjami 
charytatywnymi, by tym bezdomnym pomóc. Pomysły są różne. 
Berliner Stadtmission akurat polską organizacją nie jest, ale pracują 
w niej Polacy zatrudnieni jako fachowa pomoc dla bezdomnych. 
Jednym z nich jest Wojciech Greh, który do niedawna mógł być 
kojarzony z fundacją BARKA, a nie z Berliner Stadtmission.

Co się zmieniło?

Z Fundacją BARKA współpracowałem w ubiegłym roku przez osiem 
miesięcy i w tym samym czasie byłem na pełnym etacie w Berliner 
Stadtmission. Moja praca w BARCE to był typowy streetwork. W tym 
czasie wraz z partnerem z BARKI pomogliśmy wrócić do Polski 25 
osobom. W pracy z bezdomnymi głównymi specjalistami w Berlinie są 
takie organizacje jak Caritas i Berliner Stadtmission. BARKA dopiero 
wkracza tu do miasta. BARKA ma duży dorobek, bo w Polsce jest od 
30 lat, a w Europie od dwunastu. Ale według mnie to nie wystarcza, by 
wejść na dane terytorium i powiedzieć, że „my mamy doświadczenie i my 
to lepiej robimy”. Każdy kraj i każde terytorium ma swoje wymagania. 
Również tu, w Berlinie, BARKA musi przedstawić koncept działania. Nie 
wystarczy powiedzieć, że w styczniu jest zimno i przebywamy na ulicach 
Berlina, by pomóc bezdomnym. Trzeba umieć zawiązać kooperację 
z istniejącymi tutaj instytucjami. Poza tym BARKA musi mieć zarząd, 
którego członkowie są nie tylko z Polski, ale także stąd. I wreszcie, 
aby BARKA mogła zaistnieć w Berlinie, musi mieć wykwalifikowanych 
pracowników socjalnych. Przyjeżdżający z Polski pracownicy socjalni 
muszą wpierw zdobyć uwierzytelnienie i oczywiście znać na dobrym 
poziomie język niemiecki.

Ale co konkretnie krytykuje Pan w pracy BARKI na ulicach Berlina?

Ja tego nie chcę nazywać krytyką. Chodzi mi o to, że BARKA jest 
nastawiona na powroty, czyli zmotywowanie bezdomnego, by powrócił 
do Polski, do ośrodków BARKI. Tymczasem na przykład my w Berliner 
Stadtmission proponujemy tzw. wzrost człowieka. Spotykamy na ulicy 
bezdomnego albo przychodzi on do nas i realizujemy z nim cele. 
Przykładowo: chcę odzyskać pracę, chcę mieć miejsce do spania 
i w końcu trzeci punkt – chcę wrócić do kraju. To bardzo ważne, bo 
również berlińskie organizacje mają programy powrotów do Polski.

Ale rozumiem, że jednym z głównych zarzutów jest to, że BARKA 
skoncentrowała się wyłącznie na powrotach, a nie na długofalowej 
pomocy bezdomnym Polakom w Berlinie?

Siła BARKI leży głównie w powrotach, trudno jej to zarzucać. Ale dobrze 
by było, gdyby BARKA miała też miejsca dla powracających. Niemieckie 
organizacje po usłyszeniu słowa BARKA chcą kooperować, bo myślą, że 

ta fundacja ma miejsca dla bezdomnych. Ale z mojego doświadczenia 
wynika, że tych miejsc w Polsce brakuje. BARKA zresztą nie jest dla 
wszystkich bezdomnych.

Dlaczego?

Na ulicy są cztery grupy osób. Pierwsza to grupa osób uzależnionych 
od narkotyków lub alkoholu. Druga to grupa ludzi zagubionych, często 
oszukanych przez pracodawcę, którzy już nie chcą wrócić do Polski 
do swojej rodziny. Tu też krok po kroku zaczynają się kłopoty typu 
koledzy i alkohol. Trzecia grupa to osoby zaginione, które uciekają 
z różnych przyczyn, czasem przed prawem, czasem ponieważ są chorzy 
psychicznie itp. I wreszcie czwarta grupa to osoby schorowane, których 
nie obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Takie osoby nie chcą wracać 
do Polski, ale muszą, bo nie mają w Niemczech żadnych środków na 
leczenie.

No dobrze, ale BARKA twierdzi, że pod Poznaniem mają warunki, 
by takie osoby przyjąć. Zresztą, Pan też pomógł 25 osobom tam 
pojechać.

Ja myślę, że BARKA nie jest dla ludzi młodych, nawet dla ludzi od 30 do 
50 roku życia. Oni mają potencjał, by pracować. BARKA jest wspólnotą, 
do której się należy. Tam można pracować w kuchni, w polu albo w lesie. 
Ale nie ma tam rozwoju danego człowieka, czyli tego, co my, pracownicy 
socjalni, oferujemy w Niemczech, kiedy szukamy dla niego pracy. Nie 
ma tam trenerów, którzy udostępniliby komputer, by dany człowiek sam 
spróbował poszukać sobie pracy. Myśmy w ubiegłym roku pomogli 
powrócić 25 osobom do ośrodka BARKI w Polsce. Według moich 
informacji zostało z nich tam tylko 5 osób. A gdzie się podziewa reszta? 
Ja teraz w ramach Berliner Stadtmisison kieruję bezdomnych do Polski, 
ale do ośrodków, w których widzę działanie. Nie wysyłamy ludzi na 
telefon, tylko sprawdzamy te ośrodki osobiście. Przykładem jest fundacja 
RONDO w Zielonej Górze, gdzie zawiozłem 23-letniego mężczyznę. 
Ważnym było, aby jedna i druga strona się spotkały i zaakceptowały. 
I ta fundacja miała dla niego plan. Po dwóch dniach znaleźli mu staż 
jako pomocnik kucharza. I zaznaczyli, że będzie u nich tylko przez rok, 
czyli nie będzie należał do wspólnoty przez całe życie, ale stanie się 
osobą resocjalizowaną i usamodzielnioną. Drugą taką organizacją jest 
CARITAS w Poznaniu, która zapowiedziała, że z danym bezdomnym 
z Berlina sporządzi umowę celów bliższych i celów dalszych. Do tych 
bliższych należy ewentualna terapia antyalkoholowa, do celów dalszych 
szukanie pracy i mieszkania. W BARCE brakuje opieki pracownika 
socjalnego i opieki psychologicznej.

Zostawmy BARKĘ. Jak wygląda konkretnie pomoc bezdomnym 
Polakom ofiarowana przez Berliner Stadtmission? Czy oni 
przychodzą do was do centrali na Lehrter Strasse, czy szukacie 
bezdomnych na ulicach?

Ja kiedyś pracowałem bezpośrednio na ulicy, teraz bezdomni przychodzą 
do mnie. Mam pod opieką 18 osób, w niemieckim żargonie mówi się 
o „klientach”, choć ja tego nie lubię. Wolę mówić o podopiecznych 
lub gościach. I oni do mnie przychodzą. Pocztą pantoflową rozchodzi 
się, że jest taki pan Wojtek na „Lehrter Plus” albo, mówiąc potocznie, 
w „szczurowni”…

Naprawdę tak mówią? Szczurownia?

Tak, dopytywałem dlaczego i domyśliłem się, że chodzi pewnie o naszą 
piwnicę. Ale dzisiaj ta piwnica nie przypomina już zwykłej piwnicy, jest tam 
normalna noclegownia, do której się schodzi schodami w dół. Bezdomni 
już wiedzą, że jest nas kilkoro mówiących po polsku. Wcześniej w BARCE 
wychodziłem do tych ludzi na ulicę budować zaufanie. To w sumie był 
piękny okres mojego życia. Być może dlatego ci ludzie przychodzą teraz 
do mnie.

Czyli bezdomny Polak na ulicach tak wielkiego miasta, jakim jest 
Berlin ma szansę Was znaleźć? Ma możliwość zgłoszenia się do 
Berliner Stadtmission? Nawet jeśli nie zna języka i struktury miasta? 
Nie trzeba go na tej ulicy odnaleźć?

To głównie oni nas znajdują. Nasza centralna noclegownia ma zimą 160 
miejsc i będzie pełna. Łącznie, cztery nasze noclegownie pomieszczą 
340 osób. I zawsze są pełne. Ta reklama nie jest potrzebna, bezdomni 
informują siebie nawzajem.

A jak wygląda program pomocy bezdomnym w Berliner Stadtmis-
sion?

W mniemaniu Polaków niemiecka pomoc dla bezdomnych to tzw. pomoc 
doraźna, czyli ciepła zupa i ciepły koc. Ja też tak kiedyś myślałem, że 
można to ulepszyć. W Berliner Stadtmision prowadzimy konkretne osoby, 
szukając im pracy. Ale część osób po pierwszej wypłacie nie wraca do 
pracy, lecz na ulicę. Ja nie mam narzędzi, by wysłać je tu na terapię 
i w tym momencie mogłaby się włączyć we współpracę BARKA, kierując 
te osoby na konkretną terapię.

Wojciech Greh - rbb/Tomasz Kycia
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Dlaczego dzieci milkną?
Co robić, kiedy dziecko odczuwa lęk przed mówieniem np. w szkole lub 
przedszkolu? Z ekspertką dwujęzyczności, dr Anną Mróz, rozmawia 
Monika Sędzierska.

Jak definiuje się mutyzm wybiórczy? Kogo dotyczy to zaburzenie?

Mutyzm wybiórczy może dotyczyć każdego dziecka. Jednak u dzieci, 
które żyją w innym kraju niż kraj ich pochodzenia czy pochodzenia 
rodziców, to zjawisko występuje czterokrotnie częściej. Nazwa pochodzi 
od łacińskiego słowa „mutus”, które oznacza „niemy”. Chodzi o sytuacje, 
w których dzieci milkną, odczuwają nieprawdopodobny lęk przed 
mówieniem. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne definiuje to 
zjawisko jako „konsekwentną niemożność mówienia w sytuacjach 
społecznych, w których oczekiwane jest posługiwanie się mową”. 
Dzieci, które w relacjach rodzinnych mówią bez problemu, są żywiołowe 
i opowiadają o swoich przeżyciach w sytuacji, kiedy spotykają się z nową 
osobą, bądź też w grupie, odczuwają niezwykły lęk przed mówieniem. Są 
zupełnie zablokowane na komunikację. Jest to zaburzenie lękowe, które 
ujawnia się poprzez niemówienie. Nie wynika z opóźnienia mowy, czy też 
braku znajomości języka w kontekście dzieci dwu - czy wielojęzycznych. 
Zaburzenia mowy mogą temu zaburzeniu lękowemu towarzyszyć, 
ale same w sobie nie są przyczyną. Również wielojęzyczność nie 
jest tutaj przyczyną, tylko doświadczenie, które wiąże się z różnymi 
etapami życia na emigracji. Często jest związane z różnego rodzaju 
stresem — stresem rodziny, czy też pójściem dziecka, które nie mówi 
w języku otoczenia, do przedszkola. To jest bardzo szczególny moment, 
wymagający niezwykłej opieki i umiejętnego wprowadzenia dziecka w tę 
nową sytuację: przygotowania go, dania mu odpowiednich wskazówek, 
czy też nauczenia paru wyrazów operacyjnych, związanych z potrzebami 
dziecka w życiu przedszkolnym. Najnowsze badania pokazują, że może 
to być również uwarunkowane genetycznie.

Jak konkretnie przejawia się mutyzm u dzieci? W jakich sytuacjach 
rodzice mogą
rozpoznać, że dziecko cierpi na to zaburzenie lękowe?

Charakterystycznym zachowaniem jest unikanie kontaktu wzrokowego, 
a wręcz pragnienie dziecka, by stało się niewidzialnym, żeby nie musiało 
wchodzić w interakcję językową. Presja zdecydowanie wzmaga ten lęk. 
Najtrudniejszą i najbardziej obciążoną komunikacyjną sytuacją są formy 
grzecznościowe, czyli powiedzenie „dzień dobry” czy „do widzenia”. 
To może też być trudne nawet dla dzieci, które nie cierpią na mutyzm 
wybiórczy. Często presja rodziców jest bardzo silna, bo odczuwają 
to jako poczucie wstydu, że dziecko nie potrafi powiedzieć „dzień 
dobry”. Dzieci z mutyzmem wybiórczym mają bardzo często problemy 
z mówieniem o swoich podstawowych potrzebach. To są dzieci, które 
w przedszkolu czy szkole nie korzystają z toalety, nawet do 8 godzin. 
Nie są w stanie jeść w przestrzeni publicznej. Każda wizyta u dentysty 
kończy się dramatem, bo cały obszar ust jest wręcz stabuizowany. To 
jest trudna sytuacja. Dzieci cierpią w milczeniu. Wymagana jest terapia. 
Jeśli spojrzeć od pozytywnej strony — u dzieci z mutyzmem wybiórczym 
wyrabia się nieprawdopodobny zmysł obserwacji. Obserwują, kiedy 
mogą uciec od przymusu mówienia i jakie strategie zastosować. To są też 
dzieci niezwykle empatyczne na krzywdę innych dzieci czy zwierząt. Na 
ogół też cechuje je ogromna wrażliwość i potencjał intelektualny. Jednak 
ta niemożność komunikowania się jest ogromnym lękiem i cierpieniem 
dla tych dzieci.

Mam wrażenie, że w przypadku dzieci dwujęzycznych, czasami 
błędnie tłumaczymy milczenie dziecka z wychowaniem w dwóch 
czy wielu językach. Co powinno być sygnałem ostrzegawczym dla 
rodziców? Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?

W przypadku dzieci wielojęzycznych w ciągu 6 miesięcy pobytu 
w placówce edukacyjnej te kompetencje powinny się już na tyle rozwinąć, 
że dziecko wchodzi w interakcje. To nie muszą być formy skomplikowane 
narracyjnie, ale powstaje wyraźna interakcja i dzieci bardzo szybko 
nabywają proste sformułowania. Jeśli dziecko przebywa w placówce 
edukacyjnej około roku i rodzice otrzymują sygnał, że w ogóle nie mówi, 
to jest to bardzo ważny sygnał alarmowy. Trudno jest to pojąć, bo w domu 
dziecko może być żywiołowe, może rozmawiać, być interaktywne, 
natomiast przestrzeń publiczna wyklucza takie zachowania.

Jakie niesie to ze sobą konsekwencje w dalszym rozwoju dzieci 
dwujęzycznych?

Anna Mróz - rbb/Monika Sędzierska

Dzieci te nie mają możliwości nabywania języka przez interakcje i poprzez 
aktywne mówienie. Nabywają język tylko poprzez sferę słuchową, czyli 
biernie. To przekłada się w bardzo wyraźny sposób na ich kompetencje 
językowe, przede wszystkim na złożoność form narracyjnych.

Jak pomóc dziecku cierpiącemu na mutyzm wybiórczy?

Konieczna jest właściwa diagnostyka i terapia poznawczo-behawioralna 
z psychologiem. Chodzi o obniżenie poziomu lęku poprzez oswajanie 
dziecka z sytuacjami, które wywołują ten lęk. Terapia małych kroków 
polega na włączaniu kolejnych osób z otoczenia dziecka, w których 
obecności dziecko do tej pory nie mówiło. To może być wychowawczyni 
czy sąsiadka. Jest to terapia o tyle trudna, że wymaga zaangażowania 
całego środowiska dziecka. Dlatego ogromnie ważny jest też dialog 
z przedszkolem czy szkołą.

Jestem głosem pokolenia
Maciej Wisniewski rozmawia z mieszkającą w Berlinie wokalistką i pro-
ducentką Mary Komasą, autorką płyt „Mary Komasa” (2005) i wydanej 
w październiku tego roku „Disarm”

Długo czekaliśmy na Twój nowy album...

Ja sama długo czekałam. Cały okres nagrywania płyty to były dwa lata. 
Potem materiał rok przeleżał, czekając na wydanie. Ale na szczęście 
nie nudzę się moimi piosenkami. Bardzo je lubię. Tym bardziej, że 
kiedy album się ukazuje, zaczyna się to, co najlepsze. Spotkania 
z publicznością, granie tych piosenek na żywo. To jest zawsze wisienka 
na torcie. To, że mogę stanąć na scenie i śpiewać swoje własne piosenki, 
to spełnienie marzeń.

Jak powstała płyta „Disarm”?

Najpierw wzorem reżyserów filmowych zrobiłam sobie tzw. moodboard, 
czyli pewien zbiór inspiracji. Wybrałam książki, które będę czytać 
podczas pracy, filmy, które będę oglądać, opery, których będę słuchać 
itd. No i znalazł się tam „Solaris” Stanisława Lema  – dla mnie

To jak mogłaby wyglądać konkretna współpraca BARKI z Berliner 
Stadtmission?

Przede wszystkim BARKA musiałaby mieć konkretny długoterminowy 
koncept. Powroty nie wystarczą, bo ja nie mogę wysyłać na polską wieś 
do BARKI młode osoby z miasta. Przecież one za parę tygodni znów 
wrócą do mnie, do Berlina!

Mary Komasa - EzraPetronio/Warner Music
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Radio COSMO po polsku o godz. 18.00 livestream 
w internecie i na smartfonach w aplikacji WDR
o godz. 22.00 na antenie radia COSMO

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

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

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

najsmutniejsza powieść o miłości, obok minimalistycznych oper Johna 
Adamsa czy „Fedry”
Warlikowskiego, którą widziałam w teatrze w Paryżu. Więc duży 
eklektyzm, jeśli chodzi o pomysły.

I ten duży eklektyzm pomógł Ci lepiej poznać siebie? Bo płyta 
„Disarm” to bardzo osobista wypowiedź.

Absolutnie tak. Te różne inspiracje pomogły mi zdecydować, o czym 
chcę opowiedzieć. Płyta powstała w szczególnym dla mnie momencie. 
Przekraczałam magiczną 30-kę, przeżyłam coś, co można by nazwać 
przemianą albo nawet buntem. Nigdy wcześniej nie zadawałam sobie 
pytań w rodzaju: Kim jestem? Co chcę robić na tym świecie? Czy mój 
głos zostanie usłyszany? Czy to, co robię, ma sens? Te pytania wcześniej 
oddalałam od siebie, aż w końcu musiałam się z nimi skonfrontować i ta 
płyta jest efektem mojego dialogu ze sobą.

Ale również Twojego dialogu z otaczającą nas rzeczywistością.

Tak, bo kiedy nagrywałam płytę, i w Polsce, i na świecie bardzo szybko 
następowały wielkie zmiany. Dzięki konfrontacji z tymi problemami 
odkryłam, że mam głos i że on się liczy. Kiedy chodziłam na Czarne 
Marsze, byłam po prostu zadowolona, że angażuję się w słusznej sprawie. 
Tymczasem okazało się, że protest spowodował, że nowelizacja ustawy 
antyaborcyjnej nigdy nie trafiła do Sejmu. Kiedy zaczęliśmy nagrywać 
płytę w Londynie, z moimi angielskimi producentami żartowaliśmy sobie 
z brexitu, a po kilku miesiącach stał się on realnym zagrożeniem. Zdałam 
sobie sprawę, że płyta powstaje w przełomowych czasach i od naszego 
pokolenia zależy, czy chcemy w tych zmianach aktywnie uczestniczyć, 
czy chcemy się tylko im przyglądać.

Ale czy to pokolenie nie stoi na straconej pozycji? Pierwsza 
piosenka na albumie rozpoczyna się słowami: „Nie ma dla nas 
nieba, mamy tylko ten moment (...), nie została nam nawet nadzieja”.

Jedną z inspiracji do powstania tej płyty był Berlin, w którym mieszkam 
już od ponad 10 lat. Tutaj niejedno pokolenie mogło się z takim tekstem 
skonfrontować. I nie zawsze ludzie, którzy je sobie zadawali, decydowali, 
że chcą swoje życie i świat wokół siebie zmieniać na lepsze. A ja mam 
swój głos i go wykorzystuję. Wypowiadam się na tematy, które mnie bolą 
i są dla mnie ważne. Dlatego jestem głosem tego pokolenia 30-latków, 
o którym śpiewam. Chcę opowiadać o tym, żebyśmy się rozbroili 
z konfliktów wokół nas, o tym, że możemy kochać siebie i wyleczyć 
siebie i świat.

Brzmi to co najmniej utopijnie w czasach brexitu, Trumpa, 
populizmu i homofobii...

... ale jednocześnie w czasach Grety Thunberg. Wierzę, że dzięki takim 
jednostkom jesteśmy w stanie zmienić świat na lepsze. Wspomniałeś 
o homofobii. Dla mnie walka o prawa mniejszości seksualnych to jest 
tor, który wyznacza moją karierę, tor, którym chcę iść jako artystka. 
Dlatego z moją przyjaciółką Anją Rubik nagrałam teledysk do piosenki 
„Be A Boy”, w którym całują się również homoseksualne pary. Tworząc 
ten film, starałyśmy się stworzyć oazę dla ludzi, którzy się kochają – 
niezależnie od płci, miejsce, w którym mogą poczuć się bezpiecznie, 
wysłać sygnał, że także poza społecznością LGBT są ludzie, którzy 
popierają ich prawa.

Á propos filmu. Jak to się stało, że jeszcze przed premierą Twojej 
płyty w Niemczech, aż cztery piosenki zabrzmiały w niezwykle 
popularnym serialu „Tatort”?

Wstyd się przyznać, ale wcześniej nie znałam „Tatortu” i nie miałam 
pojęcia, jakim kultowym uwielbieniem ten serial cieszy się w Niemczech. 
Jeden z odcinków reżyserował mój dobry znajomy, Piotr Lewandowski. 
Kiedy puściłam mu materiał z niewydanej jeszcze płyty, odpowiedział, 
że taka muzyka znakomicie pasowałaby mu do filmu. Wykorzystał 
fragmenty czterech piosenek i z tego, co wiem, oddźwięk publiczności 
też był bardzo dobry.

Dziękuję za rozmowę

Śpiewam o uczuciach
Mieszka w Berlinie, przygotowuje się do matury, a jednocześnie nagry-
wa profesjonalną płytę. „Moje teksty mówią między innymi o przeżyciach 
nas, nastolatków” – mówi Zofia Charchan.

Rok temu na naszej antenie zapowiedziałaś wydanie twojej EPki, 
takiej „mniejszej” płyty, a teraz trzymasz ją w ręku.

Tak i bardzo się cieszę. Płyta ma tytuł „Illusion” i jest jakby wprowadzeniem, 
czy też zapowiedzią mojego debiutu „Flashback to Reality”, nad którym 
nadal pracuję, ale to będzie dłuższy proces.

O czym śpiewasz na „Illusion”?

Najwięcej utworów napisałam o uczuciach. Ale na płycie znalazły się 
utwory o trudnych chwilach w życiu człowieka, o chorobach, o utracie, 
o zmianach, o niepowodzeniach. Ale z drugiej strony też o tym, że 
trzeba być silnym i z tymi momentami się zmierzyć. To są oczywiście 
moje własne kompozycje, moje teksty, głównie bazujące na moich 
doświadczeniach lub obserwacjach. Staram się być bardzo szczera. 
Ta szczerość w muzyce i tekstach pomaga mi osobiście przepracować 
niełatwe dla mnie chwile.

To było twoje pierwsze doświadczenie w studiu. Jak się czułaś 
podczas nagrywania?

Nie ukrywam, że nie było to łatwe. Nagrywanie w studiu to ciężka praca. 
Z jednej strony zdajesz sobie sprawę, że twój pobyt w studiu to również 
czas i praca innych ludzi, z drugiej stronny chcesz, żeby efekt końcowy 
był jak najlepszy. Więc trzeba z siebie dać wszystko i to w określonym 
czasie. To jest prawdziwe wyzwanie. Wyzwaniem była też pogoda. 
Nagrywaliśmy latem. A było chyba lato stulecia. Było strasznie gorąco. 
Warunki były ekstremalne, bo studio jest na poddaszu. Ale dzisiaj traktuję 
to bardziej jako przygodę niż udrękę.

Na twojej płycie pojawiają się inni muzycy. To coś nowego dla 
ciebie. Dotychczas pracowałaś solo. Trudno było Ci oddać pełną 
kontrolę nad twoimi utworami?

Musiałam nad tym pracować. Łatwe to nie jest. Ale pomogli mi w tym 
moi przyjaciele. Słuchali nagrań i upewnili mnie, że dograne ścieżki 
dźwiękowe z innymi muzykami są bardzo dobre. Zresztą to byli bardzo 
dobrzy muzycy i miałam do nich pełne zaufanie. Dzisiaj bardzo się cieszę 
ze współpracy z nimi i z efektu tej pracy na płycie.

Kontakt z artystką: zofia-charchan.de

Zofia Charchan - rbb/Adam Gusowski
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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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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 :
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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

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

SPRZEDAM PRAKTYKĘ LEKARSKĄ OGÓLNĄ

w atrakcyjnej dzielnicy BERLINA
STEGLITZ  –  ZEHLENDORF .

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
Fax:  +49 030  797  44  964

E-mai l :  fa lkner in@googlemai l . com
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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

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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ZDROWIEZDROWIE

PORADY 
Z NASZEJ POLSKIEJ APTEKI

Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć państwu te-
mat nadciśnienia tętniczego. Jest to nie-
wątpliwie groźna choroba cywilizacyjna, na 
którą cierpi wiele osób. Nieleczona może 
prowadzić do poważnych zmian naczynio-
wych, zmian w mięśniu sercowym, w ner-
kach oraz innych narządach wewnętrznych. 
Tym artykułem chcemy zwrócić Państwa 
uwagę na wasze ciśnienie. Warto je syste-
matycznie kontrolować, a w przypadku nad-
ciśnienia udać się do lekarza. W naszych 
aptekach chętnie zmierzymy Wam ciśnie-
nie, wyjaśnimy jak należy je prawidłowo 
mierzyć, dostaniecie Państwo od nas zeszyt 
do codziennej kontroli ciśnienia, doradzimy 
w zakupie ciśnieniomierza. Wszystko pro-
fesjonalnie, rzeczowo, w miłej atmosferze 
i oczywiście bezpłatnie.
Kilka słów o ciśnieniu krwi i nadciśnieniu 

Nadciśnienie jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. 
Charakteryzuje się ono zbyt wysokim ciśnieniem krwi w stosunku 
do wartości uznawanych za normę. Niekontrolowane nadciśnie-
nie znacząco zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Może ono 
być przyczyną wystąpienia niewydolności i zawału serca, udaru 
mózgu, niewydolności nerek, a także uszkodzenia wzroku. Jest 
to zdradliwa choroba, ponieważ przez długi czas nie daje ob-
jawów i osoba nią dotknięta może przez długi czas cieszyć się 
dobrym samopoczuciem, mimo postępujących szkód w organi-
zmie. Jest to też powodem bagatelizowania nadciśnienia przez 
pacjentów, ponieważ przez to, że „nie boli” nie widzą potrzeby 
pójścia do lekarza i rozpoczęcia leczenia.

Czynniki ryzyka

Obok predyspozycji genetycznych kluczowe znaczenie dla roz-
woju nadciśnienia mają czynniki środowiskowe. Nadwaga, nie-
wystarczająca aktywność fizyczna, zła dieta, zbyt duże spożycie 
soli, tłuszczu i alkoholu zwiększają ryzyko zachorowania na nad-
ciśnienie. Osoby, u których występują te czynniki ryzyka, powin-
ny przyłożyć szczególną uwagę do swojego stylu życia. Zmiana 

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

Alte Roland Apo-
theke, 

Turmstr. 15 
10559 Berlin 

Moabit 
(dojazd: metrem U9 
Turmstr., autobusy: 

123, 187)

Apotheke am 
Anton-Saefkow-

-Platz, 
Anton-Saefkow-

-Platz 8, 
10369 Berlin 
Lichtenberg 

(dojazd: tramwajem 
M8 z Rosa-Luxem-

burg-Platz)

CHIRURG PLASTYCZNY W SŁUBICACH (90 KM  OD BERLINA)

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

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

www.esculap-service.de

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

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

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

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

nawyków żywieniowych, ruch i regularne pomiary ciśnienia są 
niezbędnymi elementami profilaktyki nadciśnienia.

Wartości i klasyfikacja ciśnienia tętniczego

Ciśnienie tętnicze krwi jest to siła nacisku krwi na ściany tętnic. 
Do jego opisu służą dwie wartości. Pierwszą z nich jest ciśnie-
nie skurczowe – jest to ciśnienie podczas skurczu komór serca, 
kiedy krew jest wtłaczana do tętnic. Drugą jest ciśnienie roz-
kurczowe, czyli podczas rozkurczu serca. Optymalne wartości 
ciśnienia to takie, które mieszczą się w granicach 120 mmHg 
dla ciśnienia skurczowego oraz 80 mmHg dla rozkurczowego. 
Zakres 120-129 mmHg ciśnienia skurczowego i 80-84 mmHg 
rozkurczowego uznaje się za prawidłowy. Ciśnienie w przedziale 
130-139 mmHg oraz 85-89 mmHg określa się jako wysokie, ale 
jeszcze prawidłowe. Powyżej tych wartości można mówić o nad-
ciśnieniu, które można podzielić na 3 stopnie. Stopień pierwszy, 
przy wartościach 140-159 mmHg oraz 90-99 mmHg, to nadci-
śnienie łagodne. Wartości w przedziale 160-179 mmHg oraz 
100-109 mmHg są określane jako nadciśnienie umiarkowane. 
Powyżej 180 mmHg ciśnienia skurczowego i 110 rozkurczowe-
go mówi się o nadciśnieniu ciężkim.

Prawidłowy pomiar ciśnienia

Regularnie mierzenie ciśnienia tętniczego krwi jest ważnym ele-
mentem profilaktyki oraz kontroli już istniejącego nadciśnienia. 
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak we właściwy sposób 
mierzyć ciśnienie. Aby pomiar był wiarygodny, należy pamiętać 
o następujących zasadach. Przed dokonaniem pomiaru należy 
pozostać przez parę minut w spoczynku. Nie powinno się mie-
rzyć ciśnienia bezpośrednio po posiłku, wypiciu kawy lub zapa-
leniu papierosa. Pomiar przeprowadza się w pozycji siedzącej, 
z podpartymi plecami, trzymając stopy na podłodze. W przy-
padku ciśnieniomierza naramiennego mankiet zakłada się nad 
zgięciem łokciowym, a przedramię podczas pomiaru powinno 
leżeć podparte. Mierząc ciśnienie aparatem nadgarstkowym, 
urządzenie zapina się na nadgarstku, łokieć powinien być pod-
party, a nadgarstek uniesiony tak, aby mankiet znajdował się 
na wysokości serca. Podczas pomiaru nie powinno się mówić 
ani poruszać.

mgr farm. Marek Marciniak
mgr farm. Szymon Szczepaniak
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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 / INNEUSŁUGI / INNE

G A B I N E T  KO S M E T YC Z N Y  O F E RU J E
Profesjonalne usługi twarzy, rąk oraz nóg.
Mikrodermobrazje, mozoterapie igłową, 

kwasy medyczne, BB-Glow,
(podnoszenie wrastających się paznokci)

J.Wamhoff Steglitzer Damm 48 12167 Berlin
www.beautydermakosmetik.de

015771909959
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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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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

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!

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

Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne 
i relaksacyjne. Tel.: 0163 7882447

Ich übernehme die ganze Hausarbeiten, Putzen, Fensterreinigung, 
etc. Ich kann auch gerne Gesellschaft leisten, begleiten beim 
Einkaufengehen, Ärztegängen, etc. LG Matheus, 28 J. 
Tel.: 0151 63557967

Autoholowanie oraz transport aut. Tanio, szybko, rzetelnie. 
Tel.: +49 152 11946588

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

Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem, 
Gewerbeamtem, Kindergeld, Elterngeld,Wohngeld, wizyty 
w urzędach, meldunki, pisma urzędowe i odwołania, wypełnianie 
formularzy oraz pomoc przy wizycie u lekarza. 
Tel.: 030 60307603, kom.: 0177 5642472

Autoholowanie oraz transport aut. Tanio, szybko, rzetelnie. 
Tel.: +49 152 11946588

Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków. 
Ważne: rodzaje i dobra jakość zastrzyków. Podróbki bez długich 
efektów. 20 letnie doświadczenie. Info tel.: 030 33607495, 
kom.: 0171 6813278

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

Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek, Podstrzykiwanie 
kwasem hyaluronowym; Mezoterapia igłowa; regeneracja 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, Internetu/ 
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 - rekonstrukcja 
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

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

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   

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

Biuroservice POLONEZ - pomoc w załatwianiu wszelkich 
spraw urzędowych, prowadzenie korespondencji, pisanie 
rachunków, upomnień i pism urzędowych. Zakładanie firm 
(Gewerbe), adres do korespondencji itp. ...
Biuroservice POLONEZ 
(w pomieszczeniach redakcji KONTAKTÓW)  
Tel.: 030 343 90 574 lub kom. 0152 189 54 868
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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

Próby z włosa (Haarproben), kontrola mo-
czu (Urinkontrollen) czy kontrolowane pi-
cie?

Jak już wspominałam w poprzednim arty-
kule, jazda pod pływem alkoholu prowadzi 
do obowiązku przystąpienia do badania 
MPU. W trakcie badania MPU następuje 
sformułowanie odpowiedniej hipotezy (Hy-
pothese A1-A5) odpowiadajcej na pytanie, 
w jakim stopniu dotyczy klienta problem 
alkoholowy. Do każdej hipotezy przypisane 
są odpowiednie kryteria. Spełnienie ich jest 
niezbędne, aby pozytywnie zdać badanie 
MPU. Jednym z wymagań, jak już wspomi-
nałam w poprzednim artykule, jest okaza-
nie się dowodem na swoje życie w trzeź-
wości. Takim dowodem jest zaświadczenie 

wydane przez uprawnione do tego laboratorium, w którym pod-
pisuje się umowę o abstynencji i podczas jej trwania nie stwie-
dzono obecności alkoholu. Wymagany czas abstynencji zależy od 
tego, jaka diagnoza (Hypothese A1-A5) została postawiona. Za-
nim jednak przystąpimy do programu abstynencji, należy zrezy-
gnować z wszelkich produktów zawierających alkohol (żywność, 
lekarstwa, kosmetyki, środki do higieny ust) jak również z piwa/
wina/szampana bezalkoholowego. Badanie na obecność alkoholu 
(EtG) można przeprowadzić zarówno z włosa, jak i z moczu. Kon-
trola moczu albo próby z włosa to jedyne akceptowane dowody 
dla MPU, potwierdzające rezygnację z alkoholu.

Tutaj postaram się przybliżyć różnicę pomiędzy badaniem z mo-
czu a badaniem z włosa. W przypadku badania z moczu, czas 
trwania takiego programu to najczęsciej 4 próby w ciągu 6 mie-
sięcy lub 6 prób w ciągu 12 miesięcy. EtG od ostatniego picia jest 
wykrywalny w moczu do 5 dni. Terminy badań są z zaskoczenia 
i nie są ustalane z góry. Program abstynencji z włosa obejmuje 
4 próby z włosa (długość włosa 3 cm) co 3 miesiące w ciągu 12 
miesięcy lub 2 próby z włosa co 3 miesiące w ciągu 6 miesięcy. 
Przeciwwskazaniem do badań z włosa są włosy farbowane bądź 
siwe. Planując abstynencję z włosa, należy uwzględnić tzw. okres 
karencji włosa, który trwa około 4-6 tygodni i ta część włosa może 
zawierać jeszcze EtG. Dlatego jeżeli ostatnie spożycie alkoho-
lu było przykładowo 01.01.2019 badaniu można poddać się od 
01.05.2019, oddając włos długości 3 cm.

W przypadku kontrolowanego picia zalecane jest, aby okazać 
się wynikami prób wątrobowych (w szczególności GGT i CDT). 
Zanim podejmiemy decyzję, na który wariant się zdecydować, 
warto skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie Verkehr-
spsychologie, który postawi nam diagnozę ułatwiającą właściwe 
zaplanowanie poszczególnych kroków przygotowania do MPU. 
Jeżeli diagnoza jest nieodpowiednio postawiona, sens dalszego 
przygotowania stoi pod znakiem zapytania.

JAZDA AUTEM 
POD WPŁYWEM ALKOHOLU

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

M O B I L  P F L E G E . S I T E
Oferuje USŁUGIU OPIEKUNCZO-MEDYCZNE Z DOJAZDEM DO KLIENTA w jego domu 
oraz w szpitalach, domach Seniora. Jesteśmy do dyspozycji w zakresie opieki nad osobą 

starszą, chorą i niepełnosprawną. Kontakt: 01703546781 Spandau

„Chociaż w święta Bożego Narodzenia tak chęt-
nie podkreślamy ich rodzinny charakter, mimo to 
w zastraszającym tempie przybywa na naszych 
oczach ludzi, którzy do wigilijnego i świąteczne-
go stołu, nie mają tak naprawdę z kim zasiąść. 
Bo okazuje się, że ktoś wyjechał do pracy za gra-
nicę, córka z zięciem odpoczywa w
ciepłych krajach, inni zapomnieli zaprosić na Wi-
gilię babcię, o dziadku wiadomo tylko, że od lat 
jest bezdomny...
Można by mnożyć podobne przykłady, sęk 
w tym: jak rozwiążą tego typu smutne problemy?
Ludziom na pewno żyje się obecnie coraz trud-
niej, a narastająca samotność- najczęściej zapła-
kana - cicho siedzi w czterech ścianach wyma-
rzonego kiedyś M3.”

Eligiusz Dymowski OFM
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

rzetelny rzeczoznawca 
dla      Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

bezpłatne porady

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service



| | KONTAKTY KONTAKTY34

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

• 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

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

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

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632

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

Tel.: 0151 24242432 lub 030 93958737
TRANSPORT I  PRZEPROWDZKI

przewóz mebli, opróżnianie 
mieszkań, wywóz na BSR

tel.: 0172 573 59 94
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Wykonanie:
Kapustę pokroić w kostkę lub poszatkować, 
ugotować, odcedzić i włożyć do rondla, dodać 
tłuszcz i dusić do całkowitego odparowania 
soku z kapusty. Cebulę pokroić w kostkę, wło-
żyć na rozgrzany tłuszcz na patelni i zrumie-
nić. Boczek pokroić w kostkę. Cebulę i boczek 
dodać do kapusty i smażyć razem, aż nabie-
rze złotego koloru. Doprawić solą i pieprzem 
do smaku.

KOMPOT WIGILIJNY 
Z SUSZONYCH OWOCÓW
5 dag suszonych jabłek, 5 dag suszonych śli-
wek, 5 dag suszonych gruszek, cukier.

Wykonanie:
Owoce umyć, zalać wodą i gotować przez kilka-
naście minut. Osłodzić do smaku.

BARSZCZ WIGILINY NA ZIOŁACH
Wykonanie: Na tydzień przed Wigilią zakisić 
surowe buraki ćwikłowe (bez żadnych dodat-
ków, wyłącznie w osolonej wodzie).
Zrobić wywar z ziół: po łyżce stołowej kminku, 
bazylii, majeranku, z dodatkiem kilku ziaren 
ziela angielskiego i 2-3 listków laurowych (ilość 
i proporcja ziół zależy od własnego uznania 
i smaku).
Wywar, po odcedzeniu, połączyć z barszczem. 
Doprawić według uznania. Doprowadzić do 
wrzenia, lecz nie gotować. Nie dodawać żad-
nych innych wywarów ani tłuszczów (Wigilia to 
posiłek postny). Podawać z uszkami, w których 
farsz stanowią wyłącznie grzyby.

KLUSKI Z MAKIEM
30dag makaronu krajanka lub łazanki, 30 dag 
maku, pół szklanki miodu, 2 szklanki bakalii (ro-
dzynki, migdały, figi, orzechy, daktyle), cukier 
waniliowy, 2 łyżki masła, 1,5 litra mleka.

Wykonanie: Mak zalać wrzącym mlekiem i go-
tować pod przykryciem, na małym ogniu, aż bę-
dzie można go rozetrzeć w palcach. Odcedzić 
i zemleć dwa razy. Opłukać, osuszyć i drobno 
posiekać bakalie. Wymieszać mak z bakaliami, 
miodem i cukrem waniliowym. Ugotować łazan-
ki (lub makaron). Wymieszać gorące z masłem 
i przygotowaną wcześniej masą makowo-baka-
liową. Podawać w dużej misie.

ZUPA GRZYBOWA Z GAŁUSZKAMI
Składniki:
Garść suszonych grzybów, 2 litry bulionu wa-
rzywnego, pieprz i sól do smaku.
Gałuszki (zwane także gałuskami, hałuskami 
lub haluszkami): 30 dag mąki pszennej, 1/2 ły-
żeczki soli, 1 łyżka masła.

Wykonanie: Grzyby wcześniej namoczyć. Na-
stępnego dnia ugotować w tej samej wodzie. 
Grzyby wyjąć i pokroić w cienkie paseczki. 
Do grzybowego wywaru dodać kostki bulionu 
warzywnego i gotować 15 minut. Doprawić do 
smaku pieprzem. Zupę przecedzić przez sito. 
Włożyć do niej pokrojone w paseczki grzyby. 
Ugotować gałuszki (kluski z mąki pszennej). 
Mąkę przesiać do miski, dodać 1/2 łyżeczki soli, 
1 łyżkę masła i tyle wody, aby zagnieść dość 
twarde ciasto. Formować wałeczki i skubać 

Każdego roku, po Święcie Dziękczynienia, 
wszyscy z niecierpliwością oczekują świąt 
Bożego Narodzenia. Można by sądzić, że 
w tym czasie my, chrześcijanie, winniśmy 
koncentrować swoją uwagę tylko na Osobie 
Jezusa Chrystusa. Nic bardziej błędnego. 
Pojawiają się: Rudolf - renifer z czerwonym 
nosem, oraz girlandy, wianki na drzwiach, 
choinki, jemioła, kartki z życzeniami, kolę-
dy, Święty Mikołaj oraz wiele innych pogań-
skich tradycji, powiązanych z tymi świętami. 
Wszystko to wyzwala uczucie ciepła, wzru-
szenie i wiele radości, W końcu przecież jest 
to okres Boskich narodzin! Ale to by było 
zbyt proste, historia mówi o tych świętach 
coś więcej.
Pierwsze wzmianki o święcie Bożego Naro-
dzenia, przypadającym na dzień 25 grudnia, 
pochodzą z II wieku naszej ery, czyli około 
200 lat po narodzeniu Jezusa. Udowodniono 
ponad wątpliwość, że pierwsze obchody tych 
świąt związane były z rzymskimi „saturnaliami” 
- festiwalem plonów.Był to festiwal, który roz-
poczynał zimowe przesilenie („powrót słońca”) 
i był uhonorowaniem Saturna - boga siania. 
Saturnalia były świętami rozpusty i wzbudzały 
duży sprzeciw u przywódców ciągle jeszcze 
nielicznych grup chrześcijańskich. Święta Bo-
żego Narodzenia przekształciły się więc, dość 
szybko ze świąt ku czci słońca (ang. sun), na 
święta ku czci Syna (ang. Son). W roku A.D. 
529, kiedy to chrześcijaństwo było już ustabi-
lizowane jako obowiązująca religia Cesarstwa 
Rzymskiego, Cesarz Justynian uczynił to świę-
to świętem obywatelskim i powszechnym. I tak 
jest do dziś. Do dziś też celebruje się tradycję 
wieczerzy i postne potrawy na stołach. A oto 
niektóre z nich:

KAPUSTA Z GROCHEM
Składniki:
1 kg kapusty kiszonej, 1 kg grochu ”piechotne-
go” (drobna fasolka), sól, pieprz.

Wykonanie:
Kapustę i groch ugotować osobno do miękko-
ści. Odcedzić nadmiar wywarów, wymieszać 
i doprawić do smaku.

ŁAZANKI Z KAPUSTĄ
Zawsze kupujemy najlepszy makaron łazanko-
wy i gotujemy wg przepisu producenta
Składniki kapusty do łazanek: ½ kg świeżej ka-
pusty, 30 dag boczku wędzonego, 10 dag tłusz-
czu, 2 duże cebule, sól, pieprz.

małe gałuszki (kluseczki) – gotować je w dużej 
ilości osolonej wody. Podawać je osobno w mi-
sce, polane olejem roślinnym, aby się nie po-
sklejały.

MACZANKA GRZYBOWA
Ugotowane grzyby drobno posiekać, doprawić 
do smaku i zagęścić zasmażką z oleju i mąki. 
Podawać z pszennym chlebem, można lekko 
podbić śmietaną.

KUTIA
20 dag obłuskanej pszenicy, 20 dag miodu, 20 
dag maku, 10 dag cukru, bakalie: rodzynki, su-
szone śliwki, migdały, orzechy.

Wykonanie: Pszenicę namoczyć na noc 
w zimnej wodzie, odcedzić, zalać wrzątkiem, 
ugotować do miękkości (nie rozgotować). Mak 
sparzyć, gotować 15 minut, odcedzić i 3 razy 
przetrzeć przez sito. Bakalie namoczyć w gorą-
cej, słodkiej wodzie i drobno pokroić. Wszystko 
razem wymieszać, dodać miód i cukier, odsta-
wić na kilka godzin w zimne miejsce.

KARP PO ŻYDOWSKU
1,5 kg karpia, 4 duże cebule, 1 marchewka, 50 
g migdałów, głowy i ogony z karpi przeznaczo-
nych do usmażenia lub łyżeczka żelatyny, sól, 
pieprz, cukier, Vegeta.

Wykonanie: Karpia umyć i sprawiać. Odcię-
tą głowę i ogon, a także głowy i ogony z kar-
pi przeznaczonych do usmażenia włożyć do 
garnka. Dodać marchewkę, 2 cebule pokrojone 
w ćwiartki i posypać Vegetą. Następnie zalać 
1 litrem wody i gotować 1,5 godziny na małym 
ogniu. Po ugotowaniu wywar odcedzić. W mię-
dzyczasie pozostałe 2 cebule pokroić w kostkę, 
zalać połową wywaru i gotować do miękkości. 
Rybę pokroić w dzwonka, zalać drugą połową 
wywaru i gotować około 20 minut, aż będzie 
miękka, pilnować jednak, aby się nie rozgoto-
wała. Następnie karpia wyjąć i ułożyć na pół-
misku. Połączyć wywar, w którym gotowała się 
ryba, z wywarem z cebulą i zmiksować. Dodać 
rodzynki oraz sparzone i posiekane migdały. 
Całość doprawić do smaku cukrem, pieprzem 
i solą. Następnie zalać ułożone na półmisku 
dzwonki ryby, po czym odstawić je (najlepiej na 
noc) w chłodne miejsce, aż zastygną. Jeśli wy-
war przygotujemy z kilku głów i ogonów, nie mu-
simy dodawać żelatyny, jeśli zaś z jednej ryby, 
to łyżeczkę żelatyny należy rozpuścić w małej 
ilości zimnej wody i rozprowadzić w ciepłym wy-
warze.

KARP SMAŻONY
1 sztuka karpia, pół szklanki mąki, sól, masło, 
olej, tymianek lub liście kolendry.

Przygotowanie: Karpia oprawić, oczyścić 
i dokładnie umyć. Odciąć łeb i płetwy i pokroić 
w dzwonka na kawałki ok. 3 do 4 cm szeroko-
ści. Wytrzeć i natrzeć solą, następnie odłożyć 
na ok. godzinę w chłodne miejsce. Na patelni 
rozgrzać olej i dodać do niego kawałek masła. 
Karpia obtoczyć w mące i smażyć na dobrze 
rozgrzanej patelni kilka minut po każdej stronie, 
na średnim ogniu. Po uzyskaniu złotego kolo-
ru zmniejszyć ogień i wlać na patelnię 2 łyżki 
wody. Przykryć pokrywką na kilka minut.

Bogusław Sypień

BOŻE NARODZENIE, POTRAWY TRADYCYJNE, 
POSTNE, STARODAWNE

W miesiącu listopadzie wkradł nam się 
chochlik drukarski w felietonie pana 
Bogusława Sypien. Do przepisów pro-
ponowanych na listopad dołączyliśmy 
niewłaściwe fotki za co przepraszamy 
Czytelników i autora.

KULINARIAKULINARIA
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TURYSTYKATURYSTYKATURYSTYKATURYSTYKA

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,naneks 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
e-mail: piotr_swider@gmx.de
Jan Tyburski: 0179 3279758

„PTTiK Berlin” zaprasza w grudniu na spacer po Wyspie Muzealnej z zakończe-
niem na bożonarodzeniowym jarmarku w Nikolaiviertel.  
Spotykamy się w niedzielę, tj 01.12.2019 na Lustgarten przed Berliner Dom 
o godz. 13:00. Okres Bożego Narodzenia bez jarmarków bożonarodzeniowych w Berlinie 
jest nie do pomyślenia. Wraz z pierwszą niedzielą adwentową ożywają one we wszystkich 
dzielnicach. Tworzą swoiste nastroje, często z różnych epok. Dają możliwość znalezienia 
świątecznych podarunków, przygotowania się do Wielkiej Nocy i podziwiania artystycznych 
szopek. Zarówno mieszkańcy Berlina, jak i turyści odwiedzają je licznie i delektują się aurą 
świąteczną, grzanym winem z goździkami, smakowicie pachnącymi piernikami oraz dźwię-
kami świątecznych orkiestr i śpiewem bożonarodzeniowych chórów. 

Tradycja organizowania jarmarków bożonarodzeniowych ma swoje korzenie jeszcze w śre-
dniowieczu,  a pierwsze wzmianki na ten temat zawarte w Księdze Miasta pochodzą z 1530 
roku. Jestem tam mowa o straganach stanowiących pierwowzór dzisiejszych jarmarków, na 
których sprzedawano ciasta miodowe i różne wypieki w syropach. W średniowieczu stragany 
rozkładały się na terenie byłego starego Berlina, czyli pomiędzy Petriplatz a Poststraße i Hei- 
ligegeiststraße oraz wzdłuż ulic Getraudenstraße, Köllnischer Fischenmarkt, Mühlendamm, 
Molkenmarkt. Natomiast w 1750 roku centralny punkt jarmarków przeniesiono na ulicę Breite 
Straße. Stały tam one od 11 grudnia do 6 stycznia. Z czasem przybywało ich coraz więcej 
także dochodziły aż do Schlossplatz, a nawet do Lustgarten. Wtedy oprócz pierników i ciast 
miodowych zaczęto sprzedawać także świece woskowe i zabawki na choinkę. 

W tym roku zamierzamy zakończyć nasz spacer na małym, romantycznym jarmarku bożo-
narodzeniowym w najstarszej dzielnicy Berlina, Nikolaiviertel. W imieniu „PTTiK BERLIN” na 
spacer zaprasza Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

„PTTiK Berlin” życzy wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, a w  Nowym Roku 2020 szczęścia i pomyślności oraz wie-
lu wspólnych spacerów i wędrówek.

Klub PTTK  w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi 
- „Czas adwentu, czas na święta czyli uroki - Weihnachtsmarkt-u”.

Niemcy są specjalistami, jeśli chodzi o organizację jarmarków bożonarodzeniowych. Odbywają 
się one już od XIV wieku. Początkowo były to tylko jednodniowe targi, w trakcie których można 
się było zaopatrzyć we wszystkie produkty potrzebne na święta. Z biegiem lat jarmarki stawały 
się coraz dłuższe i atrakcyjniejsze. Najstarszy jarmark odbywa się w Dreźnie, już od prawie 600 
lat. Pewne tradycje, jak np. sprzedawanie strucli (sama nazwa jarmarku - Streizelmarkt wzięła 
swój początek od tego przysmaku), pochodzą z 1434 roku, czyli z pierwszej edycji jarmarku. 
Niemcy kochają jarmarki, dlatego każdego roku jest ich ok. 2500 w całym kraju. Dla każdej ro-
dziny odwiedzenie jarmarku jest obowiązkowym punktem przygotowań do świąt Bożego Naro-
dzenia. My odwiedzimy jeden z najpiękniejszych jarmarków w Berlinie - Lucia Weihnachtsmark, 
który się usytuował w romantycznych kulisach dawnego browaru. Tak, to ten sam historyczyny 
„Alte Brauerei”, którego historię poznaliśmy na naszym spacerze w październiku. Jarmark ten 
z inspiracją nordycką nosi nazwę Lucia, która pochodzi od łacińskiego słowa „lux”  lub „lśniący”.
13 grudnia - dzień pierwszego przesilenia zimowego - Festiwal Lucia obchodzony jest w całej 
Skandynawii, ponieważ obiecuje ciepło i bezpieczeństwo w ciemnych porach roku. Również 
w Berlinie festiwal Lucia jest tradycyjnie obchodzony przez Luciakör. Dziewczyny w białych 
szlafrokach i wieńcach ze świecami na głowach lub świecach w dłoniach przechodzą wzdłuż 
kramów i stoisk Kulturbrauerei i śpiewają szwedzkie piosenki. Następnie zapraszają do wspól-
nego śpiewania. 

Spotykamy się 14 grudnia, w sobotę o godz. 13.13, na peronie stacji metra 
U-Bhf. Eberswaldestr - linia 2. Serdecznie zapraszamy.
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Reisebüro
DARPOL GmbH

Oferujemy:
atrakcyjne wycieczki i przeloty •
wyjazdy na narty•
pobyty kuracyjne Spa & Wellness •
rejsy morskie i połączenia promowe•
wyjazdy golfowe•
wynajem samochodów•
inne atrakcje wypoczynkowe•

Reisebüro DARPOL GmbH
Wilmersdorfer Str. 20
10585 Berlin
tel. +49 30 3420074
www.darpol.com • info@darpol.com

Zapraszam
y!

Ponad 50 lat doświadczenia

Pamiętaj:
Im wcześniej zarezerwujesz, 

tym mniej zapłacisz!
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Chłopiec rósł zdrowo otoczony miłością, 
rodzice wychowywali go w wierze chrze-
ścijańskiej, opowiadali o życiu Jezusa. 
Pewnego razu Mikołaj poszedł na spacer 
i zabrał ze sobą jedzenie. Postanowił bo-
wiem zrobić sobie piknik. Kiedy dotarł na 
skraj lasu i zgłodniał porządnie postano-
wił w końcu zjeść. Zobaczył wtedy dwóch 
małych chłopców siedzących przed bied-
ną chatką. Dzieci były smutne i głodne. 
Mikołaj postanowił poczęstować dzieci 
swoim jedzeniem, ale dzieciaki uciekły 
wystraszone bojąc się zaufać obcemu bo-
gaczowi. 
Mikołaj był coraz bardziej głodny, ale jego 
dobre serce wzięło górę i postanowił po 
prostu podrzucić jedzenie. Tymczasem 
chłopcy wyglądali ukradkiem przez małe 
okienko i kiedy nabrali pewności, że obcy 
odszedł – znów wyszli z chaty. Na rozło-
żonej przed progiem chuście leżał świe-
żutki chleb i ser – zostawione specjalnie 
dla nich. 
- Zobacz! – powiedział starszy z braci – 
to chyba jakiś anioł nam zostawił. Zjadaj 
– powiedział podając młodszemu kromkę 
chleba. 
A Mikołaj ukrył się w pobliskich zaroślach 
i przyglądał się chłopcom. Sam odczuwał 
coraz większy głód, ale i ogromną radość, 
że jego drobny podarunek sprawił dzie-
ciom prawdziwą radość. 
Od tego czasu biedni ludzie opowiadali 
o aniele, który przynosi jedzenie dziecia-
kom. Jednak nikt go nie widział. 
Mikołaj wyrósł na mądrego młodzieńca . 
Postanowił służyć Bogu i ludziom. 
Jego rodzice zmarli, Mikołaj udał się więc 
do swojego wuja. Sprzedał niemal cały 
majątek i rozdał potrzebującym w swoim 
mieście, zostawił sobie tylko tyle, by móc 
odbyć podróż. Udał się do Miry, gdzie jego 
wuj był biskupem. Nie było wtedy tele-
fonów, więc nie mógł ani poinformować 
o swoim przyjeździe, ani dowiedzieć się, 
co się stało. 
Tymczasem wuj Mikołaja również zmarł. 
Po dniach smutku i żałoby mieszkańcy 
chcieli wybrać nowego biskupa, ale jakoś 
nie mogli dojść do porozumienia. Ustalo-
no więc oddać się Bożej Opatrzności w tej 

Prawdziwa historia o Świętym Mikołaju  
- bardzo ładnie opowiedziana
To było dawno temu, ale to nie baśń. 
W mieście Patara żyło pewne bogate małżeństwo. Bardzo chcieli 
mieć dzieci, ale czas płynął, a dziecka wciąż nie było. Jednak 
nie tracili nadziei modląc się każdego dnia o upragnione dziec-
ko. W końcu Bóg spełnił ich gorącą prośbę i wkrótce żona uro-
dziła chłopca, któremu dali na imię Mikołaj. 

kwestii. Najstarszy z zebranych powie-
dział: 
- Niech biskupem zostanie ten, kto jutro 
pierwszy wejdzie do świątyni. 
Kiedy rano przedstawiciele wspólnoty 
udali się do kościoła, zastali tam modlące-
go się Mikołaja. 
- Kim jesteś panie? – zapytał jeden z nich. 
- Jestem Mikołaj, przyjechałem do mojego 
wuja, ale okazało się, że on nie żyje, tak 
jak moi rodzice – odpowiedział Mikołaj ze 
smutkiem. 
- Młodzieńcze, Pan wskazał nam ciebie 
jako biskupa Miry. 
Przyjął tę wielką godność i zaszczyt, ale 
i wielką odpowiedzialność. A mieszkańcy 
pokochali go za pracowitość, wrażliwość 
i skromność. Nikt jednak nie przypuszczał, 
że będzie on sprawcą także wielu innych 
rzeczy. 
Biskup Mikołaj pamiętał jaką radość spra-
wiało dzieciom, kiedy znajdywały jedzenie 
podrzucane im przez niego i pamiętał, jak 
sam wspaniale się czuł robiąc te drobne, 
dobre uczynki. Dowiedział się o pewnym 
szlachcicu, który bardzo zubożał. Nie miał 
już pieniędzy na jedzenie dla swych córek, 
tym bardziej nie mógł dać im posagu. Po-
stanowił więc wygnać je na ulicę. 
Dziewczęta kładły się spać w ostatnią noc 
w domu. Pod oknem ustawiły swoje buci-
ki. Nie chciały odchodzić z domu, ogarnął 
je smutek. Jednak rano odkryły, że buciki 
wypełnione są złotymi monetami. Kiedy oj-
ciec wszedł do pokoju dziewcząt najmłod-
sza zawołała: 
- Tato! Chyba anioł się nad nami ulitował! 
A ojciec rozpłakał się ze wstydu, ponieważ 
wiedział, że źle postąpił. Ale i z radości, 
że Bóg posłał na ziemię anioła, by pomóc 
jego córkom. 
Wieść o tym wydarzeniu szybko roznio-
sła się po Mirze, ale nie wszyscy chcieli 
w to uwierzyć. Tymczasem ciągle ktoś 
odnajdywał zostawione podarki – trochę 
jedzenia, przedmioty potrzebne ubogim, 
ubrania. 
Jedna mała dziewczynka wiele słyszała 
o tej nieziemskiej istocie, która pomaga 
ubogim. Sama modliła się do tego anioła 
w kościele. Jej modlitwę usłyszał biskup 
Mikołaj: 
- O co tak gorąco się modlisz? 
- Och, to taki drobiazg, nie wiem, czy mogę 
zawracać tym głowę, ale chciałabym mieć 
chociaż małą zabawkę. Nigdy takiej nie 
miałam – odparła. 
Mikołaj kiwnął głową i uśmiechnął się do 
niej. 
Wieczorem dziewczynka położyła się 
spać, przed snem marząc o tym, by ujrzeć 
anioła, który przyniesie jej lalkę. Zerwała 
się w środku nocy, ponieważ obudził ją 
jakiś szmer. Ujrzała, że coś wpadło do 
środka przez okno. Ponieważ bardzo pra-
gnęła ujrzeć anioła – podbiegła do okna 

i dostrzegła szybko oddalającą się po-
stać w płaszczu i kapturze. Zsunęła się 
z okna na ziemię i boso pobiegła za ta-
jemniczą osobą. Kiedy niemal doganiała 
postać, znaleźli się przed kościołem, drzwi 
się uchyliły i tajemnicza osoba zniknęła 
w środku. Dziewczynka jednak zobaczyła 
na ziemi guzik. Podniosła go i postanowi-
ła zachować jako pamiątkę po spotkaniu 
z aniołem. 
Następnego dnia udała się do kościoła, 
by w tym zacisznym miejscu podziękować 
Bogu za otrzymany od niego podarunek. 
Miała ze sobą swoją nową lalkę i guzik 
anioła. Mijał ją właśnie biskup Mikołaj, któ-
ry uśmiechnął się do niej. A ona dostrzegła 
brak guzika przy jego szacie. 
- Ojejku, biskupie! Ja mam Twój guzik! 
– krzyknęła podekscytowana – to ty je-
steś…. 
- Sza! Nie mów nikomu, to będzie nasza 
tajemnica – przerwał jej biskup Mikołaj. 
Dziewczynka skinęła głową i dotrzymała 
słowa przez wiele lat. 
Po wielu latach swojej działalności tak pu-
blicznej, jak i skrytej (jako cichy darczyńca 
i opiekun ubogich) biskup Mikołaj zmarł. 
Ponieważ do papieża docierały świadec-
twa jego świętości, musiał wysłać swoich 
sędziów, by zbadali tę sprawę. Na spotka-
nie z nimi przybyło mnóstwo ludzi, którzy 
opowiadali o dobrym sercu biskupa Mi-
kołaja, o jego skromności i dobroci. Przy-
byli także żeglarze, którzy zapewniali, że 
wstawiennictwo Mikołaja, jego modlitwa 
uratowały ich w czasie sztormu. 
Także dziewczynka, która była już teraz 
dorosłą kobietą opowiedziała o tym, że 
w Mirze często pojawiał się anioł pomaga-
jący biedakom. Potwierdził to zgromadzo-
ny tłum. Kobieta dodała, że ona widziała 
tego anioła.
- To był biskup Mikołaj – powiedziała –on 
był tym aniołem, to on ukradkiem pomagał 
biednym. I on przyniósł mi lalkę – jedyną 
zabawkę, jaką miałam w życiu. 
Zapadła cisza, a po chwili dało się słyszeć 
głosy biedaków, którzy potwierdzali słowa 
dziewczyny i dodawali swoje opowieści. 
- U nas był anioł! 
- I u nas! 
- U nas także był. 
- I u mnie też – krzyknął mały chłopiec – 
u mnie też był anioł Mikołaj. 
Nikt nie miał wątpliwości, że Mikołaj był 
człowiekiem świętym. 
I – jak wiemy – nadal lubi pojawiać się 
na ziemi i w tajemnicy przynosić prezen-
ty. Minęło setki lat, a szóstego grudnia, 
w rocznicę jego śmierci, dzieci i dorośli 
znajdują drobne upominki, które sprawiają 
im radość. 
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Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org
Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org

W pilnych sprawach tel. kom.: 0176 21137428 oraz 0178 6990385
Postbank Berlin IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07, BIC (SWIFT): PBNKDEFF

Godziny otwarcia: pon., śr., pt. od godz. 10.00 – 14.30, wt., czw. od godz. 10.00 – 18.00 lub ewentualnie na termin
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna/ wydawca: Marianna Klon, tel.: 0176 21137428
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dostarczone oddzielnie w formacie OpenType lub zamienione na krzywe, rozdzielczość map bitowych nie niższa niż 300 dpi, w palecie kolorów CMYK. W innych przypadkach moduły mogą 
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jeśli ich treść i forma są sprzeczne z charakterem czasopisma „KONTAKTY”

Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie. 
UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie,reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word.

Zasady odpłatności:
Ogłoszenia drobne i towarzyskie od 25 słów - 15 Euro (powyżej 0,50 Euro za każde słowo). Ogłoszenia firmowe - 1cm2: czarno-białe - 1,30 Euro, w kolorze - 1,80 Euro. Ogłoszenia firmowe 

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

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

rzeczna

młody
obok
sarny

hrab-
stwo
koło

Londynu
Emil,
czeski

biegacz

angiel-
skie

stronnic-
two

obok
przysia-

dów

dawny
serial o

ukaberź
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ęnsoiw

wiele ich
w lesie

litera
grecka

grecki
bóg

miłości

najmłod-
sza era
geol.

zbożowy
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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 grudzień 2019!!!

Zobacz nas na:

Renault Clio IV Grandtour Dynamique 1.2 
16V 75 PDC
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 11.2013, 
przebieg: 27.971 km, paliwo: benzyna, moc: 54 kW / 
73 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, 
pojemność: 1149 cm³, kolor: czarny, właściciele: 
1 HU / AU bis: 12.2020, zużycie paliwa (cykl 
mieszany): 5.5 l / 100 km, Kraftstoffverbr. innerorts: 
7l /100 km, Kraftstoffverbr. außerorts: 4.7 l /100 km,  
CO2 - Emissionen komb.: 130.0 g/km, dostępność: 
natychmiast, liczba drzwi: 4/5, liczba miejsc: 5  
Liczba właścicieli: 1.

Cena:  7.990 €

Mazda 3 Center-Line 2.2 SKYACTIV-D 
150 BM Navi Keyless
Limuzyna, pojazd używany, pierwsza rejestrac-
ja: 03.2014, przebieg: 60.000 km, paliwo: diesel, 
moc: 110 kW/150 PS, skrzynia biegów: au-
tomatyczna, właściciele: 2 HU/AU bis: 03.2021,  
zużycie paliwa (cykl mieszany): 4.1 l/100 km, CO2 
- Emissionen komb.: 109.0 g/km, dostępność: 
natychmiast, wyposażenie wnętrza: Stoff Farbe d. 
Innenausstattung: Andere, liczba drzwi: 4/5, liczba 
miejsc: 5.

Cena: 14.670 €

Renault Kadjar BUSINESS EDITION 1.3 
TCe 140 EDCEU6d-T
Rejestracja jednodniowa SUV/Geländewagen/Pick-
up, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 05.2019, 
przebieg: 20 km, paliwo: benzyna, moc: 103 kW / 
140 PS, skrzynia biegów: automatyczna, pojemność: 
1332 cm³, kolor: czarny HU / AU bis: 05.2022, zużycie 
paliwa (cykl mieszany): 5.6 l/100 km, Kraftstoffverbr. 
innerorts: 6.7 l/100km, Kraftstoffverbr. außerorts: 
5 l/100km CO2 - Emissionen komb.: 133.0 g/km, En-
ergieeffizienzklasse: B Dostępność: natychmiast, Wy-
posażenie wnętrza: Stoff Farbe d. Innenausstattung: 
Andere, liczba drzwi: 4/5, liczba miejsc: 5

Cena: 23.890 €

Audi A4 Avant Ambiente 2.0 TDI Leder Navi 
AHK-abnehmb
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
08.2011, przebieg: 119.045 km, paliwo: diesel, moc: 
105 kW / 143 PS, skrzynia biegów: automatyczna, 
pojemność: 1968 cm³, kolor: czarny, zużycie paliwa 
(cykl mieszany): 6 l/100 km, Kraftstoffverbr. innerorts: 
7.5 l/100 km Kraftstoffverbr. außerorts: 5.2 l/100 km, 
CO2 - Emissionen komb.: 159.0 g/km, dostępność: 
natychmiast, wyposażenie wnętrza: Vollleder Farbe d. 
Innenausstattung: czarny, liczba drzwi: 4/5.

Cena: 13.980 €

Ford Galaxy 2.0 TDCi Trend
Pojemność: 1997 cm³, kolor: czarny HU / AU bis: 
01.2020, zużycie paliwa (cykl mieszany): 7.4 l/100 km 
Kraftstoffverbr. innerorts: 10 l/100 km, Kraftstoffverbr. 
außerorts: 5.9 l/100 km, CO2-  Emissionen komb.: 
196.0 g/km, dostępność: natychmiast, wyposażenie 
wnętrza: Stoff Farbe d. Innenausstattung: Andere, licz-
ba drzwi: 4/5, liczba miejsc: 7.

Cena: 12.890 €

Mercedes-Benz Viano Fun 2.2 CDI 
1.Hand+Klima+PDC
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 03.2010, prze-
bieg: 86.711 km, paliwo: diesel, moc: 110 kW / 150 PS, 
skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, pojemność: 
2148 cm³, kolor: niebieski, właściciele: 1, zużycie paliwa 
(cykl mieszany): 9.3 l/100km Kraftstoffverbr. innerorts: 
11.6 l/100 km Kraftstoffverbr. außerorts: 7.9 l/100 km, CO2 
-Emissionen komb.: 218.0 g/km, dostępność: natychmi-
ast, wyposażenie wnętrza: Stoff Farbe d. Innenausstat-
tung: Grau, liczba drzwi: 4/5, liczba miejsc: 5.

Cena: 13.990 €

Honda Jazz 1.4 ES Sport i Automatik
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 03.2005, pr-
zebieg: 118.000 km, paliwo: benzyna, moc: 61 kW / 
83 PS, skrzynia biegów: automatyczna, pojemność: 
1339 cm³, kolor: Orange, właściciele: 2 HU / AU bis: 
03.2020, zużycie paliwa (cykl mieszany): 5.9 l/100 
km, Kraftstoffverbr. innerorts: 7.2 l/100 km Kraftst-
offverbr. außerorts: 5.1 l/100 km, CO2 - Emissionen 
komb.: 139.0 g/km, dostępność: natychmiast, wy-
posażenie wnętrza: Stoff Farbe d. Innenausstattung: 
Schwarz, liczba drzwi: 4/5, liczba miejsc: 5. 

Cena: 3.490 €

RATY od
129 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
49 €/mies.

RATY od
69 €/mies.

RATY od
139 €/mies.

RATY od
199 €/mies.

Iveco Daily Ka C 35 V Radstand 3000 C 12 

Kastenwagen, pojazd używany, pierwsza re-
jestracja: 03.2008, przebieg: 259.751 km, paliwo: 
diesel Moc: 85 kW / 116 PS, skrzynia biegów: man-
ualna skrzynia biegów, pojemność: 2286 cm³, kolor: 
biały HU / AU bis: 02.2020, dostępność: natychmi-
ast, liczba miejsc: 3.

Cena: 6.490 €
RATY od
69 €/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

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

WESOŁYCH ŚWIĄT

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

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

WWW.KONTAKTY.ORG

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

Kontakt: 
Alina Winiarski
– zarząd 
stowarzyszenia

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

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

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

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

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

9.00-14.00

SE YR MD AE ZC SZN AI RE PZA

W naszym bogatym, asortymencie świątecznym oferujemy Państwu: 
wyśmienite ciasta, takie jak: makowce, serniki, pierniki i inne słodkości. Ponadto przygotowaliśmy 
dla Państwa potrawy niezbędne na wigilijnym stole: bigos, uszka z grzybami, pierogi, 
makiełki, galarety, pieczenie, barszcz. JUŻ PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA ŚWIATECZNE, 
ABY OSZCZĘDZIĆ PAŃSTWU PRZEDŚWIĄTECZNEGO, KULINARNEGO WYSIŁKU.

DOJAZD AUTEM OD DONAUSTR U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN LUB BUS 104

Godz. otwarcia przed świętami:
20.12 piątek: 9 – 20, 21.12. sobota: 9 – 20
22.12 niedziela: 11 – 15, 23.12 poniedziałek: 8 – 20
24.12 wtorek: 7 – 13, 31.12. wtorek: 8 – 13


