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Polska Rada - Związek Krajowy w Berliniemają zaszczyt zaprosić Polonię 
i mieszkańców Berlina na 

i uroczystą galę Najlepszy z Najlepszych w niedzielę 19 stycznia 2020 r. o godz. 17.00do Ernst-Reuter-Saal (Ratusz Reinickendorf) przy Eichborndamm 215
13437 Berlin (Reinickendorf)

Czesław Niemen na dwa Serca
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KONCERT  NOWOROCZNY

Projekt jest wsp finansowany w ramach funduszy polonijnychół   
 Minsterstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 
Rezerwacja bezp łatnych zaproszeń: post@polskarada-berlin.de lub tel. 030 186 811 4183 (od 10 do 14 )
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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

Z cyklu:  

„Berlin znany 
  i nieznany” 
- tuż obok Bramy Brandenburskiej      
Instytut Pileckiego
 
Zapraszam czytelników KONTAKTY 
na bezpłatny spacer wraz ze 
zwiedzaniem wystawy. 

Data i miejsce spotkania:
12 stycznia 2020, godz. 15:00

janwardecki@web.de
www.wardecki-berlin.de

Szanowni Czytelnicy!
 
Z prawdziwą radością prezentujemy Wam nowy 
numer naszego miesięcznika w 2020 roku. Znów się 
postarzeliśmy, ale to wspaniale. Tak, tak, dobrze czy-
tacie. Wspaniale! Czerpmy doświadczenia z mijają-
cego czasu i pamiętajmy: wszyscy możemy być jak 
wino – im starsi, tym lepsi! 

19 stycznia Polska Rada - Związek Krajowy zaprasza 
na tradycyjny już Koncert Noworoczny a 25 stycznia  
spotkamy się na 25-tym już Balu Polonijnym orga-
nizowanym przez Agencję Imprez Rozrywkowych 
„KLON”. Zagra znany doskonale wszystkim zespół 
Omen Band. My już szykujemy suknie i garnitury. 

Z wielkim zainteresowaniem przeczytaliśmy wy-
wiad Anny Burek z dyrektorką festiwalu filmowe-
go EMiGRA, który w grudniu odbył się w Berlinie. 
Agata Lewandowska opowiada o początkach tego 
wydarzenia, o tym, że EMiGRA stała się czymś wię-
cej: festiwalem kulturalnym, prezentującym oprócz 
filmów sztuki wizualne, ma program muzyczny i li-
teracki. Kto z Was jeszcze o tym wydarzeniu nie sły-
szał, usłyszy na pewno! Dokładamy do tego swoich 
przysłowiowych pięć groszy. 

Z niedowierzaniem możecie nas teraz pytać: gim-
nastyka słowiańska? To coś takiego istnieje? Odpo-
wiadamy: oczywiście! Przeczytajcie wywiad z Martą 
Skraburską, która zaczęła prowadzić sportowe zaję-
cia w stolicy Niemiec, a zapiszecie się z prędkością 
światła. Bardzo to ciekawe i wydaje się idealnym 
sposobem na zbudowanie pięknej sylwetki, ale też 
na szybki powrót do formy np. po porodzie. To gim-
nastyka wymyślona przez kobiety dla kobiet. 

Z apetytem na sztukę polecamy wraz z Martą Szy-
mańską wystawę w C/O Berlin. Robimy zdjęcia jak 
szaleni, więc tym bardziej nie możemy tego przega-
pić. Wystawa ma tytuł „Miłość” i prezentowane są 
na niej fotografie chińskiego artysty Rena Hanga. 

Ze ślinką na ustach dzielimy się przepisem na kar-
nawałowe pałki z kurczaka w stylu Kalkuta. To za 
sprawą kontaktowego kucharza Bogusława Sypnia. 
Są one hitem wśród przekąsek i specjalista gwaran-
tuje, że są łatwe w wykonaniu, wymagają mało zaan-
gażowania i jeszcze mniej pieniędzy.  

Z zaangażowaniem, pełną pomysłów głową i energią 
oddajemy w Wasze ręce ten numer. Mamy nadzieje, 
że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Dziękujemy, 
że w roku 2019 byliście z nami. Naszym marzeniem 
jest to, aby w Nowym Roku nasza kontaktowa rodzi-
na była jeszcze większa!
 
Szczęśliwego Nowego Roku!
 
Redakcja
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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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Temat być może mało noworoczny. U mnie 
jednak aktualny cały rok, a w styczniu - świeżo 
po świętach spędzonych w Polsce, szczegól-
nie mocno kołacze mi w głowie. Wyjeżdżając 
po raz pierwszy do Berlina, za wielką miłością, 
w głowie miałam jedną myśl – czy robię swoim 
wyjazdem krzywdę moim bliskim? Dziś, pięć lat 

od tamtego momentu, po tamtej wielkiej miłości nie ma już śladu, 
jednak tamtejsze obawy – pozostały.

Czemu wyjechałam? Z ciekawości. Z potrzeby spróbowania czegoś 
nowego. Z chęci zrobienia czegoś inaczej niż wszyscy moi znajo-
mi. Bo miałam możliwości. Bo to wcale nie takie trudne wyjechać 
i zacząć wszystko od nowa. By przeżyć coś ekscytującego. By nie 
było nudo. By sobie coś udowodnić. By zasmakować zachodu. By 
pomieszkać gdzieś, gdzie ponoć jest lepiej.

Czy wiedziałam, że zostanę na dłużej? A gdzie tam! Od początku 
mówiłam, że to na chwilę, choć gdy podniosłam swoją spakowaną 
na tę chwilę walizkę pełną przedmiotów, które miały sprawić, że po-
czuję dom, czułam się, jakbym wyjeżdżała na zawsze. Berlin, choć 
oczekiwania miałam wobec niego żadne, strasznie mnie rozczaro-
wał. Nie potrafiłam odnaleźć się w jego szarej wolności. Wyjecha-
łam raz.
 
Wróciłam po dwóch latach mieszkania w europejskich stolicach. 
Był Paryż, bo tam na pewno ładniej. Był Londyn, bo tam kultural-
nie i mocno konserwatywnie. Była Lublana, bo słodko, cukierkowo 
i bezpiecznie. Jest Berlin – znowu. Bo jednak, jak w domu. Wróciłam 
do tego samego mieszkania, tych samych znajomych. Wróciłam jak 
do siebie. I rzeczywiście – czuję się tu nareszcie na miejscu. Tu jest 
mój dom. Tu uśmiecham się częściej niż gdzie indziej. Za Berlinem 
tęsknię. Do niego wracam. Wracam do domu.

Tylko, że ten dom mój nie tam, gdzie serce moje. Bo serce zosta-
ło z rodziną: wspaniałymi rodzicami, doskonałymi braćmi, ciotkami, 
wujkami, kuzynostwem i dziadkami, którzy mieszkają w odległości 
maksymalnie do 150 km od siebie. I ja – ta, której brakuje na zdję-
ciach z imienin, której nie zawsze uda się dojechać na urodziny 

dziadka, która nigdy nie poznała byłej dziewczyny swojego brata, 
a nowo narodzoną córeczkę kuzynki zobaczyła po raz pierwszy, 
jak już stawiała pierwsze kroki.

Świetnie się bawię w Berlinie – mam tu pracę, którą uwielbiam, 
bary, w których czuję się lepiej niż we własnym salonie i możliwość 
zarabiania wystarczająco, by nie pakować się w kredyty lub mał-
żeństwa tylko dlatego, że chcę mieszkać we własnym mieszkaniu. 
Mogę codziennie przebierać w ofercie kulturalnej miasta i korzy-
stać z jej dobrodziejstw bez nadszarpywania skromnego budżetu. 
Nikt mnie tu nie osądza za to, skąd i kim jestem, co myślę, gdzie 
pracuję, czym się interesuję. Czuję się tu tak bardzo wolna.

I tylko te telefony z mamą, kiedy opowiada mi o tym, co u nich sły-
chać. O tym, co zrobiła na obiad, co upiekła na weekend. O tym, 
że brat wpadł na popołudniową kawę niezapowiedziany, a drugi 
– razem ze swoją dziewczyną zrobił grilla w ogrodzie. I WhatsApp 
z tatą, który opowiada, jak rośnie grusza i ile śliw zebrał podczas 
letniego popołudnia. Jak spotkał się z wujostwem i oblewali moje 
osiągnięcia w pracy. Jak kiepsko się czuje i trochę niedomaga 
przy dłuższych spacerach. I te SMS-y z braćmi o tym, na jakim 
koncercie wspólnie byli, gdzie się wybierają na imprezę, z kim się 
zeszli, z kim rozstali, co jedli na śniadanie, ile kaw wspólnie wypili. 
Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie one.

Bo to jednak boli. Boli być daleko od bliskich. Boli widzieć się tylko 
od święta i to i tak nie każdego. Boli słuchać o najważniejszych 
wydarzeniach z ich życia przez przerywające się połączenie na 
Skypie. Boli nie móc zwyczajnie ich przytulić, gdy jest gorzej lub 
cieszyć się z nimi, wtedy gdy na świeżo przeżywają swoje sukce-
sy. Boli mieć świadomość, że wybrałam życie z dala od bliskich. 
I to w imię czego?

Co sprawia, że wyjeżdżamy? Co sprawia, że zostajemy? Co spra-
wia, że decydujemy się na długoletni status emigranta? Tego, co 
wyjechał, opuścił, zostawił? Tego, co pojechał na zachód? Tego, 
co wpada tylko na grób? Tego, o którym mówią „kiedyś tu miesz-
kał, ale już go nie ma”, „mają jeszcze córkę, ale rzadko ich odwie-
dza”, „syn wjechał i ma rodzinę na zachodzie”. Dlaczego? Po co?  
I czy rzeczywiście warto?

Anna Burek

FELIETON
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Enigmatyczna EMiGRA

Anna Burek: Jak sama Pani zauważa, o Polakach poza Polską 
mówi się niewiele. EMiGRA zmienia zastaną rzeczywistość 
i kształtuje poczucie wspólnoty mimo geograficznych granic. 
Skąd taki pomysł na festiwal?

Agata Lewandowski: Początki EMiGRY leżą właśnie we wspomnia-
nej przez Panią wspólnocie. Przez dwadzieścia lat spotykaliśmy się 
na Forum Mediów Polonijnych w gronie polskich dziennikarzy z za-
granicy. Zaczęło się od Tarnowa – to był taki rodzaj dziennikarskiego 
study tour, podczas którego jeździliśmy po Polsce i odkrywaliśmy ją 
na nowo. Poczuliśmy potrzebę, żeby podtrzymać wspólnotę polskich 
filmowców, dziennikarzy pracujących zarówno w kraju, jak i poza 
Polską. I ja, jako warszawska berlinianka najczęściej odwiedzająca 
naszą stolicę, zostałam spiritus movens Festiwalu EMiGRA, jak okre-
ślają mnie czasem żartobliwie moi koledzy. A co roku na warszawską 
EMiGRę przyjeżdża ponad stu Polaków z całego świata, którzy są już 
naszymi stałymi gośćmi.

Anna Burek: Jakie cele obiera sobie EMiGRA?

Agata Lewandowski: EMiGRA była do tej pory festiwalem filmowym, 
a w tym roku stała się festiwalem sztuki, o szeroko rozumianej tema-
tyce emigracyjnej. To nowatorski i prekursorski projekt – o Polakach 
na całym świecie i dla Polaków na całym świecie. To spotkanie Pola-
ków ze Wschodu i Zachodu z publicznością polską, ale także lokalną 
w miejscach zagranicznych edycji EMiGRY. Filmowcy polscy z za-
granicy nie mieli do tej pory możliwości prezentacji swoich osiągnięć 
publiczności polskiej. EMiGRA, pokazując w Polsce nasze emigra-
cyjne życie, buduje symboliczny most pomiędzy Polakami w Polsce 
i Polakami za granicą.

Anna Burek: Festiwal ma już 7 lat i nieustannie się rozwija – 
w tym roku przewrotnie mówi Pani, że pora na wyjście z przed-
szkola. Co to oznacza?

Agata Lewandowski: Z każdą kolejną edycją festiwal się rozwijał, 
a my wraz z nim – uczyliśmy się oczekiwań naszej „emigrowej” pu-
bliczności. Poprzez filmy nadesłane na konkurs filmowy i rozmowy 
prowadzone po projekcjach filmów w atmosferze starych, dobrych 
DKFów (Dyskusyjnych Klubów Filmowych) poznawaliśmy potrze-
by widzów EMiGRY i w ten sposób dojrzeliśmy do zmiany formuły 
festiwalu. W tym roku udało się nam pozyskać partnera w postaci 
Mazowieckiego Instytutu Kultury – największej organizacji kulturalnej 
Mazowsza, dzięki któremu EMiGRA awansowała do festiwalu kultu-
ralnego, a nie jak dotychczas – jedynie filmowego. Dzięki wsparciu 
MIKu powstała część literacka oraz muzyczna festiwalu i mogliśmy 
zaprosić naszego wspaniałego polskiego jazzmana z Monachium – 

O Polakach i dla Polaków. O Polakach na całym 
świecie, a szczególnie o tych za granicą. Dla Po-
laków na całym globie – bez znaczenia przypi-
sywanemu geograficznej szerokości czy długości. 
Łączący nas wspólną problematyką – pytaniem 
o tożsamość. Jak się okazuje - niekoniecznie pol-
ską. Z dyrektorką EMiGRY – Agatą Lewandowski 
rozmawiamy o potrzebie rozmowy i wymiany do-
świadczeń nie tylko na temat filmów.

Leszka Żądło. Prawie wszystkie cztery tegoroczne edycje festiwalu 
w Warszawie, Wilnie, Berlinie i Chicago udało się zrealizować w myśl 
tej nowej koncepcji. Rozwój festiwalu w tym kierunku to duży sukces, 
ale też duże wyzwanie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę przy tym, 
że program jest tworzony specjalnie dla publiczności danego miasta. 
To oznacza, że w każdej odsłonie jest on inny – dostosowany do wi-
dza, do odbiorcy. Najbardziej różnią się edycje zagraniczne EMiGRY 
od polskiej, podczas której pokazujemy Polakom w Polsce jak żyjemy 
na co dzień za granicą i chyba staramy się im wytłumaczyć poprzez 
nasze filmy, że nadal pozostajemy Polakami.

Anna Burek: EMiGRA nie jest nowym festiwalem na mapie kultu-
ralnej Berlina, jednak w tym roku zrobiło się o nim głośniej.

Agata Lewandowski: W Berlinie jesteśmy po raz trzeci. Paradok-
salnie, w mieście, w którym się żyje, trudniej czasem przełamać się 
i wyjść z czymś nowym w kierunku publiczności, dlatego EMiGRY 
tutaj trochę się obawiałam. Pierwsze dwie filmowe miniedycje EMi-
GRY odbywały się w serdecznej atmosferze Piwnicy nr 1 prowadzo-
nej przez Wojtka Zawadzkiego. Tegoroczna edycja, w myśl zmiany 
formuły i zgodnie z ideą rozwoju festiwalu, zakładała już trzy środki 
wyrazu – film, muzykę oraz literaturę, angażując tym samym aż czte-
ry miejsca na mapie Berlina: kino Arsenał przy Potsdamer Platz, sie-
dzibę Deutsche Kinemathek; kultowy Klub Polskich Nieudaczników; 
prowadzoną z wielką pasją przez Agatę Koch SprachCafe Polnisch 
na Pankow oraz główne polsko-niemieckie literackie miejsce Berli-
na – księgarnię BuchBund. Pokazaliśmy filmy naszych „oskarowych” 
twórców mieszkających za granicą – Tajemniczego sojusznika Piotra 
Fudakowskiego i Ostatni dzień lata – Aleksandry Czenczek. Oprócz 
tego w programie znalazł się koncert muzyki Krzysztofa Komedy 
w wykonaniu Leszka Żądło oraz szereg spotkań literackich z Grażyną 
Plebanek z Brukseli, Manuelą Gretkowską, Brygidą Helbig, Stanisła-
wem Strasburgerem czy Romualdem Mieczkowskim z Wilna. Filmem 
Strajk w reżyserii Volkera Schlöndorffa przypomnieliśmy postać zapo-
mnianej bohaterki z Gdańska – Anny Walentynowicz. EMiGRA stara 
się śledzić na bieżąco problemy, które nurtują jej odbiorców, dlatego 
pokazaliśmy Arabski sekret w reżyserii Julii Groszek. Jak na trzy dni 
wydarzeń festiwalowych program był różnorodny, ale już wiemy, cze-
go brakowało i co będziemy chcieli pokazać w przyszłym roku.

Anna Burek: Czego dowiadują się uczestnicy festiwalu dzięki 
twórczości prezentowanej w trakcie jego trwania?

Agata Lewandowski: Uczestnikami EMiGRY jesteśmy my wszyscy – 
Polacy mieszkający za granicą, zarówno widzowie, twórcy filmów jak 
i jej organizatorzy. EMiGRa to jedyny projekt w Polsce realizowany 
w większości przez Polaków z zagranicy. Podczas każdej edycji do-
wiadujemy się czegoś nowego na temat polskiej rzeczywistości poza 
Polską, na temat Polaków z Niemiec, Brazylii, Litwy, Iranu czy Nowej 
Zelandii, ale także na temat samych siebie. Kim jestem? Czy mimo 
braku polskiego paszportu, chcę nazywać się Polakiem? Czy muszę 
się identyfikować z polskością? Dlaczego jako mieszkankę Argentyny 
czy Australii ciągnie mnie tak bardzo do tego dalekiego kraju Europy 
Środkowej? Kim byli moi przodkowie i jak wygląda miejsce, w którym 
wychowywali swoje dzieci? EMiGRA stawia te pytania – nierzadko 
wystarczy je jedynie postawić, aby w rozmowach po projekcjach fil-
mów, zmieniając perspektywę, tor myślenia, dotychczasowy sposób 
postrzegania Polaków, dowiedzieć się czegoś nowego także na temat 
samego siebie. Nagrodzone filmy 8. EMiGRY – Zaćmienia w reżyserii 
polsko-fińskiego małżeństwa Oliwii i Jerema Tonteri czy I stało się 
pięknem w reżyserii Sol Janik, która jako małe dziecko wyjechała do 
Argentyny, ukazują nowy ciekawy trend w twórczości młodych filmow-
ców. Oba filmy powstały wskutek silnej potrzeby odnalezienia swo-
ich korzeni, dotknięcia i zrozumienia tego, skąd pochodzę, ponieważ 
bez tego doświadczenia nie można stać się dojrzałym człowiekiem. 
Cieszę się, że w konkursie w tym roku nastąpiła zmiana generacji 
twórców – nareszcie otrzymujemy produkcje osób należących do po-
kolenia dwudziesto-, trzydziestoletnich Polaków mieszkających poza 
krajem. Na tym mi zawsze bardzo zależało, żeby zaprosić do wspól-
nej emigracyjnej podróży dookoła świata jaką jest EMiGRA młode po-
kolenie.

Anna Burek: Skoro rok 2019 przyniósł dla Festiwalu EmiGRA tak 
duże zmiany, czego życzymy sobie podczas 8. edycji?

Agata Lewandowski: Przede wszystkim – żeby powstała. O ten fe-
stiwal co roku walczymy od nowa – pozyskujemy fundusze, tworzymy 
jego program, szukamy nowych partnerów, właściwie praca nad EMi-
GRą trwa cały rok. Podczas 8. EMiGRy 2020 chciałabym zaprosić do 
tworzenia jej warszawskiej edycji także emigrantów mieszkających 
w Polsce, żeby oni pokazali, jak czują się nad Wisłą i jak widzą nas 
– Polaków. Jeśli chodzi o berlińską edycję 8. EMiGRy to od stycz-
nia 2020 czekamy w ramach naszego międzynarodowego konkursu 
na filmy o Polakach w Niemczech lub realizowane przez Polaków 
w Niemczech o dowolnej tematyce, żebyśmy mogli wspólnie spotkać 
się po ich projekcjach i porozmawiać o nich w listopadzie 2020 na 8. 
EMiGRZE w Berlinie.

Anna Burek



| | KONTAKTY KONTAKTY7

Bądź szczęśliwa (y), 
ale jak najdalej 
ode mnie

Po miesiącach zadumy i nadziei czas na styczeń, 
pierwsze 31 dni nowego roku. Lista postanowień 
długa, że aż przytłacza. Łatwiej ją napisać niż zre-
alizować. 
Odkąd pamiętam uwielbiałam marzyć, snuć plany w głowie, wie-
rzyć w niemożliwe. Nad wioską, w której się wychowałam, szcze-
gólnie latem, przelatywało mnóstwo samolotów. Mogłam godzina-
mi leżeć na kocu i wpatrywać się w białe drogi na niebie, sunący 
szary punkt i zastanawiać się, dokąd ci siedzący w środku ludzie 
lecą. Kim są, co robią, jakie mają życie? Zdarzało się, że przypi-
sywałam im odpowiednie role, zgodnie z moim aktualny stanem 
emocji. Najczęściej jednak była to dla mnie pewna forma ucieczki 
od swojego życia. Podobnie inspirowały mnie bloki. Bardzo lubiłam 
jeździć do cioci i wujka, którzy zajmowali przytulne mieszkanie na 
trzecim piętrze. Szczególnie w okresie zimowym, kiedy słońce nie 
gościło długo na niebie. Gdy tylko zbliżaliśmy się do punktu prze-
znaczenia, mój wzrok wędrował po całym budynku i nie mogłam 
się nadziwić różnorodności kolorów w oknach. Magia tkanin za-
słonowych. Byłam przekonana, że w takim miejscu nikt nie może 
czuć się samotny, a tym bardziej smutny. Tyle osób wokół, tyle cie-
kawych historii...

 Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo człowiek czło-
wiekowi może być obojętny. Ta wiedza przyszła z czasem. Po kolei 
burzył się świat mojego dzieciństwa, który nie był idealny, lecz peł-
ny nadziei, wiary w ludzi i marzeń. Długo rozczarowania nosiłam 
w swoim plecaku doświadczeń, w najbardziej ukrytej kieszeni, za-
nim postanowiłam je wyjąć i przyjrzeć się im z bliska. Czasami cią-
żyły tak bardzo, że trudno było iść naprzód, nawet po prostej. Lecz 
mimo to, wolałam je nosić i udawać, że daję radę, niżeli zmierzyć 
się z nimi. 

W większości byłam rozczarowana sobą. Tym, że nie wypełniłam 
listy swoich marzeń, zamiarów, nie uszczęśliwiłam kogoś czy się 
pomyliłam. Rozczarowanie boli bez względu na miesiąc czy porę 
roku. Jednak według moich obliczeń skala tego uczucia jest wy-
jątkowo wysoka akurat w styczniu. Kiedy opadają emocje Świąt, 
sylwestrowej nocy a nowy rok nie jest już planem w głowie, lecz 
codzienną realnością. W tym czasie właśnie przekonujemy się 
o mocy swojej woli. Ile tak naprawdę jesteśmy w stanie z siebie 
dać. Życie samo pokaże, nieubłaganie weryfikując naszą listę ży-
czeń, a wtedy wyrazem wielkiej odwagi będzie po prostu nie uciec 
przed uczuciami wstydu, zawodu, słabości i rozczarowania, bądź 
nie upychać tych emocji w najbardziej schowane kieszenie pleca-
ka. Wręcz przeciwnie – powitanie ich z uśmiechem zrozumienia. 
Bez obwiniania siebie lub innych za porażkę. Bo czy tak naprawdę 
jest to klęska, że nie schudniemy, nie rzucimy palenia, nie będzie-
my bardziej wdzięczni ani asertywni w niecałe dwa tygodnie? Żyje-
my z pewnymi nawykami przez x lat, niektóre sytuacje powtarzają 
się w naszym życiu jak w zaklętym kole, a my chcemy je zmienić  
pstryknięciem palca. Bądźmy dla siebie wyrozumiali i cierpliwi.

 Niestety nikt z nas nie ma czarodziejskiej różdżki, nawet 
najlepszy psychoterapeuta w mieście. Tylko od nas zależy czy coś 
w sobie zmienimy. Czy rzeczywiście tego pragniemy? Czy jeste-
śmy gotowi na codzienną pracę? A przede wszystkim, czy jeste-
śmy gotowi na prawdę, która niekoniecznie jest dla nas przyjemna. 
Mamy wręcz niesamowitą zdolność do popadania w swoją strefę 
komfortu, z której, nawet jeśli tam śmierdzi, nie łatwo nam wyjść. 
Bo przecież mogłam szybciej opróżnić swój plecak z niepotrzebne-
go ciężaru, lecz tego nie robiłam. Wolałam poobcierać sobie plecy, 
czasami aż do krwi, szturchnąć nim niejedną osobę, która mnie 
mijała na ścieżce życia 
i mimo to, niosłam go dalej. O ile łatwiej jest mi dzisiaj, kiedy w każ-
dej chwili potrafię przystanąć, zajrzeć do wszystkich kieszeni i zo-
baczyć, czy czasami z przyzwyczajenia, nie upchnęłam dodatko-
wego ciężaru.

 Rozczarowanie postępowaniem drugiej osoby to już tro-
chę inna bajka. Ponieważ nigdy nikogo nie zmienimy. Każdy z nas 
ma wolną wolę i godność samostanowiącego o sobie człowieka. 
I trzeba to szanować. Nie musimy się godzić z postępowaniem 
drugiej osoby, tym bardziej jeśli jest dla nas krzywdzące, lecz my 

za nią nie wybierzemy słów do powiedzenia, ani czynów do zrobie-
nia. I czasami najtrudniejsze w tym wszystkim, to zaakceptować 
fakt, że dana osoba jest odpowiedzialna sama za siebie. Mój dom, 
moje zasady. To my sami, w większym bądź mniejszym stopniu, 
wybieramy sobie męża, żonę, przyjaciół, znajomych, ludzi, z który-
mi żyjemy. Jednym z moich ulubionych pożegnań, którego nauczy-
łam się już jako nastolatka, jest powiedzenie do osób, z którymi 
wartościowo, ideowo bądź uczuciowo nie jest mi po drodze: „Bądź 
szczęśliwa(y), ale jak najdalej ode mnie”. Na zasadzie – żyj i daj 
żyć innym. Przecież nikt nie każe mi z tą osobą się tulić, jadać 
codziennie kolację czy zwierzać się jej, lecz prawo do godnego, 
szczęśliwego życia ma każdy, bez względu na to, co mi ta osoba 
wyrządziła. Owszem, wybaczenie sobie i innym to trudny i często 
długotrwały proces, lecz nie niemożliwy. Z doświadczenia powiem, 
że bardzo uwalniający i odciążający. Otwierasz kieszeń po kiesze-
ni, wygrzebujesz coś z zakamarków, przyglądasz się temu, pytasz, 
zastanawiasz, szukasz odpowiedzi, w końcu rozumiesz i możesz 
zdecydować, czy potrzebujesz to nieść dalej, czy wyrzucasz do 
pobliskiego kosza. Ileż osób stoi w miejscu ze swoimi plecakami, 
których już nie mogą unieść dalej? Narzekają na buty, pogodę, 
kondycję czy jakość podłoża. Nie widząc, że przyczyną utkwienia 
w jednym punkcie jest to, co mają na plecach. I tak, zapewne jakiś 
ekwipunek będziemy nieść do końca naszej wędrówki, dlatego co 
jakiś czas są schroniska, w których możemy zjeść ciepły posiłek, 
zdjąć plecak, usiąść na chwilę i przyjrzeć się jego zawartości. Aby 
to zrobić potrzebujemy okularów szczerości, herbaty odwagi, książ-
ki rozmów i prawdy zrozumienia. Nie tej, którą nam głoszą w ga-
zetach, telewizji czy dają ciocie dobra rada, lecz prawdy swojego 
serca, którą zdobywamy, poznając różne teorie, zdania, poddając 
je krytycznej obróbce, bacznie obserwując, zadając sobie pytania 
i szukając na nie odpowiedzi. To jest prawda. Nikt z nas nie ma na 
nią monopolu. Każdy ma prawo do swoich odczuć. Miejmy jednak 
świadomość, że „prawda leży pośrodku – może dlatego wszystkim 
zawadza” (Arystoteles).

 Radzenia sobie z trudnymi emocjami uczymy się już od 
dziecka. To najpierw rodzice jako modele do naśladowania, poka-
zują nam co i jak robić kiedy jest nam źle. Czynią to najlepiej jak 
potrafią, niestety często powtarzając schematy, których nauczyli 
się od swoich rodziców. I tak pokolenie za pokoleniem, jeśli nikt nie 
wyjdzie z tego koła powtarzających się mechanizmów, ten schemat 
będzie się powtarzał. Niejednokrotnie taranując innych. Studiując 
psychologię i psychoanalizę dobrze wiem, jak trudno jest stanąć 
twarzą w twarz z jakąś prawdą o sobie. Tym bardziej, gdy nie są to 
miłe rzeczy. Jesteśmy rozczarowani życiem, swoją rodziną, sobą. 
Przychodzi ból, żal, żałoba po stracie dawnych marzeń, planów, 
czasu. Akceptacja popełnionych błędów, umiejętność wyciągania 
z nich konstruktywnych wniosków, wybaczenie. Empatia, zrozu-
mienie emocji i pewnych mechanizmów. Są to bezcenne dary, 
dzięki którym możemy zacząć na nowo. Lepiej, mądrzej, lżej... 
w końcu zaczynamy nowy rok swojego życia.

 Jonathan Carroll napisał w Drewnianym morzu: „Nie tyle 
poznaj siebie, ile poznaj wszystkich siebie. Wszystkich z całego 
twego czasu”. I sama wiedza nic nie zmienia. Rany muszą się za-
goić, emocje opaść, wspomnienia zdystansować. Musimy nabrać 
otwartości, zaufania, samoświadomości przeżyć. Otrzymać niekry-
tykujące wsparcie, i ciepło, przy których można po prostu być sobą, 
ze wszystkimi swoimi złościami, żalami, smutkami, rozczarowania-
mi, ale też radościami, inspiracjami i sukcesami. Dlatego przyjrzyj-
my się swoim plecakom, w tym pierwszym miesiącu nowego roku 
naszego życia.

Anna Maria Władkowska
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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

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

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 

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
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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

Dziwulskimgr Krzysztof Dziwulski, LL.M.

• PRAWO RODZINNE I ROZWODY
• PRAWO PRACY I SOCJALNE
• PRAWO DROGOWE I KARNE
•  PRAWO CYWILNE, NAJMU,  

SPADKOWE I ADMINISTRACYJNE
• PRAWO POLSKIE

tel.: 030 755 69 556 
fax: 030 755 69 557
www.dziwulski.de
krzysztof@dziwulski.de
Hochstr. 25a
13357 Berlin – Mitte (Wedding) 

  Humboldthain
  Gesundbrunnen  TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. POLSKIEGO

R E C H T S A N W A L T  –  A D W O K A T  N I E M I E C K I

Dziwulski

Mam w Polsce mieszkanie własnościowe wchodzące 
w skład Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy na moje żądanie 
Zarząd Wspólnoty musi udostępnić mi wykaz nazwisk po-
zostałych właścicieli wspólnej nieruchomości?

W świetle obowiązującego prawa do wspólnot mieszkanio-
wych tworzonych na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali stosuje się – w zakresie w niej nie-
uregulowanym – przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
kodeksu cywilnego. Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, 
że współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania współwła-
snością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaści-
cieli. Zgodnie bowiem z art. 200 kodeksu cywilnego „Każdy ze 
współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarzą-
dzie rzeczą wspólną”. Z kolei wspomniana ustawa o własności 
lokali w art. 29 ust. 3 stanowi, że prawo kontroli działalności 
zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. Wspomnieć na-
leży ponadto, iż dane takie jak nazwisko i numer lokalu oraz 
wielkość udziałów znajdują się m.in. w księgach wieczystych 
– które są jawne dla wszystkich.

Jestem na stale zameldowana w Niemczech i studiuję. Je-
stem w ciąży. Nie pobieram żadnego zasiłku. Czy przysłu-
guje mi jakiś dodatek na dziecko?

Tak. W takich przypadkach przysługuje dodatek na wyposa-
żenie dziecka i matki (tzw. Zuschuss für Erstausstattung der 
Schwangeren und des Kindes), niezależnie od tego czy pobie-
ra się zasiłek socjalny czy też nie. Odpowiedni wniosek złożyć 
należy we właściwym urzędzie pracy (Jobcenter). Wniosek 
obejmować może ubranie dla kobiety ciężarnej (Schwanger-
schaftbekleidung) oraz wyprawkę dla dziecka (Babyausstat-
tung). Jednorazowy dodatek przysługuje też na zakup łóżka 
oraz wózka dla dziecka.

Chciałbym zrzec się dziedziczenia po moim żyjącym jesz-
cze w Polsce ojcu. Czy istnieje taka możliwość?

Art. 1048 polskiego Kodeksu Cywilnego przewiduje możli-
wość zawarcia umowy spadkobiercy ustawowego z przyszłym 
spadkodawcą mocą, której zrzeka się dziedziczenia po nim. 
Zrzeczenie się dziedziczenia ma charakter umowy zawieranej 
pomiędzy przyszłym spadkodawcą oraz osobą należącą do 
kręgu jego spadkobierców ustawowych. Zawarcie umowy na-
stępuje przed otwarciem spadku (tzn. przed śmiercią przyszłe-
go spadkodawcy i na wypadek jego śmierci). Jest to w prawie 
polskim jedyny wyjątek od reguły, jaką jest zakaz zawierania 
umów o spadek po osobie żyjącej. Reguła powyższa odno-
si się zarówno do umów mających za przedmiot cały spadek, 
jak i jego część. Umowa taka wymaga zachowania formy aktu 
notarialnego. Zawarcie jej w innej formie (a więc np. w formie 
pisemnej lub ustnie) powoduje, że nie będzie ona ważna.

Czy jako zamieszkały na stałe w Niemczech ojciec sa-
motnie wychowujący dziecko mogę ubiegać się o zasiłek 
na nie?

W razie braku porozumienia między małżonkami co do tego, 
który z nich otrzymać ma zasiłek i jeśli mieszkają oni ciągle 
razem, rozstrzyga właściwy sąd opiekuńczy (Vormundschafts-
gericht). Jeśli małżonkowie mieszkają osobno, to prawo do za-
siłku ma ten z małżonków, u którego dziecko na stale mieszka 
(64 ustęp 2 zdanie 1 EstG: ustawa o podatku dochodowym). 
Jeśli dziecko mieszka u obydwojga rodziców w podobnym 
przedziale czasowym, to w razie sporu również rozstrzyga sąd 
opiekuńczy. W przypadku gdy dziecko nie mieszka u rodziców, 
to zasiłek na nie otrzymuje ten z nich, który płaci na dziecko 
alimenty (64 ustęp 3 zdanie 1 EstG).

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
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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. 95, 13409 Berlin-Reinickendorf 

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
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WARTO WIEDZIEĆ

Bartosz Drajling
            AFA AG Berlin

- Doradztwo ubezpieczeniowe -
Kolonnenstr. 16 , 10829 Berlin

Tel:  0152 579 54 514
Fax:  030 922 83987

Mail: drajling.finanz@web.de

todos los hombres del presidente, 
czyli wszyscy ludzie prezydenta.

Podczas II Wojny Światowej Japończycy 
okupowali kraje Azji, plądrowali i rabowali 
jej złoto w sposób systematyczny i skru-
pulatny. Jako sojusznik Niemec stali sie 
jednym z państw osi, co dało im silną po-
zycję w tej części świata. Gdy jednak zdali 
sobie sprawę, że wojna jest już przegrana 
i że nie da się zrabowanego złota nigdzie 
wywieźć, postanowili skrzętnie ukryć jego 
bajeczne ilości. Japoński bohater i zdo-
bywca Singapuru, postać tyle okrutna, co 
przebiegła, generał Tomoyuki Yamashita 
został wyznaczony do przeprowadzenia 
tej ściśle tajnej misji. 

Filipiny, 1944 rok. Poza stolicą państwa, 
Manilą, ciągnie sie pasmo górskie poro-
śnięte gęstą dżunglą. Góry te posiadały 
w owym czasie szeroką sieć naturalnych 
jaskiń, które generał Yamashita zaczął 
umacniać i rozbudowywać, jako ewentu-
alny środek oporu przed zbliżającymi się 
Brytyjczykami. Właśnie w tych jaskiniach, 
przerobionych na bunkry rękami 145 
więźniów-inżynierów, Japończycy ukryli 
ogromne ilości złota, a wejścia do ja-
skiń zaplombowali klejem porcelanowym 
(wymyślonym jeszcze przez starożytnych 
Chińczyków) i posadzili wokół mnóstwo 
papai, która idealnie w tych warunkach 
klimatycznych pleniła się i dopełniała 
maskowanie. Prezydent i dyktator Manili, 
Ferdynand Marcos, odkrył część jaskiń 
i zaczął korzystać z ich zasobów. Jego 
wydatki przeszły do historii. W 1968 roku 
wraz ze swoją córką Imą potrafił on wydać 
w jeden weekend w Nowym Jorku 3.3 mln 
dolarów.Nie mógł jednak robić tego bez-
karnie, albowiem światowy obrót złotem 
jest ściśle kontrolowany, a każda sztab-
ka ma swoją pieczęć i certyfikat. Marcos 
sprowadził ze Stanów Roberta Curtisa, 
inżyniera, metalurga i specjalistę w swojej 
dziedzinie, aby ten przetopił złoto i nadał 
mu odpowiedni skład chemiczny, tak aby 
wyglądało na wydobyte na Filipinach. Po 
wielu mrożących krew w żyłach przygo-
dach Curtisa, zastraszaniu oraz próbie 
zabójstwa ze strony Marcosa, inżynierowi 
udało się w końcu cudem wrócić do kraju, 
gdzie czekało już na niego FBI...

Stany Zjednoczone Ameryki, rok 1928. 
Szefa Rezerw Federalnych, Benjamina 
Stronga, odwiedził przedstawiciel Rzeszy 
Niemieckiej, chcąc ocenić amerykański 
poziom bezpieczeństwa składowanego 
tam złota. Po pytaniu o niemieckie rezer-
wy i ich stan doszło do konsternacji Stron-
ga oraz paniki pracowników, albowiem 
złota tego nikt nie potrafił znaleźć. Nie 
tak dawno Niemcy postanowili ściągnąć 
całe swoje złoto ulokowane w obcych ban-
kach do kraju. Ocenia się, że są to drugie 
co do wielkości, po USA, światowe zasoby 
złota. Rzekomym powodem miał być nie 
strach przed utratą, lecz ocena jego jako-
ści. Francja i Wielka Brytania nie robiły 
problemów i zwróciły kompletne ilości zło-
tego kruszcu, jedynie Stany Zjednoczone 
ociągały się mocno w tej materii. Po in-
terwencjach złoto zaczęło jednak wracać 
do właściciela z przepastnych sejfów re-
zerw federalnych, jednak nie było to już 
to samo złoto, jakim było kiedyś. Jego czy-
stość pozostawiała sporo do życzenia.

W tym miejscu należy się zatrzymać i po-
chylić nad problemem, a tym samym do-
kładnie przemyśleć cały ten mechanizm, 
który pokazuje jak ważne jest odkładanie 
i oszczędzanie na przyszłość oraz że nie 
każda, najwieksza nawet instytucja, jest 
w stanie zagwarantować nam obiecany 
zysk.

Czasem mniejszy może więcej...

Pewien dziennikarz spytał inżyniera budu-
jącego LHC (Wielki Zderzacz Hadronów)
- Ale co chcecie tym odkryć?
Inżynier na to:
- Gdybym wiedział i mógł Panu na to py-
tanie odpowiedzieć, nie byłoby sensu two-
rzyć tej maszyny.

150 lat temu ludzie, budując Kanał Sueski, 
nie mieli jeszcze odpowiedniej techno-
logii, żeby go skończyć. Jednak zaczę-
li i to z przekonaniem, że technologię tę 
wynajdą „po drodze“. Budowa trwała 10 
lat, a technologię faktycznie udało się 
stworzyć, jak zakładano. Notabene Kanał 

Sueski jest strategicznym gospodarczo 
projektem, który zaoszczędza ok. 7000 
km transportu i zasila 10% potrzeb ener-
getycznych Europy produktami ropo-po-
chodnymi. 

Podobnie rzecz ma się z ludzkim my-
śleniem względem umów długoter-
minowych, a mam tu na myśli polisy 
oszczędnościowe i polisy na życie. Za-
wierając taką umowę, wiemy, że jest nam 
potrzebna czy nawet – powiedziałbym 
śmiało – w dzisiejszych czasach koniecz-
na. Niekoniecznie jednak zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak potoczy sie nasze życie 
i w jakiej sytuacji może nas jeszcze posta-
wić. Tym samym przy pierwszej możliwej 
okoliczności utraty płynności finansowej 
świerzbi nas ręka, aby siegnąć po środki 
gromadzące sie na takiej polisie.

Celowo użyłem słowa „gromadzące sie“, 
ponieważ polisy tego typu na początku 
swojej egzystencji są w tak zwanej fa-
zie oszczędnościowej (Ansparphase) 
i kumulacja kapitału następuje tutaj stop-
niowo. Potrzeba około 10 lat, aby polisa 
zaczęła tworzyć kapitał dynamicznie i aby 
było to zauważalne i odczuwalne. Liczy 
sie cel, a nie droga – powiem przewrot-
nie. Cel, czyli efekt końcowy, bo w końcu 
kapitał końcowy nas interesuje i to dla nie-
go zakładamy taką polisę. To trochę tak, 
jakby samolot jeszcze nie wystartował, 
a my już byśmy chcieli przymusowego 
lądowania w Dubaju. Zastanawiałem sie 
czasem, czemu nikt nie myśli o wyciągnię-
ciu przed czasem wpłaconych składek 
z DRV (Deutsche Rentenversicherung) – 
odpowiednika naszego ZUS-u? A może 
jednak ktoś myśli?

CZAS TO WALUTA, KTÓREJ TY SAM 
NADAJESZ WARTOŚĆ.

Pozdrawiam serdecznie.
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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. 

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

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.
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

„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…

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

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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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

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

Postawienia noworoczne 
czy to ma sens?

Większość z nas kieruje się przekonaniem, że to to idealny czas na 
zmiany.  Jesteśmy pełni przekonania, że będzie nam łatwiej i skutecz-
niej zrealizować postawione sobie cele wraz z początkiem nowego 
roku kalendarzowego.

Stąd od lat panuje trend postanowień noworocznych. Najczęstsze wy-
zwania jakie sobie stawiamy to: zrzucenie nadmiernych kilogramów, 
regularne uprawianie sportu, rzucenie palenia, ograniczenie spoży-
wanej ilości alkoholu czy oszczędzanie pieniędzy.

Te które w mijającym roku udało nam się pozytywnie zrealizować na-
pawają nas dumą i satysfakcją.  Natomiast tym celom przy których 
zabrakło nam wytrwałości dajemy szansę w kolejnym roku albo po-
rzucamy je z fiaskiem.

Pojawia się zatem, zasadnicze pytanie: czy w ogóle postanowie-
nia noworoczne mają sens?

Zdania wśród populacji są podzielone. Są zarówno sceptycy jak 
i zwolennicy tej metody. Zagadnienie jest na tyle intrygujące, że sami 
badacze postanowili pochylić się nad tematem.

Jednym z badaczy był psycholog John C. Norcrossa z Uniwersyte-
tu Scranton, który przeprowadził badanie na dwóch grupach osób. 
Pierwsza grupa była bardzo zmotywowana do realizacji noworocz-
nych postanowień. Badani spisali na kartkach cele, opracowali stra-
tegię działania i podjęli kroki do realizacji. Druga grupa badanych, 
podeszła do tematu powierzchownie. Nie przygotowując się na tyle 
skrupulatnie do realizacji celów co przeciwnicy. W trakcie badania 
prowadzący monitorowali postępy w realizacji noworocznych posta-
nowień.  Po 2 tygodniach 70 % badanych z pierwszej grupy nadal 
trzymali się swoich założeń i dzielnie pracowali na sukces. Natomiast  
w drugiej grupie, już na tym etapie, połowa 50 % badanych się pod-
dała.  Najwyraźniejsza różnica była widoczna po upływie 6 miesięcy. 
W pierwszej grupie 45% osób badanych nadal realizowało cele nato-
miast w drugiej grupie tylko 4% !.

Wyniki wyraźnie pokazują, że początkowe przygotowanie do realizacji 
celów ma znaczenie.

Między innymi rolą kolorowych karteczek jest systematyzacja na-
szych postanowień oraz jest to forma podpisania umowy z samym 
sobą. Wnioski te potwierdza także stara szkoła psychologii. Mówi 
ona, że to co spisane na kartce bądź wypowiedziane na głos, ma 
większą moc zobowiązującą przed samym sobą lub innymi.
Istotny jest  również czas w jakim podejmujemy to działanie. Wraz 
z początkiem nowego roku jesteśmy pełni nadziei na sukces co 
wzmaga nasze pozytywne nastawienie i odpowiednio wysoką moty-
wację. Te dwa elementy wydaja się być najistotniejsze w całym proce-
sie, gdyż wraz z napotkanymi trudnościami łatwo mogą ulec zmianie.

Zatem jak się do tego zabrać? I jak uniknąć rozczarowania na 
koniec roku?

Na wstępie nie obawiaj się porażki. Większość z nas błędnie ją de-
finiuje. Potocznie uznajemy, że porażkę ponosimy wtedy kiedy coś 
nam nie wychodzi. Jednak w nauce termin ten wiąże się z brakiem 
podejmowania próby realizacji celi, bądź przedwczesne poddanie się 
gdy napotkamy przeszkody.

Jeśli wraz z Nowym Rokiem zaczniesz pracować nad realizacją swo-

Sama nazwa Nowy Rok jest na tyle mistyczna, że budzi nadzieję 
na coś nowego, lepszego. Jak biała niezapisana karta która daje 
nowe, dotąd niewykorzystane możliwości.

ich postanowień noworocznych to już jesteś wygrany! Nie poddawaj 
się, nie wątp w siebie lub swoje możliwości. Pamiętaj że każda próba, 
każdy krok, prowadzi cię bliżej celu.
Najważniejsze aby spisane cele nie były dla nas przytłaczające i realne 
do osiągnięcia.

Główna przeszkoda w realizacji to nasze nadmierne oczekiwania. Za-
zwyczaj chcemy zmienić i osiągnąć zbyt wiele w  krótkim czasie. Warto 
określić czy na pewno w ciągu roku jesteś w stanie zrealizować za-
mierzony cel. Być może jednak będziesz potrzebował/a więcej czasu. 
Zatem mierz swoje siły na zamiary. Pomoże ci w tym metoda małych 
kroków.  Czasem warto określić poziomy realizacji danego celu. Na 
przykład jeśli chcesz rozpocząć naukę języka obcego, nie zakładaj, że 
po roku czasu będziesz mowił/a płynnie jak rodowity obcokrajowiec. 
Wyznacz sobie np., że w ciągu dwunastu miesięcy podszkolisz język 
do danego poziomu, który Cie interesuje. Ta metoda sprawi, że nie bę-
dziesz czuł się przytłoczony ilością nauki w krótkim czasie.

Tworząc listę postanowień noworocznych, pamiętaj aby spisane założe-
nia były najważniejsze dla ciebie samej/go. Nie kieruj się oczekiwaniem 
innych, rodziny, przyjaciół. Jeśli coś nie wynika z naszej wewnętrznej 
potrzeby, nie jest dla nas ważne, trudno będzie nam do tego dążyć.
Poszukaj kompana który będzie ci towarzyszył w drodze do sukce-
su. Być może razem z mężem/chłopakiem/przyjaciółką macie podob-
ny plan na najbliższy rok. Razem będzie wam łatwiej motywować się 
nawzajem i wspierać w gorszych chwilach. Wsparcie najbliższych ma 
ogromną moc.

Ponadto, skoncentruj się na działaniu, zamiast nadmiernie rozmyślać 
o efekcie końcowym. Nie oczekuj, że po 2 tygodniach na siłowni zoba-
czysz spektakularne efekty. Pamiętaj, nowa dieta, rozpoczęcie regular-
nej aktywności fizycznej wiąże się ze zmianą dotychczasowych nawy-
ków stylu życia.  Przekształcenie dotychczasowych zachowań, które 
były dla nas zautomatyzowane i zupełnie normalne wymagają samoza-
parcia.  Daj sobie czas, bądź wyrozumiały dla siebie i swoich potyczek.
Bądź świadom, że nie jest to łatwy proces. A nasze nierealistyczne 
oczekiwania tylko nam utrudniają. Nie bój się pokonywać swoje słabo-
ści lub wyjść ze strefy komfortu. Zdecydowanie warto się odważyć by 
poczuć pełną satysfakcję z siebie i osiągniętego celu na koniec każde-
go roku kalendarzowego.

Alicja Grezlikowski – pracuje od kilku lat jako psycholog w Berli-
nie. Zajmuje się m.in problemami fobii, uzależnień, depresją, tera-
pią par, wypaleniem zawodowym.
www.psychologberlin.de / facebook - psychologberlin
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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 10,80 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 

80% wynagrodzenia podstawowego
wybrane dni świąteczne w roku aż 200% 

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

Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne codziennie 
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00.

•  Wynagrodzenie 10,80 € 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

(Centrum Berlina, 
Charlottenburg, Lichtenberg)

Praca w 4* Hotelu

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

3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
Turmstraße 33, 10551 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 304985710-0
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
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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.

Poszukuje pani do pomocy w produkcji (branża warzywna), na 
pełen etat Berlin Moabit, od zaraz, mówimy po polsku, niewymagana 
znajomość języka niemieckiego. Tel.: 0048 660 793 315

Poszukujemy Pani do sprzątania, pięć godzin tygodniowo. Prywatny 
dom na 12557 Berlin-Köpenick. Telefon: 0176 61355589

Elektroniker/Fernsehtechniker/Elektriker sucht Arbeit. Tel.: 0157 53781086

Wir suchen für unsere 96 jährige Mutter eine 24 Stunden Pflegerin für 
2 Tage pro Woche. Tel.: 8136086 oder 3349422

Firma transportowa szuka kierowcy z prawem jazdy kat. C na 
7,5 t solo po Berlinie. Praca od poniedziałku do piątku, od 5.00 do 
13.00, 1800 € Netto (przy klasie podatkowej 1), bonusy sezonowe, 
umowa o pracę na stałe (niemiecka umowa), praca od zaraz. 
Tel.: 0177 8778049

Biuro podróży poszukuje wyuczonej lub z wieloletnią praktyką 
współpracownicy z biegłą znajmością języka niemieckiego. 
Szyfr M01/01/2020

Firma PMW Elektro GmbH z siedzibą w Berlinie zatrudni elektryka 
i pomocnika elektryka. Wymagana komunikatywna znajomość j. niem. 
i prawo jazdy. Prosimy o kontakt e-mailowy: pmwelektrogmbh@web.de, 
Tel.: 0049 30 6940877

Poszukujemy osoby do sprzątania biur i hotelu. Minimum 11,00 Euro 
na godz. Tel.: 0177 7975749

Szukam pracy w Berlinie: sprzątanie, prowadzenie domu, opieka 
nad dzieckiem lub osobą starszą. Długoletnia praktyka. Teilzeit (ca.100 
godzin) lub do uzgodnienia. Uczciwa 64 lata fit-rencistka. 
Tel.: 030/70221106, 0178/6097040    

Szukam elektryka, stolarza, kafelkarza. Handy:0178 5875725 lub 
email: rolli2008@yahoo.de   

Zatrudnimy pracownika biurowego, sekretarke na niepełny etat. 
Nieodzowna jest znajomość języka niemieckiego i polskiego na 
wysokim standardzie. Hauselfen GmbH, Tel.: 030-97 89 36 72, 
Mail: kontakt@hauselfen.com

NAUKA / PRACA

POSZUKUJEMY
asystentki medycznej (MFA/Arzthelferin)
do pracy w praktyce ginekologicznej 
Dr. Bogdan Myndiuk w Berlinie (Kurfürstendamm) 
od 01.02.2020 na 30 godz./tyg. 
Wymagana znajomość języka 
niemieckiego i polskiego. 
Bardzo dobre warunki pracy i płacy! 
Czekamy na zgłoszenia: 
praxis-myndiuk@web.de, tel.: 030 8931160

Tel.: 030 / 88714447

Zatrudnie �zjoterapeutów z uznanym 
dyplomem na cały, pół etatu bądź minijob. 
Okręg Zehlendorf, Lichterfelde i Kudamm.  
Zgłoszenia na: physiokudamm@web.de                                                                                

Ingenieurbüro Kachellek
Parkaue 4, 10367

Wir sind ein Berliner Ingenieurbüro für Elektrotechnik in 
verkehrsgünstiger Lage, Nähe U-S Bahn Frankfurter Allee.

Zur Projektleitung, Fachplanung und Bauleitung 
suchen wir einen:

Meister / Ing/ Dipl.Ing./Master/ Bachl. 
für Elektrotechnik (m/w/d)

w w w.ibk-b erl in.net

mit abgeschlossenen Berufsausbildung u./o. Studium und 
guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift.

Sie arbeiten im Team und sind als Fachplaner (m/w/d) 
für Elektrotechnik Ansprechpartner unserer Kunden 

bei deren Bauvorhaben.
Aussagkräftige Bewerbungen senden Sie bitte per 

email an: bernd.kachellek@ibk-berlin.net

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!!!

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
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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).

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.

Senterra Pflegezentrum Berlin ·  Schieritzstraße 30 · 10409 Berlin · Telefon 030-4530570 · www.alloheim.de

Staramy się bardzo, aby znaleźć najlepszy, 
wykwalifi kowany personel pielęgniarski 
(dyplom konieczny) dlatego oferujemy: 
+  elastyczny wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny etat)
+  atrakcyjne wynagrodzenie (stałe i dodatkowe), czyli 

3.200 dobrych powodów, aby dołączyć 
do grupy Alloheim

+   emerytura pracownicza i dodatkowe 
ubezpieczenie

+  możliwość awansu � nansowana 
przez pracodawcę

+ zarządzanie jakością

Um die besten Pflegefachkräfte (w/m/d)
zu finden, geben wir auch unser Bestes:

+ Flexibilität in Voll- und Teilzeit
+ Top-Gehalt und attraktive 

Zusatzvergütung: also 3.200 gute 
Gründe, sich für Alloheim 

zu entscheiden
+ Betriebliche Altersvorsorge 

und Zusatzversicherung
+ Arbeitgeberfinanzierte Aufstiegschancen

+ Unterstützendes Qualitätsmanagement

Jeśli znasz  język na poziomie podstawowym Podania składać / Jetzt gepflegt bewerben:

  durchstarten-bei-alloheim.de       facebook.com/AlloheimSE       01525-3342259       jobs@alloheim.de

SZUKAMY
WAS!

AM PULS
DER ZEIT!

NAUKA / PRACA
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LOVE, REN HANG
Czarne włosy, porcelanowa skóra, 
jasne czerwone usta, takie same 
paznokcie… Oczy zwrócone bezpo-
średnio do kamery, patrzą na nas…  
Młodzi mężczyźni i kobiety wykonują 
akrobatyczne pozy, wyglądają nieraz 
dziwacznie, potrzebujemy chwili, aby 
domyśleć się, jaka część ciała jest 
eksponowana. 

Pojawiają się też zwierzęta i rośliny, zdjęcia 
często robione są z lampą, co daje charak-
terystyczne oświetlenie. Postaci pojawiają 
się w krajobrazie ulicznym, jakichś prze-
strzeniach prywatnych, ale też w naturze, na 
polach ryżowych, stawów pełnych lotusa, na-
szą uwagę przykuwają (!) kaktusy. Oto foto-
grafie Rena Hanga, chińskiego artysty, który, 
nie mamy wątpliwości, jest prowokatorem. 

Ale to nie wszystko. Mamy do czynienia z po-
etą wizualnym, magikiem słów, pionierem 
LGBT w Chinach, kraju, w którym pornogra-
fia jest zakazana. Stał się sławny na całym 
świecie mimo tego, że był cenzurowany 
u siebie. Nie podobały się zdjęcia, jakie robił 
w intymnych warunkach swoim przyjaciołom 
używając aparatu Minolta 35 mm. A jednak 
nie chodziło mu o przesuwanie granic tole-
rancyjności, w jednym z wywiadów powie-
dział: „Ja po prostu robię, co robię”. 

Hang jest fascynującą postacią. Przez wiele 
lat zmagał się z depresją, prowadził dziennik 
depresyjny na swojej stronie internetowej, pi-
sał go od 2007 roku do roku 2016. To niezwy-
kłe świadectwo smutku, strachu i wewnętrz-
nych konfliktów. Zmarł w 2017 roku w wieku 
zaledwie 30 lat. Popełnił samobójstwo. 

Pewnego razu napisał: „Każda osoba staje 
się nagle wielką raną, siedzę na sofie, biała 
mleczna sofa jest jak pustynia. Czy jestem 
wielbłądem czy kaktusem?” Jego zapiski do-
piero niedawno zostały przetłumaczone na 
język angielski. 

Mimo krótkiego życia zdołał pracować z wiel-
kimi, robił zdjęcia do zina Franka Ocean 
„Boys don’t cry”, pracował dla Alessandra 
Michele czołowego projektanta GUCCI, brał 
udział w kampaniach Ricka Owensa i Loewe. 

W Berlinie możemy zobaczyć aż 180 foto-
grafii Rena Hanga, w C/O Berlin do końca 
lutego trwa retrospektywa dzieł artysty. To 
jedna z największych wystaw, jakie zostały 
zorganizowane po śmierci artysty. Oprócz 
znanych zdjęć możemy podziwiać tu jego 
poezję. Ale też fotografie, które nigdy wcze-
śniej nie były pokazane publice, które wykra-
czają daleko poza proste zabawy z fleszem, 
czernią i bielą.  Przed nami otwiera się rów-
nież surrealistyczny świat, erotyczny, ale ni-
gdy nie pornograficzny. Artysta pokazuje cia-
ła jako formy abstrakcyjne, często bawi się  
z perspektywą, powtarza znane motywy, ale 
podchodzi do nich za każdym razem inaczej, 
w nowy sposób. Wykorzystuje obrazy typo-
we dla zachodniego świata. Rozpoznamy tu 
odniesienia do Williama Szekspira i Ofelii, 
bohaterki „Hamleta” , mitologii  -  widzimy 
Ledę, która zostaje przemieniona w łabę-
dzia, ale też do abstrakcjonizmu, surrealizmu 
czy ruchu DADA. 

To rzadka okazja, aby oglądając zdjęcia, 
udawać się jednocześnie w wewnętrzne po-

Untitled, 2015 © Ren Hang . Courtesy Estate of Ren Hang and Stieglitz 19, Antwerpen

Untitled 1, 2012 © Ren Hang . Courtesy Estate of Ren 
Hang and Blindspot Gallery, Hongkong

Untitled 17, 2011 © Ren Hang . Courtesy Estate of Ren 
Hang and Blindspot Gallery, Hongkong

Untitled 17, 2011 © Ren Hang . Courtesy Estate of Ren 
Hang and Blindspot Gallery, Hongkong

Adres:
C/O Berlin 
Amerika Haus 
Hardenbergstrasse 22–24
10623 Berlin.

Godziny otwarcia:
Codziennie  11:00 – 20:00 

Bilety:
Normalny 10 Euro
Ulgowy 6 Euro

dróże gdzieś głębiej. Do emocji, do uczuć, do 
naszej wiedzy. Może zechcemy zatrzymać 
się przy filozofii wschodnioazjatyckiej, która 
inspirowała twórcę, zgłębić kontrasty pomię-
dzy Wschodem a Zachodem, docenić to, że 
sztuka ta jest prosta, nie jest na siłę, nie chce 
za wszelką cenę być oryginalna. Analogowe 
zdjęcia Rena Hanga używają pełnego humo-
ru wizualnego języka, aby opisać uczucia, 
pożądanie, strachy ale też samotność mło-
dego pokolenia w Chinach. 

Warto zobaczyć te zdjęcia artysty, który od-
szedł o wiele za wcześnie.

Wystawa potrwa do 29 lutego 2020 roku. 

Marta Szymańska
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W pracy lubię kontakt z ludźmi
Z Polski wyjechała, mając 3 lata. Dzisiaj Joanna Jambor, reporterka 
i pogodynka, jest gwiazdą telewizji RBB i Brandenburgii

Adam Gusowski: Jak na osobę, która jako trzyletnie dziecko wyje-
chała z Polski, mówisz bardzo dobrze po polsku.

Dziękuję, ale chyba jednak mówię bardziej po śląsku, niż po polsku. Moja 
rodzina pochodzi ze Śląska i w domu mówiłam tylko po śląsku. Polski 
znam z relacji z innymi ludźmi, stąd ta silna śląska nutka w moim głosie.

Jak zaczęła się twoja przygoda z dziennikarstwem?

Dziennikarstwo interesowało mnie jeszcze w szkole. Pierwszy kontakt 
z tym zawodem miałam podczas praktyk szkolnych. Później studiowałam 

Poniemieckie jest hygge
Kiedyś stosunek do nich był ambiwalentny. Dzisiaj rzeczy poniemieckie 
wróciły do łask i doczekały się nobilitacji – mówi Karolina Kuszyk, 
autorka książki „Poniemieckie”.

Maciej Wiśniewski: Czy Karolina Kuszyk wychowała się w 
poniemieckim świecie?

Karolina Kuszyk: Tak, oczywiście, w przeciwnym razie nie zmierzyłabym 
się z tym tematem. Wychowałam się w Legnicy na Dolnym Śląsku. 
Byłam otoczona poniemieckim krajobrazem, poniemieckimi domami, 
poniemieckimi rzeczami, chociaż długo nie wiedziałam, że jest to 
poniemieckie, bo, według ówczesnej wykładni, za czasów mojego 
dzieciństwa i wczesnej młodości Legnica była prastarym piastowskim 
grodem i mało komu przychodziło do głowy, by podejmować temat 
poniemieckiego dziedzictwa. Zresztą wtedy w Polsce były inne palące 
problemy, takie jak choćby pustki w sklepach.

Jednak Pani dość szybko zainteresowała się tym tematem. Skąd ta 
fascynacja?

Poniemieckość fascynowała mnie od samego początku. Długo za mną 
chodził temat naszego stosunku do poniemieckich domów, rzeczy, 
cmentarzy. To pojawiło się już wtedy, gdy przyglądałam się napisom na 
fasadach domów, które prześwitywały spod warstwy nowej farby, napisom 
na pozostałościach grobowców na legnickim cmentarzu komunalnym. 
Duży wpływ wywarły też na mnie wizyty w domu moich dziadków na 
legnickim Zakaczawiu. Dziadkowie mieszkali w poniemieckiej kamienicy. 
To było zupełnie coś innego niż blok, w którym mieszkałam z rodzicami. 
Kamienica była fascynująca, z kolorowymi szybkami na klatkach 
schodowych, z toczonymi poręczami, piecami. W domu dziadków 
było też sporo rzeczy po Niemcach, ale o tym dowiadywałam się po 
kawałeczku. W szkole nie było o tym mowy, więc rzeczy znalezione u 
dziadków były dla mnie niesamowitym odkryciem, a niemieckie napisy na 
popielniczce czy pojemniku na chleb uważałam za tajemnicze hieroglify. 
Myślałam, że tak się kiedyś mówiło na całym świecie, że umlauty to był 
rodzaj prastarego narzecza. Taka była reakcja dziecka, które nie umiało 
poradzić sobie z dysonansem poznawczym, że z jednej strony mamy to, 
co polskie, piastowskie, a z drugiej strony z piwnic i podziemi wyziera 
zupełnie inna historia.

Pomysł napisania tej książki długo więc w Pani kiełkował...

Tak, ale na poważnie zaczęłam się nim zajmować, kiedy dotarło do mnie, 
że nie ma u nas książek, które podejmowałyby temat poniemieckich rzeczy 
codziennego użytku. O cmentarzach sporo napisano, ale o domach i 
rzeczach z perpektywy zwykłego człowieka, a nie polityki kulturalnej – już 
nie. Zaczęłam wtedy czytać opracowania poświęcone oswajaniu ziem 
zachodnich i północnych po wojnie. Badacze od lat 90. poświęcali się 
temu tematowi z wielką pasją, ale koncentrowali się głównie na obiektach 
wielkogabarytowych, na architekturze, na zabytkach, muzeach, dziełach 
sztuki, na ikonosferze publicznej, na tym, co na widoku, ale to, co w 
środku, ta poniemieckość domowa, zostawiono w całości literaturze 
pięknej. O tym pisali m.in Olga Tokarczyk, Stefan Chwin, Joanna Bator, 
przyszła wielka fala pisania o poniemieckich rzeczach. Ja postanowiłam 
więc napisać opowieść, reportaż o tym, jak sobie radziliśmy z tym, co 
obce w tym, co teraz uznajemy za swoje.

Ale jednym z bodźców do napisania książki była też pewna miska...

Kiedy ta myśl zaczęła we mnie kiełkować, pojechaliśmy do Legnicy 
odwiedzić moich rodziców. Podczas mycia naczyń mój mąż przyjrzał się 
białej fajansowej misce i.. zdębiał. Okazało się, że na spodzie miała ona... 
małą swastykę. Nigdy jej wcześniej nie widziałam, mimo że ta miska jest 
w naszej rodzinie od kiedy pamiętam. Mój mąż jest Niemcem. Jeśli w 
Niemczech ktoś ma w domu naczynia ze swastyką, to prawdopodobnie 

Karolina Kuszyk foto Katarzyna Mazur

albo jest nazistą albo w najlepszym razie trzeba się od niego trzymać 
z daleka. Dla mojej polskiej rodziny, którą trudno posądzić o sympatie 
nazistowskie, ta swastyka była, a też jej nie było. Albo jej nie widzieliśmy, 
albo postanowiliśmy, że nie będziemy jej widzieć. Ja ją zobaczyłam 
dzięki mojemu mężowi i zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że 
poniemieckość przestała być dla nas obca, a stała się przezroczysta, jak 
ta swastyka.

Jak zmieniał się stosunek Polaków do „poniemieckiego”?

Od początku był ambiwalenty. Jedni osadnicy nie mogli znieść tego, 
że w tapetach w mieszkaniu, jak czytamy w jednym z pamiętników, 
„utrwaliły się oddechy Niemców mieszkających w nim wcześniej”, 
ale byli też tacy, którzy zacierali ręce z gospodarskim zadowoleniem, 
widząc niemieckie maszyny rolnicze w obejściu. Potem przyszły lata 
50. i 60. Meble poniemieckie okazały się zbyt staroświeckie lub za duże 
do mieszkań w bloku i pozbywano się ich. Dopiero w latach 90., kiedy 
porzuciliśmy opowieść o powrocie na swoje, poniemieckie wróciło do 
łask. Dla trzeciego pokolenia osadników, do którego sama się zaliczam, 
poniemieckie rzeczy często odgrywały rolę rodzinnych pamiątek.

Dzisiaj popularnością cieszy się to, co lokalne i to, co stare. Czy to, 
co poniemieckie jest modne?

Myślę, że poniemieckie doczekało się nobilitacji na fali oswajania i prób 
rozumienia historii miejsca, małej ojczyzny, regionu. Świadczy o tym 
choćby popularność starych niemieckich pocztówek przedstawiających 
dane miejsce przed wojną. Myślę, że sporo jest w tej modzie chęci 
zmierzenia się z tym, co wypieraliśmy przez bardzo długi czas. 
Poniemieckie to także swoiste hygge. Te wszystkie anioły stróże, 
oleodruki, makatki z jelonkami ewokują przytulność. Oprócz mody 
widać też dążenie do szukania kontekstu pobytu w danym miejscu, chęć 
poradzenia sobie z tym, że mieszkamy wśród krajobrazu, który nie do 
końca jest oswojony, i że to jest OK.

Czy Pani opowiada o sobie, o rzeczach, ludziach, czy, jak pisze 
Brygida Helbig, opisuje Pani poniemieckiego ducha zachodnich 
ziem polskich?

Chciałam opowiedzieć, jak biografie ludzi splatały się z biografiami 
rzeczy. Mówiąc o ludziach, mam na myśli zarówno przedwojenych, 
jak powojennych właścicieli, Polaków. Niemców, Żydów, Ukraińców, 
Łemków. To, czy udało mi się sprawić, że przez te opowieści przemawia 
duch ziem zachodnich, zostawiam do oceny czytelnikom.

Czy ma Pani takie ambicje, żeby zabliźniać polsko-niemieckie rany?

Z tego, że pisanie o przedmiotach będzie także wkładaniem palca w 
naszą powojenną ranę i dotykaniem bolących miejsc, zdałam sobie 
sprawę dopiero w połowie pisania. Gdybym wcześniej podeszła do tego 
tematu z nastawieniem, że chcę pisać o polsko-niemieckiej traumie, to 
nic by z tego nie wyszło. Wybrałam mikrohistorię. Chciałam przyjrzeć się 
z lupą konkretnym przedmiotem, obrazom, widokówkom, fotografiom, 
szafom, słoikom. Z perspektywy mikro zazwyczaj łatwiej jest zrozumieć 
drugiego, niż z perspektywy makro. Jestem wielką fanką perspektywy 
mikro. Starałam się podejść do ludzi i rzeczy z szacunkiem i nie tracić 
pogody ducha.

Czy powiedziałaby Pani o sobie, że ma poniemiecką tożsamość?

Obcowanie z poniemieckością było dla mnie i dla wielu Polaków 
doświadczeniem formującym, a bardzo trudno jest wziąć rozbrat z czymś, 
co człowieka uformowało. To sformułowanie „poniemiecka tożsamość” 
wybrałam celowo również na przekór obrońcom polskości absolutnej, 
która zamyka się na inność. Nie jestem orędowniczką powrotu Szczecina 
do Niemiec, ani nie uważam, że ziemie zachodnie i północne to gorsza 
Polska, ale warto opowiadać o swoim poniemieckim rodowodzie i o nim 
pamiętać, bo inaczej wrócimy do opowieści o prapolskości tych ziem jak 
za czasów PRL. Myślę, że obecna polityka kulturalna zmierza trochę w 
kierunku polskości absolutnej, a ja uważam, że polskość, która samą 
siebie rozumie, powinna stworzyć w sobie miejsce dla poniemieckości, 
bo jest ona z nami od ponad 70. lat i jakoś nas tworzy.

Dziękuję za rozmowę
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Jak Ania z Zielonego Wzgórza
”Na scenie chcę być taka, jak Ania z Zielonego Wzgórza. Przenosić ener-
gię, żywiołowość i dawać radość” – mówi Ola Błachno, której debiutanc-
ka płyta ukaże się niebawem w Polsce. 

Tomasz Kycia: Kończysz właśnie wokalistykę jazzową w Instytucie 
Jazzowym na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie. Mieszkasz 
i pracujesz w Berlinie, ale Twoja pierwsza płyta HOW TO BE ME 
ukazuje się właśnie na polskim rynku. Co takiego wydarzyło się od 
naszej rozmowy rok temu, że jesteś dumną autorką pierwszego al-
bumu? 

Ola Błachno: Dużo się wydarzyło. Zbieram życiowe doświadczenia i po-
myślałam, że chyba już jestem gotowa na wydanie płyty. W przeszłości 
nagrywałam sporo utworów, ale miałam poczucie, że nie stanowi to jesz-
cze całości, że jeszcze nie jestem na to gotowa.

Kiedy papież wydaje swoją pierwszą encyklikę, zazwyczaj zawiera 
w niej wskazówki, program swojego pontyfikatu. Czy Twoja pierw-
sza płyta pt. HOW TO BE ME to właśnie taki program: Jak być mną? 
Taka jestem – ja, Ola Błachno?

Bardziej myślałam o tym, jaka jestem w tym momencie i jaka próbuję być. 
A jaka będę, to pewnie się zmienia z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. 
Ale oczywiście, moim planem jest, pozostać w stylistyce jazzowej. Ale 
jaka będę, zobaczymy (śmiech).

Á propos stylistyki jazzowej – na Twojej pierwszej płycie jest dużo 
improwizacji. Często skatujesz. Lubisz tę formę muzycznej ekspre-
sji?

Bardzo lubię improwizować. Już po nagraniu płyty pomyślałam – „Jej! 
Pewnie tej improwizacji jest za dużo“, bo miałam na uwadze również 
przeciętnego odbiorcę, którego mogłaby zainteresować jakaś ciekawa 
melodia. Chciałabym jednak wejść na rynek muzyczny jako osoba, która 
lubi i potrafi improwizować. To rzeczywiście jest moje. Aczkolwiek, może 
kolejne płyty będą inne (śmiech).

Bobby McFerrin wydał nawet całą płytę, na której tylko skatuje, ba-
wiąc się swoim głosem. Może więc nie jest za dużo tego skatu, tej 
wokalnej jazzowej improwizacji na Twojej płycie?

Może nie, ale ja bardzo sobie cenię również melodię i tekst. I to jest też 
ważne, że przekazuję odbiorcy coś mojego. To nie jest tylko muzyka. 
Za nią też idą pewne doświadczenia życiowe. A to składa się na całość.

Dodajmy, że autorką tekstów i muzyki na płycie „How to be me“ jest 
właśnie Ola Błachno.

Zgadza się. 

A ile jest na niej Berlina i Twoich berlińskich doświadczeń?

Chyba większość to doświadczenia z Berlina. Spędziłam tu ostatnie 4 
lata. Tylko jeden utwór napisałam, będąc w Warszawie, ale większość 
moich doświadczeń jest związanych z moim pobytem tutaj.

Co było pierwsze? Kura czy jajo? Teksty czy muzyka? Jak się two-
rzy taki repertuar na płytę?

To właśnie jest ciekawe, bo na wielu warsztatach muzycznych czy pisa-
nia tekstów muzycy, którzy piszą teksty, zawsze zaczynali od muzyki. 
U mnie jest na odwrót. Ja na początku muszę i chcę wiedzieć, o czym 
piszę. Redaguję sobie wstępny szkic tekstowy. Oczywiście później, kiedy 
piszę muzykę, niektóre słowa mogą się zmieniać, ale wychodzę od war-
stwy tekstowej, co jest też moim doświadczeniem współpracy z teatrem. 
Dla mnie słowo zawsze było ważne.

Zapytam trochę naiwnie i stereotypowo, o czym jest ta płyta?

Trudno jest to określić jednym zdaniem. Kiedy ją opisywałam, wiedzia-
łam, że jest to pierwsza próba zaoferowania światu siebie i swoich do-
świadczeń, a przez to jakiejś szczerości. Trudno się śpiewa o czymś, 
czego się nie doświadczyło.

Nie robisz tego sama. Na tej płycie koncertujesz z młodymi muzy-
kami. Towarzyszą Ci Mateusz Kaszuba (fortepian), Michał Aftyka 
(kontrabas), Patryk Dobosz (perkusja) i Rafał Dubicki (trąbka). Jak 
się dobraliście?

To środowisko szkolne. Prawie, bo nie wszyscy studiowali ze mną. Gry-
waliśmy wspólnie tu i ówdzie na jam session. Patryka poprosiłam o za-
granie jakiegoś koncertu. To zawsze był jeden telefon i wspólne granie. 
Wszyscy powiedzieli, że chętnie wezmą udział w sesji nagraniowej i w 
koncertach. I za to jestem im bardzo wdzięczna i szczęśliwa, bo świetnie 
się z nimi pracuje.

Na tej płycie zabrakło mi jednego elementu, o którym mówiliśmy rok 
temu. On też należy do Twojej twórczości. Są to skrzypce. Instru-
ment nietypowy dla jazzu, aczkolwiek można go w jazzie usłyszeć. 
Czyżby nie pasował do stylistyki Twojej pierwszej płyty?

Chciałam, aby pierwszy statement, który robię, wchodząc na rynek mu-
zyczny, był związany z wokalem. Chciałam być rozpoznawalna jako 
wokalistka jazzowa. Na koncertach od czasu do czasu skrzypce się 
pojawiają, ale nie jest to instrument, który w pełni oddaje mnie samą. 
Chciałam być wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką. Może to wy-
starczy (śmiech).

Na tej płycie umieściłaś Twoje motto zaczerpnięte od Lucy Maud 
Montgomery, autorki Ani z Zielonego Wzgórza: „Ja zaś pragnę-
łabym upiększać życie. (…) Nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, 
chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile oto, 
aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś 
radość... Radość, której by nie mogli zaznać, gdyby mnie nie było 
na świecie.“ 

Od lat jestem zakochana w postaci Ani z Zielonego Wzgórza. Lubię jej 
szczerość. Szczególnie, będąc na scenie, współpracując z muzykami, 
chcę taka być. Chcę przynosić energię, chcę przynosić swoją żywioło-
wość, radość z życia, radość z każdego dnia, kiedy budzę się i mówię 
sobie „ojej, jaki świat jest piękny!“ Tak właśnie chcę żyć i tworzyć.

Dlaczego Twoja pierwsza płyta ukazuje się w Polsce, a nie w Niem-
czech, skoro śpiewasz i tak po angielsku? 

W Polsce częściej gram koncerty i tam jest publiczność, której chcę 
coś powiedzieć. Aczkolwiek już teraz mogę zdradzić plany premierowe 
w Niemczech. Premiera mojej płyty „How to be me“ odbędzie się 17 mar-
ca w klubie jazzowym A-Trane. Już teraz wszystkich serdecznie na ten 
koncert zapraszam!

Dziękuję za rozmowę

dziennikarstwo w Magdeburgu, Madrycie i Hanowerze, poznając różne 
formy tego zawodu. Po studiach trafiłam do RBB. Nawet przez chwi-
lę myślałam o pracy dwujęzycznej we Frankfurcie/Słubicach. W końcu 
jednak moja szefowa zaproponowała mi pracę reporterki przed kamerą, 
z ludźmi, w różnych sytuacjach i miejscach na terenie całej Brandenbur-
gii. Zgodziłam się i nie żałuję ani jednego dnia. Uwielbiam moją pracę, 
choć czasami nie jest łatwo. Żeby powstały trzy minuty w telewizji, pra-
cuję z teamem cały dzień.

Jak wygląda w takim razie typowy dzień twojej pracy?

Wstaję o piątej rano. Jadę do studia. Wraz z moim teamem, czyli ka-
merzystą i dźwiękowcem, jedziemy na umówione miejsce. Tam trwają 
przygotowania, rozmowy z bohaterami danego odcinka, pisanie tekstów, 
układanie pytań, obrazków, ujęć, scen. Po przygotowaniach czeka nas 
około trzech, czasami czterech godzin kręcenia. Z nakręconym materia-
łem jedziemy do studia. Na stole montażowym składamy reportaż. Krót-
ko przed 20:00 jest emisja w telewizji. O 20:00 wychodzę do domu. Długi 
dzień, przyznaję, ale często bardzo ciekawy.

A co jest w nim najciekawszego?

Najbardziej podoba mi się kontakt z ludźmi. Codziennie przeżywam coś 
innego, spotykam innych ludzi, inne tematy, zdarzenia, sytuacje. To się 
nigdy nie nudzi. Tym bardziej, że nie są to zwykłe prognozy pogody, lecz 
bardziej prezentacje Brandenburgii i jej mieszkańców. Prognoza pogody 
jest tylko pretekstem do tych spotkań. Pewnie dlatego te reportaże są tak 
lubiane przez naszych widzów.

Dziękuję za rozmowę
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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.

Słowiańskość jest trendy
Słowiańskość wpisuje się w ogólną potrzebę alternatywy w muzyce i kul-
turze, rozwoju osobistym. Powrót do korzeni stał się modny – mówią 
Paulina Miu Kühling i Marta Skraburska

Monika Sędzierska: Mam wrażenie, że ostatnio wzrasta zaintereso-
wanie słowiańskością. I chodzi nie tylko o sukces gier komputero-
wych, takich jak „Wiedźmin” czy „Polanie”, popularność Tulii czy 
Donatana, ale też warsztaty białego śpiewu czy gimnastyki słowiań-
skiej, które Panie prowadzą. Słowiańskość jest trendy?

PMK: Nie wiem, czy trendy. Wydaje mi się, że słowiańskość wpisuje się 
w ogólną potrzebę alternatywy w różnych dziedzinach i rozwoju osobiste-
go w muzyce i kulturze. Ogólnie na świecie powracanie do korzeni jest 
trendem. A słowiańskość jest oczywiście tego częścią.

MS: Słyszałam o tym, że słowiańskość jest trendy. Dla mnie już wcze-
śniej była trendy. Moje pierwsze poszukiwania siebie szły w stronę sło-
wiańskości.

Prowadzi Pani warsztaty śpiewu białego, czyli archaicznej techniki 
wokalnej z Europy Środkowo-Wschodniej. Czym charakteryzują się 
te pieśni?

PMK: Pieśni pochodzą z przestrzeni wiejskiej. Należą do naszych pra-
dziadów, prababek. To wpływa na to, że mają w sobie niesamowitą ener-
gię. Często są w tonacjach, które nie mają nic wspólnego z klasyczną 
muzyką. Były przekazywane od pokoleń metodą oralną. Babka śpiewała 
wnuczce, matka – córce. Potem córka dokładała nowe zwrotki do pieśni. 
Na Suwalszczyźnie, czyli w regionie, z którego pochodzę, można jeszcze 
znaleźć babunię na wsi, która śpiewa taką pieśń. Uczyła się od pokoleń, 
była w jej rodzinie. To jest piękne i niezwykłe, że ci ludzie nie znali nut. 
Człowiek śpiewał z potrzeby serca, z potrzeby czystej muzycznej ekspre-
sji. I nikt się nie zastanawiał, nie komponował z ołóweczkiem i kartką. To 
sprawia, że pieśni są żywo wyjęte z doświadczenia ludzkiego.

Czyli ta kultura jest jeszcze żywa?  

PMK: Żyją ludzie, którzy pamiętają te pieśni. Były one związane z rytu-
ałami na wsi, były częścią życia ludzkiego. Śpiewano je podczas wesel, 
pogrzebów, żniw. Mamy też pieśni miłosne. Każda okazja w życiu miała 
swoje pieśni. I teraz oczywiście te pieśni są pamiętane. Jeśli pojedziemy 
do jakiejś babci na wieś, to ona je sobie przypomni, ale raczej ich już 
nie śpiewa. Ten rytm roczny się już zaburzył. Nastały media, telewizory, 
komórki. Ludzie mniej śpiewają, niestety. To troszeczkę umiera i o tym 
się dużo mówi. Jest duża fala ludzi młodych, którzy starają się zachować 
tę kulturę, ale rdzenni mieszkańcy, którzy tę kulturę przejęli od swoich 
przodków, już jej nie praktykują na co dzień.

Prowadzi Pani w Berlinie platformę warsztatową Vocalosaurus. Co 
się kryje pod tą nazwą? 

W nazwie Vocalosaurus jest akcent na dinozaura i archaiczną technikę 
śpiewu. To jest miejsce, gdzie ogłaszam się z warsztatami, związanymi 
z techniką śpiewu białego, ale proponuję nie tylko polskie pieśni trady-
cyjne. Bardzo lubię i eksploruję pieśni także z Litwy. Pochodzę z Suwałk, 
więc do Litwy mam bliżej niż do Warszawy. To są „sutartines, stare pie-
śni pogańskie, prechrześcijańskie. Warsztaty są bardzo różne i oscylują 
wokół archaicznych technik i tradycji muzycznych Europy Środkowo-
-Wschodniej. Zaczynamy też działać jako chór Vocalosaurus, bo będzie 
grupa śpiewacza. Poza regularnymi spotkaniami  będziemy budować 
repertuar tradycyjnych pieśni z różnych regionów Europy. To są jakby 
dwa ciała: warsztaty otwarte na ludzi i nowe grupy oraz stała grupa, która 
przepracowuje pewien repertuar. To się kryje pod nazwą Vocalozaurus.

Pani jest instruktorką gimnastyki słowiańskiej. Podobno pomogła 
Pani w grze na trąbce?

MS: Moje granie zawiera elementy gimnastyki słowiańskiej, ponieważ 
gimnastyka nauczyła mnie jak prawidłowo oddychać. Wcześniej uczyłam 
się oddychać od moich profesorów trąbki i nauczycielki pranajamy i to ja-

koś mi nie pomogło. W graniu na tzw. „męskim instrumencie” pomogła mi 
gimnastyka słowiańska. Panuje przekonanie, że grając na trąbce, muszę 
używać mięśni, a to nie jest do końca tak. Kiedy mamy prawidłowe usta-
wienie kręgosłupa, otwartą klatkę piersiową, puszczone luźno lędźwia, 
to jesteśmy w stanie wziąć głęboki oddech i okazuje się, że trąbka tak do 
końca nie jest męskim instrumentem.

W czym jeszcze może pomóc gimnastyka słowiańska?

W każdej innej dziedzinie życia. Byłam uczona, żeby wciągać brzuch, 
pośladki, usztywniać klatkę piersiową, prostować się, a gimnastyka sło-
wiańska pozwala zdrowo podejść do kwestii myślenia o sobie. Taki zdro-
wy egoizm. Wejście w siebie, wejście w ciało.

Czy gimnastyka słowiańska to coś, co znały nasze prababki? Sto-
sowały te ćwiczenia?

Gimnastyka jest rekonstrukcją, tak jak biały śpiew, choć biały śpiew jest 
bardziej polski. Gimnastyka pochodzi z Białorusi. Pewien wykładowca na 
uczelni zapytał studentki i studentów, czy mają folkowe elementy, które 
cały czas funkcjonują w ich kulturze. Jedna ze studentek opowiedziała 
o swojej 85-letniej babci, która wykonuje takie ćwiczenia. W każdym wie-
ku można ćwiczyć gimnastykę słowiańską.

Jak wyglądają zajęcia gimnastyki słowiańskiej? 

Przede wszystkim stajemy całymi stopami na ziemi. Kontakt z ziemią jest 
tutaj ważny. Nosimy w swoim ciele różne spięcia, których dorobiliśmy się 
przez całe dzieciństwo, a później w dorosłości już tylko je utrwalamy. I ja 
jestem po to, żeby to uleczyć. Rozluźniamy lędźwia, puszczamy luźno 
brzuch, otwieramy klatkę piersiową. Czyli otwarcie klatki piersiowej łączy 
się z tym, że nabieramy pewności siebie.

Czym gimnastyka słowiańska różni się od jogi czy tradycyjnego fit-
nessu?

Joga i fitness, jak i wiele form aktywności sportowych, jest tak naprawdę 
przygotowana pod męskie ciało. Joga wychodzi z tradycji męskiej, a gim-
nastyka słowiańska jest stworzona przez kobiety dla kobiet. W związku 
z tym nie podkulamy ogona, nie zaciskamy mięśni brzucha, tylko pusz-
czamy je luźno. Przy wyciągnięciu kręgosłupa, żeby nie robić lordozy. 
Nie cofamy brody, dzięki czemu możemy się wyrażać jako kobiety i się 
tego nie bać.

Czy słowiańskość to tyko moda czy rzeczywisty powrót do korzeni?

PMK: Jest to jeden z elementów niesamowitej mieszanki kulturowej, któ-
rą czuje się tu, w Berlinie. W Polsce obserwuję ten trend już od wielu lat. 
I on raczej wzrasta. Śpiew biały zaczął przechodzić do mainstrimowej 
muzyki, więc dociera do wielkiej grupy odbiorców. Czy to się utrzyma, 
nie wiem. Na pewno to jest ciekawe. Pewnie trend będzie ewaluował. 
Jestem entuzjastką mieszania się stylów, przenikania kultur, więc myślę, 
że będzie dobrze.

MS: Fajna rzecz się wydarza, bo endokrynolodzy i położne polecają gim-
nastykę słowiańską. Jest coraz więcej badań naukowych na ten temat, 
które wyjaśniają jak ona pomaga w naszym zdrowiu. Sama jestem ze 
Szczecina i nie wiedziałam co to słowiańskość, dopóki nie wyjechałam 
do Berlina. To było potrzebne. Kiedy poszłam na warsztaty śpiewu białe-
go stwierdziłam, że zapomnieliśmy bardzo ważnej części naszej kultury.

Dziękuję za rozmowę

Paulina Miu Kühling, Marta Skraburska foto rbb Monika Sedzierska.jpg
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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

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



| | KONTAKTY KONTAKTY24

ZDROWIEZDROWIE

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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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

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".

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

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
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Magdalena  Mayer
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

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

ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING 
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00, 

Sobota 17.00-19.00 - Gierkezeile 39, 10585 Berlin
Czwartek 18.00-20.00 - Wernerwerkdamm 36, 

13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8
Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin

Niedziela 17.00-19.00 - Lipschitzallee 80, 12353 Berlin
Wtorek (grupa NA) - 17.30-19.30 - Boxhagenerstr. 89 

10245 Berlin
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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.

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

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
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
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

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

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

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 

Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, festyny, 
imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie nagłośnienia 
i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

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

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

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.: 015211308510

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    

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

Pranie narożników, dywanów i wykładzin, kompleksowe czyszczenie 
samochodów oraz renowacja tapicerki skórzanej. Tel.: 0157 74539629  
lub 0163 9606275. www.derputzbär.de

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań: malowanie, szpachlowanie, 
regipsy, tapety, kafle, podłogi, prace murarskie, stolarskie, izolacje, 
hydraulika, elektryka, prace ogrodnicze, małe przeprowadzki. 
Tel.: +49 162 1044173, +49 30 85745005

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

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

NIERUCHOMOŚCI

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

Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, 
okolice Trzciela, wyjazd z autostrady, 200 km od Berlina. Cena od 
5€/m². Niektore działki z własnym lasem i domem, na innych – na ży-
czenie wybudujemy dom. Tel.: +48 602 134360, www.osada-pachy.pl

Wynajmę mieszkanie, dwa pokoje w domu jednorodzinnym. 
Berlin Mariendorf. Tel.: 0172 3261082

Sprzedam niemiecki projekt kompletny domu (Einfamilienhaus), 
120 m² + garaż za 1000 Euro. Tel.: 0151 27991023

Sprzedam Pensjonat nad morzem
w P o b i e r o w i e

Podwyższony standard, 26 pokoi z łazienkami 
i balkonami plus prywatne mieszkanie.

Więcej informacji udziele telefonicznie 
nr 0048502305505.

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Pani 60 plus wdowa zadbana 40 lat w Berlinie, optymistka pełna 
życia, pozna sympatycznego kulturalnego Pana bez nałogów ze stałym 
pobytem w Niemczech. Tel.: 0175 6137480
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

Telefon: +4915758152189

MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?
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

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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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 Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service
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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 styczniu do wspólnego obejrzenia Panoramy Perga-
monu i Muzeum Pergamonu.  

Spotykamy się w niedzielę, tj 12.01.2020 na stacji S – Hackischer Markt 
o godz.11:00. Bilety wstępu do obu muzeów 25 / 19,50 Euro.

W nawiązaniu do ostatniego, grudniowego spaceru po Wyspie Muzealnej w Berlin Mitte sku-
pimy się podczas tego spaceru przede wszystkim na Muzeum Pergamonu oraz na wspólnym 
obejrzeniu spektakularnej, gigantycznej, multimedialnej wystawy dotyczącej antycznego mia-
sta Pergamon z roku 129 za panowania cesarza Hadriana. Ta wystawa, będąca dziełem 
artysty Yadegara  Asisi w formie 360-stopniowej Panoramy o wysokości 30 m składa się z 80 
pergamońskich dzieł sztuki Akropolu i jest malowniczo wkomponowana w górzysty krajobraz  
wraz ze świątynią, teatrem i słynnym ołtarzem Pergamonu. Wystawie towarzyszy 40 scen 
z życia codziennego mieszkańców Pergamonu, w tym również rozpustna uroczystość święta 
na cześć boga Dionizosa.

Muzeum Pergamońskie zostało wybudowane w latach 1910–1930 pod nadzorem Ludwiga 
Hoffmann według planów Alfreda Messel specjalnie po to, aby można było w nim umieścić 
Wielki Ołtarz Zeusa o wymiarach 30 na 30 metrów, który został zbudowany w latach 180-
160 p.n.e. w Pergamonie przez Eumenesa II. Ołtarz odnaleziono w latach 1878-1880 przez 
niemiecką ekspedycję archeologiczną, a jego elementy przewieziono do Berlina. W oczach 
wielu znawców uchodzi za ósmy cud świata antycznego. 

W Muzeum Pergamońskim znajdują się zbiory Sztuki Starożytnej, Azji Mniejszej, Sztuki Is-
lamskiej oraz monumentalne rekonstrukcje budynków archeologicznych, takich jak już ww. 
Wielki Ołtarz Zeusa, potem Brama Targowa z Miletu czy Brama Isztar włącznie z drogą pro-
cesyjną i fasadą pałacu Mszatta. W imieniu „PTTiK BERLIN” na spacer zaprasza Elżbieta 
Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

Klub PTTK  w Berlinie im. W. Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi 
- „Ku’damm i jego place”. Bulwar ten, jest nie tylko najbardziej odwiedzaną ulicą, ale 
także najczęstszym tematem dyskusji o ulicach w Niemczech. Więc jeśli chce się opowie-
dzieć historię Ku’dammu, nie można ograniczyć się do zwykłej historii między Breitscheid-
platz i Rathenauplatz, ale trzeba także wziąć pod uwagę historię tego symbolu: jego rozwój 
jest lustrem niemieckich dziejów od imperium do współczesności. Kurfürstendamm został 
utworzony około 1542 r. jako droga na grobli od berlińskiego pałacu miejskiego do domku 
myśliwskiego Grunewald i początkowo służył jako ścieżka dla elektora Joachima II La Vigne 
z 1685 roku. Nazwa Churfürsten Damm po raz pierwszy pojawia się na mapie dopiero po 
100-u latach. Otto von Bismarck w liście do radnego tajnego gabinetu Gustawa von Wil-
mowskiego po raz pierwszy wyraził pomysł przekształcenia tego traktu w specjalny bulwar. 
Pomysł Bismarcka został zaakceptowany i zaplanowano brukowaną drogę o szerokości 25 
metrów.„Żelazny Kanclerz” podczas pobytu w Paryżu widząc Pola Elizejskie zapragnął po-
dobnej reprentacyjnej ulicy - bulwaru w Berlinie. Na żądanie Bismarcka szerokość ulicy zo-
stała ustalona na 53 metry, ale i tak tylko połowa słynnych „Pól”. Do pierwszej wojny światowej 
Kurfürstendamm szybko zmienił się z ekskluzywnej ulicy mieszkalnej na Nowym Zachodzie 
w centrum rozrywki, zakupów i kultury. Był miejscem burżuazyjnego wyrażania siebie i cen-
trum zmian kulturowych,wkrótce konkurował ze starym bulwarem Unter den Linden w Berlin-
-Mitte. Powstawały teatry, słynne kawiarnie, w których spotykali się najbardziej znani ludzie 
sceny, poeci, malarze, pisarze. Szczyt rozwoju przypada na okres Republiki Weimarskiej, 
kiedy Kurfürstendamm stał się synonimem złotych lat dwudziestych dla wielu ludzi. Lata rzą-
dów nazistów i okres II wojny światowej to powolny upadek Ku’dammu, z pośród 235 domów 
tylko 43 nadawały się do zamieszkania. Pozostałe 192 zostały całkowicie zniszczone. Czasy 
powojenne to szybka odbudowa, której  celem było  przekształcenie Ku’dammu  w wizytówkę 
Zachodu i symbol ekonomicznego cudu podczas Zimnej Wojny. Po podziale miasta, po re-
formie walutowej w 1948 r. tutaj rozwijało się  centrum biznesowe Berlina Zachodniego, City 
West, zwłaszcza na wschodnim krańcu, w kierunku stacji Zoo. Potoczny termin Ku’damm 
stał się uosobieniem promenady. W 1954 r. Linie tramwajowe na całej długości Kurfürsten-
damm zostały zastąpione liniami autobusowymi. My przejdziemy od kościoła Gedächtniskir-
che poprzez jego place i boczne ulice do Adenauerplatz, opowieściom nie będzie końca, bo 
Ku’damm można zwiedzać, opowiadać o nim, ale za każdym razem odkrywa się coś nowego.

Spotykamy się w dn. 18 stycznia 2020 r. w sobotę o godz.11- stej przy kinie 
ZOO-Palast. (przy głównym wejściu bo „BIKINI-HAUS”).
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FERIE 2020
Nałęczów /k Lublina

Naszym Gosciom oferujemy 

luksusową przestrzeń w nowoczesnych apartamentach 

na rodzinny wypoczynek i dla grup zorganizowanych. 

Atrakcje: Kompleks wodny Atrium, Wyciąg Narciarski 

w Rąblowie, Pijalnia wód zdrojowych i czekolady, 

Grota solna, klimatyczne restauracje. 

PODUSZKA 
APARTAMENTY ZDROJOWE

Zapraszamy. Oferta na naszej stronie.
www.apartamenty-naleczow.pl , tel.: +48 731 715 999, certus.apartamenty@gmail.com



| | KONTAKTY KONTAKTY33KONTAKTY 33 KONTAKTY| | 

KULINARIAKULINARIA

• 1 łyżka stołowa sosu czerwonego chili 
• 1 szczypta soli
• ½ łyżeczki mielonego czarnego pieprzu
• ½ łyżeczki imbiru
• ½ łyżeczki czosnku
• 1 białko jajka
• 4 łyżki zwykłej mąki
• 2 łyżki skrobi kukurydzianej
• olej roślinny do głębokiego smażenia

Są pyszne! Gwarantuję, że będą hitem 
wśród przekąsek dla twoich gości na 
karnawałowej zabawie czy towarzyskim 
spotkaniu. Bardzo łatwe w wykonaniu, 
wymagają mało zaangażowania i jesz-
cze mniej pieniędzy. A co – jak szaleć, 
to szaleć! Ma być pysznie i tanio.
Pałki z kurczaka to jedna z ulubionych po-
traw dostępnych w restauracjach, pubach, 
kawiarniach i barach Kalkuty (Indie). Każ-
dy posiłek w Chinatown w Kalkucie musi 
zaczynać się od pałek z kurczaka. Ten 
konkretny przepis oparty jest na daniu 
„niebiańskie bębny”, które było podawane 
w Songhay na Waterloo Street w Kalku-
cie. Recepturę bębnów udostępnił uczyn-
ny i niezwykle przyjazny szef kuchni – pan 
Sirhai. Wobec jego wiedzy i doświadcze-
nia czułem się jak przedszkolak. Dlaczego 
niebiańskie bębny? Bo kształt przypomi-
na pałki do bębnów, a boski smak bębni 
o podniebienie.

Najtrudniejszą czynnością jest uformo-
wanie pałek ze skrzydeł kurczaków. Bar-
dzo pomocna są w tym czysta ściereczka 
i mały nożyk. Drugim ważnym szczegółem 
jest prawidłowe marynowanie kurczaka 
i smażenie tak, aby pałki stały się chrupią-
ce z cienką powłoką. Sos można dosto-
sować do własnych upodobań – mniej lub 
bardziej pikantny. Przed dodaniem skrzy-
deł do sosu upewnij się, że ma konsysten-
cję lepką i gęstą.

Marynata do pałek z kurczaka:
• 1 kg skrzydełek z kurczaka (najgrubszy 

człon – pałka)
• 1 łyżka stołowa sosu sojowego
• 1 łyżeczka sosu z zielonego chili

Ostrość regulujemy, dodając mniej lub 
więcej chili.

Sos
Gotowanie odbędzie się szybko na dużym 
ogniu. Tak więc wszystkie składniki po-
winny być przygotowane i gotowe przed 
rozpoczęciem gotowania. Aby wymieszać 
sos, łączymy porcję czerwonego sosu 
chili, keczupu i ciemnego sosu sojowego. 
Podgrzewamy patelnię, aż będzie gorąca. 
Dodajemy olej roślinny i pozwalamy mu 
się mocno zagrzać. Dodajemy pokrojoną 
w kostkę cebulę i smażymy przez minu-
tę. Dodajemy imbir i smażymy przez 30 
sekund. Dodajemy czosnek i smażymy 
następne 30 sekund. Dodajemy cukier 
i pozwalamy mu się stopić i karmelizować 
– około 30 sekund. Następnie dodajemy 
sól, mielony pieprz, mieszankę sosów 
i wywar z kurczaka. Mieszamy i gotujemy 
przez kilka minut, aż sos stanie się gę-
sty i lepki. Wyłączamy palnik i odstawia-
my sos.

Smażenie pałek
Rozgrzewamy olej w rondlu lub woku, aż 
będzie bardzo gorący (ok. 180ºC). Tuż 
przed smażeniem dodajemy zwykłą mąkę 
i skrobię kukurydzianą (mąkę kukurydzia-
ną) do marynowanego kurczaka i miesza-
my, aby uzyskać gęste ciasto. Dodanie 
zbyt dużej ilości płynu do ciasta spowodu-
je, że nie będzie ono chrupiące. Ja, aby 
temu zaradzić oprószam jeszcze pałki 
mąką, aby były bardziej suche. Wkładamy 
pałki do gorącego oleju, uważając, aby nie 
przepełnić patelni. Najlepiej smażyć w kil-
ku partiach. Temperatura oleju spadnie do 
około 150ºC. Reszta smażenia powinna 
odbywać się właśnie w tej temperaturze, 
co spowoduje, że kurczak usmaży się do 
głębi, nie robiąc się zbyt brązowy na ze-
wnątrz. Smażymy na ciemnozłoty kolor. 
Po usmażeniu wykłądamy pałki na papie-
rowe ręczniki, aby odsączyć nadmiar ole-
ju.

Zakończenie
Podgrzewamy sos, jeśli jest za zimny. 
Teraz dodajemy pałki kurczaka na patel-
nię i mieszamy, aby równomiernie pokryć 
wszystkie kawałki. Dekorujemy wiosen-
ną cebulą i podajemy. Można podawać 
z ryżem, sałatkami, pieczywem, sosami 
do maczania – jak lubimy. Smacznego!

Bogusław Sypień

Karnawałowe pałki z kurczaka w stylu Kalkuta 
czyli doktoratu z kurczaka ciąg dalszy.

Sos:
• 4 łyżki oleju roślinnego
• 1 cebula (posiekana)
• 1 cm imbiru (posiekany)
• 3 ząbki czosnku (posiekane)
• 3 łyżki wywaru z kurczaka
• 3 łyżki stołowe czerwonego sosu chili 
• 1 łyżeczka keczupu
• 1 łyżka sosu sojowego
• 2 zielone cebulki do przystrojenia przed 

podaniem

Robienie lizaków – pałek
Kurczaka musimy dokładnie umyć i osu-
szyć. Nacinamy złącza na cieńszym końcu 
człona skrzydeł, wokół kostki. Przecinamy 
tkankę łączną dokładnie wokół podstawy 
kości, a następnie przesuwamy mięso, 
aby utworzyć miejsce, za które można 
trzymać kość. Chwytamy odsłonięty staw 
i zsuwamy mięso po kości, zbieramy je na 
drugim końcu. To wymaga odrobinę siły. 
Teraz przytrzymujemy luźne mięso szmat-
ką i ciągniemy, aby mięso wywróciło się na 
lewą stronę tak, aby utworzyła się pałka 
podobna do lizaka. Gotowe. Tak zrób ze 
wszystkimi członami skrzydeł.

Marynowanie
W misce mieszmy sos sojowy, zielony sos 
chili, czerwony sos chili, sól, pieprz, imbir, 
czosnek i białko. Dodajemy pałki z kur-
czaka, dobrze mieszamy. Pozostawiamy 
do zamarynowania na około 2 godziny. 
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ściuszki

tworzo-
ne przez
fryzjera

majak,
mamidło

produ-
cent

gum do
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pętsyw
w poje-
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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 styczeń 2020!!!

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

 

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

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

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

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

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

WWW.KONTAKTY.ORG

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

SE YR MD AE ZC SZN AI RE PZA

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

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH. 

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

DOJAZD AUTEM OD DONAUSTR 
U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 

LUB BUS 104

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632


