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Szanowni Czytelnicy!
 
Jakoś „to” niepodobne do stycznia – pisze nasz kon-
taktowy kucharz Bogusław Sypień. Temperatury 
i przyroda zaprzeczają, że to okres zimowy. Co za-
tem zrobić z tymi wszystkim przepisami idealnymi 
na chłodne dni? Odpowiedź jest prosta: na przekór 
światu: realizować, gotować, jeść! Niech żyje fasol-
ka po bretońsku, oczywiście sam przepis już dawno 
przestał nam wystarczać, więc towarzyszy mu jak 
zwykle historia. Tym razem o listopadzie 1918 roku. 
„Na poligonie we Francji trwa popołudniowy apel. 
Żołnierze w błękitnych mundurach niecierpliwie 
przebierają nogami…” Więcej na naszych łamach…
Ponadto polecamy wybranie się na któryś z festiwali 
filmowych. O Berlinale oraz Festiwalu Kina Nieza-
leżnego pisze Marta Szymańska. Warto z wyprze-
dzeniem zarezerwować bilety. 

Alicja Greźlikowski pracuje od kilku lat jako psy-
cholog w Berlinie. W swoim gabinecie zajmuje się 
m.in. problemami fobii, uzależnień, depresją, terapią 
par, wypaleniem zawodowym. Tym razem w swo-
im artykule skupia się na kulturze i języku osób 
niesłyszących. Autorka apeluje o naszą wrażliwość, 
o niezamykanie się na inność. Ilu z nas zna osoby nie-
słyszące lub niedosłyszące i boi się kontaktu z nimi?  
Tymczasem „gdybyśmy byli bardziej otwarci na po-
trzeby innych, pewnie dostrzeglibyśmy nie jedno 
ukryto piękno.”

Anna Burek rozmawia z  Agą Bartosz o kobieco-
ści i drodze artystycznej. Jaki jest przepis na sukces 
w Berlinie? „Młoda, ale z doświadczeniem. Artystka, 
ale twardo stąpająca po ziemi.” Aga Bartosz przyje-
chała do Berlina zaledwie 2 lata temu, ale już tworzy 
na miarę tego miasta. Jak to się robi? O tym w wy-
wiadzie. 
 
Stąd już tylko chwila do rozważań nad naszą obecno-
ścią w Belinie. Interesujące pisze o tym w swoim fe-
lietonie Anna Burek. „Na ile będąc w Berlinie rozwi-
jamy się w tym kierunku, w którym chcieliśmy, a na 
ile zmieniamy kierunek, by pozostać w tym mieście? 
Na ile realizujemy siebie i swoje pasje, a na ile dopa-
sowujemy się do tego, jak żyje miasto?” Czy jesteśmy 
tym, kim chcielibyśmy być? I czy wiemy, kim chcie-
libyśmy być?
 
Zainteresowanym finansami polecamy artykuł Bar-
tosza Drajlinga z cyklu „Warto wiedzieć”. Tym ra-
zem autor stawia pytanie „Co wiemy o bankach?” 
i prowokująco pisze o nich z punktu widzenia ko-
smity.  
 
A gdyby kogoś z Was dopadło przeziębienie, na tego 
czekają „Porady z naszej apteki”. Kto je przeczyta, 
ten będzie wiedział, co robić.
 
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłej lektury!
Redakcja

LUTY
20-go (czwartek)
- czyli tzw. tłusty czwartek

25-go ostatki
 - w ten wieczór o godz. 24.00 żegnamy 
Karnawał

26-go (środa) środa popielcowa - w tym dniu 
kapłan posypuje wiernym głowy popiołem 
mówiąc „Memento homo, quia pulvis es et in 
pulverem reverteris” - „Pamiętaj człowiecze, 
żeś proch i w proch się obrócisz...”
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21 lutego zachęcamy do celebrowania Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego. Święto to ustanowione zostało 
przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamięt-
nia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu 
studentów zginęło podczas demonstracji, w której domaga-
no się by językowi bengalskiemu nadać status języka urzę-
dowego. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków 
świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 
roku zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorod-
ności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Chrońmy 
więc i doceniajmy nasz język ojczysty, by zachować tożsa-
mość kulturową.
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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” 
-  zwyczajne życie miasta 
w niezwyczajnych czasach.
 
Zapraszam czytelników KONTAKTY
na bezpłatny spacer wraz ze
zwiedzaniem wystawy.

Data i miejsce spotkania:
17 luty - pon. godz. 16:00
peron U-Bahn Kochstr.

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

Przewodnik po Berlinie od ponad 25 lat. 
Świadek rozbicia Muru Berlińskiego.
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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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Inspirująca kobiecość Agi Bartosz

Anna Burek: Jak znalazłaś się w Berlinie? 
Jak zaczęła się Twoja przygoda w tym mie-
ście?

Aga Bartosz: Myślę, że jak wiele osób w tym 
mieście, znalazłam się tu przypadkiem. Kon-
sekwentnie odmawiałam uczenia się języka 
niemieckiego, będąc przekonana, że nigdy 
mi się do niczego nie przyda. Co więcej, nie 
chciałam wyjeżdżać z Polski, nie marzyło mi 
się życie w innym kraju. To taki paradoks. Na 
studiach, kiedy wszyscy moi znajomi decy-
dowali się na zagraniczne praktyki, postano-
wiłam też spróbować – z ciekawości i trochę 
potrzeby wykorzystania szansy. Aplikowałam 
do Szwajcarii, a dostałam się do Berlina. Tak 
w 2017 roku wylądowałam na trzymiesięcz-
nym stażu w małym studio animacji w Kre-
uzbergu. I od razu poczułam się tu jakoś tak 
swobodnie, właściwie jak w domu. Wróciłam 
do Polski właściwie tylko po to, by skończyć 
studia i przeprowadziłam się do Berlina.

Anna Burek: Twoje wykształcenie pozwa-
lało Ci na spokojną przeprowadzkę do no-
wego miasta?

Aga Bartosz: Studiowałam na School of 
Form – to bardzo dobra szkoła designu, która 
mocno stawia na rozwój i na osadzenie ar-
tysty na rynku pracy. Inaczej niż na polskich 
ASP, uczyliśmy się nie tylko warsztatu, ale 
także budowania własnej marki, prowadzenia 
działalności i szukania pracy w zawodzie na 
istniejącym rynku pracy o konkretnym zapo-
trzebowaniu na fachowców. Dodatkowo spe-
cjalizacja, którą wybrałam, czyli Komunikacja 
wizualna okazała się dość plastyczną formą 
wyrazu. Dla mnie komunikacją jest właści-
wie wszystko, co nas otacza – design stołu, 
kształt filiżanki, kolor ściany, to, co nosimy – 
to wszystko coś komunikuje. To, wraz z moim 
chyba dość praktycznym jak na artystę, po-
dejściem do życia, mocno mi pomogło nie tyle 
w starcie, jak w obraniu kierunku, w którym 
chcę iść.

Anna Burek: Jak właściwie wyglądała 
Twoja ścieżka rozwoju? Od czego zaczy-
nałaś?

Aga Bartosz: Do sztuki, jak mówiłam, miałam 
praktyczne podejście. Już jako dziecko szu-
kałam możliwości zarabiania na sztuce. Tym 
sposobem jako 14-latka sprzedałam swój 
pierwszy obraz. Kiedy teraz o tym myślę, to 
wydaje mi się to dość smutne, bo oddałam 

Młoda, ale z doświadczeniem. Artystka, ale twardo stąpająca po 
ziemi. Aga Bartosz przyjechała do Berlina zaledwie 2 lata temu, ale 
już tworzy na miarę tego miasta. W dodatku – także o nim. Warto 
się nią zainteresować, bo będzie o niej jeszcze głośno.

swoje rękodzieło do komisu w Gdyni, gdzie 
zostało wycenione na 40 złotych. Ale to był 
chyba taki mały dowód na to, że da się. Parę 
lat później, przygotowując się na egzaminy 
wstępne do warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych jednocześnie studiowałam zarzą-
dzanie, chcąc uczyć się biznesu oraz pra-
cowałam w galerii sztuki, gdzie nabywałam 
doświadczenia w kontakcie z klientem. Nie 
chciałam siedzieć i narzekać, jak ciężki jest 
los artysty – wiem, że za każdym sukcesem 
musi stać biznesplan i ogromne skupienie na 
wyznaczonych sobie celach. Do ASP się nie 
dostałam, ale te miesiące w Warszawie na-
uczyły mnie wiele.

Anna Burek: Do ASP się nie dostałaś, jed-
nak mimo to przekułaś to w sukces.

Aga Bartosz: No tak. Właściwie w trakcie 
trwania całego kursu przygotowawczego sły-
szałam od profesorów, że moja teczka (któ-
rą składa się w formie portfolio aplikacyjne-
go) nie przejdzie. Mówili: tak się nie maluje. 
Pamiętam, jak kazali nam malować to, co 
widzimy przed sobą i w moich pracach za-
wsze było za dużo koloru, był on za mocny, 
nierzeczywisty. Nie rozumiałam, o co im cho-
dzi – ja tak widziałam świat. Każdy kolor był 
jakby podszyty dodatkowym, mocniejszym 
kolorem. Po latach studiów, ciągłym malo-
waniu, tworzeniu grafik, widzę, że to we mnie 
pozostało i stało się niejako moim znakiem 
szczególnym – moje prace charakteryzuje 
jaskrawość kolorów, a barwy dominujące to 
zimny fiolet i mocny róż. Tak się rzeczywiście 
wydarzyło, że słabość moich prac sprzed lat 
stała się teraz ich atutem.

Anna Burek: Poza mocnymi kolorami Two-
je grafiki wyróżnia także inny motyw.

Aga Bartosz: Myślę, że rzeczywiście można 
tak powiedzieć. Staram się tworzyć seriami. 
Pierwsza wystawa, którą tworzyłam samo-
dzielnie – do gdyńskiej kawiarni Tłok – była 
zbiorem 8 plakatów o wspólnym tytule: Expo-
se myslef, czyli po polsku “wystawiam sie-
bie”. To była pierwsza wystawa samodzielna, 
chciałam spróbować pokazać się szerszej 
publiczności, spodobało mi się konkretne 
miejsce, napisałam wiadomość i się udało. 
Ja w ogóle wierzę w to, że należy próbować, 
próbować, nie poddawać się i jeszcze raz 
próbować. Piszę czasem 300 maili z zapyta-
niem o współpracę, z czego odpowiedź do-

staję na 5 z nich, a z jednego przedsięwzięcia 
wychodzi coś fajnego. Tak się zaczęło – po 
prostu spróbowałam. Kolejną ważną dla mnie 
serią była ta zatytułowana Girls pleasures – 
tam motywem są kobiety – ich cielesność, 
istota i uniwersalne piękno. Podczas pracy 
nad tymi grafikami poczułam, że z taką ko-
biecością chcę się utożsamiać – tajemniczą, 
nieoczywistą, delikatną i prowokacyjnie pięk-
ną jednocześnie. Motyw kobiety rzeczywiście 
ze mną pozostał i pojawia się w wielu moich 
pracach. Zupełnie inaczej niż mężczyźni – 
męskie formy raczej mało mi się podobają.

Anna Burek: Cykl, który mnie osobiście 
zaciekawił najbardziej to profil nietypowy.
berlin na Instagramie, gdzie znajdziemy 
Twoje najświeższe prace.

Aga Bartosz: Profil nietypowy.berlin to efekt 
działania we współpracy z Justyną prowadzą-
cą polskiego bloga o Berlinie na www.berlin-
sko.com. Zastanawiałyśmy się, jak można 
połączyć jej wiedzę o mieście i chęć dzielenia 
się nią z innymi wraz z moimi zainteresowa-
niami i umiejętnościami, by w efekcie stwo-
rzyć coś fajnego i ciekawego. W ten sposób 
powstał roczny projekt mający na celu ob-
razować sytuacje typowe dla Berlina, a być 
może szokujące dla nas, Polaków. Justyna 
pisała teksty, a ja ilustrowałam je swoimi ry-
sunkami. To było nowe doświadczenie, ale 
jednocześnie bardzo rozwijające – mogłam 
puścić wodze fantazji i zobrazować porady 
czy ciekawostki o mieście na swój własny 
sposób. Na koniec wypuściłyśmy z Justyną 
serię T-shirtów z moimi grafikami, a obecnie 
myślimy nad kolejnymi projektami, więc warto 
nas śledzić w social mediach.

Anna Burek: Sama też sprzedajesz ubra-
nia, tworzysz grafiki, pracujesz na etat. 
Jak to wszystko łączysz?
Aga Bartosz: Cóż, moment, w którym się 
spotykamy, jest dla mnie szczególny. W ze-
szłym roku zmieniłam pracę trzy razy. Oka-
zuje się, że umiejętności, które posiadam, 
nieraz nie tak łatwo dopasować do wymagań 
berlińskiego rynku pracy. Zaczynając od ma-
łego studia animacji, w którym robiłam staż, 
przez agencję reklamową z korporacyjnym 
stylem pracy, aż po satysfakcjonującą fir-
mę w Mitte – stale zastanawiam się, jak to 
wszystko połączyć z tym, co tak naprawdę 
mnie interesuje. Chcę tworzyć i stale się 
rozwijać, ale czasem trudno odnaleźć samą 
siebie pomiędzy Mitte, gdzie pracuję, a Kre-
uzbergiem, gdzie w małej galerii sprzedawa-
ne są moje grafiki. Oprócz tego rzeczywiście, 
wierna idei zero waste, przerabiam stare 
ubrania na małe dzieła sztuki z moimi grafi-
kami. Szukam siebie i dalszych możliwości. 
Nie godzę się na los cierpiącego artysty, który 
nie potrafi się odnaleźć w otaczającej go rze-
czywistości. Mnie ta rzeczywistość inspiruje 
i przede wszystkim z niej chcę czerpać.

Anna Burek

autorka: Aga Bartosz, www.agabartosz.com

autorka: Aga Bartosz, www.agabartosz.com

autorka: Aga Bartosz, www.agabartosz.com
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“ Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina...
        starsi czy młodsi, chłopak czy dziewczyna....”

25 stycznia, dzielnica Tegel, Sala Palais am See, wypełniona po 
brzegi. Tu bowiem od prawie 25 lat spotyka się Polonia Berlina 
na tradycyjnym Balu Polonii. Sądząc po ilości gości każdego roku 
można pokusić się na stwierdzenie, że bal stał się polonijną trady-
cją i jest najbardziej oczekiwaną imprezą w karnawale. Uczestni-
kami balu byli głównie przedstawiciele Polonii, którzy przy swoich 
stolach gościli również znajomych i krewnych różnych narodowo-
ści. W myśl “muzyka łączy” wszyscy bawili się świetnie.

O wyśmienity nastrój i super atmosferę zadbał wspaniały i znany 
nam już zespół z Krakowa “OMEN BAND”.

Polskie i międzynarodowe przeboje sprawiły total-
ny odlot na parkiecie. Aranżacje taneczne budziły 
zachwyt gości, a muzycy z Omen Band podziwiali 
wytrwałość tancerzy – mówiąc: “to dla nich gra-
liśmy z przyjemnością i radością”. Organizatorzy 
balu, czyli wydawcy miesięcznika KONTAKTY 
mają szczególną satysfakcję z tak wspaniałego 
wieczoru, bowiem bal był okazją do świętowania 
urodzin gazety, czyli 25-lecia. KONTAKTY w Berli-
nie są już od 25 lat dla Was i z Wami.

Niech muzyka, taniec i dobry humor towarzyszą 
Wam przez cały rok, a my już cieszymy się na spo-
tkanie z Państwem w styczniu 2021.
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Irons, Honorowego Złotego Niedźwiedzia za 
całokształt twórczości odbierze brytyjska aktor-
ka Hellen Mirren. 

Sprzedaż biletów na poszczególne seanse ru-
sza 17 lutego o godzinie 10:00. Możliwe są też 
rezerwacje online: www.berlinale.de Szczegó-
łowy program pojawi się na tej stronie 11 lutego. 

Festiwal Filmów Niezależnych
25 - 29 lutego 2020

Berliński Festiwal Kina Niezależnego poka-
zuje niskobudżetowe produkcje europejskie 
dając możliwość ich twórcom do zaprezen-
towania się szerszej publiczności. 

To wyjątkowe wydarzenie dla początkujących 
filmowców, którzy marzą o większej karierze. 
To tu mogą oni zaprezentować swoje dzieła, 
poznać ludzi ze świata filmu, nawiązać bizne-
sowe kontakty, budować swoją sieć kontaktów, 
zrozumieć swój potencjał. 

To też nie lada gratków dla fanów kina. Tutaj 
mogą oni zobaczyć filmy fabularne, dokumen-
talne, filmy sci-fi, LGBT, filmy krótkometrażowe, 
animowane, teledyski video. Wszystkie pokazy 
odbywają się w Kinie Babylon (Berlin -Mitte), 
wszystkie są tłumaczone na angielski. Festiwal 
odbywa się w tym samym czasie co Berlinale, 
ale festiwale nie są ze sobą połączone. 

Huczne otwarcie festiwalu odbędzie się w Grif-
fin Bar 24 lutego o godzinie 21:00 (Invaliden-
strasse 151, Berlin Mitte) 

Adres: 
Rosa-Luxemburg-Straße 30 
10178 Berlin 

Marta Szymańska

Berlinale to miejsce, przestrzeń, które sprzyjają 
artystycznej eksploracji oraz rozrywce. To jeden 
z największych festiwali filmowych na świecie, 
co roku przyjeżdżają na niego dziesiątki tysięcy 
fanów z całego świata. Dla przemysłu filmowe-
go oraz mediów tych 11 dni lutowych jest jedny-
mi z najważniejszych dni w  roku.

Festiwal powstał w 1951 roku, na początku Zim-
nej Wojny. Kształtował się w pełnym turbulencji 
okresie powojennym, w podzielonym mieście. 
Stał się okazją do wymiany kulturowej i dyskusji 
nad tematami społecznymi. Do dziś uważany 
jest za najbardziej polityczny ze wszystkich fe-
stiwali filmowych świata. W tym roku odbędzie 
się po raz 70-ty!

Dzięki Berlinale do Berlina przyjeżdżają gwiaz-
dy, ale też za każdym razem pojawiają się 
nowe, dla których wydarzenie to początek wiel-
kiej sławy. Filmowcy wszystkich dyscyplin mają 
okazję do zaprezentowania swoich umiejętno-
ści, do poznania siebie nawzajem, to tu często 
rozpoczynają wspólne projekty, roztaczają wi-
zje i marzą. Festiwal również sprzyja zapozna-
niu się z najnowocześniejszymi technologiami, 
rozmowom o czynnikach ekonomicznych i fi-
nansowych.

Berlin jest miastem kosmopolitycznym. To eks-
cytująca stolica, przyciąga jak magnes. W tym 
roku na festiwalu zjawi się ponownie więcej niż 
20 tysięcy filmowców i krytyków a także liczni 
fani z ponad 120 krajów. Każdego roku sprze-
daje się 330 tysięcy biletów! Ale Berlinale to nie 
tylko festiwal. To dwa tygodnie warsztatów oraz 
paneli dyskusyjnych, to imprezy, wystawy sztuki 
i spotkania biznesowe. 

Zobaczymy ponad 400 filmów różnych gatun-
ków, wiele z filmów właśnie w Berlinie będzie 
miało swoje premiery. 

Międzynarodowemu jury konkursu głównego 
przewodniczyć będzie brytyjski aktor Jeremy 

Tanzolymp – Międzynarodowy
Festiwal Tańca 
13 - 17 lutego 2020

Tanzolymp to odbywające się co roku wyda-
rzenia dla uzdolnionych ruchowo młodych 
ludzi z całego świata. Podczas festiwalu 
odbywają się warsztaty, seminaria oraz za-
wody. 

Co roku około 1000 młodych ludzi z całego 
świata w wieku od 10 do 21 lat spotyka się 
w Berlinie, aby dzielić się swoją pasją do tań-
ca. Motto festiwalu brzmi „Taniec to język glo-
balny” i jego odzwierciedlenie odnajdziemy we 
wszystkich wydarzeniach towarzyszących tym 
tanecznym dniom w stolicy Niemiec. Podczas 
warsztatów, licznych zajęć oraz konkursów 
uczestniczy prezentują swój talent członkom 
jury. Głównym celem festiwalu jest zwiększanie 
popularności tańczenia, ale też daje on wgląd 
w różne techniki, style artystyczne rozmaitych 
tańców, możemy podziwiać je również estetycz-
nie.
Najlepsi zdobędą stypendia w renomowanych 
szkołach baletowych na całym świecie, ale są 
też inne nagrody, takie jak kontrakty, publikacje 
czy pieniądze. Festiwal w Berlinie to często po-
czątek wielkiej kariery międzynarodowej. 

Uczestnicy startują w sześciu kategoriach: ta-
niec klasyczny/taniec neoklasyczny, taniec no-
woczesny, folk dance, jazz dance, pop i stepo-
wanie. Na zakończenie odbywa się uroczysta 
gala, podczas której można zobaczyć najlepsze 
występy wybrane przez jury.

Adres: Friedrichstraße 101, 10117 Berlin 
Internet: www.tanzolymp.com

Przydatne informacje: 
Konkursy odbywają się w Domu Rosyjskim Na-
uki i Kultury w Berlinie. Gala finałowa odbędzie 
się w Schiller Theater 17 lutego 2020 roku o go-
dzinie 19:00. 

Berlinale – Festiwal Filmowy 
20 lutego - 1 marca 2020

Berlinale to jedno z najbardziej popular-
nych, oblanych sławą, rozpoznawalnych, 
błyszczących wydarzeń berlińskich. Ponad 
400 pokazów filmowych przyciąga elitę fil-
mowców, ale cieszy się też największą pu-
blicznością na  świecie.

Co robić w lutym?

fot. Stanisav Belyaevsky
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

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!
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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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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

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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Pracuję w Niemczech. W jakim terminie muszę informować moje-
go pracodawcę o niezdolności do pracy z powodu choroby?

W braku odmiennych postanowień pracownik powinien poinformować 
pracodawcę o fakcie niezdolności do pracy niezwłocznie, a więc tego 
samego dnia, możliwie jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Natychmia-
stowe przedłożenie zaświadczenia lekarskiego nie zawsze jest wyma-
galne (w zależności od postanowień umowy o pracę). Najczęściej wy-
maga się jego przedłożenia na trzeci dzień nieobecności w pracy. Jeśli 
jednak pracodawca zażądałby jego przedłożenia wcześniej, to należy 
je przedłożyć wcześniej.

Mieszkam w Niemczech. Podczas jazdy na motorze w obrębie 
małej miejscowości w trakcie wyprzedzania auta doszło do ko-
lizji z innym autem, które z parkingu nagle wjechało na drogę. 
W następstwie zderzenia doznałem uszczerbku na zdrowiu a mój 
motor został poważnie uszkodzony. Czy mogę żądać zadośćuczy-
nienia lub odszkodowania za doznane straty?

W tego typu przypadkach bardzo wiele zależy od wszystkich okoliczno-
ści konkretnego zdarzenia jak na przykład sytuacji na drodze, prędko-
ści, warunków atmosferycznych itd. Można by tu przytoczyć przypadek 
będący niedawno przedmiotem orzeczenia Wyższego Sądu Krajowego 
w Hamm (wyrok z lutego 2014 roku; sygnatura akt: 9 U 149/13). Zda-
niem sądu uczestnik ruchu drogowego, który wyprzedza inny pojazd, 
przekraczając przy tym dozwoloną prędkość, jest współwinny kolizji 
z wjeżdżającym na drogę pojazdem tylko wtedy, jeśli przy zachowaniu 
dozwolonej prędkości można było uniknąć kolizji z tym pojazdem i nie 
dopuścić do wypadku. W niniejszym przypadku pozwany nie zaprze-
czał wprawdzie, iż był on współwinny kolizji, argumentował jednak, iż 
część winy należy przypisać też i powodowi, gdyż tenże przekroczył 
dopuszczalną w tym miejscu prędkość łamiąc tym samym tzw. „fak-
tyczny zakaz wyprzedzania” („faktische Überholverbot“). Sędziowie 
jednak nie uznali tej argumentacji i uwzględnili w całości żądanie po-
zwu, przyznając poszkodowanemu motorzyście odszkodowanie oraz 
zadośćuczynienie (Schadenersatz- und Schmerzensgeld) wskazując 
równocześnie na niezwykle ostre wymagania § 10 StVO (niemieckie 
prawo o ruchu drogowym). Ponadto zdaniem sądu ustawowy zakaz 
wyprzedzania (gesetzliches Überholverbot) chroni tylko ruch nadjeż-
dżający z tyłu oraz ruch z przeciwka a nie uczestników ruchu drogowe-
go wyjeżdżających na drogę główną z parkingów.

Kupiłem w Niemczech za pośrednictwem biura maklerskiego 
nieruchomość. Po sfinalizowaniu umowy okazało się, że piwni-
ca jest zalewana wodą i problemu tego nie da się łatwo usunąć. 
Sprzedawca umyślenie oszukał nas, nie informując nas o tym (ar-
glistige Täuschung). Odstąpiliśmy więc od umowy. Czy musimy 
zapłacić prowizję za pośrednictwo maklera?

W podobnym przypadku sąd krajowy we Frankfurcie nad Odrą odda-
lił powództwo maklera (sygnatura akt: 12 O 236/14). Według zeznań 
świadków sprzedawca zapewniał kupującego o tym, że sprzedana 
nieruchomość nie ma istotnych szkód związanych z wilgotnością (Fe-
uchtigkeitschäden), co nie odpowiadało prawdzie.
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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

TŁUMACZE  wszelkiego rodzaju dokumenty, 
teksty, pomoc przy formułowaniu pism, korekta 
pism, pomoc w zakładaniu konta bankowego. 

Tel.:   0178 1585057
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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

Alicja po drugiej stronie lustra, 
czyli co wiemy o bankach? 

Z punktu widzenia kosmity

Co roku ludzie  w euforycznej ekstazie 
biegają, robią hałas upijają sie, tańczą 
i padają,  ponieważ ich planeta dokonała 
spektakularnego wyczynu i zrobiła „kół-
ko“ wokół swojej gwiazdy, co jest tym bar-
dziej godne wyróżnienia, iż stało sie to po 
raz x-milionowy (sic!). 
Wierzą też oni usilnie i twierdzą, że ko-
lejne „kółko“ będzie jeszcze bardziej 
spektakularne niż poprzednie i przyniesie 
jeszcze więcej szczęścia z racji samego 
kręcenia się tejże planety i przemijające-
go przy tym czasu. 
Nie zmienia się tu specjalnie nic, bo 
czas obrotu zostaje ten sam. Ten, co 4 
lata również, a doba ma w dalszym ciągu 
tyle samo godzin. 
Jest fundamentalna różnica miedzy wie-
dzą a rozumieniem, bo można wiedzieć, 
że świat jest duży ale jak się tego nie zo-
baczy na własne oczy, to się nie zrozumie 
i nie obejmie mechanizmów, które nim 
rządzą,  jak i skali przedsięwzięcia.

Ewolucja

1964 rok San Francisco - długo zanim 
Bruce Lee stał sie fenomenem, sto-
czył on heroiczną walkę z Wong Jack 
Man’em, mnichem Shaolin. Wielu wie-
rzyło, że Wong przybył do Stanów z za-
miarem ukarania Lee za to, iż ten nauczał 
zachodni świat praktyk Kung-Fu. Po tej 
nierozstrzygniętej walce Bruce Lee 
poznał swoje granice i zmienił styl wal-
ki.W czerwcu 1969 roku rozwinął i wpro-
wadził on Jeet-Kun-Dao, matkę miesza-
nych stuk walki (martial arts).  
Czasem zatem warto się zatrzymać, zła-
pać oddech i odpowiednio inną, zdystan-
sowaną perspektywę. Jedni to wyśmieją 
i potraktują jako dobry żart, inni przejdą 
nad tym do porządku publicznego, a nie-
liczni zrozumieją i dostrzegą szansę.
Dożyliśmy bardzo refleksyjnych czasów, 
gdzie banki składają pieniądze swoich 
klientów w ubezpieczalniach na różnych 
polisach oszczędnościowych (!), bo te 
przynoszą więcej zysku niż banki same 
są w stanie wypracować. 
Jeżeli banki porównują i szukają lep-
szych rozwiązań, to czemu nie skorzy-
stać z tego pomysłu ?  

Kilka słów o bankach 

Początki bankowości jaką znamy i jej 
podwaliny stworzyli rycerze pewnego za-
konu.
Templariusze, formacja militarna podle-
ga bezpośrednio papieżowi, stworzona 
do walki z heretykami w 1119 roku. 
Zakon przerzucał pieniądze po całym 
świecie i miał doskonale zorganizowa-
ny wywiad.
Ściśle związani z Wenecją, Templariu-
sze po swoim upadku pozostawili jej 
pierwszą, profesjonalnie zorganizowaną 
i strukturalną agencję wywiadowczą, 
która nazywała się Radą Dziesięciu. 
Templariusze, a ścisłej ich złoto i pienią-
dze są odpowiedzialni również za stwo-
rzenie rękami wenecjan Bank of En-
gland oraz londyńskiego City, czyli 
centrum biznesu i bankowości.
Zakon ten miał dużą , praktycznie nie-
ograniczoną autonomię i odpowiadał 
tylko przed papieżem. 
Jednak nawet jemu potrafił się przeciw-
stawić, gdy odmówił udziału w jednej 
z krucjat. 
Templariusze dzięki krucjatom zbudowali 
finansowe imperium wzbogacając się 
na nich, jak i na pożyczkach pieniężnych, 
których mechanizm idealnie rozwinęli. 
Dodatkowo zakon był zwolniony od po-
datku. 
Pielgrzymi do Ziemi Świętej mogli zde-
ponować swoje dobra w dowolnym 
miejscu w siedzibie Templariuszy i podró-
żować spokojnie dalej, bez obawy bycia 
okradzionym po drodze. 
Na podstawie wystawionego glejtu, czy-
li potwierdzenia mogli na miejscu piel-
grzymki lub w każdym innym na świecie 
odebrać swoje środki w dowolnej koman-
dorii zakonu. 
18 maja 1291 roku upadł ostatni bastion 
Templariuszy w Ziemi Świętej - twierdza 
Akka.
Jedna z grup rycerzy zakonu uciekła do 
dzisiejszej Szwajcarii, gdzie pomogli jej 
mieszkańcom pokonać lokalnych wataż-
ków oraz silnych Habsburgów. 
W podzięce za swój czyn otrzymali spory 
obszar ziemski i zezwolono im na dzialal-
ność bankową.
Jest kilka miesięcy później. 

1 sierpnia 1291 roku, dzisiejsza Szwaj-
caria - 3 niewielkie kantony podpisały ze 
sobą porozumienie tworząc wspólny or-
ganizm państwowy.
Po spaleniu na stosie we Francji w 1314 
roku ostatniego mistrza Templariuszy 
Jaquesa de Molay z redy portu La Ro-
chelle znika nagle 40 żaglowców zako-
nu wywożąc słynny skarb Templariuszy 
w nieznanym kierunku, po którym do dziś 
nie ma śladu. 
Od tego czasu sektor bankowy mocno 
sie rozbudował i wypracował z biegiem 
lat na zasadzie konkurencji różne meto-
dy inwestycji, liczne instrumenty finan-
sowe, jak też zróżnicował się pod kątem 
procentów i odsetek, tak aby skuteczniej 
przyciągnąć do siebie klientów. 
Moja firma porównuje około 120 ban-
ków pod względem kondycji i warunków 
kredytowych, zarówno w zakresie pry-
watnym jak i kredytów hipotecznych 
i staramy się dobrać klientowi najlepsze 
rozwiązania. 
Przyznaję, nie zawsze nam się to udaje, 
jesteśmy tylko ludźmi i też mamy swoje 
ograniczenia, jednak zwykle w 85% po-
trafimy osiągnąć satysfakcjonujący wy-
nik.

Związki nie koniecznie zawodowe

Banki same sprzedają ubezpieczenia pod 
swoim szyldem i swojej „produkcji“, zatem 
wspomniane już wyżej składanie pienię-
dzy w konkurencyjnych firmach ubezpie-
czeniowych jest ciekawym związkiem 
tychże. 
Rzekłbym, małżeństwo z rozsądku a nie 
z miłości. 
My potrafimy dodatkowo korzystać 
z wiedzy oraz zasobów jednych i drugich 
i oprócz banków porównywać także pro-
dukty ubezpieczeniowe.  
I tu dochodzimy do punktu, gdzie wiedza 
historyczna miesza się z praktyczną. 
A jakie z tego wnioski…? Te, drodzy Pań-
stwo, najlepiej wysnuć sobie samemu.

Pozdrawiam serdecznie 
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„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

0163 / 46 24 160  // 030-399 39 054

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

 Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln
 E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de

 

 
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 15.00 - 20.00

Waldemar Badziag
Hardenbergplatz 2 (5 piętro), 10623 Berlin-Charlottenburg

(biuro w wieżowcu Bikini Berlin naprzeciwko dworca ZOO Garten)
Tel.: (030) 38303414, Fax: (030) 38303415, Mobil: (0177) 6161122

E-mail: waldemar.badziag@t-online.de 
Internet: www.waldemar-badziag.de

Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy

•   Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Specjalizacja w rejestracji firmy jednoosobowej
Specjalizacja w rejestracji spółek: GbR, UG i GmbH
Prowadzenie pełnej księgowości, rozliczenia podatkowe
Zmiany klas podatkowych, redukcja podatków
Wszystkie ubezpieczenia prywatne oraz firmowe
Prywatne oraz państwowe kasy chorych
Konta bankowe prywatne i firmowe

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
Załatwianie wszelkich spraw urzędowych, wypełnianie wniosków:
Gewerbeamt, Finanzamt, Agentur für Arbeit, Job Center, Elterngeld,
Kindergeld, Kitagutschein, Bürgeramt, IHK, Handwerkskammer…

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

Pomoc w zakładaniu firm
Prowadzenie księgowości bieżącej

Dorota Vorwerk
Tel.: 0162/ 9622717

E-Mail: dorota.vorwerk@gmx.de

samodzielna księgowa

DORADZTWO I  ROZLICZENIA PODATKOWE 
ORAZ PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI  F IRM

Anna Schmidt
Treskowstr 47
13156 Berlin

tel.: 0152 019 67 461
info.buchhalterin@mail.de
www.buchhaltung-berlin.de
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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
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BIURO SERWIS POLONEZ

Ollenhauerstr.45, 13403 Berlin (biuro mieści się w pomieszczeniach redakcji KONTAKTY). 
Wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00 (w pozostałe dni możliwość wcześniejszego uzgodnienia terminu)

Tel. 030/ 343 90 574  •  kom.: 0152 18954868  •  fax: 030/ 375 91 850  •  Email:info@polonez-eu.eu

• Księgowość
• Serwis biurowy, zakładanie firm
• Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych
• Pisanie rachunkow i prowadzenie korespondencji
• Gewerbe na biuro bez konieczności stałego meldunku w Niemczech

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

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada
Interesujące jest, jaką podwyżkę renty otrzymam na 1 lipca 
przyszłego roku? 

Aktualna wartość jednego punktu zaliczeniowego od 1 lipca 2019 
w starych landach  wynosi  euro 33,05,  we wschodnich landach na-
tomiast  euro 31,89. Przy podanych wartościach chodzi oczywiście 
o rentę brutto. Aby otrzymać wysokość wypłacanej renty należy od-
liczyć od niej 8,2 procenta składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
2,05 procenta skladki opiekuńczej, względnie 2,3 procenta dla bez-
dzietnych. Natomiast brak jest dzisiaj jeszcze oficjalnych informacji 
co do podwyżek w przyszłym roku.

Czy w związku z nowymi przepisami o przedłużeniu dotowane-
go okresu wychowania dziecka urodzonego przed 1 stycznia 
1992 muszę zgłosić specjalny wniosek, aby otrzymać podwyż-
kę renty?

Według aktualnego stanu rzeczy .taki wniosek nie jest wymagany. 
Osoby, którym przyznano czas wychowania dziecka, otrzymają usta-
nowioną podwyżkę z urzędu. Jeśli natomiast ktoś miałby zostać po-
minięty, to ma w zasadzie roszczenie zgłoszenia się o tę podwyżkę 
w ciągu czterech następnych lat. Należy dodać, że inny sposób obli-
czania dotyczy dodatku dla matek, które 30 czerwca 2014 nie pobie-
rały jeszcze renty, a inny tych dla matek rencistek (względnie ojców). 
W pierwszym przypadku  dodatek będzie wynosił jeden punkt zali-
czeniowy za przysługujący drugi rok wychowania i to niezależnie od 
posiadanych czasów składkowych związanych z pracą. Natomiast 
przedłużenie zaliczanego czasu wychowania do połówki trzeciego 
roku w wypadku przyszłej rencistki (-ty) będzie oznaczało ododatko-
wy miesięczny punkt zaliczeniowy w wysokości 0,0833, który może 
zostać częściowo ograniczony przez obowiązujący limit wysokości, 
a nawet w niekorzystnym przypadku całkowicie odpaść.

Mimo, że DRV w mojej informacji rentowej wylicza w sumie 
549 miesięcy zatrudnienia, stwierdza jednocześnie, że brak mi 
mimo to jeszcze 8 miesięcy do koniecznych 540 miesięcy, aby 
przejść na rentę dla szczególnie długo-ubezpieczonych. Podaje 
przy tym konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów 
za czasy oznaczone skrótem AFG lub geringfügige versicherun-
gsfreie Beschäftigung dla udowodnienia rodzaju świadczenia? 

Dla zrozumienia konieczności wyjaśnienia typu wymienionych 
świadczeń należy wiedzieć, że zliczanie okresów stażu potrzebnego 
w sumie do poszczególnych rodzajów renty, a w szczególności ren-
ty dla szczególnie długo ubezpieczonych,  jest w istocie  odmienne 
od potrzebnych  czasów składkowych lub składkopodobnych w celu 
obliczenia wysokości renty. Stąd konieczność szczegółowego zwe-
ryfikowania rodzaju zasiłków lub też rodzaju zatrudnienia. Jeśli kło-
pot sprawia stwierdzenie, o które to konkretne czasy chodzi, bo ich 
określenie sformułowane zostało zbyt ogólnie, co nie pozwala na 
ich jednoznaczne wskazanie, należy zwrócić się pisemnie do właści-
wego DRV z prośbą o ich wskazanie przy pomocy konkretnych dat 
okresów, co do których organ rentowy potrzebuje uzupełnienia, aby 
móc je doliczyć do potrzebnej długości czasu.

Czy zmiana klasy podatkowej czwartej (2 x) w trakcie otrzymy-
wania renty na klasę  piątą i trzecią ma wpływ na wysokość ren-
ty? 

Klasy podatkowe, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą naliczania 
podatków, jeśli dochody pary rencistów w sumie przekraczają próg 
podatkowy, wobec czego wymagane jest złożenie deklaracji podat-
kowych. Obowiązek ten jest przewidziany w wypadku przekroczenia 
wysokości dochodów  w roku 2018 - 9.000 euro, a 18.000 euro dla 
małżeństw. Nie ma to żadnego wpływu na wysokość renty ustalanej 
przez właściwy organ rentowy, gdyż sprawy podatkowe leżą w  kom-
petencji wyłącznie urzędu skarbowego.

Helena Surmack radca prawny, 
tel. 02115 - 800 80 30, 

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00



| | KONTAKTY KONTAKTY15

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

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

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

Szukam pracownika budowlanego z Gewerbe (remonty 
mieszkań,…). Więcej informacji pod nr. tel.: +49 15736185911

Hotel Augusta KG poszukuje malarza. Proszę o kontakt  
tel: 0151 11679231 

Przedszkole Kajtek zatrudni od zaraz osobę do pomocy w pracy 
z dziećmi. 450 Euro Basis. Telefon 2152600, 0163 7829200 lub 
0157 37188203 

Firma budowlana z Polski szuka zleceń na budowy domów, dachy na 
terenie całych Niemiec. Tel.: +48 608 729122, +49 160 3089338

Poszukuje Trockenbauer i Fliesenleger do prac remontowych 
w Berlinie i okolicach. Proszę wyslacć SMS pod Nr.: 0176 23633381

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

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                                                                                

��������������������������������������������

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

03070078794 lub adres mailowy
info@kindermann-gmbh.de

Firma usług hotelarskich oferuje 
całoroczne miejsce pracy jako:

pokojówka/pokojowy
oraz kierownik piętra

Godziny pracy: pon-niedz. między 
godz. 8.00 - 17.30.

4-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu.

Wynagrodzenie za godzinę wynosi 10,80 € 
plus dodatki za niedziele i święta. 

Znajomość języka niemieckiego wymagana. 

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: c.fiedler@clean-hotelservice.de 

BERLIN RUFT! FRISEURE AUFGEPASST!
Wir suchen 2 männliche oder 2 weibliche, oder ein Paar, auch 1 männlichen und 1 weiblichen Mitarbeiter. 

Betriebswohnung vorhanden, beste Verdienstmöglichkeiten. Bitte meldet euch. Deutschkenntnisse 
sollten vorhanden sein, Damen und Herren, modisch und �exibel. Ich danke für euer Interesse. 

Pe te rre s c h e n b e rg @ f re e n e t. d e,  te l. :  0 3 0 6 4 8 9 0 9 0

W związku z dynamicznym rozwojem firmy w Berlinie, 
studio mebli ogłasza nabór na stanowisko

Projektanta meblowego
Do głównych obowiązków należeć będą:

przygotowywanie projektów mebli wraz z wyceną
pomiary u Klientów
prezentacja projektów oraz doradztwo przy doborze produktów
nadzór nad realizacją projektów

Od kandydata oczekujemy:
znajomości oprogramowania branżowego
znajomości języka niemieckiego i polskiego na 
zaawanasowanym poziomie
umiejętności pracy w zespole
wiedzy na temat aktualnie panujących trendów w branży
znajomości rysunku technicznego
prawa jazdy kat.B

Oferujemy:
praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
możliwości rozwoju, szkoleń, podnoszenia kwalifikacji
pełną wyzwań, ciekawą pracę
atrakcyjne wynagrodzenie

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres 
mailowy izabela.bronczak@dagana.pl, tel. kontaktowy 

608 568 163, www.nicolausstudio.de

Nicolaus Studio UG, Möbel nach Maß, Attilastrasse 7, 
12529 Schönefeld/OT Großziethen
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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

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 niemieckiego

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

•  Niemiecka umowa o prace
(wszystkie świadczenia)

•  Bez znajomości języka niemieckiego
•  Wynagrodzenie 10,80 € za godz.
•  75% dodatek w święta i niedziele

•  Premia za jakość
•  Dofinansowanie do biletów

•  Możliwość zatrudnienia rownież dla par

pokojówek i pokojowych

Do naszych hoteli w centrum Berlina Hauptbahnhof 
i Zoologischer Garten poszukujemy

Praca od zaraz!

Kontakt telefoniczny Edyta Zuchowska: 
+49 177/2332961

Über uns:
BBGE mbH ist eine Bau- und Planungs�rma, die Komplettlösungen anbietet.
Wir bieten jedem Bauherr, die Möglichkeit an, Bauvorhaben unabhängig von der 
Größe, gemeinsam zu entwickeln, planen, genehmigen und anschließend 
umzusetzen. Die nötigen Ausstattungsstandards werden im Vorfeld festgelegt 
und für die spätere Nutzung angepasst.

Ihre Aufgaben:
Bauleitung und Baustellenverantwortung 

in Berlin und Umgebung

Vorbereitung der Bauausführung 

hinsichtlich Planung, Personaleinsatz und 

Einkauf von Materialien sowie

Subunternehmerleistungen

Aufmaß und Abrechnung

Termin, Qualitätskontrolle und 

Kostenkontrolle 

Überwachung der Baustellenergebnisse

Ihr Profil:

Mehrjährige Erfahrung im Baubereich, 

vorzugsweise im Innenausbau

Polnischkenntnisse und 

Deutschkenntnisse �ießend

Quali�zierte Kenntnisse der 

Bauleitung, Aufmaß und Abrechnung, 

Verhandlungstechnik.

Teamfähigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein. Sicherer 

Umgang mit dem PC und MS O�ce

Wir bieten: Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
erfolgreichen Unternehmen
Attraktive Bezüge bei einer unbefristeten 
Beschäftigung.

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren 
vollständigen Bewerbungsunterla-
gen inklusive Lebenslauf, 
Zeugnissen und Gehaltsvorstellung 
per E-mail: bbge@web.de

Birkbuschstraße 29, 12167 Berlin
tel.: 030 63224229, mobil: 0152 09815802
bbge@web.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 
Bauleiter mit Polnisch- und Deutschkenntnissen
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NAUKA / PRACA

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).

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.

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

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

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

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

Właściciel firmy transportowo-logistycznej
szuka pilnie kierowców do ciężarówek, na terenie 
Niemiec. Wymagane: prawo jazdy klasy C+E (40 tony).
Pożądane: doświadczenie z nowoczesnymi tirami, 
naczepami: plandeka, chłodnia dwupiętrowa. Bardzo 
dobra zapłata, wydatki pokrewne, dodatki dla nocnej 
zmiany, wynagrodzenie za urlop, premie, itd.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 01733420830 Joanna Prenzel

Szukamy stolarza, początkowe wynagrodzenie 16 €,
pomocnika stolarza 13 €, fachowców do montażu mebli 

i drzwi, szlifowanie i układanie parkietu. Umowa na stałe.
Nie wymagamy języka niemieckiego. Praca w Berlinie.

Auto �rmowe. Pomożemy w szukaniu zakwaterowania.
Miła atmosfera w pracy.

Tel.: 0176 614 97 837, mail: Rabe-GmbH@outlook.de

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!!!

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632
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STATUETKI „NAJLEPSZY z NAJLEPSZYCH” w BERLINIE ROZDANE.

Od ośmiu lat Koncert Noworoczny Polonii służy podsumowaniu odcho-
dzącego roku i wyróżnieniu osób, które poprzez swoje zaangażowanie 
w sposób szczególny tworzyły i kształtowały poloniną rzeczywistość 
w stolicy Niemiec. Statuetkę „Najlepszy z Najlepszych“ zarząd Polskiej 
Rady Związku Krajowego w Berlinie przyznaje osobom, które bardzo 
aktywnie angażują się, aby przekazać i zachować język polski, polską 
kulturę i tradycje oraz współtworzą pozytywny obraz Polski i Polaków 
w stolicy Niemiec. 

W tym roku statuetką „Najlepszy z Najlepszych” uhonorowano trzy 
osoby: Panią Barbarę Rejak, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa 
Szkolnego „Oświata”, Panią Joannę Trümner, współpracownika Biura 
Polonii oraz Pana Jacka Tyblewskiego, kierownika berlińskich redak-
cji w językach narodowych radia COSMO, międzynarodowego progra-
mu Westdeutscher Rundfunk i Radio Bremy we współpracy z Rundfunk 
Berlin-Brandenburg. 

Zaproszenie Polskiej Rady Związku Krajowego Polonia i Polacy w Ber-
linie przyjęli, jak zwykle, bardzo chętnie. Salę przy Ratuszu Reinicken-
dorf wypełnili do ostatniego miejsca, aby w trzecią niedzielę stycznia 
uczestniczyć w gali „Najlepszy z Najlepszych” oraz wysłuchać koncer-
tu: „Czesław Niemen na dwa serca”. Patronat honorowy nad imprezą 
przyjął Burmistrz Dzielnicy Reinickendorf, Frank Balzer, który witając 
gości dziękował przewodniczącemu Rady, Ferdynandowi Domaradz-
kiemu za wieloletnią, doskonałą współpracę: Jednocześnie wyraził ży-
czenie kontynuowania jej w latach następnych dla dobra Polaków, któ-
rzy w dzielnicy Reinickendorf, jak powiedział, odnaleźli swój drugi dom. 

Na noworoczne spotkanie Polonii i Polaków przybyła Pani prof. Monika 
Grütters, Pełnomocnik Rządu Niemiec ds. Kultury i Mediów, a z Polski 
Pani Joanna Fabisiak, posłanka na Sejm i członkini Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą oraz Pan Wojciech Ziemniak, Senator RP. Go-
śćmi specjalnymi z Berlina byli Pan Burkard Dregger, przewodniczący 
frakcji CDU i deputowany Senatu Berlina oraz Pani Jowita Wencjus, 
Konsul RP. Pani prof. Grütters po raz pierwszy odwiedziła Polonię 

Foto Krystyna Koziewicz

Foto Krystyna Koziewicz

Foto Krystyna Koziewicz

Foto Krystyna Koziewicz

w Berlinie i była niezwykle zaskoczona tak licznym przybyciem i go-
rącym przyjęciem Polonusów. Jako minister, kierujący komisją (BKM) 
wspierającą finansowo polonijne projekty, wysoko oceniła działalność 
Polskiej Rady w Berlinie. Obiecała wesprzeć hojnie znany świetnie z lat 
ubiegłych „Dzień Polonii”, jako największy projekt kulturalny Polonii 
w stolicy Niemiec. 

Burkard Dregger wraz z noworocznymi życzeniami dla Polaków w Ber-
linie przekazał słowa uznania dla Zarządu Rady za świetną realizację 
projektów, które tak wielkiej liczbie Polaków dają możliwość do spotka-
nia i pielęgnowania polskiej mowy i kultury, którą przy takich okazjach 
poznaje osobiście i jest coraz bardziej nią zafascynowany. Goście 
z Polski przywieźli ciepłe słowa i życzenia z Komisji Łączności z Pola-
kami i Senatu RP. Wyrazili też uznanie dla organizacji i zaangażowania 
Polskiej Rady w realizację zadań, które zawarte są w „Rządowym pro-
gramie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. 

Po uroczystej gali i wyróżnieniu najlepszych z najlepszych Polaków 
mieszkających w Berlinie, przyszedł czas na koncert muzyki Czesła-
wa Niemena. Koncert prowadził Edward Czachor, prezes Towarzystwa 

Pamięci Czesława Niemena, który pokazał wiele zdjęć z dzieciństwa 
i tras koncertowych artysty oraz bawił gości anegdotami towarzyszący-
mi jego drodze artytycznej. Piosenki Niemena śpiewali Jarosław Króli-
kowski i Maciej Wróblewski, a wraz z nimi tysięczna widownia Polaków. 
Na zakończenie artyści zaprezentowali swoje utwory, kończąc autorską 
kolędą i życzeniami dla Polonii Berlina, które przekazujemy dalej:

„Serc naszych płomień niech ogrzeje tę Dziecinę. 
Z nadzieją patrzmy w pierwszą gwiazdkę, złączmy dłonie. 
Nieśmy kolędę i niech Polski odrobinę, 
Ma każdy Polak, co gdzieś w świecie tęski do niej.” 

Małgorzata Tuszyńska 
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Wyobrażasz sobie życie 
bez dźwięku?

Upośledzenie jednego z głównych narządów 
zmysłu uniemożliwiające odbiór dźwięków 
znacząco obniża jakość życia oraz powodu-
je znaczne trudności w funkcjonowaniu. Brak 
odbioru dźwięków, które pełnią liczne funkcje, 
takie jak informacyjna, ostrzegawcza czy este-
tyczna (muzyka), pozbawia osoby głuchonie-
me istotnego filaru życia ułatwiającego funk-
cjonowanie. Do utrudnień tych dodać należy 
także komunikację, która stanowi dominujący 
problem życia codziennego osób niedosłyszą-
cych lub głuchoniemych. 

Każdy z nas doskonale wie, jak wygląda ję-
zyk migowy. Lecz tylko garstka potrafi się nim 
płynnie posługiwać. Język stanowi w kulturze 
głuchoniemych największą jej wartość. Jak 
mówi Anna Taborska „Język Migowy nie jest 
tylko miganiem. To wyraz tożsamości, myśle-
nia oraz postrzegania świata.”

W świecie osób niesłyszących istnieją dwa 
rodzaje języka migowego: język migowy prze-
kazywany z pokolenia na pokolenie, jest to 
tzw. język migowy (PJM), który jest językiem 
naturalnym i w pełni komunikatywnym. Istnieje 
także język migowy (SJM), który jest warian-
tem fonicznego języka ojczystego. Ma on jed-
nak pewne niedoskonałości. Nie można w nim 
rozmawiać na każdy temat. Został wymyślony 
przez słyszących terapeutów w latach 60, po-
przez „wyjęcie” z naturalnego języka osób nie-
słyszących pewnych wyrazów i połączenie ich 
z gramatyką, co budzi duże kontrowersje. Wy-
myślenie tego języka spowodowało, że zaczął 
on wypierać język naturalny (PJM).

Kultura i język osób niesłyszących są dla nas słyszą-
cych tak egzotyczne jak kultura plemion afrykańskich. 
Choć liczba osób z poważnymi uszkodzeniami narządu 
sluchu wciąż rośnie i jest trudna do oszacowania, za-
kłada się, że w samych Niemczech i Szwajcarii  stano-
wi 10% populacji.

Ta wyjątkowa forma komunikacji w oparciu 
o gesty i mimikę spowodowała pewne społecz-
ne wykluczenie osób posługujących się nią 
oraz postrzeganie ich przez pryzmach błęd-
nych i krzywdzących stereotypów społecz-
nych. Występuje powszechne przekonanie, 
że osoby głuchonieme mają dostosowywać 
się do świata większości – świata osób sły-
szących. Zakładamy, że osoby niesłyszące 
żyją w jakimś magicznym świecie, który trudno 
sobie wyobrazić i określić. Bo jak żyć, nic nie 
słysząc? Jak budować świat, w którym jest tyle 
ograniczeń? My, słyszący, którzy od najmłod-
szych lat mamy możliwość odbierania świata 
na wszystkie sposoby za pomocą wszystkich 
zmysłów, nie zastanawiamy się, jakby to było, 
gdyby nagle któregoś zmysłu nam zabrakło. 
Nie staramy się zrozumieć tych, którzy nie 
mają tyle szczęścia co my. Kierując się stero-
typowym myśleniem, oceniamy osoby niesły-
szące jako wyizolowane, zdezorientowane, 
niekomunikatywne, odcięte od świata i ludzi. 
I choć żyją one wśród nas, są dla nas całkowi-
cie obce. Niestety, większość ludzi słyszących 
nie czuje samoistnej potrzeby poznania oby-
czajów ich kultury i języka. Jednak społecz-
ność i kultura osób głuchoniemych opiera się 
na takich samych elementach jak nasz świat 
– świat osób słyszących. Tak samo istotne są 
poczucie wspólnoty, normy zachowania, war-
tości, wiedza, zwyczaje, struktura społeczna, 
sztuka i historia.

W licznych wywiadach osoby głuchonieme 
podkreślają, że nie cechuje ich ułomność. 
Starają się odnaleźć w swoim hermetycznym 

środowisku, gdzie język migowy daje im silne 
poczucie solidarności grupowej i wspólnoty 
kulturowej. Głuchoniemi otwarcie przyznają, 
że z powodu społecznej izolacji najlepiej czu-
ją się w swoich kręgach. Tam nie odczuwają 
samotności, a silną wspólnotę. Czują dumę ze 
swojej kultury i języka. Dzięki wspólnej dzia-
łalności osoby niesłyszące tworzą teatry i inne 
formy rozrywki, które integrują ich społeczeń-
stwo. Dzięki temu w większości przypadków 
akceptują swoją głuchotę i wielu z nich mogło-
by się podpisać pod słowami Evelyn Glennie 
(szkocka perkusistka, niesłysząca od 12 roku 
życia) która w jednym z wywiadów stwierdzi-
ła „Moja głuchota jest czymś wyjątkowym. 
Nie chciałabym jej stracić. Chcę zostać taka 
jaka jestem.”

Zdecydowanie w ogólnej ocenie zbyt rzadko 
zastanawiamy się, jak czulibyśmy się, gdyby 
napotykało nas tak wiele trudności w życiu co-
dziennym i ignorancji ze strony osób słyszą-
cych, które paradoksalnie są podziwiane przez 
osoby głuchonieme. Sami stawiamy bariery 
i granice przed tym co dla nas inne i nieznane. 
Nie staramy się ułatwić życia i świata tym, któ-
rym jest się trudniej w nim odnaleźć. Potwier-
dzają to badania przeprowadzone w polskich 
miastach, gdzie tylko 7% badanych przyznało, 
że zna osoby głuchonieme, ale nie są to zna-
jomości oparte na bliskich relacjach. „Lenistwo 
słyszących, którzy nie zadają sobie trudu pod-
trzymania wzajemnych kontaktów sprawia, że 
wielu osobom nie chce się dotrzeć do świata 
ciszy...), aby odnaleźć tam wartościowego 
człowieka, który ma wiele do powiedzenia, 
a nie zawsze potrafi wyrazić to słowami.”. 
Gdybyśmy byli bardziej otwarci na potrzeby 
innych, niezależnie w jakiej są sytuacji i z ja-
kimi trudnościami muszą się zmagać, pewnie 
dostrzeglibyśmy niejedno ukryto piękno. 

Alicja Greźlikowski – pracuje od kilku lat 
jako psycholog w Berlinie. W swoim gabi-
necie zajmuje się m.in. problemami fobii, 
uzależnień, depresją, terapią par, wypale-
niem zawodowym. 

www.psychologberlin.de / facebook - psycho-
logberlin

Berlin. Mówi się, że tu możesz być, kim zechcesz. 
Nosić brodę do butów na obcasie i nagi biust 
pod męską marynarką. Robić zakupy w szlafro-
ku i japonkach, wozić psa w plecaku, deskorolkę 
na rowerze, zarabiać na życie muzykowaniem na 
ulicach lub prowadzić swój własny startup, intere-
sować się japońską sztuką oszczędzania lub prze-

pijać wypłatę na conocnych imprezach w klubach swingersów. Berlin. 
Mówi się, że tu możesz być, kim zechcesz.
 
Kobietą, mimo niemłodego wieku, noszącą krótkie skórzane spódniczki 
w żarowiastych kolorach, na głowie - soczystą zieleń, a w uszach więcej 
kolczyków niż zawiera życiowa kolekcja biżuterii mojej mamy, połykającą 
kęsy wegańskiego kebaba między kolejnymi przystankami metra. Albo 
młodą studentką, ubraną w najnowsze egzemplarze z butików Diora, 
starannie omijającą dziury w chodnikach, biegnąc do Ubera z tymi swo-
imi lśniącymi czarnymi włosami, na lśniących czarnych obcasach, na 
kolację przy Netflixie, jedzącą sushi lub dietetyczne tapasy.
 
Mężczyzną pod szerokim krawatem – takim, jak na zdjęciach wuja 
sprzed 30 lat, i aktówką za miliony monet – wyglądającym jak daleki 
krewny pół wieku temu, ale pracującym w szklanym biurowcu na sta-
nowisku o egzotycznie i burżujsko brzmiącej nazwie. Starszym panem, 
w marynarce w żółte róże i białych pikolakach – oprowadzającym po 
Berlinie śladami sztuki ulicznej, a wieczorami śpiewającymi karaoke 
w klubie drag queen.
 
Możesz wozić swoje dzieci do przedszkola rowerem z drewnianym wo-
zikiem, możesz wsadzać je do taksówki lub wysyłać metrem. Możesz 
uczyć je w domu lub wcale ich nie posiadać. Możesz wierzyć w Boga, 
w Buddę, w Allaha lub krążącą różową energię. Możesz łączyć jogę 
z medycyną naturalną lub z piciem piwa, możesz rano oczyszczać się 
ziołowymi mieszankami, a wieczorem zalewać ból egzystencji koloro-
wymi drinkami. Możesz też nie wierzyć w nic i nic nie czuć – wpatrywać 
się tępo w ścianę, szukając inspiracji. Możesz chodzić na zajęcia nauki 
przeżywania siebie na nowo – medytacja, mindfulness, malowanie man-
dali. Możesz też nie robić zupełnie nic. Zasiłek pewnie i tak dostaniesz.

 
Możesz marzyć o domku w Kalifornii albo o mieszkaniu w centrum 
Mitte, śpiąc w przyczepie kampingowej lub w mieszkaniu z widokiem 
na wieżę telewizyjną. Możesz też zmieniać mieszkanie co miesiąc, 
wynajmując je w ramach Zwischenmiete, bo Twoja Schufa lub tryb 
pracy nie pozwala Ci na nic innego. Możesz mówić tylko po angielsku 
albo tylko po polsku – uczyć się niemieckiego po godzinach i nigdy 
nie znaleźć pracy lub olać sprawę i zarabiać on-line tam, gdzie nie 
wymagają znajomości języka. Możesz też opłacać swój abonament do 
najnowszego iPhona, wyciągając rękę po drobne pod supermarketem 
lub grając na gitarze w metrze.

Możesz być emigrantem – politycznym, ekonomicznym, wyznanio-
wym. Możesz być uchodźcą, azylantem, tułaczem, uciekinierem. 
Możesz być na chwilę, przejazdem lub na zawsze. Możesz być po-
tomkiem zwycięzcy Nobla lub perskiego króla. Sąsiadką jazzowej le-
gendy lub koleżanką z pracy założyciela firmy, która za kilka lat stanie 
się hitem. Możesz kochać kogo chcesz i jak chcesz. Albo nie kochać 
nikogo. Albo siebie bardziej niż cokolwiek. Możesz spędzać czas na 
piknikach lub w bibliotekach, pić w kinie, palić w kawiarni. Możesz 
mieć psa lub alergię na koty. Możesz mówić o sobie obywatel świata 
lub berlińczyk.
 
Berlin. Mówi się, że tu możesz być, kim zechcesz. Też tak mówię. Do 
czasu. Bo ilu z nas przyjechało z dyplomem w ręce, szukając kariery 
w zawodzie? Ilu z nas przyjechało z marzeniem w głowie, szukając 
sposobu by je spełnić? Ilu z nas przyjechało z aspiracjami i możliwo-
ściami, licząc na to, że w europejskiej stolicy musi się udać? Ilu z nas 
się rzeczywiście udało? Ilu z nas jest tym, kim rzeczywiście być chce?
 
Na ile, będąc w Berlinie, rozwijamy się w tym kierunku, w którym chcie-
liśmy, a na ile zmieniamy kierunek, by pozostać w tym mieście? Na ile 
realizujemy siebie i swoje pasje, a na ile dopasowujemy się do tego, 
jak żyje miasto? Na ile odpuszczamy sobie ambicje i świadomie trak-
tujemy je z większą pobłażliwością, a na ile zwyczajnie poddajemy się 
w walce o siebie? Na ile podoba się nam wolność Berlina, a na ile po-
zwala nam ona na rozleniwienie? Na ile Berlin pozwala nam na bycie 
kim zechcemy, a na ile zmienia nas w kolejnego mieszkańca miasta, 
w którym każdy może być, kim chce i nikt nie wie, kim chciałby być?

Anna Burek

FELIETON
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Kobiety wspierają kobiety
Od innych kobiet słyszą często: „Moje życie się zmieniło”. I to je uskrzy-
dla.
Kamila Schöll-Mazurek (Polska Rada Społeczna - Polnischer So-
zialrat e.V.), Anna Stahl- Czechowska (agitPolska e.V.), Marzena 
Nowak (Polki w Berlinie e.V.) i Ela Ansar (PREMA Przestrzeń dla Cie-
bie) siłę do działania czerpią z chęci zmian.
Oto fragmenty rozmowy, którą z działaczkami przeprowadziła Moni-
ka Sędzierska.

Rok 2020 będzie czasem zmian? Nadeszła era kobiet?

KSM: Zacznę od filozoficznej refleksji. Na jednym z warsztatów dla 
kobiet spotkałam się z ciekawą tezą, że nastał nie tyle czas kobiet, 
ile czas smoków. Teraz jest czas, kiedy w buddyzmie i innych nurtach 
mówi się, że smoki są przebudzone. Te smoki, które stały na straży 
kobiecego potencjału, zaczynają go wyzwalać. Nie są już zabijane. 
I kiedy patrzymy na to, co się dzieje w polityce ogólnoświatowej, na 
ruch kobiet, kiedy one pierwszy raz dostały prawa wyborcze - to rze-
czywiście jest ten czas. Nie tyle era kobiet, bo era kobiet zawsze była, 
bo my, jako kobiety, zawsze byłyśmy, ale byłyśmy w cieniu, bo te „smo-
ki” czyli nasza samoświadomość nie była tu i teraz. Była wyparta przez 
interesy pewnych osób innej płci.

Czyli teraz dochodzimy do głosu?

ASC: Teraz jest czas na normalność. To, że tak dużo mówi się o ko-
bietach, wcale nie gwarantuje tego, że kobiety będą miały więcej praw, 
albo tyle samo praw co mężczyźni. Berlin ma 3,6 mln mieszkańców, 
z czego nieco ponad 1,8 mln to kobiety. Tymczasem w parlamencie 
berlińskim na 150 parlamentarzystek i parlamentarzystów kobiet jest 
tylko 53. Nadszedł czas, żeby te liczby się wyrównały. To jest bardziej 

Ratujmy polskie pomniki 
w Niemczech!

Na cmentarzu Tempelhofer Parkfriedhof w Berlinie zostało już niewiele 
nagrobków. Za kilka lat miejsce to przekształcone zostanie w park. 
Na płycie jednego z grobów widać napisy po polsku i niemiecku. To tu 
spoczywa Aleksander Brückner, profesor berlińskiego uniwersytetu, 
wybitny slawista i jeden z ostatnich prawdziwych humanistów. Jest 
obywatelem honorowym Berlina. Kiedy kilka lat temu ważność tego 
tytułu upłynęła, grobowi profesora Brücknera groziła likwidacja. 
Dzięki społecznikowskiej akcji mieszkaców Berlina, sprawą zajęły się 
media, a także polscy i niemieccy dyplomaci, którzy starają się ocalić 
grób wielkiego slawisty.  

Encyclopaedia Polonica to cykl poświęcony kulturze i historii 
Polaków w Niemczech. Cosmo Radio po polsku i Porta Polonica 
przypominają w nim wydarzenia, miejsca i postaci, które stały się 
częścią historii obu krajów. Leksykon dostępny jest także na stronach 
Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech, Porta 
Polonica, w Bochum.

Kobiety w studiu - rbb/Monika Sędzierska 

czas wyrównywania strat, niż czas, w którym jest więcej kobiet. To 
dopiero przed nami!

Wszystkie wspieracie Polki w Niemczech, każda na swój sposób. 
Jak rodziły się pomysły na Waszą działalność? Do kogo adresu-
jecie swoje działania?

MN: W 2013 roku założyłam stowarzyszenie „Polki w Berlinie” i działa-
my głównie na rzecz kobiet. Poprzez warsztaty, szkolenia, tzw. działa-
nia eventowe, network, jak i wydarzenia dla dzieci i rodzin. Moje dzia-
łania są następstwem tego, że kiedy przyjechałam do Niemiec w 1993 
i potrzebowałam wsparcia oraz informacji - to ich nie znalazłam. Moją 
misją jest wspieranie kobiet, które przyjeżdżają do Berlina. Również 
tych, które nie przyjechały z własnej woli. Chciałabym, by mogły się 
dalej rozwijać, rozszerzać kompetencje, a nie, żeby się cofały, wpada-
ły w depresje i wracały do Polski w porażce.

EA: „PREMA Przestrzeń dla Ciebie” to miejsce przy restauracji indyj-
skiej Prema, które prowadzę wraz z mężem. Jest to niewielka salka, 
w której odbywają się polonijne spotkania, kręgi kobiet, spotkania ak-
tywnych kobiet, warsztaty i zajęcia o tematyce rozwoju osobistego. 
Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim. Prowadzone są też 
regularne zajęcia od poniedziałku do piątku, m.in. joga, terapia ru-
chem, gimnastyka słowiańska.

KSM: Polska Rada Społeczna to najstarsza polska organizacja mi-
grancka w Niemczech zajmująca się problemami socjalno-bytowymi. 
Tam od 2010 roku inicjuję różnego rodzaju projekty. Od stycznia 2020 
jestem szefową Międzykulturowego Centrum Poradnictwa i Kontak-
tów dla Migrantek i Migrantów. Sztandarowym projektem, który chcia-
łabym reaktywować na poziomie federalnym jest Polskie Centrum 
Kompetencyjne. Jego celem jest pogłębienie wiedzy społecznej lub 
też wiedzy na temat swoich praw i wyłuskaniem tych kompetencji na 
rzecz rozwoju społecznego. To może być punktem wyjścia do więk-
szych oczekiwań kobiet. Czyli, żeby więcej wymagały od siebie, od 
Niemiec, niemieckich polityków albo żeby poszły gdzieś dalej. Zazwy-
czaj do moich projektów zgłaszają się kobiety i to pokazuje, że one 
chcą się rozwijać. Wszystko jest hamowane na poziomie wiary we 
własne możliwości. Dlatego powinno być coraz więcej działań zachę-
cających do własnego upodmiotowienia, a nie uprzedmiotowienia.

AC: Polki mają duży potencjał i duże kompetencje, jednak niekiedy 
brakuje im odwagi. Jedną z sytuacji problematycznych są również ist-
niejące tu od lat struktury, które nie do końca odzwierciedlają społe-
czeństwo, w którym żyjemy. Z pasją namawiam wszystkie Polki, żeby 
zaangażowały się w struktury niemieckie, które tutaj już istnieją. Żeby-
śmy były nie tylko konsumentkami decyzji, lecz żebyśmy kreowały po-
litykę. Im więcej nas będzie i im więcej będziemy kreowały, tym łatwiej 
będzie kobietom, które będą tutaj przyjeżdżały. Stworzymy takie wa-
runki organizacjom migranckim, żeby mogły tym kobietom lepiej po-
magać. Taki jest cel m.in. realizowanego przez agitPolska pierwszego 
projektu mentorskiego „PolMotion -Ruch Polskich Kobiet”. Obecnie 
prowadzimy kampanię w mediach społecznościowych pod hasłem 
„Be Part”, czyli bądź częścią, zaangażuj się społecznie z Polkami i dla 
Polek w Berlinie. Na razie działamy na poziomie komunalnym, dzielni-
cowym, bo od czegoś trzeba zacząć, po to, żeby pójść dalej.

Skąd czerpiecie siłę, żeby pomagać innym kobietom?

AC: Ja biorę siłę przede wszystkim z chęci zmian. Chciałabym zmie-
niać to społeczeństwo i zmieniać sytuację polityczną. Biorę przykład 
z kobiet, które zaszły dużo dalej, mając pochodzenie migracyjne lub 
też nie. Takich dobrych przykładów nam jeszcze brakuje, jeśli chodzi 
o polską społeczność, ale to mnie właśnie nakręca.

EL: Ogromną satysfakcją jest obserwowanie zmian w kobietach. Jak 
się rozwijają, jak zmienia się ich życie. Kiedy dziewczyna rzuca się na 
szyję i mówi: „To jest niesamowite miejsce, tu czuję się fantastycznie. 
Zmieniło się moje życie”. Takie słowa słyszę bardzo często, a tak na-
prawdę lepszego feedbacku nie można dostać.

MN: Mnie uskrzydla sukces każdej z nas. Kiedy na warsztaty przycho-
dzą kobiety i stają się później ekspertkami i udzielają się na warszta-
tach dla innych kobiet. Fajnie, że nasze projekty są odpowiedzią na 
potrzeby tych kobiet. Kobiety z tego korzystają i serce rośnie. Często 
słyszę: „Wstałam z kolan i poszłam dalej” albo „Poprawiłam sobie ko-
ronę i idę dalej do przodu”. To jest to, co mi daje moc i siłę do dal-
szych działań.

MSM: Jak na politologa i naukowca przystało, mnie moc daje wie-
dza. O tym, w jaki sposób można projektować zmiany, do czego może 
doprowadzić nasze działanie, co możemy zbudować i dlaczego tego 
potrzebujemy. Zarówno z praktycznej pracy, jak i analiz naukowych 
wynika, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia w Niemczech, nie jest 
wcale taka kolorowa. Mamy ogromną przepaść między tym, co Polacy 
i Polki mogą osiągnąć w tym kraju, a między tym, jak daleko doszliśmy 
w rozwoju struktur polskich i nasz głos w ogólnoniemieckiej debacie. 
Moc daje mi wizja, którą wszyscy z nas chcielibyśmy osiągnąć — 
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Katarzyna Wasiak -  rbb/Adam Gusowski 

Ocalić od zapomnienia
Mieczysław Weinberg i Szymon Laks. Anna Teichmüller i Hans Gal. 
Mieszkająca w Berlinie pianistka Katarzyna Wasiak na nowo odkrywa 
i interpretuje dzieła zapomnianych kompozytorów. Z Katarzyną Wa-
siak rozmawiał Adam Gusowski. 

Rok 2020 będzie dla Pani bardzo intesywnym rokiem. Cztery pły-
towe zapowiedzi. Wśród nich kompozytor, o którym rozmawia-
liśmy już w  naszym studiu w 2016 roku: Mieczysław Weinberg. 

Tak to prawda. Można powiedzieć, że to pewne echo mojego projektu 
muzycznego wokół Mieczysława Weinberga, wybitnego kompozytora. 
Wytwórnia płytowa Anagram zwróciła się do mnie z propozycją na-
grania materiału z projektu weinbergowskiego. Mieczysław Weinberg 
cieszy się ostatnio dużym zainteresoweniem, i słusznie. Bardzo mnie 
to cieszy.

Kolejny kompozytor godny ocalenia od zapomnienia to Szymon 
(Simon) Laks. Dzieła tego polsko-francuskiego kompozytora to 
kolejna zapowiedź wydawnicza. 

Jesteśmy w trakcie tworzenia dwupłytowego albumu z wszystkimi pie-
śniami Szymona Laksa. Bardzo się cieszę na tę płytę, bo muzyka Lak-
sa jest mojemu sercu bardzo bliska. Może dodam, że Szymon Laks 
był nie tylko fantastycznym kompozytorem, ale też metamatykiem 
i filologiem. Ciekawa postać, umysł ścisły i kreatywny. Zarówno jego 
matematyczne zamiłowania, jak i jego naukowe badania językowe 
można znaleźć w tej twórczości. To niezmiernie ciekawy kompozytor 
i wyjątkowy repertuar.

Wyjątkowy repertur pieśniowy to także kolejna zapowiedź wy-
dawnicza: pieśni Anny Teichmüller.

Pieśni Anny Teichmüller, a później cała jej twórczość została odkryta 
przez sopranistkę z Wrocławia Eleni Ioannidou. To właśnie ona wydała 
twórczość Anny Teichmüller i udostępniła ją online dla każdego zain-
teresowanego czytelnika. Wybrane pieśni nagramy w tym roku z Eleni 
Ioannidou. Dodatkowe wybrane dzieła kameralne nagram ze skrzyp-
kiem Leo Klemensem. 

Nie kończymy listy zapowiedzi wydawniczych Katarzyny Wasiak 
na rok 2020. To będzie bardzo intensywny rok a wśród projektów 
na szczęście znalazł swoje miejsce Hans Gal.  

Hans Gal, kolejny zapomniany kompozytor, tym razem pochodzenia 
austryjacko-żydowskiego. Podczas wojny musiał uciekać i wyemigro-
wał do Anglii. Jego kompozycje nagram z altowiolistką Magdą Kraw-

czuk, która postanowiła podjąć się tego wyzwania i nagrać wszystkie 
utwory tego kompozytora na altówkę z fortepianem.

Przed chwileczką padło to słowo klucz: zapomniany. 

To wspólny mianownik dla tych kompozytorów. Ich twórczość jest za-
grożona zapomnieniem, ale nie dlatego, że jakościowo na pamięć nie 
zasługują, wręcz przeciwnie. Ich brak w naszej kulturowej świadomo-
ści to wynik biegu historii i tragiczne przeżycia podczas Narodowego 
Socjalizmu, który rozlał się na naszym kontynencie. Sam fakt, że np. 
Mieczysław Weinberg przeżywa renesans świadczy o tym, że są to 
kompozytorzy, o których powinniśmy pamiętać , bo wnieśli w naszą 
kulturę ogromny skarb muzyczny. Jestem pewna, że takiego zwiększo-
nego zainteresowania doczekają się Szymon Laks, Anna Teichmüller, 
Hans Gal i wielu jeszcze innych kompozytorów, którzy zasługują na to, 
żeby ich odnaleźć, a ich twórczość wskrzesić. 

Uratować od zapomnienia to zadanie bardzo trudne, wymagające 
ogromnego zaangażowania.  Tym zadaniu oddaje się przez Pa-
nią współzałożony kolektyw LIMBO - Lifting Immortal Music Bey-
ond Oblivion.

Kolektyw LIMBO został założony przez wyjątkowych muzyków, którzy 
obok swojej normalnej artystycznej dzialności oddali się szczytnemu 
celowi ożywiania zapomnianej muzyki kompozytorów pokrzywdzo-
nych przez losy historii. Kolektyw LIMBO prężnie działa i się rozwija. 
Bez synergii tych wszystkich ludzi nie byłoby to możliwe. Mamy też 
cel. Chcielibyśmy powołać do życia festiwal LIMBO, który mógłby być 
nie tylko platformą muzyczną, ale również miejscem działań nauko-
wych, żeby wokół zapomnianych kompozytorów zbudować całą bazę 
ich twórczości, ale też pool muzyków, twórców, naukowców, którzy 
zajmują się na całym świecie tym tematem. Moje zapowiedzi wydaw-
nicze na ten rok wpisują się jak najbardziej w rozwój LIMBO i idei 
ocalenia od zapomnienia.  

takiego normalnego stanu rzeczy, gdzie prawa ludzi, którzy teraz są 
wykluczeni społecznie, są akceptowane i nikt nad nimi nie dyskutuje.

Jakie plany na 2020? Co chciałybyście zrobić dla kobiet 
w tym roku?

MN: „Polki w Berlinie”planują jak zwykle bardzo dużo. Rozpoczęłyśmy 
już networkowe spotkania dla kobiet 50 plus, które nie czują się senior-
kami i nadal chcą być aktywne. Kolejnym projektem jest Kobieca Ma-
nufaktura Rozwoju dla kobiet przedsiębiorczych. Spotkania z naszą 
ekspertką, Mają Niestrój, będą odbywać się raz w miesiącu. Myślę, 
że będzie więcej warsztatów i szkoleń. Cały czas walczymy o to, żeby 
zdobyć pieniądze na nasze pomieszczenia. Trzymajcie z nas kciuki! 
Wszystkie informacje można znaleźć na stronie polkiwberlinie.de.

EA: Prema planuje w dalszym ciągu regularne zajęcia i warsztaty. Na 
pewno nasza oferta poszerzy się o wieczorki artystyczne. Będzie wię-
cej kręgów kobiet, spotkań aktywnych kobiet. Zapraszamy wszystkie 
kobiety do nas i do śledzenia strony na fejsbuku: Prema Przestrzeń 
dla Ciebie.

MSM: W Berlinie będziemy mieli dużo niespodzianek, warto śledzić 
nowości na naszej stronie polskarada.de. Zapraszamy do współpracy 
osoby, które chcą się zaangażować na rzecz Polaków w Niemczech. 
Tu jest bardzo dużo miejsca. Mamy sporo projektów z osobami LGBT, 
uchodźcami, seniorami. Potrzebujemy nowych, mądrych osób. Z ini-
cjatywy Polskiej Rady Społecznej powstała ogólnoniemiecka sieć ds. 
partycypacji spraw socjalnych. Będziemy chcieli zająć się rozbudowa-
niem struktur, by móc reagować, kiedy źle się dzieje u Polek i Polaków 
w Niemczech.

AC: AgitPolska będzie agitował również nie tylko w Berlinie. W Berlinie 
będziemy kontynuowały projekt PolMotion, żeby więcej Polek weszło 
do administracji publicznej i do różnego rodzaju gremiów politycznych. 
Jeżeli chodzi o poziom federalny — będziemy pracowały nad rozwi-
nięciem struktur, które powstały już w ostatnich 2 latach. Będziemy 
również bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Zapraszamy 
na fejsbuka!

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.
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Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

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

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

Porady z naszej polskiej apteki
Dzisiejszy artykuł chcielibyśmy poświęcić przeziębieniu. Temato-
wi zawsze na czasie, niezależnie od pory roku.

Przeziębienie

Okres zimowy jest czasem zwiększonej zachorowalności na przezię-
bienie. Jest to powszechna choroba zakaźna, wywołana infekcją wiru-
sową. Charakteryzuje się ona stanem zapalnym błony śluzowej nosa, 
gardła oraz zatok.

Przyczyny

Przeziębienie jest spowodowane zakażeniem wirusowym. Przenosze-
nie wirusa następuje drogą kropelkową. Dostaje się on do powietrza 
w wydzielinie rozpylanej podczas kichania lub kaszlu, co pozwala mu 
na wniknięcie do organizmu innej osoby wraz z wdychanym powie-
trzem. Wirus może też pozostawać na przedmiotach, z których podczas 
dotyku przenosi się na ręce. Następnie wirus może być przeniesiony 
z nieumytych rąk do ust lub nosa, skąd wnika do wnętrza organizmu.

Objawy

Do objawów przeziębienia należy podwyższona temperatura ciała, ka-
szel, katar, ból gardła oraz uczucie zmęczenia i ogólnego rozbicia. Po-
czątek choroby jest łagodny, a objawy osiągają największe nasilenie po 
3-4 dniach od zarażenia i ustępują po około tygodniu.

Zapobieganie

W okresie zwiększonej zachorowalności na przeziębienie dobrze jest 
unikać zatłoczonych miejsc. Należy dbać o higienę rąk i nie dotykać 
nieumytymi rękami okolic ust, nosa oraz oczu. Wbrew powszechnej 
opinii suplementacja witaminą C nie wpływa na ryzyko zachorowania. 
Dowiedziono natomiast skuteczności suplementacji cynkiem w zmniej-
szeniu częstości zachorowań. W profilaktyce przeziębienia dowiedzio-
ną skuteczność mają również preparaty jeżówki. Na niemieckim rynku 
aptecznym dostępne są też spreje donosowe zawierające substancję 
mającą tworzyć na powierzchni śluzówki nieprzenikalną dla wirusów 
barierę ochronną.

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

Alte Roland Apo-
theke, 

Turmstr. 15 
10559 Berlin 

Moabit 
(dojazd: metrem 

U9 Turmstr., auto-
busy: 123, 187)

Apotheke am 
Anton-Saefkow-

-Platz, 
Anton-Saefkow-

-Platz 8, 
10369 Berlin 
Lichtenberg 

(dojazd: tramwa-
jem M8 z Rosa-

-Luxemburg-Platz)

Leczenie

Przeziębienie ustępuje samoistnie po około tygodniu od zarażenia i nie 
ma metody przyczynowego leczenia. Można jednak łagodzić objawy, 
poprawiając komfort chorego. W celu złagodzenia gorączki i dolegliwo-
ści bólowych można podawać paracetamol, ibuprofen lub kwas acetylo-
salicylowy (aspirynę). Drożność nosa poprawiają stosowane miejscowo 
krople lub spreje obkurczające śluzówkę, których stosowanie powinno 
być jednak ograniczone do maksymalnie siedmiu dni. Doustną alterna-
tywą dla preparatów donosowych są leki zawierające pseudoefedrynę. 
W łagodzeniu suchego i męczącego kaszlu dobrze sprawdza się deks-
trometorfan. W aptece dostępne są też preparaty złożone, zawierające 
kilka substancji czynnych, przeznaczone do kompleksowego leczenia 
objawów przeziębienia. Występują one w formie zwykłych tabletek lub 
proszków do rozpuszczania w wodzie i picia na ciepło. Ze względu na 
możliwość istnienia przeciwwskazań do zażycia danego leku, zaleca 
się jednak konsultację z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to zwłasz-
cza osób z chorobami przewlekłymi, kobiet w ciąży i karmiących oraz 
dzieci. Warto również wspomnieć, że podczas przeziębienia całkowicie 
bezzasadne jest stosowanie antybiotyków. Wynika to z faktu, że prze-
ziębienie jest infekcją wirusową, natomiast antybiotyki skuteczne są 
jedynie w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Zdarza się, że pacjenci ocze-
kują od lekarzy wypisania recepty na antybiotyk, nie wiedząc, że w ich 
przypadku lek nie będzie miał żadnego działania. Podczas leczenia na-
leży też pamiętać o przyjmowaniu dużych ilości płynów i odpoczynku.

mgr farm. Marek Marciniak-
mgr farm. Szymon Szczepaniak



| | KONTAKTY KONTAKTY23

ZDROWIEZDROWIE



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
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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 :

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

ZAHNARZTPRAXIS AM CHECKPOINT CHARLIE

Morad Rammo
STOMATOLOG (mówi po polsku)

Friedrichstraße 210
10969 Berlin
Tel.: 030 25299490

info@praxis-checkpoint.de
www.praxis-checkpoint.de

DYŻUR NOCNY 7 DNI W TYGODNIU OD 20.00-02.00
TEL.: 015906801676

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 13.00-19.00
Wtorek-Czwartek: 09.00-19.00, Piątek: 09.00-14.00

U-Bahn 6 Kochstr/Checkpoint Charlie - Bus N6&M29
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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

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

Stacja opieki domowej SCHWESTER  EVA
- Usługi pielęgnacyjne i opieka medyczna 
- pomoc w wykonywaniu codziennych
  obowiązków domowych 
- bezpłatne doradztwo w zakresie
  społeczno-socjalnym / Pflegeversicherung 
- personel polskojęzyczny
- rozliczeń dokonujemy z kasami chorych,
  kasami ubezpieczenia społecznego
  oraz z Urzędem ds. Socjalnych.  

Adres:  Auguste - Viktoria - Allee 82 , 13403 Berlin 
Tel.: 030 805 77 497, Funk: 0175 7128973 
E-mail: pflegedienst.schwester-eva@web.de

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)

Tel.
         030 499 07 360

:  030 491 91 9513409 Berlin - Reinickendorf
Reginhardstr. 34
e-mail: info@praxis-germedica.de

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych/lek. rodzinny

RÓWNIEŻ! Medycyna NATURALNA i estetyczna, Anti-Aging, m.in. 
dożylne kuracje witaminowe, osocze bogatopłytkowe 

PRP - "Vamipirlifting".

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
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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

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

Z MONTAŻEM
Tel.: 030/216-34-32, Mobil: 0157-59640537
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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 68653500171 9074101
Biuro: Bödnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

 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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NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

Masz problemy z komputerem lub Internetem? Zadzwoń do mnie. 
Tel.: 0157 31713666

Chętnie posprzątam państwa mieszkanie, biuro i poprasuje. 
Tel.: 0157 76919120, 030 27970581

Dam koncesje dla firmy na różne roboty budowlane tzw. 
Handwerkrolle (Meisterbetrieb). Pomogę w prowadzeniu firmy. 
Tel.: 0178 1320674

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie jak:
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy, laminaty i inne.
Emil, tel.: 015211308510

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

Remonty mieszkań - malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 
regipsy, cyklinowanie podłóg, panele i wykładziny podłogowe. 
Wymiana okien i drzwi. Wszelkie prace remontowe. Wieloletnie 
doświadczenie w Niemczech. Tel.: 0178 7296119, 030 52659181, 
e-mail: Miroan@web.de

Przeprowadzki – transport, opróżnianie mieszkań i piwnic, przewozy 
mebli, materiałów budowlanych oraz narzędzi ( IKEA, Bauhaus,...). 
Expresowo, solidnie, rzetelnie. Tel.: 0157 73670602
 
USŁUGI TRANSPORTOWE – Przeprowadzki, – przewóz mebli oraz 
montaż, – oczyszczanie mieszkań, piwnic, – wywóz rzeczy do BSR,  
– rzetelnie, solidnie i szybko. Tel.: 0152/ 192 644 61

Pomoc w rozliczeniach podatkowych do 4 lat wstecz,
korespondencja urzędowa, pisanie pism, podań o prace, 
wypełnianie formularzy. Tel.:0157 30087325

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

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 pracującej pani, samodzielny, umeblowany pokój z telewizo-
rem i WiFi, od marca, na Spandau. Mój nr. tel.: 0160 96655614

Wynajmę pokój dla dwóch Pań w dzielnicy Wilmersdorf – U-Bahn 
Fehrbelliner Platz (3,7). Wszystkie media, 300 € od osoby – bez kaucji. 
Tel.: 0173 1626401

Polak, pracujący w niemieckiej firmie szuka umeblowanego pokoju 
z kuchnia, najchetniej  na Prenzlauer Berg, Pankow lub Stadt Mitte. 
Telefonnr. : 0174 3274328

Älteres deutsches Ehepaar nähe Hauptbahnhof sucht für 
größere Wohnung eine selbstständige Putzfrau. Tel.: 030 3933445, 
0157 76197999

Przyjmę na mieszkanie (pokój) osobę pracującą na stałej umowie  
(z wyjątkiem osób pracujących na budowie ). Utrzymującą porządek, 
nie palącą, bez nałogów. Mieszkanie komfortowo urządzone, polska 
telewizja + internet (wifi), dzielnica Spandau. Koszt 500€ + kaucja.  
Tel.: 0152 17271079

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Pan 52 lata, pracujący, bez nałogów lubiący podróże i muzyke, pozna 
miłą Panią, chętnie stały związek. Tel.: 0174 5910567

Mam 65 lat, 164 cm wzrostu, szczupła, mieszkam od 33 lat w Berlinie, 
jestem niezależna, lubię podróże, taniec i kino. Jeżeli masz nie więcej 
niż 68 lat, jesteś niepalący i masz takie same zaintersowania, to 
zadzwoń: 6652734

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE
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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

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915

TOMEK
transport&przeprowadzki

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

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

www.rzeczoznawca-pojazdowy.pl

rzetelny rzeczoznawca 
dla      Ambasady w Berlinie
oględziny u klienta
wyceny motocykli

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

bezpłatne porady 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.



| | KONTAKTY KONTAKTY32

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

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 lutym na spacer wzdłuż byłego muru ulicą Bernau-
er Straße.

Spotykamy się w sobotę, tj. 15.02.2020 na stacji S – Nordbahnhof o godz.11:00. 

13 sierpnia 1961 roku, właściwie w ciągu jednej nocy został wzniesiony mur, który istniał 28 
lat, czyli do 9 listopada 1989 roku. W zeszłym roku w listopadzie Berlin obchodził bardzo 
uroczyście 30-lecie jego zburzenia, dlatego w nawiązaniu do tej okrąglej rocznicy proponuje-
my spacer ulicą Bernauer Straße, z którą związana jest szczególnie paradoksalna i smutna 
historia muru. Tu budynki wraz z elewacjami należały do Berlina Wschodniego, natomiast 
sam chodnik znajdował się już na terenie Berlina Zachodniego. Wzdłuż tej ulicy, na której 
w latach 1961 – 89 stał mur, dzisiaj rozciąga się Pomnik Muru Berlińskiego (Die Gedenkstät-
te Berliner Mauer) stanowiący miejsce zbiorowej pamięci narodowej. Ta otwarta przestrzeń 
tworząca pomnik składa się z 4 głównych części, czyli „Mur i strefa śmierci”, „Zniszczenie 
miasta”, „Budowa muru”, „Codzienność przy murze”. Ogólnie mówiąc pomnik ten opowiada 
o historii podziału Niemiec, przypomina o ofiarach reżimu komunistycznego, prezentuje za-
chowany oryginalny fragment systemu muru berlińskiego, fundamenty budynku mieszkalne-
go, którego elewacja z zamurowanymi oknami była częścią muru. Do tego kompleksu należy 
także Kapelle der Versöhnung (Kapela Pojednania), Besucherzentrum (Centrum Informacji) 
i Dokumentationszentrum (Centrum Dokumentacji) wraz ze znajdującymi się tam wystawami.
Z dawnego muru pozostały do dzisiaj zaledwie fragmenty, które znajdują się w 13 punktach 
na terenie całego Berlina, wiele z nich pełni funkcje otwartego muzeum, jako „Miejsce pamię-
ci” min. jest to Bernauer Straße. Natomiast wzdłuż byłego muru zbudowano dobrze utwardzo-
ne drogi rowerowe i spacerowe tzw. Berliner Mauerweg z informującymi tablicami, natomiast 
na ruchliwych ulicach Berlina zaznaczono go podwójną kostką brukową.  

Na spacer wzdłuż byłego muru ulicą Bernauer Straße zaprasza w imieniu „PTTiK 
Berlin” Waldemar Szabela, przewodnik po Berlinie.

Klub PTTK w Berlinie im. W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto 
brzmi - „Parkowa przechadzka z sylwetkami X Muzy.”

Nasz spacer rozpoczniemy przy Bramie Branderburskiej, a potem wśród drzew i przez 
aleje parku Tiergarten pójdziemy na spotkanie z X-tą muzą. Naszym pierwszym przy-
stankiem jest radziecki pomnik znajdujący się w centrum Berlina przy Straße des 17 
Juni. Pomnik został zbudowany po zakończeniu, w listopadzie 1945 roku dla upamiętnia 
żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Po bokach sto-
ją czołgi „T 34”, a na środku placu stoi posąg żołnierza Armii Czerwonej. W tylnej czę-
ści pomnika znajdują się groby około 2500 żołnierzy. Dalej przejdziemy do domu kultur 
świata - „Haus der Kulturen der  Welt”. Prezentacja kultur świata odbywa się w niezwy-
kłym architektonicznie domu, to prezent od Stanów Zjednoczonych dla miasta Berlina 
w 1957 roku. Potocznie nazywany „ciężarną małżą”. Kolejnym punktem naszego spaceru 
to wyspa Luizy - „Luiseninsel”. W 1808 r. Mieszkańcy Berlina postanowili postawić po-
mnik królowej Luizie, gdzie lubiła się przechadzać. Po powrocie do Berlina z wygnania 
z Prus Wschodnich, na małej wyspie został wzniesiony pomnik przypominający ołtarz 
wraz z marmurową misą, stworzony przez Gottfrieda Schadow. Od tego czasu wy-
spa nazywa się Luiseninsel. Po licznych zniszczeniach na przełomie wieków dokonano 
gruntownej rekonstrukcji kompleksu. Przeprowadzono ją zgodnie z dawnymi planami, 
co nastąpiło w 1987 roku z okazji 750. rocznicy Berlina. Po minięciu budynku filharmo-
nii, na czerwonym dywanie przed „teatrem na placu poczdamskim” będzie nas oczekiwać 
„X  MUZA”, która opowie o filmie, aktorach, i o całym splendorze związanym 70-tym festi-
walem - Berlinale.
 
Spotykamy się  23 lutego, w sobotę o godz. 11.00, na Pariser Platz przy „Bramie” 
obok Akademii Sztuki. Serdecznie zapraszamy.
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KULINARIAKULINARIA

Fasolkę po bretońsku zacznij szykować 
dzień wcześniej. Najlepiej wieczorem 
odłożyć fasolę do namoczenia, by już rano 
dnia następnego móc zabrać się do goto-
wania. Jak już najdzie nas ochota na fa-
solkę po bretońsku, to trzeba przygotować 
największy garnek jaki jest w domu. To 
pyszne danie musi być szykowane w kon-
kretnej ilości. 

Uwaga: Najważniejsza jest dobrej jakości, 
sucha fasola Jaś. Do fasolki po bretońsku 
kupujemy zazwyczaj odmianę mniejszą. 
Znacznie wygodniej się ją je i szybciej go-
tuje. Fasolę trzeba najpierw namoczyć. 
Przygotuj sobie sporą miskę - szklaną lub 
ceramiczną. Wsyp 500 gramów suchej 
fasoli i zalej zimną wodą. Woda powinna 
wystawać nawet 10 cm nad fasolę. Faso-
la będzie pęcznieć i wchłonie większość 
wody z miski. Najlepiej zalać fasolę wie-
czorem i zostawić ją tak do rana. Po mini-
mum 10 godzinach moczenia możesz już 
odlać resztę wody z fasoli. Ja zazwyczaj 
przekładam ją na sitko durszlaka i przepłu-
kuję zimną, bieżącą wodą. 

Całą fasolkę przełóż do garnka. Wlej litr 
wody. Dodaj łyżeczkę soli, liście laurowe 
oraz ziarna ziela angielskiego. Fasolkę 
gotuj na małej mocy i pod przykryciem 
do miękkości. Nigdy nie wylewam wody 
z garnka, w którym gotowała się fasola. 
Wykorzystuję ją dalej razem z fasolką. Oto 
cała praca jaką trzeba wykonać z fasolą 
suchą. 

Boczek surowy wędzony pokrój w ko-
steczkę i smaż kilka minut na rumiano. 
Wrzucaj go na zimną jeszcze patelnię 
i pozwól, by tłuszcz stopniowo się wyta-
piał a boczek rumienił. Po kilku minutach 
dodaj też kiełbasę pokrojoną w trochę 
większe kawałki. Następna w kolejności 
idzie poszatkowana drobno cebula. Ząbki 
czosnku obierz i pokrój w plasterki. Dodaj 
na patelnię. Podsmażaj wszystko około 10 
minut. Całość przełóż do garnka z fasolą. 
Fasolka po bretońsku jest już prawie goto-
wa! Używając drewnianej łyżki zamieszać 
wszystko i gotuj bez przykrycia kolejne 
10 minut. Pomidory pokrój na ćwiartki lub 
drobniej. Ważne jest, by nie wyciekł z nich 
sok. Pomidory i tak rozpadną się częścio-
wo w daniu. Do garnka wrzuć pomidory ra-
zem z sokiem oraz 3 łyżki koncentratu po-
midorowego. Dodaj też łyżkę majeranku, 
po płaskiej łyżeczce soli, pieprzu i słodkiej 
papryki wędzonej. Fasolkę po bretońsku 
zamieszaj. Gotuj jeszcze 15 minut... cały 
czas bez przykrycia. 

Fasola po bretońsku jest już gotowa! Fa-
solka po bretońsku jest tak pyszna, że 
zazwyczaj podaję ją samą lub z kromką 

Jest listopad 1918 roku. Na poligonie 
we Francji trwa popołudniowy apel. 
Żołnierze w błękitnych mundurach nie-
cierpliwie przebierają nogami. W po-
wietrzu roznosi się aromat gotowanej 
fasoli. Pachnie wokół pomidorami, sło-
dyczą marchewki i goździkami. Danie 
smakuje tak wybornie, że przepis ten, 
armia generała Józefa Hallera kilkana-
ście miesięcy później przywozi do od-
radzającej się Polski. 
„Fasolka à la Bretonne” zyskuje ogromne 
uznanie rodaków, a z czasem doprawiona 
swojską kiełbasą lub boczkiem staje się 
jedną z potraw narodowych. Oryginalny 
przepis na fasolę białą po bretońsku trafił 
do książki „Kuchnia garnizonowa”, z której 
korzystali komendanci wojskowych obo-
zów na wszystkich frontach, tam wszę-
dzie, gdzie stacjonowała polska armia. 
Wstęp do tej broszury napisał sam sekre-
tarz stanu Minister Wojny - Henryk Heron. 
Polityk sugerował, by jadłospis w obozie 
układać na co najmniej 10 dni oraz by do-
wódcy szczególnie starali się zapewnić 
swoim żołnierzom jedzenie treściwe i hi-
gieniczne. Oto przepis w zmniejszonych 
proporcjach, oryginał był wyliczony na 100 
osób. 

• 500 g fasoli suchej Jaś
• woda do moczenia + litr wody do goto-

wania fasoli
• 300 g boczku surowego wędzonego
• 400 g kiełbasy
• 1 duża cebula - 160 g
• 5 ząbków czosnku
• 1 kg pomidorów przetartych
• 3 łyżki koncentratu pomidorowego
• przyprawy: 6 ziaren ziela angielskie-

go, 6 liści laurowych, łyżka majeranku,  
1 płaska łyżeczka soli, po łyżeczce pie-
przu i słodkiej papryki wędzonej

świeżego pieczywa. Jeśli zaś lubisz, by 
fasolka po bretońsku była lekko ostra, to 
polecam wkroić trochę papryczki chilli lub 
dodać np. odrobinę pieprzu cayenne.

ZUPA FASOLOWA 
NA WĘDZONYCH ŻEBERKACH

Tradycyjna treściwa polska zupa jako da-
nie „cywilne”, genialna na chłodne dni. 

• 40 dag ładnych, mięsnych wędzonych 
żeberek

• włoszczyzna: marchewka, pietruszka, 
por, seler, cebula

• pieprz ziarnisty, ziele angielskie, liść 
laurowy, sól

• 20 dag fasoli suchej Jaś - 1 szklanka
• 2 ziemniaki, cebula, łyżka masła, łyżka 

mąki, sól, pieprz, majeranek

Z żeberek i włoszczyzny zgotować bulion 
z dodatkiem ziarnistego pieprzu, liścia lau-
rowego, ziela angielskiego - zalać około 1 
litrem zimnej wody, zagotować i trzymać 
na wolnym ogniu około 3 h. Gotowy bulion 
przecedzamy. Mięso oddzielamy od żebe-
rek i kroimy w drobne kawałki. Marchewkę 
kroimy w półplasterki. Pokrojone mięso 
i warzywa dodamy później do zupy.

Fasolę namaczamy przez noc. Następnie 
gotujemy ją do miękkości w wodzie, w któ-
rej się moczyła. W razie potrzeby wodę 
należy uzupełnić, jeśli by się wygotowa-
ła. Do gotowego, przecedzonego bulionu 
dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki 
i je w nim podgotowujemy. Gdy ziemniaki 
będą już dość miękkie dodajemy do bu-
lionu ugotowaną fasolę, mięso z żeberek 
i warzywa z bulionu.

Przygotowujemy zasmażkę. Na maśle 
podsmażamy drobno posiekaną (ważne!) 
cebulę. Dodajemy mąkę i przesmażamy 
ją na złoto razem z cebulą. Zasmażkę do-
kładnie rozprowadzamy zupą i wlewamy 
do garnka. Zupę należy jeszcze zagoto-
wać i doprawić do smaku solą, pieprzem 
i majerankiem. Jest to alternatywa fasolki 
po bretońsku dla osób które nie wymagają 
ogromnego ładunku kalorii, w przeciwień-
stwie do zawsze głodnego i spragnionego 
wojska. Smacznego.

Bogusław Sypień

HISTORIA POLSKIEJ KUCHNI, FASOLKA PO BRETOŃSKU
Z MENU ARMII GEN. HALLERA Francja, rok 1918. 
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Zasady odpłatności:
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ytęd

drewnia-
ny

Mikołaj
Na-

kszyński
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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 luty 2020!!!

Zobacz nas na:

Mercedes-Benz Citan Kombi 109 CDI lang RDC 
Klima PDC MAL DPF R
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
07.2016, przebieg: 65.600 km, paliwo: diesel, moc: 
66 kW/90 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, pojemność: 1461 cm³, kolor: czarny, HU/ 
AU bis: 06.2021, zużycie paliwa (cykl mieszany): 
4.7 l/100km Kraftstoffverbr. innerorts: 5.2 l/100km, 
Kraft-stoffverbr. außerorts: 4.5 l/100 km CO2 - 
emissionen komb.: 125.0 g/km.

Cena: 11.980 €

Honda Jazz 1.4 ES Sport i Automatik
Van/Kleinbus, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
03.2005, przebieg: 118.000 km, paliwo: benzyna, moc: 
61 kW / 83 PS, skrzynia biegów: automatyczna, pojem-
ność: 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, Kraftstoffverbr. 
außerorts: 5.1 l/100 km. 

Cena: 3.490 €

Renault Trafic Kasten L1H1 2,7t Komfort 1
Kastenwagen, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
06.2019, przebieg: 8.000 km, paliwo: diesel, moc: 
88 kW/120 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, zamek centralny, wspomaganie ABS, ESP 
(stabilizacja toru jazdy, filtr cząstek stałych). 

Cena: 21.490 €

Renault Kadjar XMOD 4×4 1.6 dCi 130 
STANDHEIZUNG
Pickup, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 12.2016, 
przebieg: 62.840 km, paliwo: diesel, moc: 96 kW/131 
PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, 
pojemność: 1598 cm³, kolor: srebrny, właściciele: 
1, zużycie paliwa (cykl mieszany): 4.9 l/100 km,  
Kraftstoffverbr. innerorts: 5.5 l/100km Kraftstoffverbr. 
außerorts: 4.6 l/100 km. 

Cena: 15.990 €

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 miesza-
ny): 6 l/100 km, Kraftstoffverbr. innerorts: 7.5 l/100 km,  
Kraftstoffverbr. außerorts: 5.2 l/100 km.

Cena: 13.980 €

BMW 325 i Coupe M-Sportpaket
Sportwagen/Coupé, pojazd używany, pierwsza rejestrac-
ja: 03.2010, przebieg: 164.100 km, paliwo: benzyna, 
moc: 160 kW/218 PS, skrzynia biegów: automatyczna, 
pojemność: 2996 cm³, kolor: czarny, zużycie paliwa 
(cykl mieszany): 7.4 l/100 km, Kraftstoffverbr. innerorts: 
10 l/100 km, Kraftstoffverbr. außerorts: 5.9 l/100 km.

Cena: 12.890 €

Nissan X-Trail Acenta 4×4 1.6 dCi 
Navi Rückfahrkam. All
SUV/Geländewagen/Pickup, pojazd używany, pierwsza
rejestracja: 05.2016, przebieg: 48.000 km, paliwo: diesel, 
moc: 96 kW/131 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, pojemność: 1598 cm³, kolor: szary, właściciele: 
2, HU/AU bis: 04.2021, zużycie paliwa (cykl mieszany):  
5.3 l/100 km, Kraftstoffverbr. innerorts: 6.2 l/100 km  
Kraftstoffverbr. außerorts: 4.8 l/100 km.

Cena: 15.780 €

RATY od
149 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
159 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
59 €/mies.

RATY od
189 €/mies.

Chevrolet Orlando LT + 1.8 7-Sitzer 
Automatik+Navi+Rü.kame
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 11.2013, 
przebieg: 131.000 km, paliwo: benzyna, moc: 104 
kW/141 PS, skrzynia biegów: automatyczna, po-
jemność: 1796 cm³, kolor: biały, właściciele: 2 HU 
/AU bis: 03. 2020, zużycie paliwa (cykl mieszany): 
7.3 l/100 km, 7 miejsc.

Cena: 10.680 €
RATY od
109 €/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

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 3241632Filia nr 1
Trumstr. 13, 10559 Berlin
Mo-Fr 8-21 Uhr, Sa. 10-18 Uhr 
tel.: 030 96517299

Filia nr 2
Breite Str. 63, 13597 Berlin-Spandau

Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr
tel.: 030 30345367


