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Szanowni Czytelnicy!
To już 25 lat jesteśmy z Państwem! 1 marca 1995 roku
oddaliśmy w Państwa ręce pierwszy numer „Kontaktów”. Całe cztery strony i w skromnych kolorach,
do czarnego i białego dodaliśmy jedynie czerwony.
Od tamtego czasu ukazało się aż 300 numerów naszego miesięcznika. A ile w tym czasie dostaliśmy
od Was listów! „Bardzo ucieszyłam się, że nareszcie
powstała – chociaż taka mała , ale polska Gazetka.”
„Przez przypadek miałem możliwość zaznajomić
się z waszym pismem. Jestem pewny, że na rynku
berlińskim odniesiecie SUKCES, czego wam życzę.”
„Bardzo się cieszę, że udało mi się uzyskać Wasz fantastyczny miesięcznik. Być może dzięki Wam moje
życie tutaj stanie się lżejsze” – to tylko zaledwie trzy
cytaty z początków, ale jakże dla nas ważne.

Nie ma złej pogody
dla prawdziwego turysty!
Więcej informacji na:
www.pttk-berlin.de

Po pierwsze jesteśmy dumni, że nie jesteśmy już tacy
mali. Z 5 tysięcy egzemplarzy na początku zrobiło się
15 tysięcy. Z czterech stron zrobiło się aż czterdzieści. Po drugie jesteśmy dumni z tego, że udaje nam
się wydawać „Kontakty” tak długo, i odczytujemy to
faktycznie jako sukces. Po trzecie wreszcie nadal istniejemy po to, aby wszystkim nam żyło się lżej i bez
Was, wspaniałych czytelników, nie byłoby to możliwe.
Przez te lata zmieniło się bardzo dużo, ale też są pewne rzeczy, które pozostały aktualne, jak chociażby
cel i pytania, które umieściliśmy na pierwszej stronie pierwszego numeru 25 lat temu: „Pomagajmy
sobie wzajemnie. Powiedzcie, gdzie moje dziecko
mogę uczyć języka polskiego? Gdzie mogę spotkać
się z ludźmi, mającymi te same problemy lub inne
co ja? Gdzie szukać pomocy, jeśli jej będę potrzebować?” Dziś nadal pragniemy odpowiadać na Wasze
potrzeby. Tych pytań w naturalny sposób przybyło.
Dziś odpowiadamy na takie dotyczące problemów
prawnych, medycznych czy finansowych. Mamy stałych felietonistów, których życie w Berlinie zmusza
do interesujących przemyśleń, publikujemy rozmowy z ludźmi, którzy ubarwiają nasze miasto, którzy
mają dużo do zaoferowania. Na stałe współpracujemy z Radiem Cosmo. Polecamy, co robić w czasie
wolnym a także radzimy, jak dobrze zjeść i… co ugotować na obiad!
Oto trzymacie w rękach kolejne wydanie miesięcznika. Mamy nadzieję, że i tym razem zaspokoicie swój
głód, dacie się zaskoczyć a potem zechcecie się czymś
podzielić? Może napiszecie do nas list?
Drogie Autorki i Drodzy Autorzy! Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy, że jesteście
z nami.
Wydawca Kontaktów Marianna Klon

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
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POLSKI DISCO BAR

ARIZONA

Serdecznie zaprasza. Polska muzyka.
Miła atmosfera. Dobra zabawa.
Możliwość rezerwacji.
Tel. stacjonarny:
030 56049807

Adres:
Neue Grottkauerstr. 1
12619 Berlin – Hellersdorf

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY POLSKO-JĘZYCZNY
PERSONEL ORAZ POLSKIEGO DJ

Sonderbar Mazury
serdecznie zaprasza na

,

Dzien Kobiet
8 marca (niedziela)

dla Pań przewidziana jest atrakcja Striptiz, w związku z tym zapraszamy
tylko Panie. Panowie w tym dniu
mogą odpocząć w domu.

Zapraszamy również w każdy piątek i sobotę
na Imprezy wraz z DJ-em do białego rana.

Sonderbar Mazury, Karl-Marx-Str. 20
12043 Berlin

POLSKI TEATR W BERLINIE

"Przygoda z ogrodnikiem" to czarna komedia z
zaskakującą puentą, wybitnego kanadyjskiego
autora - Norma Fostera. Znany jest on
polskiemu widzowi z takich hitów scenicznych
jak: "Między Łóżkami", "Ostra Jazda", "Old
Love", czy "Randka w Ciemno na dwie pary".
Para aktorów - Państwo Dzicy, po latach pracy
w teatrze, porzucają ambicje i mizerne życie
aktorów
teatru
objazdowego.
Zostają
ekspertami od samodoskonalenia osobowości i
jeżdżą po świecie z szkoleniami motywacyjnymi.
Kiedy są na szczycie kariery ich małżeństwo
powoli się rozpada.
Jaki udział ma w tym tytułowy ogrodnik
Państwa Dzikich? - dowiecie się na spektaklu!

PRZYG DA

17.05.2020, GODZ. 16:00
ERNST-REUTER-SAAL
EICHBORNDAMM 213
13437 BERLIN

"Przygoda z ogrodnikiem" to wyrafinowany
humor, chwile refleksji i wyśmienita obsada:
- Anna Mucha
- Agnieszka Włodarczyk
- Katarzyna Cichopek/Anna Oberc
- Michał Sitarski
- Bogdan Kalus / Sylwester Maciejewski
- Artur Krajewski / Bartek Żukowski
Scenariusz: Norm Foster (Kanada)
Reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyński

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
KONTAKTY | 5 | KONTAKTY

PRAWO / ADWOKACI

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

Dr. Sascha
Hantschel

Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516
www.hantschel-wollny.de
kontakt@hantschel-wollny.de

Julian
Wollny

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:
• PRAWO CYWILNE OGÓLNE - ALLGEMEINES ZIVILRECHT
• PRAWO PRACY - ARBEITSRECHT
• PRAWO CYWILNE I KARNE - DROGOWE VEHRKEHRSZIVIL - UND VEHRKEHRSSTRAFRECHT
• PRAWO UBEZPIECZENIOWE - VERSICHERUNGSRECHT

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

Tel.: 030 / 72 0192 88
Fax: 030 / 72 0192 89
MOTZENERSTR. 51, 12277 BERLIN
Mobil: 0179 / 395 03 27
W pobliżu S-Bahn S-2
e-mail: Raslabik@t-online.de
Stacja Schichauweg ca. 300 m

Kancelaria prawna Adwokat Edyta Koryzna LL.M
Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

Prawo karne Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Tel.: 030-40 36 77 380 I Fax: 030-40 36 77 381
www.strafverteidiger-dr-denis-matthies.de
E-Mail: info@strafverteidiger-dr-matthies.de

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 / ADWOKACI
Rechtsanwaltskanzlei

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

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

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

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

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

Natalia M. Pospieszna
Rechtsanwältin

Joanna Dyczkowska-Bartkowiak
Rechtsanwältin

· PRAWO RODZINNE, ROZWODY
· NAJEM I NIERUCOMOŚCI
· PRAWO UMÓW, ODSZKODOWANIA
· PRAWO DROGOWE I KARNE


+49 (0) 163 9287 373

· PRAWO GOSPODARCZE, WINDYKACJA
· PRAWO TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNE
· PRAWO INTERNETOWE, PRAWO PRACY

Am Treptower Park 30 · 12435 Berlin
Tel. +49 (0) 30 /680 783 75 · E-Mail. pospieszna@fp-law.net
www.fp-law.net

PORADY W JĘZYKU
NIEMIECKIM I POLSKIM

Nürnberger Str. 49, 10789 Berlin
Tel. Nr.: (030) 48 82 57 48
matuschewski@ra-matuschewski.de
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański

www.polski-adwokat-berlin.de

Rechtsanwalt
Dr. Tomasz J. Liczbański
Porady w języku polskim i niemieckim

UWAGA! Nowy adres!

Zakres zainteresowań m. in.:
• prawo rodzinne
• prawo związków partnerskich
(Lebenspartnerschaften)
• prawo spadkowe
• prawo cywilne

Stefan
Nowak
mecenas

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Lauterstr.14/15,12159 Berlin przy Breslauer Platz
Tel.: (030) 692 09 778-0, Fax -9, info@liczbanski.de

Ku r f ü r st en da m m 152, 10709 B e r l i n

Specjalista prawa rodzinnego

- uznany przez izbę adwokacką
specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie
w problemach z Jugendamten
- rozwody, alimenty, władza
rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.
UWAGA! Nowy adres!
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

KONTAKTY | 7 | KONTAKTY

PRAWO / ADWOKACI

   


  
    
 
    

      
     
       

Porady z prawa polskiego
i niemieckiego
Jestem najemcą mieszkania w Niemczech. Z mieszkania obok nieustannie dochodzą hałasy. Czy mogę z tego powodu żądać obniżenia czynszu?
Jeśli hałas jest regularny w dłuższym przedziale czasu to można żądać
obniżenia czynszu. Sąd Krajowy w Berlinie przyznał obniżenie czynszu
w wysokości 10 procent (sygnatura akt: 63 S 236/14). Istotne też jest
przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22 wieczorem do 6 rano.
Pracowałem w Niemczech na podstawie umowy na czas oznaczony. W ostatni dzień pracy miałem wypadek i znalazłem się na chorobowym. Kto w takim przypadku zobowiązany jest do wypłaty mi
pieniędzy za czas pozostawania na chorobowym: Kasa Chorych
(Krankenkasse) czy urząd dla bezrobotnych (Agentur für Arbeit)?
W świetle orzeczenia Federalnego Sądu Pracy (Bundessozialgericht)
za czas przebywania na chorobowym pracownika, który przestał pracować, płaci pracownikowi Kasa Chorych (sygnatura akt: B 1 KR 19/11R).
Pracowałem w Niemczech, rozwożąc różnego rodzaju paczki. Robiłem to własnym samochodem osobowym. Teraz wynikła kwestia odprowadzania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie
socjalne (Sozialversicherungsbeiträge). Pracodawca twierdzi, że
prowadziłem samodzielną działalność gospodarczą (selbständige Tätigkeit), dlatego nie musiał on takich składek odprowadzać.
Czy słusznie?
Sprawa nie jest prosta. Generalnie rozwożenie paczek własnym autem
może być wskazówką, że chodzi o własną działalność gospodarczą. Jeśli jednak pracownik rozwożący paczki jest na stałe włączony w strukturę przedsiębiorstwa oraz jest ściśle zobowiązany do przestrzegania jego
wytycznych (Vorgaben), a przez to ma małą możliwość samodzielnego
działania, to przemawia to już za stosunkiem pracy, co w konsekwencji
wiąże się też z koniecznością odprowadzania składek na ubezpieczenie
społeczne przez pracodawcę. Tak orzekł sąd socjalny w Dortmundzie
(sygnatura akt: S 34 R 934/14).
Chciałbym uzyskać w Niemczech wgląd w moje akta chorobowe.
Czy mam takie prawo?
Prawo wglądu w akta chorobowe wynika z §630 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i żądając akt na ten przepis należy się powołać.
Taki wniosek nie musi zresztą określać powodu żądania wydania akt.
Lekarz jest zobowiązany wydać kompletne akta. Może on jednak zażądać opłaty za sporządzenie kopii. Jeśli się temu wzbrania, należy go
do tego wezwać w formie listu poleconego za poświadczeniem odbioru
(Einschreiben mit Rückschein), wyznaczając mu odpowiedni termin.
Wynajmuję w Niemczech mieszkanie. Moja piwnica jest całkowicie
wilgotna. Wszelkie zastosowane przeze mnie środki zapobiegawcze nie przyniosły rezultatów. Co mam robić?
Troszczenie się o to, by piwnica była sucha, należy do obowiązków wynajmującego (Vermieter). Jeśli on obowiązku tego nie wypełnia, to najemca (Mieter) ma prawo żądać odpowiedniego zmniejszenia czynszu
(m.in. orzeczenie sądu rejonowego w Bad Bramstedt, sygnatura akt: 5
C 44/89).

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

KANCELARIA ADWOKACKA
Rok założenia 2003

Peter Kupisz

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną
w języku polskim i niemieckim
w następujących dziedzinach prawa:
• prawo karne i drogowe
Peter Kupisz
• prawo rodzinne
biuro:
• prawo pracy
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
• prawo gospodarcze
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)
• rozliczenia podatkowe
tel.: 030/682 31 107
fax: 030/68231108
i księgowość
kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de, www.kupisz.de

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Boguslaw Gierak

Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
rozliczenia roczne, księgowość, zakładanie,
prowadzenie, likwidacja firm, Insolvenz, Kindergeld,

Mobil: 0176 204 92 834 ▪ Tel./ Fax: 030 303 47 808 / 890
www.radcaprawny-anwalt.eu
Tangastr. 8A ▪ 13351 Berlin ▪ poradyprawne@gmx.net
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TŁUMACZE
mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

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

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

Tel.: 0178 1585057

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

POLSKI

NIEMIECKI

Mgr Ewa Lüders

Hettnerweg 26, 13581 Berlin

- SPANDAU
Tel.: 3 31 67 31 lub 0 173 2 05 70 92

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

DOROTA CYGAN

tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)
Hoeppnerstr. 121, 12101 Berlin
Tel.: 0177 78 42 993, e-mail: dorota_cygan@yahoo.de

NISKIE CENY !!! KRÓTKIE TERMINY !!!

Tłumacz przysięgły

ANGIELSKI

KATARZYNA WEBER

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.

Tel.: 67 80 98 00, 0177 – 636 98 38
Bernadottestr. 56, 14195 Berlin-Dahlem

Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

TEL.: 2170679 LUB 0163 7385314
artur.kolasinski@yahoo.de
PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF
150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

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

Tłumaczenia ekspresowe
Tłumacz
przysięgły
języka polskiego
dla sądów
i notariuszy
Berlina

Tel.: 030/24721362

Faks: 030/2410971
E-Mail: kmr-web@t-online.de

Rochstrasse 9

10178 Berlin

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz
tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego

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

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

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

KONTAKTY | 9 | KONTAKTY

WARTO WIEDZIEĆ
Tym razem bardziej niż o finansach
porozmawiamy o pracy. A raczej
o niepracowaniu...z powodu choroby. Od pracy przecież zależą nasze
finanse, czyż nie ?
Najpóźniej po trzech dniach musimy udać
się do lekarza celem stwierdzenia choroby
i wystawienia zwolnienia, które to musimy
niezwłocznie po tym terminie przesłać pracodawcy. W przeciwnym razie będzie źle.
Zima to okres wirusów. Dorośli przeziębiają
się średnio dwa do czterech razy w ciągu
roku. Szczególnie w zimnych i mokrych
miesiącach. Kto rano obudzi się z gorączka wie, że pierwsze co musi zrobić, to poinformować pracodawcę o swojej absencji
w pracy. Jeżeli popełnimy przy tym błąd,
ryzykujemy wyciągnięcie wobec nas konsekwencji. Podpowiemy, co w takim przypadku warto wiedzieć.
Złapała nas grypa. Jak to zgłosić pracodawcy ?
Dajmy znać w pracy o naszej chorobie najwcześniej, jak to możliwe. Najlepiej jeszcze
przed rozpoczęciem się naszej pracy i wizytą u lekarza. Przekażmy tę wiadomość
odpowiedniej osobie lub w odpowiednim
dziale. Nie zadawajmy się raczej na kolegę lub koleżankę z pracy, że poinformują
odpowiednie osoby o naszej nieobecności.
Najlepiej zrobić to bezpośrednio telefonicznie. Jeżeli tego nie zrobimy grozi nam upomnienie.
Jak długo mogę zostać w domu bez wizyty u lekarza ?
To reguluje zwykle umowa o pracę lub umowa taryfowa. Jeżeli nie mamy w umowie nic
na ten temat, kwestię tą reguluje prawo wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
(Entgeltfortzahlungsgesetz). Według przepisów możemy pozostawać w domu do 3
dni kalendarzowych bez potrzeby wizyty
u lekarza. Jeżeli jesteśmy jednak chorzy
dłużej, potrzebujemy zwolnienie lekarskie.
Ale uwaga ! Nasz szef może też wcześniej zażądać od nas potwierdzenia zwolnienia. I to
nawet bez uzasadnienia. (Bundesarbeitsgericht, Az. 5 AZR 886/11).
Czy nie wystarczy, że oddam zwolnienie, jak będę znowu zdrowy ?
Nie. Często to nie wystarczy. Po badaniu
lekarskim otrzymujemy 3 poświadczenia
wizyty, czy też zwolnienia. Jedna kopia jest
dla nas, jedna dla Kasy Chorych a jedna
dla pracodawcy. To ostatnie musi znaleźć
się u pracodawcy na biurku w następnego
dnia pracy po naszej 3-dniowej nieobecności.
Czasem nie jest to takie proste określić ten
właściwy dzień. Jeżeli pracujemy od poniedziałku do piątku a zachorujemy, na przykład, we wtorek, w takim układzie czwartek
jest trzecim dniem naszej niezdolności do
pracy a tym samym nieobecności. W piątek najpóźniej musi zwolnienie dotrzeć do
pracodawcy.

Jeżeli zachorujemy w czwartek, sobota
uchodzi w tym wypadku za trzeci dzień
choroby, zatem w poniedziałek jesteśmy
zobligowani pójść do lekarza i tego samego
dnia dostarczyć zaświadczenie o chorobie
pracodawcy.

pogorszyć nasz stan, jednak możemy i powinniśmy wykonywać te, które prowadzą
do jego polepszenia.
Ze złamaną ręką nie jesteśmy w stanie wykonywać naszej pracy. Jednakowoż możemy chodzić na spacery, na zakupy czy do
kina.
Podczas choroby można nawet zrobić
sobie urlop, jeżeli ten nie wpłynie na stan
zdrowia. Powinniśmy jednak poinformować
o takim zamiarze pracodawcę aby uniknąć
ewentualnych nieporozumień. Jeżeli otrzymujemy Krankengeld, nasza Kasa Chorych
musi wcześniej taki urlop zaaprobować.
Zachorowałem podczas urlopu. Otrzymam zwrot tych dni urlopowych ?
Tak, ponieważ z dniem zgłoszenia się do
lekarza i wystawienia przez niego zwolnienia, kończy się urlop, stanowi o tym § 9 Federalnego Prawa Urlopowego (Bundes-urlaubsgesetz). Mówi też, że nie można bez
omówienia tego z pracodawcą, dopisać
sobie samemu brakujące dni urlopowe po
zakończeniu choroby.

Można zrobić zdjęcie i wysłać mailem lub
zeskanować i przesłać faxem, aby mieć
pewność, że dokument dojdzie tego samego dnia. Obie formy są dopuszczalne. Nie
trzeba fatygować się osobiście. Nie wystarczy w tym przypadku wysłać w poniedziałek zaświadczenia pocztą.
Czy mogę zostać w domu, jeżeli mam
chore dziecko ?
Czy muszę poinformować w pracy, na
co choruję lub chorowałem ?
Tak. Nawet wychodzić wcześniej z pracy,
jeżeli dochodzi do nieprzewidzianego i nieNie, tego typu informacje są ściśle prywat- uniknionego wypadku lub przypadku zane. Także lekarz nie zaznacza kodu dia- chorowania. Umożliwia to § 616 BGB, czyli
gnozy na kopii zwolnienia dla pracodawcy. kodeksu cywilnego.
To jest zawarte wyłącznie na odcinku dla
Kasy Chorych oraz dla nas.
Do tego należy również opieka nad chorym
dzieckiem. Obowiązek opieki rodzicielskiej
Kto płaci moje wynagrodzenie w przy- (Fürsorgepflicht) stoi prawnie rangą wyżej
padku choroby i jak długo ?
od obowiązku prawa pracy (Arbeitspflicht)
o ile „nasza nieobecność nie jest czasowo
Sześć tygodni od rozpoczęcia choroby pła- przeważająca (niż stosunek pracy)“.
ci nam naszą pensję pracodawca. Jeżeli
jesteśmy dłużej niezdolni do pracy, od 43. Są to zasadniczo maksymalnie 5 dni, jeżeli
dnia choroby otrzymujemy tzw. Kranken- dziecko, które mamy pod opieką jest młodgeld, który płaci nam nasza publiczna kasa sze niż 12 lat.
chorych w wysokości maksymalnie 90%
naszej dziennej stawki wynagrodzenia włą- Pracodawca może nam nie zapłacić za te
czając w to dodatki z tytułu pracy, jednak dni, jednakże w takim przypadku wkracza
nie więcej niż 3.097,50€ brutto w miesiącu. Kasa Chorych wraz z Kinderkrankengeld.
Krankengeld otrzymamy, jeżeli choroba na- Każdemu z rodziców przysługuje to świadsza posiada ciągłość.
czenie do 10 dni w roku na dziecko, jednak
nie więcej niż 25 dni.
Dlatego też powinniśmy niezwłocznie dostarczyć odpowiednią kopię zwolnienia Samotnie wychowującym przysługuje pochorobowego dostarczyć do Kasy Cho- dwójna liczba dni.
rych, możliwie w ciągu tygodnia od zachorowania.
§ 45 SGB (kodeks prawa socjalnego) określa precyzyjnie ten kazus. Jeżeli dziecCzy mogę pracować mimo zwolnienia, ko nie ukończyło 12. roku życia, nikt inny
jeżeli czuję się dobrze ?
w naszym gospodarstwie domowym nie
może zająć się dzieckiem, kiedy lekarz
Tak, ponieważ zwolnienie chorobowe nie potwierdzi, że opieka nad dzieckiem jest
jest zakazem pracy. Niemcy rozróżniają te konieczna.
pojęcia.
Lekarz na zwolnieniu wymienia jedynie
przewidywalny czas naszej niezdolności do
pracy. Jeżeli wcześniej czujemy się lepiej,
możemy wrócić do pracy. W takim przypadku powinniśmy poinformować naszego
przełożonego o naszych dolegliwościach,
aby sam mógł ocenić ryzyko.
Na pracodawcy spoczywa obowiązek
ochrony pozostałych pracowników, gdybyśmy przyszli przeziębieni moglibyśmy zarazić innych.
Czy podczas choroby mam obowiązek
pozostać w domu ?
To zależy od tego, co nam dolega. Nie możemy wykonywać czynności, które mogą
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Bartosz Drajling Doradca IHK
Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin
Tel.: 0152 579 54 514
Fax.: 030 922 83087
Mail: drajling.ﬁnanz@web.de
www.drajling-finanz.com

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%

Versicherungsfachmann (IHK)
Tel.: 030/ 5165229-0
mieszkaniowe, na dom, mienia i od
Mobil: 0179/ 70 20 572
nieszczęśliwych wypadków
Fax: 030/ 5165229-29
Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie
Seddiner Str. 5
Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.
10315 Berlin

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych

e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

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.

Tel.: 0176 98550855

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Gewerbe bez stałego
meldunku

Dipl.-Kfm

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de
Tel/Fax.: 030 398 84 670
Mobil: 0151/ 17890903

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą
na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość
oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych.

Rabenstr. 35, 13505 Berlin
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 208475776
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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…

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

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen
Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!!

Pomagam: w załatwieniu formalności urzędowych
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 15.00 - 20.00

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

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

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

• Gewerby bez meldunku i od ręki
• Steuer-Nummer i Freistellung
• Profesjonalna obsługa budowlańców
• Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia
• Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom
• Kindergeld (204 €/mies. na dziecko)
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
Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin

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

Ksiegowość, zbudowanie egzystencji, kursy...
Wsparcie finansowe przez Arbeitsamt:

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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...

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
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BIURO SERWIS POLONEZ
•
•
•
•
•

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
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

Renciści pytają, doradca
rentowy odpowiada
Złożyłam przed kilku miesiącami wniosek o wyjaśnienie mojego konta rentowego łącznie z posiadanymi dokumentami,
bo zbliżam się do wieku rentowego. Przy oddawaniu wniosku
pracownica DRV zaproponowała zakreślenie ewentualnego
wniosku o rentę w tym samym formularzu. Teraz otrzymałam
decyzję ustalenia wartości mojej wysługi lat pracy. Ponieważ
nie ma w niej wzmianki o ewentualnej rencie uważam, że jest to
odmowa renty?
Decyzja wydana po wyjaśnieniu konta rentowego i ustaleniu m.in.
wartości polskiego stażu pracy nie jest równo znaczna z odmową
renty. Taki wniosek jest zbyt daleko posunięty. Jeśli istnieje zamiar przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy związanej
z chorobą, należy bez zwłoki złożyć wniosek o rentę, gdyż dopiero
z momentem wpływu takiego wniosku organ rentowy bada przebieg
ubezpieczenia pod kątem spełnienia wszystkich wymogów i stwierdza je w odpowiedniej decyzji. Wiadomo, że załatwianie wniosku
o rentę chorobową trwa zwykle dłużej aniżeli o inne rodzaje renty,
choćby ze względu na konieczność poddania się badaniom komisji lekarskiej i specyficznego procesu rozstrzygania o przyznawaniu
tego rodzaju renty.
Ponieważ uważam moje zaszeregowanie do grupy kwalifikacyjnej za nieprawidłowe złożyłem odwołanie, do którego podłączyłem moje świadectwo technikum robotniczego, które uprawnia
mnie do zaszeregowania do grupy drugiej. Czy mam rację?
Zasadniczym warunkiem, uprawniającym do zakwalifikowania do
drugiej grupy kwalifikacyjnej, jest obok zatrudnienia na odpowiednim dla tej grupy stanowisku, w tym konkretnym wypadku kierownika
hotelu robotniczego przy hucie „ Małapanew”, świadectwo pięcioletniego technikum ekonomicznego. Czy podane świadectwo technikum robotniczego spełnia te wymogi, wymagałoby sprawdzenia,
wobec braku podania tych danych.
Moja znajoma otrzymała jeszcze w zeszłym roku wniosek
o uwzględnienie czasów ochrony macierzyństwa (Mutterschutzzeiten) z jej dodatkowego zabezpieczenia na starość
(Betriebsversorgungswerk) do wypełnienia, przy czym do tej
pory nie dostała żadnej odpowiedzi ani też dodatkowego zaliczenia.
Czy to może chodzić o przedłużenie czasu wychowania dziecka
z jednego do trzech lat według znanej nowej regulacji, dotyczącej zrównania uprawnień dotyczących urodzeń sprzed 1992 i po
tym roku ?
We wspomnianym przypadku nie chodzi o przedłużenie długości
czasu dowartościowania za wychowanie dzieci w obowiązkowym
ustawowym ubezpieczeniu rentowym, lecz o specyfikę dotychczasowego nieuwzględniania czasów urlopu macierzyńskiego w dodatkowych ubezpieczeniach na starość , jakie zapewnia praca w państwowej służbie cywilnej. Przed kilkoma laty obie strony układu
zbiorowego doszły w tym zakresie do porozumienia, w myśl którego okresy urlopu macierzyńskiego po 18 maja 1990, będą w pełni zaliczane do renty. Ponieważ instytucje zaopatrzenia rentowego

służby państwowej tzw. VBL ( Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder) nie posiadały do tej pory danych dotyczących urlopów
macierzyńskich, musiały je sukcesywnie w tym zakresie uzupełnić.
W podanym przypadku .die Rheinische Versorgungskasse wysłała
do swojej ubezpieczonej odpowiedni kwestionariusz o podanie dat
urlopu macierzyńskiego.
Nie należy więc łączyć tej akcji z uchwalonym już przedłużeniem
uznawania długości okresu wychowania dzieci urodzonych do 1992,
i to tym bardziej że organy ustawowego ubezpieczenia rentowego
posiadają odpowiednie daty i zaliczały przedmiotowe okresy do tej
pory w wymiarze jednego roku jako czas wychowania dziecka.
Proszę poinfmować mnie, czy nadal obowiązuje porozumienie
polsko-niemieckie z 1975 roku, gdyż zgodnie z nim nie mogę
przenieść się z powrotem do Polski, co jest dla mnie niekorzystne?
Gdyby wymieniona umowa bilateralna miała już nie obowiązywać,
to otrzymywana renta byłaby automatycznie znacznie niższa, gdyż
nie obliczono by jej według wysokości tutejszych zarobków w konkretnych branżach. Więc wyciągnięty wniosek jest nieuprawniony
i nieprawidłowy.
Otrzymałam pismo z Jobcenter, informujące o tym, że mój zasiłek podlega tzw. Aussteuerung i dlatego mam pójść na rentę.
Co to oznacza ?
W zasadzie pojęcie Aussteuerung oznacza przejście po wyczerpaniu dwuletniego okresu pobierania zasiłku na niższe świadczenie.
W związku z tym powstają dalsze pytania co do wieku, zdolności
zarobkowania, gotowości świadczenia pracy, itd. Czy w konkretnym
przypadku przejście na rentę jest wskazane i możliwe, zależy od indywidualnej odpowiedzi na powyższe pytania oraz od posiadanego
zaliczonego stażu pracy, czyli od spełnienia wymogów ustawowych
do otrzymania jednego z rodzajów renty. Z braku tych danych nie
można wyczerpująco odpowiedzieć na zadane pytanie.
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Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

NAUKA / PRACA

Praca od zaraz!

Do naszych hoteli w centrum Berlina
Hauptbahnhof i Zoologischer Garten poszukujemy

pokojówek i pokojowych

Pflegepersonal gesucht. Wir suchen für unseren schwerstbehinderten
16 jährigen Sohn Dylan, liebevolle und zuverlässige Krankenschwester oder
Krankenpflegerin in 14621 Schönwalde/Glien. Grundkenntnisse in Deutscher
Sprache erwünscht. Dylan ist im Wachkoma und wird dauerbeatmet.
Er wird über eine Magensonde ernährt. Seine Pflege findet bei uns im
Haus statt. Gute Bezahlung. Spät- und Nachtschicht,
keine Wohnmöglichkeit.

Tel.: 03322 4294210 oder 0163 4645914

• 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

Kontakt telefoniczny Edyta Zuchowska:
+49 177/2332961
SZUKAMY PANA ALBO PANIĄ NIEMIECKO/POLSKOJĘZYCZNYCH
NA STANOWISKO

OBSŁUGI KLIENTA/DORADCA SERWISU
do dużego, niezależnego warsztatu samochodowego w Berlinie.
Oferujemy umowę o prace na czas nieokreślony.

Telefon 030/780959100 albo 0172/4444615

Firma budowlana zatrudni pracownika na stanowisko



Wymagania:
biegła znajomość języka niemieckiego
znajomość MS-Office Pakiet
doświadczenie w zawodzie

Wynagrodzenie:

/



Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV ze zdjęciem
na adres mailowy: info@germanygroup.de

Firma “Tiefbau” poszukuje pracownika na stanowisko

z doświadczeniem

Wymagania: znajomość języka niemieckiego w mowie
i piśmie, wieloletnie doświadczenie (prace przy kostce brukowej).
Oferujemy: stabilną i legalną prace na terenie Niemiec,
umowę o prace, pełen pakiet socjalny, ubezpieczenia
Wynagrodzenie:        /

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel pod nr.
0049 151 58754338 lub email: info@germanygroup.de

Witamy serdecznie w Przedsiębiorstwie RC. RC oferuje opiekę w nowoczesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi z upośledzeniem umysłowym
oraz ludzi z nabytym uszkodzeniem mózgu. W sumie posiadamy ponad
20 ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu.

Do naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:
Opiekuna/Opiekunki
Pielęgniarzy
Pedagogów

Poszukujemy pracowników
do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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 filar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwalifikacji 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 minimum B1
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

pokojówka/pokojowy
kierownik zespołu
(ze znajomością j. niem.)

Oferujemy:

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

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Wallenroder Str. 1 Haus B

Ambulanter Pflegedienst in Berlin sucht für
Wohngemeinschaften oder ambulant im Wedding
Pflegefachkräfte (mwaid)
Pflegehilfskräfte (mwaid) (Std.-Lohn 12,50 € + Zulagen)
auch Neueinsteiger
Interessenten bitte melden unter
Telefon: +49 (0) 30 4613010
info@sozialstation-biedermann.de

RENOMOWANA FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBĄ
W BERLINIE ZATRUDNI KIEROWCÓW BETONIARKI
Oferujemy:

umowę o pracę na czas nieokreślony, ubezpieczenie oraz wszystkie inne dodatki
socialne, wynagrodzenie 13,00 € brutto na godzinę, dodatkowo 0,50,-€ za1 kubik

Wymagania:

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

Nauczanie / Konsultacje językowe / Tłumaczenia

Niemiecki / Angielski / Polski

kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych
DaF - BAMF Zulassung

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

SZKOŁA JĘZYKOWA OFERUJE
Kursy języka niemieckiego A1 – B2 (dzienne i wieczorowe)
Kursy integracyjne BAMF
Kursy zawodowe z językiem niemieckim:
opiekun/-ka z prawem jazdy kat.B (lub bez)
asystent/-ka biurowa
Doradztwo personalne i zawodowe

GME Sprachschule:
Tel: 030 521 02 040
Neuendorfer Str. 76
Mobil: 017622527382
13585 Berlin
info@gmegermany.de
www.gmegermany.de
Kursy wspierane przez Jobcenter i Agentur für Arbeit
Kontakt w j. polskim

DACPOL Sp. z o.o.
ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno

tel.: (+48)227035 100
fax: (+48)227035 101
www.dacpol.eu

Firma DACPOL SP. Z O.O. z siedzibą w Piasecznie (k. Warszawy) poszukuje:
PRZEDSTAWICIELA TECHNICZNO-HANDLOWEGO
NA RYNKU NIEMIECKIM
w zakresie sprzedaży komponentów elektoniki mocy (power electronic)
WYMAGANIA:
wykształcenie techniczne: elektrotechnika, energoelektronika lub elektronika
znajomość j. angielskiego w stopniu zaawansowanym
prawo jazdy kat. B
znajomość obsługi komputera
zmysł handolwy i zdolności organizacyjne
chęć poznawania zagadnień technicznych

CV proszę wysyłać na adres dacpol@dacpol.eu

prawo jazdy kat.C z wpisem 95 (pomoc w uzyskaniu wpisu i uprawnień 95),
znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
e-mail: info@germanygroup.de lub kontakt telefoniczny
pod nr 00 49 151 587 54 338

POSZUKUJEMY

Asystentki medycznej (ZFA)
Do pracy w praktyce stomatologii Zahnarztpraxis
Barthel w Berlinie (Hermannplatz).
Wymagana znajomość języka niemieckiego
i polskiego.
DOBRE WARUNKI PRACY I BONUSY!
CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA:
d.barthel@live.de, tel.: 030 6943194

Praktyka lekarska w Berlinie POSZUKUJE

LEKARZA RODZINNEGO (HAUSARZT)

ze znajomością języka polskiego i niemieckiego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
mailowy: pestalozzi38@gmx.de

PRIVATKLINIK FÜR PLASTISCHE CHIRURGIE
sucht OP Schwester/Pfleger bzw. Krankenschwester/-pfleger
für eine Anstellung IN VOLLZEIT. Erfahrung im OP Bereich, steriles
Arbeiten, eine abgeschlossene Ausbildung und freundlichen Umgang mit
unseren Patienten setzen wir voraus.
WIR BIETEN:
Eine vielseitige, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
Angemessene Vergütung
Arbeitszeiten ohne Nacht- und Wochenenddienste
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Einen unbefristeten Vertrag

Online Bewerbungen unter: office@beauty-pro.de
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Firma sprzątająca szuka od zaraz pracowników na umowę, minijob
lub z własną działalnością gospodarczą. Kontakt po polsku
telefon: 030 747570910, od poniedziałku do wtorku, od godziny 8 do 17
Firma budowlana z Polski poszukuje zleceń na budowy domów,
dachy na terenie całych Niemiec. Brygada górali. Tel.: +48 608 729122,
+49 160 3089338
Poszukujemy dobrego pracownika albo pracowniczkę do recepcji
w hotelu. Język niemiecki/angielski i praktyka przy komputerze
konieczna. 20–30 godzin/tygodniowo. Kontakt: 0151 11679231
Suche Übersetzer/-in Polnisch: Anzeigenaufgabe, Internetrecherche,
Kommunikation, 1-2 x wöchentlich; möglichst aus Kreuzberg/
Neukölln, Tempelhof – Schöneberg; von privat für privat. Telefon/ SMS/
Whattsapp: 0178 5875724 (lange klingeln lassen) oder per Email:
rolli2008@yahoo.de
Kosmetyczka do współpracy w Berlinie. +49 157 39783795
Niemiecka firma budowlana pilnie poszukuje pracowników (remonty,
mieszkań, fasady). Praca w Berlinie z umową na stałe.
Tel.: 0176 43297897
Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim
poszukuje pilnie opiekunki w wieku 35/40 lat, na dłuższy czas.
Znajomość j.niemieckiego mile widziana. Pytania prosimy kierować
pod numer tel.: 0178 5875724 (SMS/ Whattsapp),
Email: rolli2008@yahoo.de
Zatrudnie fryzjerkę w dzielnicy Tempelhof, znajomość j. niem
komunikatywna. Tel.: 0176 30622791
Wir suchen einen Feinmechaniker für die Produktion. Bewerbung per
E-mail: Irmgard.Hagen@therapiesysteme.eu oder bei Herrn Kowalski
Tel.: 0171 4481494 melden.

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady
oraz profesjonalne wykończenie domów, mieszkań,
biur i klatek schodowych.

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).
TEL. 0 30 / 72 01 88 40
FAX 0 30 / 72 01 88 41

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

Auto Anmeldung Spandau, zatrudnimy osobę z bardzo dobrą
znajomością języka niemieckiego i prawem jazdy kat. B. Praca 5 dni
w tygodniu po ok. 7 godz. Tel.: 0162 8052807
Poszukujemy murarzy/tynkarzy/osoby do ociepleń budynków na
nasze budowy w Berlinie i w Brandenburgii do stałego zatrudnienia lub
z własną działalnością gosp. (niem. Gewerbe) na rachunek. Prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0179/6647913 (pan
Kosior – mówi po polsku) lub mailowy: info@sgba-gmbh.com

Zapraszam do pogłębienia gramatyki j.niemieckiego na poziomie
A2 – B1 w ramach kursu “Grammatik mit Spaß”. Miejsce kursu:
H.Neuendorf (1-S-Bahn stacja od Fronau). Pozostałe informacje
pod nr. 0157 386932

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!!!
Bäckerei Konditorei Wahl GmbH
Waldstr. 42
15741 Bestensee
www.baeckerwahl.de

Bäckerei Konditorei Wahl GmbH
Verkäufer/innen
Wir suchen 8 Mitarbeiter/innen im Verkauf
Deutschkenntnisse müssen vorhanden sein
Unterkunft kann gestellt werden in 15741 Bestensee
Einstellung so schnell wie möglich
Erfahrungen im Verkauf von Vorteil

Mail: info@baeckerei-wahl.de
Telefon: 033763/63 578

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 firmowe. Pomożemy w szukaniu zakwaterowania.
Miła atmosfera w pracy.
Tel.: 0176 614 97 837, mail: Rabe-GmbH@outlook.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 flexibel. Ich danke für euer Interesse.

Peterresc henb erg @ freenet.de, tel.: 0 3 0 6 4 89090





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
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Aplikuj
teraz!

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

FELIETON
Piszę ten tekst w aurze typowo jesiennej. I choć
z Polski dobiegają informacje o wiosennej pogodzie, ja na balkonie i w sercu mam jesień. Jest
niedzielne popołudnie – powinnam zregenerowana czekać na tydzień w pracy, a czuję się jak po
maratonie, w dodatku ukończonym rzutem na taśmę, bez jakiegokolwiek przygotowania. Za oknem
szaleje wiatr, zrywając ze mnie warstwy koców, w których wychodzę na
papierosa. Leje deszcz, który moczy moje włosy, będąc dla nich jedyną
kąpielą od dobrych kilku dni. Jestem wykończona i rozżalona. Wściekła
i samotna. Zdenerwowana i rozgoryczona. Powód? Nieznany.
Wracam na kanapę i z obrzydzeniem spoglądam na siebie
w wyciągniętym swetrzysku, z paznokciami, które pamiętają manicure
sprzed dwóch tygodni, w skarpetkach, które znalazłam pod łóżkiem.
Mają na sobie świąteczne gwiazdki, więc jedynie domyślam się ich świeżości. Nie pomaga fakt, że kolejno przyczepia się do nich sierść psa,
uschnięte płatki pelargonii zabitych przez lipcowe upały i ryż, którego nie
jadłam od stycznia. Patrzę na monitor, który zgasł nawet nie wiem kiedy,
w nadziei, że tekst napisze się sam, bo ja naprawdę nie mam siły ani
ochoty. Na nic. Dlaczego? Nie wiem.
Resztką trzeźwego myślenia, które przebija się przez chmury
mojego podłego humoru jak fatalny księżyc w pełni, który od dwóch dni
nie daje mi spać, przypominam sobie, że nie musi tak być. Że mogę uratować ten wieczór. Że może jednak uda mi się zakończyć ten weekend
dobrze. Podnoszę się z kanapy, otrzepuję resztkę chipsów z dłoni o uda
i idę. Idę tam, gdzie każda silna, niezależna, nowoczesna kobieta powinna udać się celem ratowania świata. A w obliczu złego humoru – całym
światem jest ona. Czyli – celem ratowania siebie. Odważnie i rześko
kieruję swoje kroki w kierunku lodówki. Otwieram skarbiec, mrużę oczy
w obliczu jego wspaniałości, sięgam po butelkę białego wina i… nie ma.
Jeszcze wczoraj była. A teraz nie ma. Co się z nią stało? Nie pytaj.
Łamiąc sobie kolejno głowę nad tym, co się ze mną dzieje
i paznokieć, próbując wydłubać z zakamarka lodówki kawałek bliżej nieokreślonego jedzenia, które ma wielką szansę okazać się czekoladą,
słyszę dźwięk zwiastujący rychły koniec mojego rozżalania się nad sobą.
Telefon leży niewinnie na stoliku koło łóżka, na którym ja w swoim marnym jestestwie leżałam przez dwa dni, a teraz walają się na nim puste
opakowania po kukurydzianych chrupkach o smaku sera i bekonu. Leży
i bezczelnie monotonnym dźwiękiem informuje mnie, że pora wziąć się
w garść, bo oto jest ktoś, kto interesuje się tym, co u mnie. Ktoś, komu
usilnie będę musiała wmawiać, że wszystko gra, wszystko w porządku,
wspaniale. Dzwoni. Ona. Bo to zawsze jest ONA.
Matka. Która martwi się, czy wszystko w porządku, bo nie odpisuję na wiadomości na rodzinnej grupie internetowego komunikatora,
a przecież chciałaby ustalić, czy na wielkanocne śniadanie zjedlibyśmy
raczej wędzoną szynkę czy może kiełbaski na gorąco. To ważne.
Przyjaciółka. Która zastanawia się, czy nie mogłaby wpaść do
mnie na weekend, bo ma powoli delikatnie dość i swojego idealnego
męża, i swoich wspaniałych dzieci. To ważne.
Babcia. Która jak co miesiąc pyta się, czy znalazłam już męża,
bo ona chciałaby to obiecane pianino już mi przepisać, ale umowa była,
że dostanę je dopiero po ślubie. To ważne!

(w/m/d) für den Dauernachtdienst,
zum 15.05.2020, ggf. früher für 40 Stunden/ Woche in der stationären Pflege

Dzwoni więc ona. Któraś z nich. Zawsze zadowolona, zajęta swoim życiem, odnosząca sukcesy, świetnie zorganizowana,
codziennie z wymuskaną fryzurą, doskonałym makijażem i zdjęciem
swoich ukochanych na tapecie smartfona. Łapiąc za telefon, odbieram ja. Trzydziestoletnia, postępowa pracownica roku szwajcarskiego
start-upu, zawsze w świetnym humorze, codziennie robiąca coś dla
siebie w zgodzie z filozofią kochania siebie samej bardziej, niż mógłby
ktokolwiek inny, z terminarzem pełnym spotkań, znajomymi pełnymi
pasji, kieliszkiem zawsze do połowy pełnym. Rozmawiamy. Kobiety
idealne. Wspierające. Świetnie sobie radzące. Rozmawiamy. Szybko.
Głośno. Rzeczowo. O czym? Nieważne.
Odkładam telefon, a łzy ciekną mi po policzkach. Bo kolejny
raz brakło mi odwagi na szczerość. Bo wcale nie mam się świetnie.
Jest mi źle i nie rozumiem samej siebie. Weekend wcale nie był udany.
Gapiłam się w sufit, łapiąc w locie chrupki na język i zastanawiając
się, czy starczy mi ich do kolejnego odcinka serialu. W pracy nie jest
ciekawie. Jest koszmarnie – moje biurko zawalone jest robotą, która
należy do pięciu innych osób, ale na pewno nie do mnie. W związku
akurat nie jest cukierkowo, bo chwilowo mam dość, więc pożegnać
mogę się z pianinem. Ryczę, jak dziecko, któremu odmówiło się deseru przed obiadem.
A potem odzywa się ona we mnie, czyli ja. Ta lepsza ja.
We mnie samej. Głaszcze mnie ciepłą dłonią po włosach, ociera spod
oczu skruszony tusz. Wygładza na mnie sprany sweter i delikatnie
podnosi mój podbródek wyżej. Patrzy mi prosto w oczy i już wiem.
Że jeden taki dzień, weekend, tydzień czy rok – to nie koniec świata.
Że mam prawo być zła. Czuć jesień, kiedy inni węszą wiosnę. Smutek, mimo że inni dookoła mają gorzej. Mam prawo sobie od czasu do
czasu odpuścić. Obgryźć paznokcie, nie ogolić nóg, nie przeczytać
wiadomości, nie obejrzeć niczego wartościowego, nie zjeść niczego
zdrowego, nie zrobić niczego cool. Mam prawo czuć się jak dno. To
jednak nie znaczy, że nim jestem. I Ty, moja droga, Ty też nim nie
jesteś. I powie Ci to każda inna ONA. Jeśli tylko jej na to pozwolisz.
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Anna Burek

Akinbode Akinbiyi „Życie to rodzaj tańca.”
Wystawa fotografii „Six Songs, Swirling Gracefully in the Taut Air” pokazuje prace żyjącego w Berlinie nigeryjskiego artysty Akinbode Akinbiyi, który
uwiecznia życie społeczne, ale też intymne sceny w miastach takich jak
Lagos, Berlin, Johannesburg, Bamako czy Chicago.

Akinbode Akinbiyi, Lagos Island, Lagos, 1988
From the series Lagos: All Roads
Courtesy: the artist

niezwykły spokój. Artysta, jak wyznał, nie szuka
równowagi, szuka nierównowagi, momentów,
które pokazują, kim jesteśmy. Również w pięknie jest dysharmonia. „Zawsze staram się relaksować”. Nawet, gdy jest obcy w jakimś zakątku świata, włóczy się, by już po dwóch dniach
zacząć czuć się częścią jakiegoś obszaru. Tej
wystawy nie można przegapić. Ucieszy oczy
i wpłynie pozytywnie na nasz nastrój. A czego
więcej chcieć?
Wystawa potrwa do 17 maja 2020.
Akinbode Akinbiyi, Bar Beach, Victoria Island, Lagos, 2006. From the series Sea Never Dry Courtesy: the artist

Czarno-białe fotografie, kwadratowe kadry,
pokazują nam świat różnych narracji, gestów
i wierzeń. Widzimy huczne ulice, nabrzeża, horyzonty, zaludnione przedmieścia. Akinbiyi to
włóczęga. Można powiedzieć, że włóczenie się
to jego podstawowe narzędzie pracy. Za jego
pomocą dokumentuje relacje międzyludzkie,
ale też relacje ludzi i ich otoczenia. Ta wystawa
pokazuje ponad 40 lat pracy artysty.
Akinbode Akinbiyi urodził się w 1946 roku
w Oxfordzie jako dziecko studentów z Nigerii.
Studiował w Ibadanie w latach 60-tych, w latach
70-tych w Heidelbergu. Jego pasją na początku
była literatura. Rozczytywał się w fikcji i poezji.
A potem zaczął widzieć świat przez obiektyw
i godziny spędzał w ciemni. W 1987 roku zdobył stypendium STERNA na działalność reporterską. W 1993 roku został współzałożycielem
UMZANZSI, centrum kultury w Clermont Township w Durbanie w Południowej Afryce. Przez
lata uczył i mentorował fotografom na całym
świecie. W 2016 roku dostał Goethe Medal,
przyznawany w Niemczech co roku obcokrajowcom , którzy w wyjątkowy sposób dbają
o międzynarodowe stosunki kulturalne. Akinbode żyje w Berlinie do wielu lat, był świadkiem
ogromnych przemian w mieście i dokumentował je od wczesnych lat 90-tych.
W Gropius Bau widzimy zdjęcia z bardzo znanej serii „Lagos: Wszystkie drogi” oraz „African Quarter” – fotografie zrobione w Berlinie
począwszy od późnych lat 90-tych, na których
artysta pokazuje afro-niemieckie społeczności
żyjące w Berlinie, zwłaszcza w dzielnicy Wedding. Miasto to studio fotografa a codzienne rytuały jego mieszkańców stają się powtarzanymi
przed kamerą manifestami.
„To, co robię, to obserwowanie, branie udziału
w miejskim fenomenie i dokumentowanie go.

W sobotę 28 marca 2020 o godz. 14:00 po
wystawie oprowadzać będzie kuratorka Natasha Ginwala.

To rodzaj wrażliwości i chęci zrozumienia przechodniów w mieście.”
Akinbiyi podkreśla znaczenie procesu fotografowania a nie tylko samego momentu zrobienia
zdjęcia. Fotograf zawsze łączy uczucia z umiejętnościami. Wystawa wspaniale pokazuje techniczne umiejętności artysty, też jego wyjątkowe
zdolności słuchania, koncentrowania się na
dźwięku. Jego zdjęcia można analizować właśnie posługując się kodami muzyki, improwizowanego jazzu, czy muzyki eksperymentalnej.
W serii Sea Never Dry (1980–do dziś) przeplata
się ze sobą sacrum i profanum. Widzimy wybrzeże Zachodniej Afryki oraz Europę, portrety
życia publicznego na plażach, ale też uwiecznione momenty intymne, ceremonie, ruch
uliczny, targi oraz zdegradowane środowisko.
Akinbiyi przechadza się ulicami, które związane
są z niemieckim kolonializmem począwszy od
Berlińskiej Konferencji (zwanej również Konferencją Kongijską) w 1884 roku, fotografuje
teraźniejsze historie dotyczące migracji i prześladowań. Metropolie w transformacji przywołują duchy przeszłości. Ulice takie jak May-Ayim-Ufer czy Martin-Luther-King-Weg odwiedzane
w „afrykańskiej dzielnicy” odnoszą do postaci,
które walczyły z rasizmem i wpisują się w długą historię walki przeciwko kolonializmowi. Ta
seria ma początek w osobistych doświadczeniach artysty.
Ważnym elementem wystawy jest film krótkometrażowy artysty i pisarza Emeki Okereke
„I Wonder as I Wonder”, który daje wgląd
w metodologię fotografa, ujawnia anegdotyczne szczegóły jego pracy i kodeks artysty. Film
kręcony był w Berlinie i Bamako.
Akinbode Akinbiyi powiedział w jednym z wywiadów, że życie to jest rodzaj tańca i że on
próbuje tańczyć swoimi zdjęciami. Ten ruch widać w jego wspaniałych pracach. A także jakiś
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Marta Szymańska

Akinbode Akinbiyi, Bar Beach, Victoria Island, Lagos,
2006 From the series Sea Never Dry
Courtesy: the artist
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zainteresowanie polskich mediów. To trochę odsłania brak zaufania
i niepewność, po co tu w ogóle jesteśmy. Ale różne osoby nas
odwiedzają i widzą, że mamy w Instytucie wystawę, czyli opowieść, która
otwiera różne pytania. Myślę, że to kwestia czasu. Historia w relacjach
polsko-niemieckich wymaga czasu i spokoju. To sprawa długofalowa.
Zapraszamy ludzi do nas i przychodzą.

Instytut Pileckiego
działa także w Berlinie
Hanna Radziejowska i jej zastępca Mateusz Fałkowski, kierujący
pracą berlińskiego oddziału Instytutu byli naszymi gośćmi w studiu
w Haus des Rundfunks.
Oficjalnie Instytut Pileckiego w Berlinie otwarty został we wrześniu
2019 r. To na razie jedyna zagraniczna placówka Instytutu. Dzisiaj
pora na głębszą refleksję nad jego działalnością, szczególnie
w kontekście ostatnich historyczno - politycznych debat. Zacznijmy
od spraw zasadniczych: po co w Berlinie Instytut Pileckiego?
Hanna Radziejowska:
Wszystko zaczęło się od pracy archiwalnej. Nasza instytucja jest
instytutem badawczym, z dużą koncentracją na budowaniu międzynarodowego habum archiwalnego. Dygitalizujemy właściwie na całym
świecie, w różnych archiwach, budujemy materiały stypendialne,
współpracę z uniwersytetami, i to wszystko też ma miejsce w Berlinie.
Jesteśmy pierwszą polską instytucją, która rozpoczęła współpracę
z Bundesarchiv. Przeszukujemy zarówno archiwa filmowe jak
i fotograficzne. W ciągu tych paru miesięcy zdygitalizowaliśmy ok. półtora
miliona dokumentów. Wkrótce ogłosimy wielkie znalezisko filmowe,
dzięki któremu przywracamy polskiej i światowej kulturze bardzo ważne
dzieło artystyczne.
A po co w Berlinie Instytut Pileckiego? Istniała pewna asymetria.
W Warszawie jest wiele znakomitych niemieckich instytucji, fundacji
politycznych i kulturalnych. Przydałoby się, by również w Berlinie było
więcej takich polskich różnorodnych instytucji, budujących dialog między
Polską a Niemcami.
Wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianej cyfryzacji dokumentów
z Bundesarchiv. Jaki jest jej cel?
Mateusz Fałkowski:
Archiwa zawsze mają to do siebie, że są w jakiś sposób chronione.
To dobrze. Ale dostęp do nich jest utrudniony. Jeśli ktoś pisze pracę
doktorską albo zainteresuje się jakimś tematem, a archiwalia dotyczące
polskiej historii są na przykład w Ludwigsburgu albo w Koblencji, to
ten ktoś musiałby tam pojechać, by w ogóle zorientować się w zasobie
archiwalnym. My chcemy te kroki ułatwić. Chcemy te zasoby udostępnić
na przykład w czytelni w Warszawie, ale i tutaj w Berlinie . Oczywiście,
jeśli ktoś pisze monografię na dany temat, to i tak będzie musiał do
danego archiwum pojechać, by wszystko zobaczyć, zebrać jakieś
dodatkowe dokumenty. Ale zasadniczy trzon powinien mieć w czytelni
cyfrowej.
Sprawdziłem ślady działalności berlińskiego oddziału Instytutu
Pileckiego w niemieckich mediach. Jest ich zaledwie kilka.
Dlaczego?
Hanna Radziejowska:
To jest dobre pytanie. Zastanawiałam się, na ile powstanie jakiejś
nowej niemieckiej instytucji w Warszawie czy Krakowie wzbudziłoby

A propos zaproszenia, ponoć niemieckie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych nie otrzymało zaproszenia na wrześniowe otwarcie
berlińskiej placówki Instutu Pileckiego i dlatego nie pojawił się
żaden przedstawiciel niemieckiego rządu?
Hanna Radziejowska:
Nie, z tego co wiem, to nie jest prawda. Ale my nie reprezentujemy
polskiego MSZ-u, więc nie chcemy się wypowiadać o stosunkach
polsko-niemieckich. Być może były jakieś nieporozumienia, ale do końca
tak nie było.
Ale Instytut Pileckiego jest postrzegany jako placówka ściśle
związana z PiS, czyli z rzadzącym obecnie ugrupowaniem.
Mateusz Fałkowski:
Zawsze tak jest, że każda instytucja publiczna musi wypracować swój
wizerunek, również w pewnej autonomii do instytucji politycznych.
My na pewno nie jesteśmy instytucją partyjną, nie jesteśmy instytucją
polityczną, w sensie uprawiania bieżącej polityki. Powstaliśmy dlatego,
że tak chciał świat polityki, ale nie realizujemy jakiejś dyktowanej nam
polityki.
Hanna Radziejowska:
Pamiętajmy, że Instytut został powołany przez parlament. Jesteśmy
powołani ustawą. Głosowały za tą ustawą wszystkie partie. Za
zaakceptowaniem budżetu w komisji są wszystkie partie. Dostajemy
informacje, że to co robimy, ma szerokie poparcie. A to jest rzadkie
w Polsce. Poza tym, demokracja na tym polega, że gdy pewna opcja
polityczna wygrywa wolą społeczeństwa i rząd ma w agendzie, że historia
jest ważna, to nie ma tu różnicy z Niemcami, gdzie wszystkie instytucje,
które działają w Polsce, są tak samo rządowe i są finansowane przez
państwo niemieckie. I możnaby też zapytać, na ile każda z nich realizuje
politykę rządu.
Ale Instytut Pileckiego nie jest pionierem w berlińskim świecie
nauki. Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk
istnieje w Berlinie już od wielu, wielu lat. Ta placówka, również
w kooperacji z ambasadą miała swoje zasługi. Mogą Państwo
sobie wybrazić pole do współpracy z CBH? Tam jest bodajże
ośmioosobowy zespół naukowców, u Państwa tego zespołu nie
widać.
Mateusz Fałkowski:
Oczywiście, że sobie taką współpracę z CBH wyobrażamy i ta
współpraca istnieje. W tej chwili otwieramy cykl seminaryjny, na który
zapraszamy również referentów z CBH. Wspólnie z CBH tworzymy
pewną infrastrukturę, pewne pole naukowe. Wszystkie cenne zasoby
CBH i Instytutu Pileckiego możemy wykorzystać po to, by debata była
na wyższym poziomie, by badania były lepsze itd.
Czy doszło już do spotkania dyrekcji obu placówek?
Mateusz Fałkowski:
Mamy kontakty, za niedługo wszyscy pracownicy CBH wybiorą się do
nas, by zobaczyć naszą wystawę. Stosunki są bardzo dobre i chcemy,
by takie były. Natomiast chciałbym przypomnieć, że kiedy kilkadziesiąt
lat temu tworzono sieć Niemieckich Instytutów Historycznych, to to była
część polityki Zachodnich Niemiec. Kanclerz Kohl miał pomysł, że trzeba
prowadzić jakąś politykę historyczną. To się oczywście oderwało od
bieżącej polityki i są to dziś uznane, ważne instytuty, które dostarczają
infrastruktury do życia naukowego i prowadzenia badań. Trzeba więc
liczyć się z tym, że z czasem również Instytut Pileckiego będzie częścią
dobrze zakorzenionego obszaru badań i współpracy polsko-niemieckiej,
która nie będzie kontrowersyjna.
Hanna Radziejowska:
Pracowałam kiedyś w Muzeum Powstania Warszawskiego, które
zbudował Lech Kaczyński i pamiętam, jaką złą prasę miał wtedy
w Niemczech. Dzisiaj po piętnastu latach wszyscy w Niemczech
piszą 1 sierpnia o Powstaniu Warszawskim i o Muzeum Powstania
w samych superlatywach. Być może więc jest to jakieś uprzedzenie
wobec ludzi, którzy mają bardziej konserwatywne spojrzenie na historię.
A z uprzedzeniami warto pracować i warto przyjść do Instytutu w Berlinie.
A co do zespołu naszych naukowców: my wciąż nie jesteśmy w pełni
otwarci. Otwarliśmy połowę przestrzeni. Późną wiosną otworzymy
przestrzeń, która jest dedykowana pracom naukowym. Tam będziemy
mieli czytelnię i salę konferencyjną. Poza tym, nasz zespół to instytucja
z centralą w Warszawie. Mamy więc naukowców i tu i tam. Za chwilę
zaczynamy współpracę z Wolnym Uniwersytetem Berlińskim.
Mateusz Fałkowski:
A wszystkich Państwa oczywiście zapraszamy na naszą wystawę
o Witoldzie Pileckim i infiltracji KZ Auschwitz w berlińskim oddziale
Instytutu Pileckiego przy Pariser Platz 4a.

Fałkowski i Radziejowska – rbb/ Tomasz Kycia

KONTAKTY | 19 | KONTAKTY

Jestem zwierzęciem
politycznym
Maciej Wiśniewski rozmawiał w studiu COSMO – Radio po polsku
z mieszkającym w Berlinie rysownikiem i karykaturzystą Arturem
Krynickim.
Podczas otwarcia Pana niedawnej wystawy w Berlinie został Pan
przedstawiony następująco: „…jest zwierzęciem politycznym, które
uprawia karykaturę…”. Trafne określenie?
Jako człowiek jestem zwierzęciem, a zajmuję się komentowaniem polityki.
A więc w skrócie można to tak ująć – jestem zwierzęciem politycznym.
Dlaczego akurat polityka interesuje Pana jako rysownika?
Dlatego, że jest to tematyka, która mobilizuje większość ludzi do dyskusji.
Polityka jest ważkim aspektem życia każdego z nas. Odnosi się do tego,
co myślimy, co postulujemy, jak organizujemy swoje życie. To jest dla
mnie ważne.
I dzisiejszą Polskę widzi Pan jako dziurę po kuli wokół której spływa
mnóstwo krwi? Ten rysunek robi ogromne wrażenie.
Ważne jest dla mnie, aby moje prace przekazywały konkretny pomysł
i były czyste formalnie, a jednocześnie pozwalały na szeroką interpretację.
Celuję w tematy ciekawe. One nie zawsze są piękne, ale często bardzo
ważne. A ja lubię komentować sprawy ważne, zajmować stanowisko,
patrzeć na sprawy od innej strony niż są na ogół traktowane.
Czy obecne czasy są inspirujące dla rysownika, który zajmuje się
komentowaniem wydarzeń politycznych?
Oczywiście. To trudny czas i moment dużej niepewności dla mnie,
dla mojego otoczenia, dla nas wszystkich. Otacza nas lęk i duże
rozwibrowanie generowane przez politykę, ale również media. Otacza
nas rzeczywistość fake-newsów. Trudno znaleźć dla siebie punkt
odniesienia. Przeżywam to i o tym mówię.
W swoich pracach komentuje Pan przede wszystkim polską
rzeczywistość, ale od ponad trzech lat mieszka Pan w Berlinie.

Automatyczna sekretarka
Gaulojzes Golana to satyryczny magazyn Klubu Polskich
Nieudaczników w Berlinie na antenie radia COSMO. Jedną z rubryk
magazynu jest automatyczna sekretarka, na której swoje wiadomości
zostawiają … oczywiście słuchacze.
Tym razem Automatyczna Sekretarka zebrała reakcje na pytanie:
Jak ekologia wpłynęła na wasze życie?
Dobry wieczór mówi, czy też nagrywa się dr Wawrzyniak. Proszę
państwa, no dziwię się, że szanowna redakcja tak na poważnie zajmuje
się tym tematem, bo czym jest ekologia. Ekologia zajmuje się badaniem
powiązań między organizmami żywymi, a środowiskiem abiotycznym.
I to ma być nauka! Środowiska uniwersyteckie są tu podzielone. Ja
na razie nie mam zdania, czekam aż się większość wykrystalizuje.
No witom. Tu zaś Harald z Bytomia. Jo powiem ino tak: wengiel to
po prowdzie odpady. To znaczy, że jak żech go fedrowoł to można
pedzieć, że my sprzątali, a podziękowań od ekologów jakoś nie było.
Pozdrowienia z Disseldorfa.
Dobry wieczór. Mówi Stanisława ze Świebodzina. A ta ekologia to nie
grzech? Ksiądz na mszy mówił, że człowiek ma sobie czynić Ziemię
poddaną i może śmiecić, ile chce. Dobranoc.
No cześć, tu Michał z zakładów przerobu mięsa “Fleischex” z Oberhausen.No właśnie robimy sobie przerwę z chłopakami z trzeciej
zmiany, i tak sobie siedzę i myślę, że tak dużo się mówi o marnowaniu
jedzenia, ale tutaj u nas na zakładzie to wszystko przerobimy na coś
zjadliwego, zero waste. No nic muszę lecieć, bo już na mnie chłopaki
gwiżdżą. Aha i pozdrowienia dla Lucka z Lublina. Papa
Halo halo, ze szpitala, wasz dr Jan Bęk. Z tą ekologią to jak z
ludzkim organizmem. No cóż, i ludzkość produkuje odpady, i nasz
organizm. Widzę tu pewną analogię. Można zastosować środki
przeczyszczające i spuścić wodę.

Zupełnie świadomie podjąłem decyzję, aby wyjechać z Warszawy,
którą kocham i której dużo zawdzięczam. Ale po nastaniu „dobrej
zmiany” poczułem tam klaustrofobię ze względu na zmiany polityczne
i obyczajowe, jakie nastąpiły w Polsce, ale również na to, jak zmienił
się mój kontakt z mediami. Napotykałem na coraz więcej ograniczeń.
Powiedzmy wprost – w polskich mediach jest cenzura.
Jakich tematów musiał Pan unikać?
Tematów związanych z Kościołem, z seksem. Trudno też subiektywnie
odnosić się do tematów związanych z konkretnymi opcjami politycznymi.
To nie jest satysfakcjonująca sytuacja, kiedy nie możesz powiedzieć
tego, co chcesz. Natomiast Berlin pozwala mi na swobodę i mogę tutaj
robić to, na co naprawdę mam ochotę. I o to chodzi.
Ale Pana prace nie trafiają już do „Wyborczej”, Onetu, Wirtualnej
Polski i innych wiodących polskich mediów, tylko do prywatnej
galerii w internecie.
Mimo tego, że nie funkcjonuję w tzw. papierze, czyli w wydawnictwach
drukowanych w Polsce, mam stały i intensywny kontakt z ludźmi, którzy
w mediach pracują. Komunikujemy się prywatnie albo przez portale
społecznościowe, więc mam żywy oddźwięk z Polski od ludzi, którzy
interesują się tym co robię. I oni są moimi kibicami, a ja jestem ich kibicem.
Zmiana miejsca zamieszkania to oczywiście duża zmiana w moim życiu,
także zawodowym, ale ja nic nie straciłem. Ja tylko zyskałem.

GG ekologia – Piotr Mordel

Nie daj się
wkręcać szarlatanom!
- ostrzega dr January Weiner – biolog pracujący w Instytucie
Maxa Plancka oraz w Berlińskim Instytucie Zdrowia, autor bloga
„Biokompost” i współautor książki „Nie daj się wkręcać szarlatanom”.
Czym zajmuje
bioinformatyk?

Artur Krynicki

się

mikrobiolog,

biolog

ewolucyjny

i

To są specjalizacje, które wykonywałem sekwencyjnie w swoim życiu,
ale przez ostatnie 10 lat pracowałem głównie jako bioinformatyk w
Instytucie Biologii i Infekcji Maxa Plancka i zajmowałem się głównie
gruźlicą. Panuje przekonanie, że gruźlicy już dawno temu się
pozbyliśmy. Tymczasem prawda jest taka, że 2 mln ludzi rocznie
umiera na gruźlicę, a jedna czwarta świata jest zainfekowana
prądkiem gruźlicy. To jest problem w Afryce, Indiach, Południowej
Ameryce, ale mamy też epidemię gruźlicy w Rosji. W moich
badaniach chodziło o znalezienie biomarkerów, które umożliwiałyby
wykrywanie gruźlicy u człowieka zanim on zachoruje.
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A jaki jest stosunek nauki do czegoś takiego jak dieta-cud?
Właściwie wszyscy dobrze wiemy, co trzeba zrobić, żeby schudnąć.
Trzeba zmienić budżet naszego organizmu. Ilość energii, którą
zużywamy, musi być wyższa niż ilość energii, którą przyjmujemy
z pokarmem. Nie ma żadnych silnych dowodów na to, że istnieją
jakieś cudowne pokarmy lub substancje, które pozwolą nam się
momentalnie odchudzić. Wszystko sprowadza się do tego, żeby
przejść na taki rodzaj pożywienia, żebyśmy nie czuli się głodni, a
przyjmowali mniej pokarmu. Nie jest tak, że jedna dieta działa lepiej,
a druga gorzej. Natomiast popularność różnych suplementów diety
– tabletek, które chcą nam wcisnąć w telewizyjnych reklamach
- wynika z tego, że my doskonale wiemy, że nie powinniśmy jeść
golonki, popijać ją piwem, a potem jeszcze sobie zapalić. Żeby
trochę uspokoić sumienie, połykamy lek na wątrobę. Jeżeli spróbuję
rozwiać przekonanie, że ten środek cokolwiek pomoże przy takiej
diecie, to może przyczynię się do tego, że ta osoba następnym
razem zamiast golonki zje coś innego.
Tylko, czy naukowa wiedza – taka, jak w Państwa książce –
jest w sta-nie konkurować z internetowymi wpisami celebrytek
i celebrytów, którzy zachwalają diety-cud, superpokarmy,
batoniki mocy itd.?

January Weiner

Oczywiście lepiej się słucha kogoś, kto mówi: „zjedz tego batonika,
a schudniesz”, niż kogoś, kto mówi: „musisz chodzić na siłownię, jeść
Obecnie jednak największym zagrożeniem wydaje się chiński połowę i najlepiej zdrowo, a poza tym odstawić alkohol i papierosy”.
Tak to już jest. Naukowcom też łatwiej się przebić z hasłem: „mamy
koronawirus. Czy powinniśmy się go bać?
nowe lekarstwo na raka” niż z tekstem typu: „mamy bardzo obiecujący
Moim zdaniem, nie ma powodów do paniki, ale są powody do obaw. lek, który wykazuje pewną efektywność na myszach w badaniach
Pod względem epidemiologicznym sytuacja jest dużo lepsza niż preklinicznych”, co byłoby dużo ściślejsze. Niestety, jedyne, co mogę
podczas epidemii SARS w 2003 r. Wówczas Chiny udawały, że nic robić, to pisać książki, swojego bloga, edukować, uczyć na uczelni
się nie dzieje. Teraz informują – przynajmniej do pewnego stopnia itd. Cóż mi innego pozostaje?
– i współpracują ze społecznością międzynarodową. To zwiększa
szansę na zatrzymanie tej epidemii. Naukowcy od bardzo dawna Dziękujemy za rozmowę.
powtarzają, że epidemie się zdarzały, zdarzają i będą zdarzać.
Wirusy są wszędzie, jest ich bardzo dużo i one cały czas przeskakują
na ludzi.
Co w takim razie możemy zrobić żyjąc w Niemczech, a więc
daleko od epicentrum, żeby zmininalizować ryzyko zarażenia?
Koronawirus jest jednym z częstszych wirusów, z którymi się
spotykamy, bo inne linie genetyczne tego wirusa wywołują
przeziębienia. Można się przed nimi chronić, porządnie i często myjąc
ręce, w tłumie nie zbliżając się do osób, które kichają lub kaszlą;
jeżeli sami kaszlemy, to zakrywać usta – nie dłonią, tylko zgięciem
łokcia. Moim zdaniem, powinniśmy przejąć zwyczaj japoński i gdy
mamy kaszel nosić maseczki. I jeszcze jedno: nie chodźmy do
pracy, kiedy jesteśmy tylko lekko chorzy. To jest nieodpowiedzialne,
możemy zarażać innych!
Razem z Ewą Krawczyk i Jackiem Belowskim napisał Pan
książkę zatytułowaną „Nie daj się wkręcać szarlatanom”. Czyli
komu?
Czyli tym, którzy próbuja na nas zarobić, wkręcając nam leczenie,
które nie działa. Albo na którego działanie nie ma żadnych dowodów.
Tym, którzy negują to, co działa, np. przedstawicielom ruchu
antyszczepionkowego.
Zdaniem nauki, trzeba się szczepić?
Oczywiście, że szczepić; tutaj nie ma żadnych wątpliwości! To
nieprawda, że szczepionki mogą wywoływać autyzm. Po jednej pracy
na ten temat, która okazała się być oszustwem, przeprowadzano
gigantyczne badania na setkach tysięcy osób i nie znaleziono
najmniejszych związków między szczepionkami a autyzmem.
Brałem udział w dużym projekcie naukowym o nazwie „Biovacsafe”,
który m.in. zajmował się bezpieczeństwem szczepionek. Jednym z
podstawowych problemów było to, że w grupach testowych liczących
po kilkaset osób nie mieliśmy żadnych negatywnych objawów.
Ludzie co najwyżej mieli zaczerwienienia w miejscu zastrzyku albo
lekką gorączkę, ale to są oznaki prawidłowego działania układu
immunologicznego.
Kiedy leczymy chorobę lekami, antybiotykami albo środkami
antywirusowymi, to nigdy nie są dla nas całkiem obojętne
substancje. Czasem mogą nam też szkodzić albo same wywołują
alergie. Natomiast szczepionka sama w sobie nie walczy z chorobą.
Z chorobą walczy najbardziej wyrafinowana broń, jaką mamy do
dyspozycji – nasz układ immunologiczny. Układ immunologiczny
wystarczy jak tresowanego psa wypuścić na chorobę. A za pomocą
szczepionki uczymy tego naszego psa. Przyuczamy nasz własny
układ odpornościowy do tego, żeby rozpoznawał choroby. Czasem
działa to lepiej, czasem gorzej. Grypa ewoluuje tak często, że
musimy szczepić się co sezon. Inne szczepionki wystarczy wziąć
raz w życiu.

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.

Przewodnik po Berlinie od ponad 25 lat.
Świadek rozbicia Muru Berlińskiego.
Z cyklu: „Berlin znany i nieznany”
- na zaproszenie przedstawiciela
Parlamentu Europejskiego.
Zapraszam czytelników KONTAKTY
- uczestnictwo należy zgłosić na
janwardecki@web.de
Data i miejsce spotkania:
27 marzec - pt. godz. 15:45
przed hotelem Adlon
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janwardecki@web.de
www.wardecki-berlin.de

KONTAKTY: 25 lat temu? To miał być polski imbis...
Klonów w Berlinie nie trzeba przedstawiać. Każdy z nas choć raz kupował u nich polskie specjały,
czytał ich polską prasę lub był na organizowanej przez nich imprezie. I choć od 25 lat są oczywistą
i nieodłączną częścią polonijnego krajobrazu, to jednak zawsze z boku, gdzieś w cieniu własnych
przedsięwzięć - trudno uchwycić ich na zdjęciach, jeszcze trudniej – zmusić do wywiadu. Więc tym
razem to nie wywiad, ale opowieść. Nie o zasłużonych dla polskiej społeczności, ale zwyczajnie –
o ludziach, jak my. Bo Klonowie to jedni z nas.

Redaktor naczelna Izabela Klon Dziagwa foto: Massimo Rodari

Pamiętam, jak pięć lat temu, jako absolwentka filologii polskiej z aspiracjami
dziennikarskimi przyjechałam za miłością
do Berlina. Nie mówiąc po niemiecku, nie
znając miasta, usilnie szukałam miejsca,
w którym mogłabym mieć kontakt z Polakami. Wpisując w wyszukiwarkę kluczowe słowa: Polacy, Berlin, Kontakty, pomyślałam, że to żart, kiedy google wyrzuciło
mi na ekran proste rozwiązanie: KONTAKTY. Za proste – pomyślałam.
Przyjdź, porozmawiamy
Spotykamy się wkrótce po moim telefonie.
Mam zjawić się na Pestalozzi Str. 71. Nad
drzwiami redakcji wisi szyld KLON, a do
magazynu, który funkcjonuje jako biuro
i redakcja wchodzi się przez sklep z polskimi specjałami. Nikt nie pyta mnie o nazwisko, przez sprzedawczynię w białym
fartuszku od razu zaprowadzona jestem
na zaplecze. Witają mnie tam właściciele polskiego czasopisma – jedynego tak
prężnie funkcjonującego w Berlinie.

zowanych przez nich imprez, czasem
wpadam z jakimś problemem, jak wtedy,
gdy szukałam chętnych do moich badań
na studia. Nasza relacja jest różna, czasem bliższa, czasem nie widzimy się rok,
jednak jedno pozostaje bez zmian. Na
każdy kontakt z mojej strony, słyszę niezawodne: no to przyjdź, porozmawiamy.
Nie inaczej było i teraz, kiedy wypadało
im napisać o sobie z okazji 25-lecia KONTAKTÓW. Więc siedzimy, już w nowym
lokalu, pijemy kawę, jemy ciastka, od których tylko mnie rosną biodra, i rozmawiamy o tym:
SKĄD KLONOWIE W BERLINIE?
Marianna Klon: Pewnie mało kto wie, bo
też o tym chyba nie było potrzeby mówić,
ale przyjechaliśmy tu jak wielu innych

Siadamy i poznajemy się na szybko, bo
zajęci są organizacją balu karnawałowego. Kiedy Pani Marianna (dopiero sporo
później dowiaduję się, że mówią o niej
Majka) opowiada o założeniu czasopisma, jej mąż Andrzej wręcza mi do jednej ręki polskiego Kubusia, a do drugiej
– PrincePolo. Rozmawiamy bez nadęcia,
bez zbędnych formalności, bez „co można, co nie można”. Dostaję kawę i zachętę do działania. Nikt nie mówi mi, co mam
pisać, czego nie. Nic też nie rozumiem.
Sklep? Czasopismo? Agencja rozrywkowa? Mimo to, idę za ciosem – bardzo to
wszystko swojskie i... polskie.
Z czasem poznajemy się coraz bliżej,
dyskutujemy nad tematami do publikacji, spotykamy się przy okazji organi-

Nowe biuro Kontaktów Ollenhauer str 45 13403 Berlin
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Polaków. Z małej miejscowości na śląsku, z dwójką maluchów, właściwie z niczym. Mąż od jakiegoś czasu namawiał
mnie do wyjazdu do Berlina. Opowiadał
o szerokich ulicach, przywoził kolorowe
magazyny reklamowe, przeliczał wypłaty w markach na pralki. Pamiętam,
jak nie mogłam sobie wyobrazić, że to
wszystko może być tak łatwo dostępne,
że rzeczywistość może być tak różna od
naszej w tamtych dość szarych polskich
czasach. W końcu się zdecydowaliśmy,
spakowaliśmy naszego maluszka wraz
z najpotrzebniejszymi szpargałami,
a dzieciom powiedzieliśmy, że jedziemy
na wakacje do Jugosławii. One biedne
do końca nie wiedziały, że nasz przystanek u „znajomych” w Berlinie będzie
ostatnim w trakcie tej wycieczki. Zameldowaliśmy się w heimie, dostaliśmy pokój z łazienką, córka została zapisana
do niemieckiej szkoły, synek chyba nie
do końca rozumiał, co się dzieje. Dopiero teraz, gdy o tym myślę, zdaję sobie sprawę, jak wywróciliśmy ich świat
do góry nogami. Ja w takich sytuacjach
przełączam się szybko na tryb zadaniowy. Od razu znalazłam pracę – nie znając języka, trudno było o inne zajęcie niż
sprzątanie. Miałam wtedy jeszcze długi,
czarny warkocz – po kilku tygodniach
i niezliczonych zamoczeniach go w wiadrze z mopem, pojechałam do Polski go
ściąć. Wracałam pociągiem z wątpliwościami – czułam się niepewnie. W Polsce
pracowałam jako urzędniczka, w Berlinie – sprzątałam hotele. Tę gorycz wynagrodziła pierwsza wypłata – wzięłam
dzieci do sklepu i pozwoliłam im wybrać
sobie dowolne zabawki. Kiedy zobaczyłam radość moich pociech, wiedziałam,
że wjazd był słuszną decyzją.

SKLEP? GAZETA? AGENCJA? JAK
TO SIĘ ZACZĘŁO?
Marianna Klon: Cóż, kiedy ja pracowałam, mój mąż, który tak namawiał do
wyjazdu, opiekował się synem. Jak się
szybko okazało – nie bez ukrytego celu.
Zabierał Tomka na długie spacery po
mieście i wracał zawsze z jakimiś obserwacjami, które próbował przekuć w pomysł na życie. Z czasem zmieniłam pracę
ze sprzątania na skład prasy – sortowaliśmy niemieckie magazyny dla berlińskich kiosków. Śmieję się, że był to mój
pierwszy prawdziwy kontakt z gazetą.
Mąż Andrzej też się zaangażował, a do
opieki nad dziećmi załatwiliśmy rodzinę. Niewiele trzeba było, by mąż w końcu przyznał, co chodziło mu po głowie:
Słuchaj, wszyscy w Berlinie mają swoją
prasę. Każdy wie, gdzie i jak łapać rodaka. Turkowie mają, Serbowie mają. Tylko
Polacy nie mają – i tak się zaczęły rodzić
KONTAKTY. W międzyczasie udało się
nam zaoszczędzić niezłą sumę pieniędzy

ry szuka kontaktu z drugim rodakiem.
Każdego, kogo interesuje to, co polskie.
Każdego, kto chce czytać po polsku. To
dla Polaków w Berlinie, dla nich, od 25
lat, co miesiąc zasiadamy do pracy nad
materiałami, robimy korektę, dopinamy (lub czasem i nie dopinamy) budżet,
skrzykujemy bliskich do rozwożenia
gazety po mieście – to już prawie 300
punktów, w których obecnie jesteśmy dostępni. Cieszy nas, kiedy dostajemy listy
z podziękowaniami za publikowane teksty, kiedy zza granicy ludzie przysyłają
znaczki w kopertach, by im odesłać kilka
numerów KONTAKTÓW, gdy odzywają się do nas młodzi ludzie, którzy chcą
dla nas pisać – z nami tworzyć tę gazetę.
Nigdy nie angażowaliśmy się politycznie,
nie stały za nami żadne organizacje, nie
byliśmy wspierani przez osoby trzecie
– to pozwoliło nam na zachowanie niezależności. Miałam takie marzenie, żeby
KONTAKTY były takim miejscem, gdzie
spotykają się wspaniali ludzie. Żebyśmy
mogli pokazać, że Polacy, nieważne, jak
Pomysłodawca i założyciel Kontaktów Andrzej Klon
się o nich mówi, są zgraną i zintegrowaną między sobą, ważną częścią Berlina.
KTO STOI ZA LADĄ, KTO ZA SUKCE- I chyba się nam udało.
SEM, A KTO CO MIESIĄC Z KONTAKTAMI?
Przyjdź, porozmawiamy

Promocja i dystrybucja Tomasz Klon

Marianna Klon: Tak się mówi, że to
wszystko Klonów. I rzeczywiście, gdyby
nie mój mąż, który od zawsze głowę miał
pełną pomysłów, nieustannie zastanawiał
się, co jeszcze, co dalej, to może nie byłoby nawet tego pomysłu na imbis. Jednak
za sukcesem stoją rzesze przychylnych
nam ludzi. Zaczynając od człowieka, który dał mi pracę w sortowni prasy, przez
znajomego, który dał nam cynk o wolnym
lokalu przy Pestalozzi aż po polskiego
rzeźnika, który mi zaufał i zaopatrywał
nasz sklep od samego początku - czasem nawet na kredyt. Za sukcesem stoją
znajomi, którzy przez pierwsze miesiące
istnienia KONTAKTÓW przychodzili do
nas, by je z nami składać i sortować, znajomi moich dzieci, którzy rozprowadzali
pierwsze numery po polskich miejscach
w Berlinie. No i przede wszystkim – nasze dzieci. Izabela, która od najmłodszych lat prowadziła bale karnawałowe,
Tomasz, który do dziś wie, żeby nie planować urlopu na przełomie miesiąca, bo
wtedy trzeba zrobić kolportaż. Bez ich
wsparcia nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy teraz. Zaufało nam mnóstwo ludzi
– w pierwszym numerze KONTAKTÓW
w marcu 1995 roku trochę nieopatrznie
obiecałam, że gazeta będzie
ukazywać się we wszystkich
polskich miejscach Berlina
i zawsze bezpłatnie. Gdyby nie
nasi ogłoszeniodawcy, niektórzy wierni od pierwszego czy
drugiego numeru, nie moglibyśmy dotrzymać słowa. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. To
dla nich i dzięki nim tworzymy
ten magazyn.

i wymyślić, że założymy w Berlinie polski
imbis. Ja zaczęłam przyuczać się do kucharzenia, mąż znalazł miejsce na placu
i budę garmażeryjną do kupna. Podpisaliśmy umowę i… do dziś nie odzyskaliśmy pieniędzy. Z marzeń o imbisie mogło
zostać niewiele, ale w zamian – zrodził
się polski sklep KLON. Dostaliśmy informację o wolnym lokalu, oddaliśmy
resztę pieniędzy i mercedesa za odstępne i otworzyliśmy sklep,
w którym na początek do
kupienia była właściwie
tylko kiełbasa. To miejsce przyciągało Polaków,
a co za tym idzie – naszych czytelników. Jakoś
logicznie się składało to
w całość. Poznając z kolei
coraz więcej wspaniałych
osób i widząc potrzebę
stworzenia im przestrzeni do wspólnej zabawy,
otworzyliśmy też agencję,
pod którą organizowaliśmy wiele imprez. Tak
z pomysłu na imbis powstała właściwie trójno- Grafika i skład komputerowy
ga organizacja polonijna. Jakub Tosik

PO CO TO
I DLA KOGO?

Czy się im udało? Cóż, chyba za szybko
o tym rozstrzygać. Poza tym, bez zbędnego patosu – nie potrzeba chyba jeszcze podsumowań, bo nic się nie kończy,
a znając Klonów – oni się dopiero rozkręcają, wychowując kolejne pokolenia:
dzieci i wnuków na tych, którzy szerzyć
będą dobre zdanie na temat Polaków.
Pokazywać, że Polacy nie gęsi i swoje
KONTAKTY też mają. Co więcej – wychowując kolejne pokolenia Czytelników na
fajnych, zżytych ze sobą, wspierających
się Polaków. I choć Klonowie nie prosili
o laurkę, to znając ich 5 lat, zakończyć
tego tekstu nie mogę inaczej: jestem
przekonana, że nie ja jedna zawdzięczam
im wiele, a przede wszystkim – wiarę
w drugiego Polaka w Berlinie. I jedyne
czego się obawiam, to tego, że po wysłaniu tekstu do autoryzacji usłyszę: przyjdź,
porozmawiamy i zamiast kawy, dostanę
burę. Cóż, Klonowie, niech się nam dobrze współpracuje kolejne 25 lat! Sto lat!
Anna Burek

WSZYSTKO?

Klon: Od samego początku zakładaliśmy, że
KONTAKTY mają być dla każdego. Każdego Polaka, któ-

Marianna
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Dostawa miesięcznika 15tys sztuk
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PRZYGOTUJ SIĘ



położna, certyfikowany
doradca laktacyjny IBCLC

Tel.: 01788685888, e-mail: renata.subocz@gmail.com


Gabinet lekarza rodzinnego oraz Centrum leczenia zaburzeń
krzepnięcia krwi i transfuzjologii w Berlinie.

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu schorzeń
takich jak: zakrzepica, skłonność do krwawień,
problematyka związana z poronieniami i komplikacjami
podczas ciąży. Opieka lekarza rodzinnego.

www.coagumed.de, telefon: (030) 2128088-0.
Rezerwacja terminów w języku polskim tylko
drogą mailową: wizyta@coagumed.de

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula
Państwa specjaliści od:
Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów
z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym
Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Strona Internetowa:
www.zahnarzt-peschel.de
Godziny otwarcia:
Pon- Czw: 8:00-20:00,
Pt: 8:00-18:00
Tel: (030) 854 44 83
Bayerischer Platz 7
10779 Berlin

Estetycznej korekcji zębów
Leczenia w znieczuleniu ogólnym
Wybielania zębów
Stomatologii dziecięcej
Profesjonalnego oczyszczania zębów

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!
Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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praxis@dentes-zahnaerzte.de



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

Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20
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

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Fr

8-14

S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123
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ZAHNARZTPRAXIS AM CHECKPOINT CHARLIE

Morad Rammo
STOMATOLOG (mówi po polsku)

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

Friedrichstraße 210
10969 Berlin
Tel.: 030 25299490

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

U-Bahn 6 Kochstr/Checkpoint Charlie - Bus N6&M29
SAMTWEISS
Zahnarztpraxis
Alt-Tegel

Agnieszka Ziolkowska
Dr. med. dent.

Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)

Tel.: 030-4338020, info@praxis-samtweiss.de
www.praxis-samtweiss.de

Pn.

1200-1900
---------

Wt.

900-1300
00
00
15 -19

Śr.
---------

Czw.

1200-1900
---------

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

Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.: (030) 615 18 22
Sprechzeiten:
Mo: 12:00 - 20:00
Di, Do: 10:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mi, Fr.: 09:00 - 13:00

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

und nach Vereinbarung
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Pt.

900-1400
---------

ZDROWIE
STOMATOLODZY WSZYSTKICH
SPECJALIZACJI - SZCZECIN
OD 15 LAT WYKONUJEMY I SKUTECZNIE REALIZUJEMY
KOSZTORYSY DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH WE
WSZYSTKICH NIEMIECKICH KASACH CHORYCH.
- OSZCZÊDNOŒÆ DO 50% W PORÓWNANIU Z
NIEMIECKIMI GABINETAMI

Istniejemy od blisko 30 lat.
Zaufa³o nam ponad 15 000
- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYSÓW PRZEZ pacjentów z Polski, Niemiec i
Skandynawii.
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

- NOWOCZESNY SPRZĘT, INNOWACYJNE METODY
LECZENIA, WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

+48 606 992 580
+49(0)33 333 533 399

sylwia.cena@ra-dent.com.pl

- ZAJMUJEMY SIÊ TRUDNYMI PRZYPADKAMI Z
ZAKRESU PROTETYKI, CHIRURGII, PERIODONTOLOGII,
ORTODONCJI I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ
- NOWOŚĆ ~ LASEROWE WYBIELANIE ZĘBÓW

Zadzwoñ i umów wizytê

www.ra-dent.com.pl

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN
KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ
9/U1
70-485 SZCZECIN

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

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag
9:00-13:00 und 15:00-18:00

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

GABINET PSYCHOTERAPII
4, 10117 Berlin
BARBARA KREMER Kronenstrasse
Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

- 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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych/lek. rodzinny
OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)
Tel.: 030 491 91 95
13409 Berlin - Reinickendorf
030 499 07 360
Reginhardstr. 34
e-mail: info@praxis-germedica.de
RÓWNIEŻ! Medycyna NATURALNA i estetyczna, Anti-Aging, m.in.
dożylne kuracje witaminowe, osocze bogatopłytkowe
PRP - "Vamipirlifting".
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ZDROWIE
CHIRURG PLASTYCZNY W SŁUBICACH (90 KM OD BERLINA)

Klinika "Intermed" Słubice
www.chirurgiaplastyczna-baranscy.pl
tel. klinika: +48 95 758 19 16
info w Niemczech: 02359 903 620
www.esculap-service.de

Dr. A. Barański, specjalista chirurgii plastycznej, znany z reportaży
telewizyjnych na Sat1, Pro7, France2 oraz z prasy niemieckiej i polskiej
Kurier Polonica, Wprost, Bild-Zeitung, Berliner Zeitung, Prisma,
Rzeczpospolita, Rheinische Post, zaprasza do swojej kliniki w Słubicach.
W rankingu "Rzeczpospolitej" z roku 2004, klinika "Intermed" była najwyżej
ze wszystkich polskich klinik plastycznych. Ceny zabiegów:
pow. piersi 3200€, kor. nosa 2930€, facelift 3230€, powieki górne 950€,
dolne 1050€, kor. uszu 945€, podn. piersi 3130€, Reiterhose 1305€.

Domowa Stacja Opieki "Galerie"
MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

Opieka pielęgnacyjna i pomoc
w gospodarstwie domowym (SGB XI)
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpłatne porady (Pflegeversicherung)
Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75
Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu
Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)

SPRZEDAM PRAKTYKĘ LEKARSKĄ OGÓLNĄ
w atrakcyjnej dzielnicy B E R LI NA
S TE G LI TZ – ZE HLE ND OR F .
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt

Fa x : + 49 030 797 44 964
E- ma i l : fa l k n er i n @ g o o g l ema i l . c om

Gabinet Logopedyczny
Anna Kolesinski

staatl. gepr. Logopädin

Leczenie wszystkich zaburzeń mowy – głosu – neurologopedia
u dzieci i dorosłych, terapia w języku polskim lub niemieckim.
www.logopraxis-berlin-steglitz.de
Telefon: 0 30 67 94 65 15
Mobil: 0173 65 38 915
Terminy po uzgodnieniu. Wizyty domowe –
wszystkie kasy chorych oraz prywatnie

Flemmingstr.5
12 163 Berlin
S1 | U9 | Bus

ALKOHOLIZM

- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

lek. med. Marek

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin
tel. (0048) 605 665 819
lub (0048) 91 311 38 41

Kubicki

specjalista intensywnej terapii

Dni przyjęć: poniedziałek i czwartek 17:00 - 19:00,
wtorek, środa, piątek 14:00 - 16:00,
soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

LOGOPEDA
Magdalena Mayer

Tel:
(030) 805 853 83
Mobil: (0160) 931 70 967
E-Mail: magdalena.radziewicz@onet.eu

www.marekkubicki.com, E-Mail: marekkubacki75@gmail.com
Terapia prowadzona jest w języku polskim

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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Co jest ważne dla kupującego
nieruchomość w Niemczech?
Czy polak może kupić nieruchomość w Niemczech? Jeżeli tak,
to co powinniśmy wiedzieć przy
zakupie domu lub mieszkania?
O czym nie można zapomnieć?
Z jakimi dodatkowymi kosztami musimy się liczyć? A także,
gdzie szukać ofert nieruchomości?

@www.immolla.com Olga Zietek

Zacznijmy od najważniejszego pytania:
czy polak może nabyć bez problemu
nieruchomość w Niemczech?
Olga Ziętek, pośrednik nieruchomości w Berlinie: Tak, zasadniczo w Niemczech, obcokrajowiec, niezależnie od
przynależności państwowej, może nabyć
nieruchomości. Nie ma żadnej ustawy,
która ograniczałaby możliwość kupna nieruchomości w Niemczech przez obywatela
innego państwa unijnego. Nabywca, musi
mieć jedynie ukończony 18 rok życia, ale
dotyczy to także niemieckich obywateli.
Co powinniśmy wiedzieć przy zakupie
nieruchomości?
OZ: Kupno mieszkania jest niewątpliwie
poważna inwestycja w naszym życiu. Jest
to nie tylko decyzja, która często pochłonie całe oszczędności, ale jednocześnie
jest spełnieniem największego marzenia
o własnym domu. Dlatego warto podejść
do zakupu mieszkania z odpowiednim
przygotowaniem.
Po znalezieniu wymarzonego mieszkania
ważne jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Jest to bardzo ważny
punkt, o którym na pewno nie można zapomnieć.
Wgląd do księgi wieczystej da nam pewność, że nieruchomość nie jest obciążona
długami, a osoba, która nam ją sprzedaje
jest prawomocnym właścicielem. Czasami
zdarza się, że mieszkanie może należeć
do kilku osób i do sprzedania będzie potrzebna zgoda wszystkich właścicieli.
W niemieckiej księdze wieczystej znajdziemy także informacje o obciążeniach
nieruchomości. Na przykład w przypadku

kupna domu, może tam znaleźć się zapis
o tym, że musimy rocznie płacić naszemu
sąsiadowi opłatę w wyniku korzystania
z drogi na jego gruncie, która prowadzi do
naszego budynku. Znajdziemy tam także
informację o wszystkich kredytach zaciągniętych na nieruchomość.
Ponieważ polskie i niemieckie prawo cywilne różni się od siebie, dlatego warto
skorzystać z porady profesjonalnego maklera nieruchomości, który pomoże zrozu- @www.immolla.com Olga Zietek
mieć nam specyfikę rynku, aby uniknąć
przykrych i kosztownych konsekwencji.
Jeżeli zdecydujemy się na pomoc pośrednika nieruchomości, to także trzeba paNa przykład w Polsce zasadniczo sporzą- miętać o tym koszcie. Średnie stawki biur
dza się umowę w formie aktu notarialne- nieruchomości w Niemczech to od 3% do
go, która przenosi własność nieruchomo- 7,14% ceny sprzedaży. W zamian za to
ści, natomiast tylko czasem sporządza możemy mieć pewność, że dostaniemy
się umowę przedwstępną, która zobo- interesującą nas ofertę, a także pomoc nie
wiązuje do zawarcia tej pierwszej umowy. tylko w negocjacjach, ale także w przygoW Niemczech jest tylko jedna umowa, towaniu dokumentów.
która jest połączeniem obu umów. A więc
umowa sprzedaży nieruchomości zawiera I na sam koniec, gdzie warto szukać
dwie części: umowę zobowiązującą do ofert?
przeniesienia własności nieruchomości
(Kaufvertrag) oraz czynność rozporządza- OZ: Dużo osób szuka ofert na portalach
jącą (tak zwane Auflassung) wywołującą internetowych, takich jakie Immobilienskutek rzeczowy w postaci przeniesienia Scout24, czy Immowelt, gdzie sami możewłasności na nabywcę.
my znaleźć mieszkanie. Jednak na rynku
niemieckim trudno jest kupić mieszkanie
Obecność tłumacza, jeżeli notariusz sam bez pośrednictwa wyspecjalizowanego
nie zna języka obcego, jest obowiązko- biura handlującego nieruchomościami,
wa. Poza tym kupujący, albo sprzedający, więc warto skontaktować się z nimi bezktórzy nie znają języka niemieckiego mają pośrednio, aby dostać interesujące nas
prawo do przetłumaczenia nie tylko ustne- oferty z pierwszej ręki, zanim ukażą się
go, ale także pisemnego aktu notarialnego one online.
na ich język ojczysty.
Więcej informacji na temat kupna i sprzeJakie są dodatkowe koszty przy zaku- daży nieruchomości w Berlinie znajdą
pie nieruchomości?
Państwo na stronie internetowej polskiego biura nieruchomości w Berlinie: www.
OZ: Przy zakupie nieruchomości w Niem- immolla.com.
czech, oprócz ceny zakupu domu lub
mieszkania musimy wziąć pod uwagę Autor: Olga Ziętek, Pośrednik Nieruchotakże dodatkowe koszty. Te opłaty często mości w Berlinie – www.immolla.com, +49
różnią się w zależności od landu w Niem- 171-238-14-95
czech, dlatego warto się z nimi zapoznać
zanim zdecydujemy się na kupno.
Moją specjalizacją jest zakup, wynajem i sprzedaż nieruchomości w Berlinie
Na przykład to kupujący ponosi kosz- i Niemczech. Pomagam moim klientom
ty notariusza (Notarkosten) i wpisu do przejść bezpiecznie przez każdy etap
księgi wieczystej (Grundbuchkosten). sprzedaży.
Jest to związane z obowiązkiem notarialnego potwierdzenia zakupu nieruchomo- Pracuję w pięciu językach: niemieckim,
ści w Niemczech. Koszty te wynoszą ok. angielskim, włoskim, hiszpańskim i oczy1,5% ceny zakupu, z czego ok. 1% sta- wiście polskim.
nowią koszty notarialne, a 0,5% - koszty
księgi wieczystej. Jeśli na przykład założymy, że cena nieruchomości w Berlinie,
która musi być poświadczona notarialnie,
wynosi 300.000 euro, wówczas na koszty
notarialne i koszty ewidencji gruntów zostanie wydane ok. 4.500 euro.
Ponadto zakup nieruchomości podlega podatkowi od nabycia nieruchomości
(Grunderwerbsteuer), który opłaca nabywca. Podstawą do obliczenia jest cena
zakupu, od której w zależności od landu
Niemiec płacony jest podatek od nabycia
nieruchomości w wysokości od 3,5% do
6,5%. Podatek ten należy do dodatkowych
kosztów zakupu i dlatego powinien być
uwzględniony w planie finansowym przy
zakupie nieruchomości.
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Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Blower Door Test

Testy szczelności budynków

Vattenfall - Zähleranträge / Szafy licznikowe
+ nowe Liczniki elektroniczne / Baustrom
/ Odbiory "E-Check"
Mobil: 0173 6206292, fax: 030 65940163
Meisterbetrieb

kubielektro@gmail.com

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

AMPER

Instalacje elektryczne i pomiary
mieszkania i domy

Tel.: +49 157 524 747 87

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

DIKO
Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a
16552 Schildow

Tel.: 033056/432917
Fax: 033056/432918
Funk: 0172 30 50 652
dikokosicka@gmx.de

Za pra s za my po uzg o dn ie ni u t er mi n u
CH C E S Z ZM IE N IĆ T WO JĄ K U CH N I Ę?
WYM I EN I AM Y FRO N TY I B L A TY !

Wymierzanie oraz oferta bezpłatnie i bez zobowiązań dla klienta !

OKNA DRZWI BRAMY
GARAŻOWE OGRODZENIA
Z MONTAŻEM
Tel.: 030/216-34-32, Mobil: 0157-59640537

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
teleberlin.de
Inh. Teodor Mainka
Friedrich-Wilhelm-Straße 83
13409 Berlin
030 81868077
kom. 0176 48207784
poczta@teleberlin.de
Godziny otwarcia
Pon-Pt 9:00-14:00, 16:30-20:00

KOMÓRKI, INTERNET domowy i mobilny oraz
przedłużanie umów we wszystkich sieciach na terenie całych
Niemiec. Wszystkie porady są darmowe i w języku polskim.
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USŁUGI / INNE
POLSKI
,

ekspresowe kremacje.

www.chwolka.pl

0171/6503466
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Mistrz Kamieniarstwa & Inż. KRZYSZTOF IMIELSKI
Biuro: Bödnerring 48, 13409 Berlin

03027497001, 0171 9074101 , 0173 6865350

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

zrozumieć

towarzyszyć

Telefon 24 h: (030) 48 47 92 27
Wollankstr. 67, 13359 Berlin

www.sanssouci-bestattungen.de

tel. 0175 1200 662

U nas znajdą Państwo wspόłczucie,
zaangażowanie i profesjonalizm.
Mόwimy rόwnież po polsku!

www.fk-sat24.de

Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych.
Robimy to po prostu dobrze.

niedrogo

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

Tel.

364 36 859

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

HD.SAT

Tworzenie stron sklepów internetowych

 info@it-webdesigner.eu
 0151 63000617

godnie

stylowo

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; Mikrodermabrazja, Mikroneedling – poprawa gęstości i napięcia skóry. NOWOŚĆ:
Wizażystyka – Makijaże; Lifting rzęs; Usuwanie owłosienia. Kosmetyka,
B.Jakowska, tel.: 0176 49891284, e-mail: info@futurelines.de
NIELIMITOWANY INTERNET, nielimitowane rozmowy na wszystkie
sieci. Bardzo dobry zasięg. Tylko 64,99 €/mies. teleberlin.de Inh. Teodor
Mainka, tel.: 030 81868077, kom. 0176 48207784 Friedrich-WilhelmStr.83,13409 Berlin
Ty szukasz mnie! JA? A po co? załatwie ci naprawdę wszystkoszybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki termin na meldunek, czy może czekasz już miesiącami na Kindergeld?
Magiczne Biuro odzyska Tobie - tylko w 3 tygodnie!
Dzwoń i wszystko będzie Twoje! Magiczne Biuro 030 28639869,
0178 1144095, e-mail: info-biurobp@gmx.de
Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, festyny,
imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie nagłośnienia
i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890

REMONTY MIESZKAŃ
parkiet laminat deski
cyklinowanie składanie mebli

tel: 216-34-32, mobil: 0157-59-640-537

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
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Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów, rzetelna praca, krótkie terminy bezpłatna wycena, tel.: 0176 96383270
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, pralki, zmywarki,
lodówki, zamrażarki, suszarki. Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę
udzielam gwarancji. Tel.: 0152 25651989
Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (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

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

FRYZJERKA wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie,
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEXrekonstrukcja i odbudowa włosów. Pracuje na produktach firmy
WELLA. Ola, tel.: 01783476775

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

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

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
Kosmetyczka – Med.Fußpflege, manicure z długoletnim
doświadczeniem wykonuje usługi z dojazdem do domu.
Tel.: 0176 36385356
Pranie narożników, dywanów i wykładzin, kompleksowe
czyszczenie samochodów oraz renowacja tapicerki skórzanej.
Tel.: 0157 74539629 lub 0163 9606275, www.derputzbär.de
Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
z dojazdem do klienta. Mezoterapia igłowa, mikroigłowa (BB),
wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, prophilo, botox
(również nadpotliwość), nici liftingujące, AHA i inne.
Wysoka jakość, promocyjne ceny. Tel.: 0176 27398949
Autoholowanie oraz transport aut. Tanio, szybko, rzetelnie.
Tel.: +49 152 11946588

NIERUCHOMOŚCI
Bezpośrednio. Przepiękne tereny pod AGROTURYSTYKĘ,
APARTAMENTY SENIORALNE, RANCHO, położone w lesie, wśród
jezior, własny las, zabudowania, staw (lub nie). 200 km od Berlina,
dojazd autostradą, 10 km od wyjazdu w Trzcielu. Krzysztof Otto
tel.: +48 602 134 360, osada-pachy.pl
Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior,
okolice Trzciela, wyjazd z autostrady, 200 km od Berlina. Cena od
5€/m². Niektore działki z własnym lasem i domem, na innych – na życzenie wybudujemy dom. Tel.: +48 602 134360, www.osada-pachy.pl
Uzbrojone działki mieszkalno-rekreacyjne nad jeziorem Bronków koło
Krosna Odrzańskiego sprzedam. 35 zł / m.kw. Zachód Nieruchomości.
Tel.: 0048 793220023
Rewal nad morzem działka budowlana 4353 metry sprzedam.
2500 metrów do morza, działka przylega do drogi asfaltowej, w której
znajdują się wszystkie media. Dogodne warunki zabudowy.
Cena 85 tys. euro. Tel.: 0173 2095482
Wynajmę mieszkanie 2 – pokojowe w dzielnicy Weißensee od zaraz.
Informacje pod numerem telefonu 0152 55762984, w godzinach od
18.00 – 20.30
Kawalerki do wynajecia w 12247 Berlin-Lankwitz oraz 15507
Berlin-Tegel. Po kapitalnym remoncie. Częściowo umeblowane.
Meldunek możliwy. Kaucja wymagana, zwrotna przy wyprowadzce.
Tel.: 0162 6014949
Mężczyzna, Polak poszukuje samodzielnego, umeblowanego pokoju
(może być na peryferiach Berlina), z możliwością zameldowania.
Informacje: aliijan01@wp.pl, +48 502 401030, +49 152 03082247

Matrymonialne / Towarzyskie
Pani 65, zadbana 38 lat w Berlinie, optymistka, pełna życia pozna
sympatycznego pana bez nałogów ze stałym pobytem w Niemczech.
Tel.: 0160 5966704
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 zainteresowania, to
zadzwoń: 030 66527348

Pogotowie remontowe, wykonam drobne i większe prace
remontowo – naprawcze, elektryczne, montażowe w Twoim domu
czy też firmie. Składanie mebli. Czarek: 0162 2677500
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MOTORYZACJA / TRANSPORT
STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?
MPU Vorbereitung („Idiotentest”)
mgr psychologii Małgorzata Voelkel
Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych
i medycznych. Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności
Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin,
www.mpu-in-berlin.de

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

Tel.: 030 47980232; Tel.: 0152 33578752
e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

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
Auto Anmeldung Spandau
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
B-BB 1234
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

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

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

Tel.: 01577 3670602 lub 030 55142631

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)
• diagnostyka
• elektryka
• mechanika
• klima service
• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon
• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

Tel.: 030 701 -32-494 , E-mail: gspautoservice@gmx.de
TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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
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MOTORYZACJA / TRANSPORT
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

-------------------------------------E.POGODZINSKI------------------------------

samochodów

jednośladów

campingów, ciężarówek

łodzi oraz jachtów

bezpłatne porady

Rafał Lubiński

MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z
PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY
SZKODY
poradź się zanim postawisz fałszywy krok
PIERWSZA PORADA - BEZPŁATNA - rzeczoznawca certyfikowany przez TüV
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten
- wycena wartości pojazdu
www.kfz-gutachten-pogo.de
--------------------------------------------------------------------------------------------

Funk: 0178 3490159 Tel-Fax: (030 )64493125

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

od
1995 r.

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!
w Berlinie

*

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

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

www.michael-zurek.de

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

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

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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Narkotyki i prowadzenie samochodu:
fatalna kombinacja.
Konsekwencje prawne.
Narkotyki i prowadzenie samochodu –
fatalna kombinacja. Konsekwencje prawne.
Palisz i prowadzisz samochód? Zdecydowanie nie jest to dobry pomysł. Dlaczego
jazda po trawce jest niebezpieczna?
Produkty z konopi indyjskich, takie jak
marihuana lub haszysz, są uważane za
miękkie narkotyki. Jazda pod wpływem
konopi indyjskich jest stosunkowo często
stwierdzana podczas kontroli drogowej.
Zasadniczo możliwe są cztery scenariusze związane z udziałem użytkowników
produktów z konopi indyjskich w ruchu drogowym:
- Udowodniono posiadanie konopi indyjskich (bez konsumpcji
i udziału w ruchu drogowym). W takim przypadku prawo jazdy
nie zostaje cofnięte, ale może być wymagane badanie przesiewowe (Drogenscreening) w celu udowodnienia, że jest się
wolnym od narkotyków.
- Posiadanie marihuany na drodze (bez oznak konsumpcji).
W takim przypadku może zostać zażądzone przedstawienie
raportu medycznego (ärztliches Gutachten).
- Udowodniono spożycie konopi indyjskich (bez udziału w ruchu drogowym). W takim przypadku może być również wymagany raport medyczny.
- Spożycie konopi indyjskich zostało potwierdzone w ruchu
drogowym. W tym przypadku prawo jazdy jest zagrożone,
a konsekwencje zależą od tego, kiedy i ile konopii zostało skonsumowanych. Ponadto kierowca musi zazwyczaj poddać się
badaniu lekarsko-psychologicznemu (MPU).
Osoby zażywające narkotyki, takie jak heroina, metadon,
ecstasy, amfetamina itp. tracą prawo jazdy, nawet jeśli nie były
pod wpływem narkotyków.
Wpływ marihuany na ludzkie ciało można odczuwać na różne
sposoby: konsumenci odczuwają euforię, czas wydaje się płynąć wolniej, uczucie lekkości w połączeniu ze spowolnionymi
ruchami rozprzestrzenia się. Marihuana zawiera składnik psychoaktywny (THC), którego skutków nie można przewidzieć.
Może powodować ataki paniki, łzy filmowe, halucynacje, szybkie bicie serca i zawroty głowy. Ktokolwiek zasiądzie za kierownicą w tym stanie, zagraża sobie i innym. Dlatego zabrania się jazdy pod wpływem marihuany. „Zjarany” kierowca
jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pod
wpływem narkotyków dochodzi do błędnej oceny prędkości,
czerwone światła nie są rozpoznawane lub piesi nie zostają
zauważani. Nic więc dziwnego, że spożycie marihuany w połączeniu z prowadzeniem pojazdu pociąga za sobą ciężką karę,
ponieważ bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi
jest zagrożone.

nis) i można je odzyskać dopiero po okresie na jaki zostało
odebrane po poddaniu się badaniu MPU.
Palenie i prowadzenie samochodu: Jaka kara jest należna?
Do 2004 r. każdy kierowca, u którego stwierdzono obecność
THC we krwi podczas jazdy, musiał spodziewać się cofnięcia
prawa jazdy. Nie miało znaczenia, ile wykryto. Obecnie prawie
każdy sąd w Niemczech opiera się na limicie THC wynoszącym
jeden nanogram na mililitr krwi. Wyjątkiem jest Bawarski Sąd
Administracyjny, który zatwierdza dwa nanogramy. W przypadku kierowców, którzy zostali przyłapani na prowadzeniu pod
wpływem marihuany, kara będzie zależała od częstotliwości
przyłapania ich na drodze pod wpływem narkotyków:
- Za pierwszym razem: 500 euro grzywny, dwa punkty we
Flensburgu, zakaz prowadzenia pojazdów przez jeden miesiąc.
- Drugi raz: 1000 euro grzywny, dwa punkty we Flensburgu,
zakaz prowadzenia pojazdów przez trzy miesiące.
- Po raz trzeci: grzywna w wysokości 1500 euro, dwa punkty we
Flensburgu, zakaz prowadzenia pojazdów przez trzy miesiące.
Ponadto, zanim kierowca odzyska prawo jazdy musi zazwyczaj
poddać się badaniu lekarsko-psychologicznemu (MPU), w którym sprawdzana jest zdolność kierowcy do prowadzenia auta.
Palenie przed/podczas prowadzenia pojazdu może być w pewnych okolicznościach uznane za przestępstwo, które, oprócz
cofnięcia prawa jazdy, skutkowałoby również karą pozbawienia wolności.

Jakie są sankcje, jeśli prowadzę samochód po paleniu?
Jeśli jazda jest sklasyfikowana jako wykroczenie administracyjne (Ordnungswidrigkeit), od 1 nanograma THC zgodnie
z tabelą grzywien (Bußgeldtabelle) przewidziane są wysokie
grzywny, punkty, a nawet zakaz prowadzenia pojazdu (Fahrverbot). Jazda po spożyciu narkotyków może zostać również
sklasyfikowana jako przestępstwo Straftat i w tym przypadku
prawo jazdy jest trwale odebrane (Entziehung der Fahrerlaub-
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TURYSTYKA
MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT
2 pokoje, łazienka, aneks kuchenny
(z wyposażeniem), 50 m2, 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

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
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

piotr_swider@gmx.de

www.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Foto: Elzbieta Potępska

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE
BERLIN – PTTK BERLIN

„PTTiK Berlin” zaprasza w marcu na spacer „Śladami pierwszych żydowskich
mieszkańców w Berlin Mitte”. Spotykamy się w niedzielę, tj 15.03.2020 o godz.
11:00 przy fontannie Neptunbrunnen znajdującej się przy S – Aleksanderplatz.
Pierwsza pisemna wzmianka o Żydach zamieszkałych w Berlinie pochodzi wprawdzie z roku
1295, jednak przez parę wieków Żydzi byli przepędzani na terenie całej Europie. Z tego to
powodu w Berlinie osiedlili się tak naprawdę na stałe dopiero po wydaniu 21 maja 1671 roku
przez Wielkiego Księcia Edyktu pozwalającego na przyjecie 50 rodzin żydowskich wypędzonych z Wiednia na terenie dzisiejszego Vorspandau. Spandauer Vorstadt (Vorspandau) to ten
obszar Berlina, który rozciąga się pomiędzy ulicami Friedrichstraße i Karl-Liebknecht-Straße
w północno -zachodniej części Aleksanderplatz. Jego nazwa wiąże się z dzielnicą Spandau,
z którą obszar ten połączony jest dzięki ulicy Oranienburger Staße, jednej z głównych ulic
Spandauer Vorstadt. W owym czasie Żydowscy uciekinierzy z Europy Wschodniej chętnie
szukali tutaj schronienia. Natomiast w wieku XIX obszar ten zamieszkiwali dobrze usytuowani
Żydzi, a w latach 20-tych XX wieku najczęściej artyści, pisarze i gniewni polityczni aktywiści. Liczne
sklepiki, zakłady rzemieślniczo- usługowe, pokaźny szpital, stary i tajemniczy cmentarz oraz domy
mieszkalne dla robotników nadawały koloryt tej dzielnicy i sprawiały, że tętniła ona życiem. Po II
wojnie światowej zapominano przez wiele lat o tej części Berlina. W tym czasie podupadła ona nieco,
ale dzisiaj wróciła już do swojej świetności. Można tu spotkać wiele ciekawych obiektów architektonicznych, świeżo odrestaurowane budynki mieszkalne, reprezentacyjne restauracje i kawiarenki,
a obok nich także zniszczone i odrapane bloki i zapuszczone podwórza oraz ślady po pierwszych
żydowskich mieszkańcach. Wszystko to razem wraz z Häckischer Höfe tworzy klimat, którego nie
spotyka się w innych dzielnicach Berlina. Klimat ten stał się magnesem przyciągającym zwłaszcza
już o zmierzchu wielu turystów, w tym również Berlińczyków. Na spacer w imieniu „PTTiK Berlin”
zaprasza Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.
Przypominamy, że w kwietniu odbędzie się kolejny VII Rajd Polonii, na który serdecznie
Pańtwa zapraszymy! Proszę więc 26.04.2020 (niedziela) już teraz zapisać w swoich kalendarzach. Więcej szczegółów o rajdzie znajdziecie Pańtwo na naszej stronie i kwietniowych Kontaktach.

/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

Klub PTTK w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto
brzmi - „Hansaviertel i wiosenne reminiscencje”.
Ten centralnie położony berliński „zakątek” otoczony jest parkiem i wodą. Jego historia to
dwa oblicza, okres przedwojenny z przepięknymi kamienicami i czas po II wojnie z nowym
układem urbanistycznym. Ta jedna z najpiękniejszych dzielnic dawnego Berlina została
prawie całkowicie zniszczona podczas nalotów bombowych. Pod koniec drugiej wojny
światowej około 300 z 343 budynków było w ruinie, a pozostałe zostały poważnie uszkodzone. Jako „wielka kupa gruzu” Hansaviertel miał stać się symbolem woli miasta do odbudowy i nowego demokratycznego porządku społecznego. W 1952 r. zostało zaproszonych
53 architektów z 13 krajów do konkursu na stworzenie nowego, nowoczesnego miejsca do
mieszkania ze wszelkimi wygodami. Do rywalizacji stanęli wybitni architekci m.in.: Alvar
Aalto, Egon Eiermann, Walter Gropius - jeden z założycieli legendarnego BAUHAUS-u,
Oscar Niemeyer - twórca stolicy Brazylii, Max Taut i inni. Zaproszenie architektów z krajów, które kilka lat wcześniej sprzeciwiły się wojnie, należy rozumieć jako gest pojednania.
Jednocześnie była to reakcja na budowę Stalinallee (później: Karl-Marks-Allee) w dzielnicy Friedrichshain we wschodnim Berlinie, której architektura oparta była na sowieckiej
architekturze monumentalnej. Dla szerszego udostępnienia zwiedzania nowej „dzielnicy „
zbudowano kolejkę linową z dworca ZOO do stacji S-Bhf.Bellevue, (p.foto). Po opowiastkach odpoczniemy na chwilę w angielskim ogrodzie, gdzie stoi chata „krytą strzechą”, tzw.
„Teehaus”. Ogród przez długi czas nazywany był „Garten Eden”. Skąd ta nazwa i inne ciekawostki będą dopowiedziane podczas spaceru, na który wszystkich miłośników pieszych
wycieczek serdecznie zapraszamy.
Spotykamy się 21 marca, w sobotę o godz. 11.00, na dworcu kolejki miejskiej S-Bhf.
Bellevue.
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Hohenstaufenstr. 36 - 10779 Berlin, tel/Fax: 0049/30/85727737
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Jan Tyburski: 0179 3279758
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KULINARIA

UCZTA DLA PODNIEBIENIA – doktorat z kurczaka nr 8

Kurczak ten jest słodki i lekko pikantny,
z dodatkiem czosnku i imbiru, bardzo
smaczny i łatwy w wykonaniu. To kwintesencja chińskich smaków. Zapraszam.

Kochani, na przekór losowi i doniesieniom
ze świata Chiny to nie tylko zakłamana
władza zarażająca nowym wirusem, ale
i genialna kuchnia, która jest ponad podziałami i ponad fobiami, bo każdy z nas
lubi dobre jedzonko. Czasami odnoszę
wrażenie, że nawet wszechwiedzący
Stwórca nie do końca orientuje się w splątanych życiowych ścieżkach ludzi. A my
w trakcie tych swoich „podróży” spotykamy ludzi, którzy wywierają ogromny wpływ
na nasze dalsze życie. Jedni spotykają
swoją miłość, inni przyjaciół, a ja spotkałem Mistrza, mentora moich zmagań kulinarnych. Od wielu lat jestem zakochany
w kuchniach dalekiego wschodu i od czasu do czasu przeżywam renesans tego
uczucia, czy to pod wpływem podróży
na daleki wschód, czy też po spotkaniu
z człowiekiem, który mnie zainspiruje.
Tym razem spotkałem mistrza Zhang.
Człowieka o ogromnej wiedzy, serdecznego, przyjaznego, niemal kumpla, który z uśmiechem dzielił się swoją wiedzą
i doświadczeniem w kuchniach państwa
środka (Chiny). Każdy region ma tam swój
odmienny charakter i smak.
Jon Zhang to Mistrz Sztuki Kulinarnej
i Mentor kulinarny z tytułem Narodowy Kucharz Senior. To mniej więcej to samo, co
tytuł profesorski z nauk ścisłych. Jest kucharzem z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży kulinarnej. Pan Zhang jest
ekspertem dobrze zaznajomionym z wieloma podstawowymi regionalnymi kuchniami chińskimi. John Zhang, był szefem

Składniki:
• Udka kurczaka (bez kości) o wadze ok
250g pokroić w kawałki wielkości 2 cm
• 1 łyżka wina do gotowania (opcjonalnie
wino białe, półwytrawne)
• 1 szczypta soli
• 1 jajko
• 1 łyżka sosu sojowego jasnego
• ¼ szklanki wody
• ¼ szkl. skrobi kukurydzianej lub ziemniaczanej
• ¼ szkl. mąki
• olej do smażenia

kuchni w kilku pięciogwiazdkowych hotelach w Szanghaju, jest laureatem Złotej
Nagrody za kuchnię Huaiyang na drugim
Międzynarodowym Konkursie Chińskich
Sztuk Kulinarnych i uzyskał najwyższą
ocenę w rankingu New York Times’a i tytuł Kucharza Roku. Obecnie pan Zhang
jest sędzią Międzynarodowego Konkursu
Kulinarnego, mieszka i pracuje w StaNa sos:
nach Zjednoczonych.
• 1 łyżka sosu ostrygowego
• 1 łyżka białego octu 5%
CHIŃSKI KURCZAK
• ¼ szklanki miodu
GENERAŁA TSO
• 1 łyżka sosu sojowego
(Propozycja według przepisu mistrza • 1/4 szklanki wody
Zhang, banalnie łatwy i bardzo smaczny) • 1 łyżeczka cukru
Kurczak generała Tso został nazwany na • 1/2 łyżeczki czerwonych płatków chili
(opcjonalnie wg upodobań)
cześć XIX-wiecznego generała hunańskiego. Danie zostało wynalezione przez Peng • 1 szczypta białego pieprzu
Chang-Kuei, mistrza kuchni z prowincji • ¼ szklanki wody z wymieszaną skrobią
ziemniaczaną do zagęszczenia sosu.
Hunan. Znany i utalentowany szef kuchni, Peng, organizował i nadzorował wielkie
bankiety dla chińskiego rządu nacjona- Przygotowanie dania jest bardzo proste
listycznego od końca II wojny światowej, i nie wymaga wielkiego zaangażowania.
dopóki ten rząd nie został obalony przez
komunistów Mao Zedonga w 1949 r. Peng Wrzuć pokrojone mięso kurczaka do miski,
uciekł wtedy z kraju i znalazł schronienie dodaj skrobię kukurydzianą, wino, wodę,
na Tajwanie. W latach 50-tych Tajwan stał mąkę, jajko i sól. Wymieszaj wszystko
się rajem dla klasycznej kuchni chińskiej. razem, tworząc gęste ciasto z zanurzoPeng otworzył restaurację w stolicy Tajpej nymi kawałkami mięsa. Odstaw na chwilę
i przez lata serwował jedzenie inspirowa- i przygotuj sos.
ne tradycyjną kuchnią hunańską, w tym W osobnej misce połącz ocet ryżowy, sos
sojowy, sos ostrygowy, wodę, miód, cukier
słynnego kurczaka generała Tso.
i chili i dobrze wymieszaj. Przygotowany
Kurczak generała Tso to ulubiony wybór sos odstaw do czasu smażenia.
z chińskich dań na wynos, a dla miłośni- Kurczaka smaż na patelni w głębokim
ków kuchni chińskiej – nie lada gratka. oleju, w dość wysokiej temperaturze
(170st.C), aż będzie złocisty i chrupiący.
Wyjmij kurczaka z patelni i odsącz na
papierowym ręczniku. Olej zlej bardzo
ostrożnie do rondelka i zostaw do ponownego wykorzystania. Następnie na pustej
patelni rozgrzej dwie łyżki oleju, dodaj
płatki chili, imbir i czosnek. Całość wymieszaj. Smaż chwilkę, aż poczujesz zapach
przypraw (około 30 sekund). Dodaj wtedy
usmażonego wcześniej kurczaka, następnie wlej wcześniej przygotowany sos i delikatnie wymieszaj. Smaż dalej i mieszaj
przez około 30 sekund. Dodaj odrobinę
rozmąconej z wodą skrobi. Smaż dalej, aż
sos zgęstnieje i pokryje wszystkie składniki. Najlepiej dodawać skrobię po łyżce,
aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji sosu. Podawaj danie z ugotowanym
gorącym ryżem przybrane zieloną cebulą
i sezamem.
Bogusław Sypień
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POKONAJ LĘK – NIE POZWÓL MU SIĘ ZDOMINOWAĆ!
Życie w ciągłym biegu, brak czasu dla
bliskich, presja osiągnięć i posiadania napędzana przez media czy portale
społecznościowe to codzienność, która
zdaje się już nikogo nie dziwić. W narcystycznym społeczeństwie trudno się
zatrzymać, gdy nieustannie boimy się,
czy jesteśmy wystarczająco dobrzy
i szczęśliwi.
Nie ma miejsca na słabość, refleksję, ani
na lęk. Pozorne wytłumaczenia, usprawiedliwienia lub wyparcie napędza machinę złego samopoczucia, a nieleczone
zaburzenia lękowe potrafią odebrać radość życia.
Zatem czym jest lęk i kiedy należy się go
naprawdę obawiać?
Lęk klasyfikujemy jako jedną z emocji
negatywnych. Jest ona doskonale znana każdemu, gdyż wszyscy jednakowo
niemal codziennie odczuwamy różne nasilenia tej emocji. Jak podaje Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego w raporcie
z 2016 roku w samej tylko Europie ponad 38% mieszańców podjęło leczenie
najczęściej z powodu zaburzeń lękowych
i nastroju. Przeciętnie odczuwamy lęk
o życie ukochanej osoby, o zdrowie rodzica, bezpieczeństwo dziecka. Obawiamy
się również o płynność finansową rodziny
czy pozycję w pracy. Możemy się bać samotności, choroby, bezrobocia lub śmierci. Te przykłady to naturalne lęki, które
wpisane są w życie człowieka.
Inaczej jest w przypadku lęków irracjonalnych, które pojawiają się bez wyraźnej
przyczyny i/lub są nawracające. W tym
przypadku możemy mówić o zaburzeniach lękowych, w tym fobiach. Owe lęki
wymagają konsultacji ze specjalistą –
psycholgiem lub lekarzem. Zaburzenia
lękowe, inaczej zaburzenia nerwicowe, to
poważna choroba, u podłoża której leży
chroniczny lęk. Charakteryzuje się szerokim spektrum objawów psychicznych
i fizycznych, które łatwo pomylić z mnóstwem innych chorób: od migreny przez
choroby serca, po paraliż włącznie. Zaburzenia lękowe negatywnie wpływają na
postrzeganie rzeczywistości, emocje i zachowanie. Nieleczone utrudniają wykonywanie codziennych czynności, komplikują relacje z otoczeniem w domu, pracy
czy szkole, skutkując poczuciem izolacji
i osamotnieniem.
Istnieje wiele rodzajów zaburzeń lękowych. Bardzo często zgłaszają się do
mnie pacjenci, którzy doświadczają ataku
lęku panicznego, czyli paniki. Przybiera
ona postać epizodycznego, silnego lęku,
a objawy somatyczne mogą przypominać
zawał serca. Chory np. odczuwa ucisk
i ból w klatce piersiowej, jest mu duszno,

przyczyniać się do izolowania się osoby
chorej z życia. Człowiek taki nie wychodzi
z domu, nie spotyka się ze znajomymi.
Akrofobia oznacza lęk przed wysokością.
Chory obawia się stania na wysokości,
np. na wieży, źle się czuje w mieszkaniu na wysokim piętrze, a w skrajnych
przypadkach może nawet bać się wejść
na krzesło, aby zmienić żarówkę! Zwykle wśród przyczyn tej fobii wyróżnia się
traumatyczne wydarzenie, jakiego świadkiem czy uczestnikiem byliśmy w przeszłości, np. przeżyliśmy upadek z wysokości. Możemy też „odziedziczyć” ten lęk
po kimś z rodziny.

Fobie specyficzne dotyczą więc konkretnej rzeczy, której się boimy. Wyróżniamy
wiele typów fobii. Fobiczny lęk możemy
czuć praktycznie przed wszystkim, np.
przed ciemnością, krwią, pająkami, bólem, lekarzem, a nawet przed kobietami
czy mężczyznami. Istotne jest pytanie
o przyczynę i źródło zaburzeń lękowych
jak i fobii. Otóż przyczyn upatruje się
w bardzo wielu czynnikach. Zarówno
genetycznych ale i biologicznych. Do
powstania lęków i fobii przyczynić się
mogą również przeżyte w dzieciństwie
traumy, na przykład przemocy domowej.
Nie bez znaczenia są również czynniki
psychologiczne, w tym niska samoocena,
nieśmiałość, wyśmiewanie przez rówieśników w szkole czy stawianie wysokich
wymagań przez rodziców i opiekunów
Wśród jednych z najpopularniejszych lę- w dzieciństwie.
ków nerwicowych, które – niestety – coraz częściej diagnozuję u swoich pacjen- Jak widać, lęki towarzyszą nam całe żytów, są fobie. Fobie to nienaturalne lęki, cie, od okresu dzieciństwa (np. lęk przed
jakich doświadczamy na co dzień, np. ciemnością, potworami spod łóżka), przez
obawa czy podołamy nowym wyzwaniom okres nastoletni (np. lęk przed odrzucew pracy. Fobią nazywamy odczuwanie niem przez rówieśników, przed nieszczęsilnego lęku już na samą myśl o zetknię- śliwą miłością) i dorosłość (np. lęk przed
ciu się z bodźcem lękowym. Wyróżniamy utratą pracy czy zdradą małżeńską) aż do
fobię społeczną oraz fobie specyficzne, okresu dojrzałości (np. lęk przed samotczyli odczuwanie lęku przed konkretnym nością czy śmiercią). Możemy również
bać się czegoś konkretnego, np. pająków
bodźcem, np. pająkami (arachnofobia).
albo latania samolotem, ale przezwycięFobia społeczna to lęk przed przebywa- żać nasze lęki. Gdy jednak lęk jest silny
niem wśród ludzi, obcowaniem z nimi, i nas paraliżuje, utrudniając nam nornp. nawiązywaniem rozmowy. Chory czu- malne funkcjonowanie, możemy mówić
je zawstydzenie w sytuacjach społecz- o fobii. To zaburzenie nerwicowe, które
nych, unika ich, np. obawia się wyjścia ma złożone przyczyny, różnorodne objado sklepu, pracy, rozmowy z kimś obcym. wy (zarówno fizyczne, jak i emocjonalne)
Objawy towarzyszące fobii społecznej są oraz wymaga leczenia w formie psychoróżnorodne: chory odczuwa drżenie rąk, terapii. Psychoterapia uchodzi obeckołatanie serca, może być mu słabo, ob- nie za najskuteczniejsza formę pomocy
serwuje się nadmierną potliwość, mogą w leczeniu zaburzeń lękowych. Czasem
występować bóle głowy, brzucha, nudno- wspomagana lekami, daje duże szanse
ści, a nawet wymowy. Objawy pojawiają na normalne, szczęśliwe życie. Rokowania, forma i czas pomocy uzależnione są
się w skutek odczuwania lęku.
od zaburzenia i kondycji pacjenta. NerwiRodzajów Fobii specyficznych jest kilka- ca dotyka chorego jak i najbliższe otoczenaście, wyróżniamy między innymi ta- nie, dlatego warto pomóc sobie i bliskim.
kie jak:
Alicja Greźlikowski – pracuje od kilku
Agorafobia, czyli lęk przed otwartymi lat jako psycholog w Berlinie. W swoprzestrzeniami oraz samotnym podróżo- im gabinecie zajmuje się m.in. problewaniem w dalekie miejsca. Chory obawia mami fobii, uzależnień, depresją, terasię, że coś mu się stanie i nikt mu nie pią par, wypaleniem zawodowym.
pomoże. Agorafobia bywa diagnozowana u osób nieśmiałych, z niskim poczu- www.psychologberlin.de / facebook - psyciem własnej wartości. Wymaga terapii, chologberlin
gdyż w zaawansowanych formach może
ma kłopoty z mówieniem lub przeciwnie:
może krzyczeć. Do zaburzeń lękowych irracjonalnych zalicza się także zespół lęku
uogólnionego, czyli stałe odczuwanie
lęku bez wyraźnej przyczyny. Chory jest
poddenerwowany, obawia się czegoś ale
sam nie wie czego. Wyróżniamy również
zaburzenia
obsesyjno-kompulsywne,
inaczej zwane nerwicą natręctw. To zaburzenie charakteryzuje się występowaniem natrętnych myśli, tak zwanych obsesji oraz kompulsji, czyli uporczywych,
powtarzających się czynności, np. wydaje się nam, że coś się stanie, jeśli przed
wejściem do samochodu nie obejdziemy
go trzy razy. Najczęściej chory wydaje się
być dla otoczenia dziwakiem, bo nikt nie
rozumie jego zachowania.
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PROSTO Z UKOSA

BAĆ SIĘ, CZY ŚMIAĆ SIĘ?
W przysłowiach mądrość narodu – ktoś kiedyś tak skonstatował i tak już zostało. Czy aby na pewno a przynajmniej czy zawsze? Nabrawszy tego rodzaju
wątpliwości zacząłem analizować niektóre przysłowia.
Szczególnie te nowsze. Nie wiem czy
to już przysłowia, czy zaledwie tzw. powiedzonka? Z pewnością służą temu
samemu co przysłowia; czyli pouczaniu,
przestrzeganiu przed najróżniejszymi
niebezpieczeństwami, jednym słowem
wychowywaniu. Bo wiadomo, że: „Czym
skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci”. Powtarzamy to staare
przysłowie do znudzenia, lecz z marnym
efektem. Czy przyczyną jest trudność
z logicznym rozbiorem tego zdania? No
bo jaka skorupka? Czym i kogo trąci?
Obawiam się, że dzisiaj tak właśnie pomyśli ktoś młody, kto po raz pierwszy
tozdanie usłyszy. Wychowywaniu skutecznemu mogą zatem służyć wyłącznie
zdania zrozumiałe, obrazowo opisujące
skutki niewłaściwego zachowania. Bo
np. takie racjonalne tłumaczenie, że nie
wypada pokazywać języka, że to nieeleganckie, obrzydliwe itp. słabo działa.
Szczególnie na młode, zbuntowane
jednostki. Lecz powiedzenie: „Nie pokazuj języka bo ci krowa nasika”, zdecydowanie skuteczniej prowadzi do osiągnięcia porządanego skutku. Tylko czy
w zagrożeniu nasikaniem przez krowę
na język jest chociaż krzta prawdy? Czy
gdyby ostrzeżony za pomocą tego i innych powiedzonek przeanalizował ich
racjonalność, nie uśmiechnął się tylko
i nadal robił swoje? Czyli zachowywał
się nieelegancko, niegrzecznie, obrzydliwie. Zapewne tak właśnie by postąpił.
„Z innej beczki”, że posłużę się kolejnym powiedzonkiem. No przyjżyjmy się
choćby takiej przestrodze: „gdy pijesz
herbatę, wyjmij łyżeczkę ze szklanki, bo
wybijesz sobie oko”. Otóż postanowiłem
sprawdzić empirycznie realność powyższego zagrożenia dla oka ze strony
nie wyjętej łyżeczki i przeprowadziłem
szereg ekperymentów. Stosowałem róż-

ne naczynia, łyżeczki i gatunki herbaty.
Różnice były tak jakościowe, jak ilościowe. Żaden z eksperymentów nie powiódł się, bo oko pozostawało uparcie
na swoim miejscu. W przeciwieństwie
do łyżeczki, która po podniesieniu do
ust naczynia, opadała tak, że jej trzonek
nie trafiał w oko a co najwyżej w policzek. Nawet przytrzymana przy górnej
krawędzi naczynia łyżeczka w oko nie
trafiała. Dopiero specjalnie skonstruowany i wydłużony trzonek łyżeczki
mógłby spełnić założenie z powiedzonka, lecz doszedłem do tego wyłącznie
w drodze obliczeń matematycznych,
bowiem w praktyce, łyżeczki z takim
trzonkiem nie znalazłem. Zatem powiedzonko o herbacie, łyżeczce i wybijaniu języka światu na widok? Szczególnie,
że u nas ludzie raczej skłonni są do naoka jest z gruntu fałszywe.
ruszania zasad i dobrych obyczajów, niż
A teraz spróbujmy przeanalizować re- do pokutowania za występki i przestępalność zagrożenia wywalonego na stwa przeciw savoir vivrovi.
wierzch języka przez sikającą krowę.
Ekwilibrystyczna figura, jaką musiała- Zatem drodzy rodacy; te groźby z poby wykonać sikająca krowa by trafić wiedzonek nie działają! Możecie więc
w czyjś wywalony na wierzch język – nadal, całkowicie bezpiecznie, pić hernawet gdyby to był bardzo długi język batę nie wyjąwszy ze szklanki łyżeczki,
– jest prawie dla krowy nieosiągalna. wywalać jęzory, dłubać w nosach przy
O ile z dzieckiem sprawa byłaby łatwiej- innych, przeklinać w każdym dowolnym
sza, to w przypadku dorosłych, którzy miejscu, towarzystwie i okolicznościach,
też czasem pokazują język - np. Albert oraz robić setki innych podobnych rzeEinstein na słynnej fotografii – krowa czy. Po prostu możemy nadal być zbiomiałaby poważny problem; bo nigdy nie rowiskiem hołdującym chamstwu, bo
widziałem krowy stojącej na przednich żadna krowa tak naprawdę nam nie nie
nogach. A tylko tak wylot jej cewki mo- zagrozi. Może tylko czasami warto sobie
czowej mógłby się znaeźć nad językiem przypomnieć przysłowie: „Jak cię widzą,
dorosłego człowieka. No chyba, że ktoś tak cię piszą”. Przypomnieć je sobie
chciałby sam siebie ukarać za pokazy- nie po to, żeby cokolwiek skorygować
wanie języka i ułatwiłby zadanie krowie w swoim wyglądzie i postę powaniu,
kładąc się na ziemi lub chociaż jakoś lecz upewnić się, że wszyscy powinni
kucając. To byłoby możliwe, ale któżby podziwiać naród potrafiący się pięknie
był aż takim masochistą? Czy może ra- ubrać i równie pięknie wysławiać.
czej aż tak chętnie, z własnej woli, podJurek Ciurlok „Ecik”
dawałby się karze za grzech wywalania

HUMOR
- Jak według przeciętnego mężczyzny wygląda gra wstępna?
- Pół godziny błagania
Przy obiedzie mąż mów do żony:
- Kochanie, gdybyś nauczyła się wreszcie gotować, moglibyśmy się
obyć bez kucharki.
- A gdybyś ty nauczył się uprawiać seks, moglibyśmy się obyć bez
ogrodnika - odpowiada żona.
- Coś ty taka zmarnowana?
- pyta przyjaciółka góralkę.
- Nie uwierzysz, co mi się przytrafiło trzy tygodnie temu - odpowiada
ona. - Szał sobie lasem, a tu nagle zza drzewa wyskoczył ogromny
niedźwiedź. Złapał mnie, a potem niecnie wykorzystał.
- I co było dalej?
- Nic. I właśnie w tym sęk. Nie pisze, nie dzwoni...
Młoda kobieta krzyczy do telefonu:
- Młody, zamaskowany mężczyzna próbuje wejść przez okno do mojego pokoju.
- Bardzo mi przykro, ale źle się pani połączyła. To nie jest policja, ale
straż pożarna.
- Właśnie dlatego do was dzwonię. On potrzebuje drabiny!

- Wiesz, Zdzichu, kiedy wychodziłam za ciebie za mąż, musiałam
być ślepa i głucha - mówi żona do męża po kilkunastu latach małżeństwa.
- Widzisz, kochanie, z jakich poważnych chorób cię wyleczyłem - odpowiada jej małżonek z czarującym uśmiechem.
- Pytałeś żonę, co chce na imieniny?
- Nie. Chcę jej zrobić niespodziankę, to zawsze taniej.
Mąż do żony przy świątecznym obiedzie:
- Architekci ukrywają swoje błędy pod cegłami, a ty każdą swoją pomyłkę zalewasz majonezem
- To straszne! Moja żona domaga się pieniędzy rano, w południe
i wieczorem.
- A cóż ona robi z taką masą pieniędzy?
- Nie wiem. Nic jej nie daję
- Proszę mi zapakować te 3 chusteczki do nosa, mam zamiar podarować je żonie.
- Chce pan zapewne zrobić jej niespodziankę?
- O tak! Ona przecież liczy, że dostanie futro z lisów
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na marzec 2020!!!
Mercedes-Benz C 180 Coupe AMG-line Leder
LED Navi e-Sitze Park
Zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, elektr. immobiliser, ABS, nawigacja,ogrzewanie
siedzenia, czujnik deszczu, Bluetooth, komputer
pokładowy, elektrycznie ustawiane fotele, zestaw
głośnomówiący, wielofunkcyjna kierownica, czujnik
zmierzchu, czujniki parkowania.
RATY od
299 €/mies.

RATY od
300 €/mies.

Cena: 27.480 €

BMW X6 xDrive30d Sport-Paket Leder LED
Navi StandHZG
Elektr. podnośniki szyb, wspomaganie, ABS, ESP
(stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie
postojowe, podgrzewane siedzenia, czujnik deszczu,
sportowe fotele, Sportpaket, Bluetooth,Komputer
pokładowy, elektrycznie ustawiane fotele, HeadUp Display, wielofunkcyjna kierownica, czujnik
zmierzchu, światła przeciwmgielne, kontrola trakcji,
USB, czujniki parkowania.

Skoda Superb Comfort 1.4 TSI
Zamek centralny, elektr. szyby, wspomaganie, ABS,
ESP (stabilizacja toru jazdy), podgrzewane siedzenia,
czujnik deszczu, elektr. lusterka, komputer pokładowy,
odtwarzacz CD, czujnik zmierzchu, światła przeciwmgielne, kontrola trakcji.

Cena: 10.670 €

RATY od
119 €/mies.

RATY od
169 €/mies.

Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro Leder Navi
StandHZG All
Zamek centralny, elektr. szyby, elektr. immobiliser,
wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie postojowe, podgrzewane siedzenia,
czujnik deszczu, sportowe fotele, Bluetooth, komputer
pokładowy, odtwarzacz CD, wielofunkcyjna kierownica,
czujnik zmierzchu, światła przeciwmgielne, kontrola
trakcji, system start-stop.

Cena: 15.980 €

Cena: 28.980 €
Renault Megane III Grandtour Limited 1.5 dCi
110 FAP EUR
Zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, elektr. immobiliser, wspomaganie, ABS, Bluetooth, komputer
pokładowy, zestaw głośnomówiący, światła przeciwmgielne, kontrola trakcji, system start-stop, relingi dachowe.

RATY od
99 €/mies.

Cena: 7.490 €

RATY od
139 €/mies.

Cena: 20.990 €

Cena: 12.980 €
Mazda 6 2.0 Sports-Line Xenon Dyn. Kurvenlicht
PDCv+h
Zamek centralny, elektr. szyby, elektr. immobiliser,
wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy),
podgrzewane siedzenia, czujnik deszczu, elektr. lusterka, sportpaket, Bluetooth, komputer pokładowy,
wielofunkcyjna kierownica, światła przeciwmgielne,
kontrola trakcji, czujniki parkowania.

Renault Trafic Kasten L1H1 2,7t Komfort Euro 6
Wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy),
nawigacja, filtr cząstek stałych, elektryczne szyby,
bluetooth, klimatyzacja.

RATY od
219 €/mies.

Ford Mondeo Titanium X 2.2 TDCi Leder Navi
Keyless eZamek centralny, elektr. szyb, elektr. immobiliser, wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, podgrzewane siedzenia, czujnik deszczu, sportowe
fotele, elektr. lusterko, Bluetooth, komputer pokładowy,
odtwarzacz CD, elektryczne fotele, wielofunkcyjna kierownica, czujnik zmierzchu, światła przeciwmgielne,
kontrola trakcji, USB, czujniki parkowania.

RATY od
139 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

Cena: 12.980 €

aut.

www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl
Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!
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p. Cezary Szulc

Tel.: 769923-25

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ
Jedyna tego typu firma w Niemczech. Co nas wyróżnia ?

tradeoffice24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +48 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
office@tradeoffice24.com
www.tradeoffice24.com

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 firmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji
i przedstawicielstw firm z Polski Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.

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

APARTAMENTY I MIESZKANIA
nad morzem - od 49.000 €

Zakup bez prowizji oraz bez podatku od dewelopera.
Na życzenie wynajem. Stopa zwrotu od 5,5%-7,5 %/rok.

Tel.: 0160 155 0510, www.javell-immobilien.de

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

Tel.: 0 151 22334533
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

Alte Roland
Apotheke

Apotheke
am Antonplatz

Apotheke am
Anton-Saefkow-Platz

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

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

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

zapraszamy w godz.:

pn.-pt. 9-18, sob 9-16
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DOJAZD AUTEM OD DONAUSTR
U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN
LUB BUS 104

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

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

