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Kochani Czytelnicy i Ogłoszeniodawcy, 
życzymy Wam by te Święta Wielkanocne były dla Was zdrowe 

bez względu na to czy spędzacie je w samotności, czy w gronie domowników. 
Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Damy radę!! 

Ważne by dbać o siebie, by nikt nie poczuł się osamotniony. Pamiętajmy o ludziach samotnych. 
Jeden telefon to tak niewiele a czasem bardzo dużo.

Kwietniowe wydanie KONTAKTÓW będzie można czytać na stronie www.kontaktz.org, FB, 
a na życzenie prześlemy wersje PDF na skrzynkę mailową. 

Wersję papierową dostarczymy tam gdzie będzie to możliwe. To nie może trwać wiecznie, 
wierzymy, że już niedługo wrócimy do normalnej pracy. 

Trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i jak tylko to możliwe zostańcie w domach.
 

Ściskamy Was mocno, pozdrawiamy i życzymy optymizmu i wiary w lepsze jutro 

Kontakt z nami:
www.kontakty.org • webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632 • tel.: 030 4163603 • kom.: 0176 21137428 • kom.: 0178 6990385 

Uwaga!
wszystkie drobne ogłoszenia od osób, które poszukują pracy, zamieszczać będziemy 

bezpłatnie w miesiącu maju i czerwcu. 
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Drodzy Czytelnicy i Sympatycy „Kontaktów”!
 
Ciężkie czasy nastały. Z niepokojem i troską oddajemy 
w Wasze ręce najnowszy numer naszego pisma. Świą-
teczny, ale będą to Święta inne od poprzednich. Zapewne 
często przeżywane w samotności, w odizolowaniu. Nasze 
stoły będą skromniejsze, nie pójdziemy z koszykami do 
święcenia. Ale to nie znaczy, że nie możemy ich przeżyć 
prawdziwie głęboko. A może właśnie jest przeciwnie: epi-
demia, to, że świat stanął, to, że nie możemy robić różnych 
rzeczy, które wcześniej robiliśmy - może właśnie to wszyst-
ko uzmysłowi nam, jak dużo mieliśmy i tego nie doceniali-
śmy, ale też zobaczymy wyraźnie, co było bez sensu, czego 
było za dużo, jak bardzo byliśmy w biegu nie zauważając 
tylu rzeczy i osób wokół nas. A więc teraz mamy szansę 
na dotarcie w głąb siebie, zobaczenie ludzi w potrzebie, 
udzielenie pomocy, poproszenie o nią. Jesteśmy w tym ra-
zem. Czas na solidarność.
 
Papież Franciszek ostatnio powiedział: „Musimy myśleć 
o tym, że nadejdzie czas jak po wojnie. Nie będzie więcej 
‚innego’, ale będziemy ‚my’. Bo z tej sytuacji możemy wyjść 
tylko razem”. Papież zaapelował też o budowę „prawdzi-
wej solidarności”. „Słowami-kluczami, by zacząć od nowa, 
będą: korzenie, pamięć, braterstwo i nadzieja” - oświad-
czył papież.
 
Z całego serca polecamy waszej uwadze felieton Anny Bu-
rek o bliskości. „To chyba słowo ostatniego miesiąca. Bli-
skość. To, czego powinniśmy unikać. Bliskość. To, czego 
tak bardzo nam brak. Bliskość. To, czego tak bardzo się 
oduczyliśmy w dobie życia wedle zasady: szybciej, więcej, 
mocniej, pełniej. Bliskość. Słowo klucz, które do tej pory ko-
jarzyło mi się jedynie z intymnością. Dziś – paradoksalnie 
– powoli staje się moją codziennością.” - pisze felietonist-
ka. Co za czasy! Unikać kontaktów, by zostać w kontakcie. 
Tytuł naszego magazynu również nabiera dodatkowego 
znaczenia. Nasz miesięcznik tym razem może zastąpić 
kontakt fizyczny, będąc dowodem na ogromną potrzebę 
bliskości właśnie.
 
Tym z Was, którzy się boją, a zapewne wszyscy mamy oba-
wy i odczuwamy różne niepokoje, dobrze zrobi tekst Anny 
Marii Włodkowskiej. „Dziś, w obliczu epidemii, przeciw-
ko której przyszło nam walczyć, przeżywamy szczególnie 
mocno lęk i obawę przed nieznanym. Jesteśmy zmuszeni 
szybko dostosować się do nowych sytuacji, zapewnić po-
czucie bezpieczeństwa naszej rodzinie i być na tyle silnym, 
aby przeżyć wszystkie oblicza codzienności z kilkoma oso-
bami najbliższych, z którymi zostaliśmy zamknięci na kwa-
rantannie. Kiedy świat staje się nieprzewidywalny, każdy 
w nas potrzebuje jakiejś pewności, oazy, przystani, w któ-
rej może się schronić. Teraz kiedy mamy na to czas, a wręcz 
jesteśmy do tego zmuszeni, spróbujmy odnaleźć naszą bez-
pieczną wyspę”. Do autorki można napisać. Obiecuje, że 
odpisze na każdy list: amw.kontakty@gmail.com.
 
No i bądźmy dla siebie dobrzy. W przetrwaniu na pewno 
pomogą dobre potrawy. Nasz kontaktowy kucharz Bogu-
sław Sypień dba o nas też w ten trudny czas. A zatem pu-
blikujemy obłędne przepisy na zrazy polskie zawijane oraz 
kurczaka tymiankowego świątecznego. A na specjalne ży-
czenie powtórka z rozrywki: przepis na sałatkę nicejską. 
Palce lizać (oczywiście najpierw przed gotowaniem dobrze 
je umyjmy!!!)
 
Spokojnych i pięknych Świąt Wielkanocnych!
 
Życzy
 
Redakcja
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P O L S K I  D I S C O  B A R  

A R I Z O N A
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

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

Ze względu na epidemię koronawirusa od 17 marca 
odwołane są wszystkie msze święte 

z udziałem wiernych, 
nabożeństwa, liturgia Wielkiego Tygodnia i uroczystość 

Zmartwychwstania Pańskiego, święcenie pokarmów, 
oraz spotkania wszystkich grup formacyjnych, 

a także lekcje religii i języka polskiego.
 

 W ciągu tygodnia jesteśmy do Waszej dyspozycji 
w godzinach otwarcia biurach od 10.00 do 13.00, 

a w środę również od 15.00 do 17.30. 

W ważnych spraw prosimy dzwonić, 
tel.: 030/ 752 40 80 
lub pisać do PMK: 

pmk@pmk-berlin.de.

STARY – NOWY  ZARZĄD POLSKIEJ 
RADY WYBRANY 

Trzydziestoosobowe grono prezesów i najbardziej aktywnych 
działaczy polonijnych w Berlinie potwierdziło zaufanie do prze-
wodniczącego i członków Zarządu Polskiej Rady i wybrało niemal 
jednogłośnie dotychczasowy Zarząd na kolejną kadencję. Stary-
-nowy Zarząd Polskiej Rady wzmocni na stanowisku sekretarza 
Izabela Modrzejewska. Komisję Rewizyjną poprowadzi w nowej 
kadencji członek-założyciel Polskiej Rady Georg von Borzestow-
ski. Wspierać go będą Beata Bachanowicz oraz Jan Tyburski.

W pierwszą niedzielę marca przewodniczący Pol-
skiej Rady Związku Krajowego w Berlinie Ferdy-
nand Domardzki zwołał wynikające ze statutu ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze Związku.

Na zebranie przybyli delegaci organizacji członkowskich, naj-
starszych i najdłużej działających organizacji na terenie Berlina. 
Jako organizacja parasolowa Rada Polska w Berlinie skupia 11 
organizacji i zgrupowań działających we wszystkich dziedzinach 
życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego stolicy Nie-
miec. W myśl statutu w zależności od liczby członków organiza-
cje członkowskie Rady dostają od jednego do trzech mandatów 
uprawniających do udziału w głosowaniu. 

Program zebrania przewidywał sprawozdanie z działalności me-
rytorycznej i finansowej Zarządu za lata 2017-2019. 

W swoim sprawozdaniu przewodniczący Rady zdawał sprawę 
z organizacji i przebiegu sztandarowych projektów Polskiej Rady 
w Berlinie: Koncertu Noworocznego i Gali „Najlepszy z Najlep-
szych”, Dnia Polonii, festynu jesiennego „Zabawa bez Granic”, 
Balu Polonijnego, Wigilii Polonijnej. Wymieniał także te działa-
nia, które wynikają z aktualnego kalendarza historycznego czy 
politycznego jak np. składanie kwiatów na grobach poległych 
żołnierzy pierwszego września i czy ósmego maja, otoczenia 
opieką grobów polonijnych w listopadzie, składanie kwiatów dla 
ofiar obozów nazistowskich w Ravensbrück czy Sachsenchau-
sen w rocznice ich oswobodzenia lub uroczyste posiedzenie 
Senatu i Sejmu RP w Lublinie z okazji 450 lat unii lubelskiej, 
uroczystości z okazji 100-lecia Niepodległej czy Dnia Kobiet oraz 
udział w kongresach i konferencjach organizowanych dla Polonii 
i przez Polonię. Z satysfakcją wskazywał na fakt, iż przez polity-
ków w Niemczech Polska Rada w Berlinie postrzegana jest jako 
ważna i prężna organizacja reprezentująca interesy Polonii i Po-
laków w Niemczech. Wyraził podziękowania Zarządowi za dobrą 
wzajemną współpracę a członkom za dotychczasowe wsparcie 
pracy Zarządu. Za wsparcie finansowe podziękował Departa-
mentowi ds. Polonii i Polaków na świecie MSZ, Ambasadzie RP 
w Berlinie, Fundacji Polsko-Niemieckiej i Fundacji Wspierania 
Polaków na Wschodzie oraz Urzędowi Pełnomocnika ds. Kultury 
i Mediów Rządu Federalnego Niemiec oraz wyraził nadzieję na 
dalszą dobrą współpracę. Nowo wybrany Zarząd Polskiej Rady 
w Berlinie podtrzymał gotowość organizowania dotychczaso-
wych projektów i zapowiedział realizacje nowych. 
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  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

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

  Zakres zainteresowań m. in.:

   • prawo rodzinne
   • prawo związków partnerskich
     (Lebenspartnerschaften)
 
  • prawo cywilne 
  • prawo spadkowe

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Lauterstr.14/15,12159 Berlin przy Breslauer Platz

.  30 9  778-0, Fax -9, Tel : (0 ) 6 2 09 info@liczbanski.de

PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

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

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

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

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

E-Mail: info@strafverteidiger-dr-matthies.de
www.strafverteidiger-dr-denis-matthies.de 

Tel.: 030-40 36 77 380  I  Fax: 030-40 36 77 381
Kancelaria prawna Adwokat Edyta Koryzna LL.M

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

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

Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 787 738 670
E-mail: ra-koryzna@gmx.de

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

www.radcaprawny-anwalt.eu
Tangastr. 8A ▪ 13351 Berlin ▪  poradyprawne@gmx.net

rozliczenia roczne, księgowość, zakładanie, 
prowadzenie, likwidacja firm, Insolvenz, Kindergeld, 

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Boguslaw Gierak 
Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt
 

Mobil: 0176 204 92 834 ▪ Tel./ Fax: 030 303 47 808 / 890
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin; 
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de
Natalia M. Pospieszna 

Rechtsanwältin
Joanna Dyczkowska-Bartkowiak

Rechtsanwältin

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

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

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


+49 (0) 163 9287 373

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

www.polski-adwokat-berlin.de

PORADY W JĘZYKU 
NIEMIECKIM I POLSKIM

Nürnberger Str. 49, 10789 Berlin
Tel. Nr.: (030) 48 82 57 48

matuschewski@ra-matuschewski.de 

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03  
Fax: +4930 / 611 19 05

E-mail: stefan.nowak@t-online.de

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

Mobil: 0179 / 395 03 27
e-mail: Raslabik@t-online.de
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mgr prawa Artur Balon udziela czytelnikom Kontaków 
bezpłatnych porad prawnych z prawa polskiego
w poniedziałki w godz. 20.00-21.00
pod tel.: 030 439 24611

Porady z prawa polskiego i niemieckiego

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

T(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. iergarten)
tel.: 030/682 31 107 
 fax: 030/68231108

kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de, www.kupisz.de

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

Peter Kupisz• prawo karne i drogowe
• prawo rodzinne
• prawo pracy
• prawo gospodarcze
• rozliczenia podatkowe 
  i księgowość

KANCELARIA ADWOKACKA
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Mieszkam w Berlinie. Stwierdzono u mnie trwały uszczerbek na 
zdrowiu i mam trwałą grupę upośledzenia. O tym fakcie nie poin-
formowałem pracodawcy. Czy z tego powodu muszę spodziewać 
się jakichś poważnych konsekwencji prawnych?

Osoba ciężko upośledzona nie jest zobowiązana informować praco-
dawcę o tej właściwości (ustawa z dnia 1.07.2007, § 81 ustęp 2 SGB 
IX). Z drugiej strony ten fakt niewiedzy pracodawcy może być dla nie-
go w pewnych okolicznościach i korzystny, nawet jeśli musi on płacić 
opłatę wyrównawczą w przypadku niezatrudniania inwalidów, ponie-
waż wtedy nie musi on przyznawać pracownikowi dodatkowego urlopu 
85 dni stosownie do § 125 ustęp 1 SGB IX – niemiecki kodeks socjal-
ny) i pracodawca nie musi urządzać dla niego specjalnego stanowiska 
pracy. Zatrudnianie ciężko upośledzonych pracowników przewidziane 
jest dla zakładów, które zatrudniają przynajmniej 16 pracowników. Je-
śli pracodawca w niewiedzy wymówi stosunek pracy pracownikowi, to 
pracownik musi w terminie 3 tygodni poinformować o tym pracodawcę 
(Bundesarbeitsarbeitsgericht, wyrok z 12.01.2006, sygnatura akt: 2 
AZR 539/05) oraz wnieść w tym samym terminie do sądu pracy pozew 
o ochronę stosunku pracy (Kündigungsschutzklage).

Chciałbym przyspieszyć przed niemieckim sądem postępowanie 
administracyjne w mojej sprawie. Co mogę w takiej sytuacji zro-
bić?

W pierwszym rzędzie należałoby spróbować nawiązać kontakt z pro-
wadzącym sprawę sędzią. Gdyby to okazało się niemożliwe, to wska-
zane by było skierowanie do prowadzącego sprawę sędziego pisma 
(lub pism) w sprawie. Pismo takie ma tę zaletę, że sprawa ponownie 
trafia na stół sędziego, co może spowodować jej przyspieszenie. Jeśli 
jednak sąd nie jest w stanie w zadowalający sposób wyjaśnić zwłoki 
w sprawie, to strona procesowa może skorzystać z prawa złożenia 
skargi na sędziego (Dienstaufsichtsbeschwerde, względnie Verfassun-
gsbeschwerde w niektórych krajach związkowych).  Zanim skorzysta-
łoby się z tego środka, należałoby jednak rozważyć, czy rzeczywiście 
przyniesie on zamierzony skutek. Często zdarza się bowiem, że nie 
przynosi on skutku, a jedynie złości sędziego. Ponadto może  wręcz 
wydłużyć postępowanie w sprawie, gdyż akta sprawy muszą znowu 
zostać skierowane do sądu wyższej instancji. W przypadku, gdy z po-
wodu przewlekania się sprawy istnieje zagrożenie doznania uszczerb-
ku materialnego albo utraty praw, wystąpić można do sądu o wydanie 
tymczasowego zarządzenia w sprawie (tzw. vorläufige Entscheidung). 
W niektórych przypadkach może być też wskazane wycofanie z pozwu 
spornych lub skompilowanych części roszczeń.

Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji w prawie polskim?

Najważniejsze skutki orzeczenia separacji to m.in.:
a) powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej – co skut-

kuje możliwością żądania przez każdego z nich podziału majątku, 
który był objęty wspólnością ustawową (na wniosek każdego z mał-
żonków sąd może w wyroku orzekającym separację dokonać po-
działu majątku wspólnego)

b) niemożność zawarcia małżeństwa przez małżonków pozostających 
w separacji

c) zobowiązanie do wzajemnej pomocy (o ile wymagają tego względy 
słuszności

d) małżonkowie nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy oraz tra-
cą uprawnienie do zachowku

e) w wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga o władzy rodziciel-
skiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz 
orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do 
ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka

f) sąd orzeka – jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie – tak-
że o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego 
w nim zamieszkiwania małżonków żyjących w separacji

g) separacja nie powoduje ustania małżeństwa.
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TŁUMACZE

Zygmunt J. Piątosa
Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

Tłumaczenia ważne także w Polsce !
Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69

Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

Wszystkie tłumaczenia / w tym też z dziedziny podatkowej 
(np. niemieckie zeznania podatkowe) i księgowości firm / Pomoc 
w urzędach, innych sprawach, również w USC – przystępne ceny 

i krótkie terminy wg. uzgodnienia
13057 Berlin – Hohenschönhausen,  Warnitzer Str. 19 

tel./fax: (030) 9285418, mobil: 0175-4577113,  e-mail: info@marionfalk.de

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

POLSKI           NIEMIECKI            ANGIELSKI
mgr RENATA LEHMANN 
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
Tel. 498 71 890, 0179/15 888 54
Hausotterstr. 31 A, 13409 Berlin
Berlin-Reinickendorf (U 8)
U-Bhf. Franz-Neumann-Pl.
Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

TEL.: 2170679 LUB 0163 7385314
artur.kolasinski@yahoo.de

PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-
150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

WILMERSDORF

ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

  POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI 

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

Tel.:   0178 1585057

mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA - tłumaczka przysięgła
akty USC, świadectwa, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe

tel. 01639805226,  e-mail: z.karnetzka@t-online.de
Mellener Str. 6, 12305 Berlin  S2 Bhf Lichtenrade

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

akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 95, 13409 Berlin-Reinickendorf 

Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125
Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: info@maluski.de

Mgr Ewa Lüders
Hettnerweg 26, 13581 Berlin - SPANDAU
Tel.: 3 31 67 31 lub 0 173 2 05 70 92

DOROTA CYGAN
tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)

Hoeppnerstr. 121, 12101 Berlin
Tel.: 0177 78 42 993, e-mail: dorota_cygan@yahoo.de

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy                
tel.: 030 814 93 668       kom. 0152 226 79 474      

fax: 030 21978655   golabek-alberth@vodafone.de 
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln   

Tłumaczenia ekspresowe i pomoc 
w kontaktach z urzędami, policją i sądami

mgr Małgorzata  KUSZAK 
tłumaczka przysięgła 

Merlinweg 10, 13465 Berlin (Frohnau)
tel.: 030 - 401 61 10 © kom.: 0172 – 318 63 58

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de

Tel.: 030/24721362

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

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

Tłumacz
przysięgły

języka polskiego
dla sądów

i notariuszy
Berlina

Tłumaczenia ekspresowe

Rochstrasse 9
10178 Berlin

Faks: 030/2410971

NISKIE CENY !!! KRÓTKIE TERMINY !!!

Tłumacz przysięgły
KATARZYNA WEBER

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

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
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Bartosz Drajling 
Doradztwo Ubezpieczeniowe

Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin
Tel.: 0152 579 54 514 
Fax.: 030 922 83087 

Mail: drajling.finanz@web.de
www.drajling-finanz.com 

WARTO WIEDZIEĆ
Alicja przegląda się w nowym lustrze  
czyli co powie stara mapa i co myśli 
o pieniądzu historia? 

Mapa Piri Reisa i odkrywanie nowych rzeczy.

W 1929 roku odnaleziono pewien artefakt, 
a mianowicie mapę naszych kontynentów 
sporządzoną w 1513 roku przez admirała tu-
reckiej floty Piri Reisa. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, iż mapa ta zawierała 
identyczne z dzisiejszymi kontury kontynen-
tów, który to poziom wiedzy kartograficznej 
osiągnęliśmy stosunkowo niedawno, korzy-
stając ze zdjęć satelitarnych. Najbardziej za-
gadkowe jest jednak to, iż obok linii konturów 
Afryki czy też Ameryki na mapie uchwycona 
była północna linia brzegowa i spora część 
lądu Antarktydy, kontynentu odkrytego w XIX 
wieku. Żeby postawić kropkę nad „i“, trzeba 
zaznaczyć, że północna linia brzegowa jest 
pod lodem i dopiero dziś udało nam się ją tak 
dokładnie zmierzyć za pomocą najnowszych 
technologii. Geologicznie stwierdzono brak 
pokrywy lodowej w tej części lądu ok. 4.000 
lat temu. Oficjalna szkoła twierdzi, iż pokry-
wa czapy lodowej ma wiek ok. 1 mln lat.

Czemu to takie ważne?

Przy dzisiejszej tendencji dokonywania wy-
borów „na skróty“ i braku wyobrażenia re-
alnej wielkości rynku, klientowi wydaje się, 
że nie ma więcej alternatyw od tych kilku pre-
zentowanych, które widzi się na co dzień. Tak 
jednak nie jest. Opcji mamy o wiele więcej, 
niż przypuszczamy. Dlatego też staramy się 
pomóc klientom poruszać się w tym gąszczu, 
tłumaczyć i edukować, a także znaleźć to, 
czego szukają. Matematycznie sprawdza-
my efektywność produktu, niezależnie od 
oficjalnych reklam i twierdzeń. Sprawdzamy 
i filtrujemy rynek, dobierając indywidualnie 
klientowi ubezpieczenia lub produkty finan-
sowe skrojone do jego potrzeb. Współpra-
cujemy zawsze z kilkunastoma wyselekcjo-
nowanymi partnerami i firmami ubezpiecze-
niowymi, ponieważ żadna firma na rynku nie 
ma wszystkich produktów idealnych, a tylko 
wybrane ich gałęzie. Dlatego tak ważne jest 
zdanie sobie sprawy z różnicy pomiędzy 

trendami (bo inni też tak mają) a realnym 
czynnikiem (chcę płacić rozsądnie za dobrą 
jakość).

Co powie woda?

Jaki jest wpływ księżyca na ruchy oceanu 
i wody, wie każdy ze szkoły podstawowej. 
Rozszerzonej jednak wersji tej wiedzy już 
nie posiadamy. Mało kto jednak zdaje sobie 
sprawę, że gdy podczas pełni księżyca ści-
namy drzewo jako budulec na dom, nabywa 
ono cech sprężystości - jest niepodatne na 
ruchy tektoniczne ingerujące w pracę ścian 
takiego budynku, a ponadto staje się natu-
ralnie zaimpregnowane i niepalne do bardzo 
wysokich granic temperatur. Wszystko tylko 
dzięki temu, iż woda podczas pełni księży-
ca, wędrując kanalikami wewnątrz wzdłuż 
drzewa, wypełnia je całkowicie, działając 
podobnie jak przypływy, według zasady przy-
ciągania. Wszystko zatem zależy od właści-
wej pory i zebranych narzędzi. Jeśli myślisz 
o kupnie lub budowie domu, warto wybrać 
w tym celu odpowiednią porę, zaplanować 
i poszukać odpowiednich instrumentów fi-
nansowych, które nam realizację tego celu 
umożliwią.

Solidne podstawy domu jako takiego, za-
czynają się dużo wcześniej, niż na desce 
kreślarskiej architekta. One powstają w pro-
cesie doradztwa kredytowego, badania zdol-
ności finansowych klienta i zabezpieczenia 
jego interesów, a tym samym bezkolizyjnej 
spłaty – względnie wcześniejszej spłaty – 
zaciągniętej linii kredytowej. My dodatkowo 
porównujemy ok. 120 banków zarówno pod 
kątem kredytów prywatnych, jak i na po-
trzeby kredytów hipotecznych, aby również 
zapewnić klientom jak najlepsze warunki.

Trudny proces myślenia jasno

Obecnie sporo jest niedopowiedzeń lub 
niekoniecznie dobrze zakorzenionych w na-
szych umysłach pojęć, które chociażby samą 

nazwą wprowadzają w błąd. Mam na przy-
kład na myśli tzw. „porównywarki interneto-
we“. Tu miejsce w rankingu wyznacza liczba 
polubień produktu, a niekoniecznie jego 
merytoryczna jakość. Samo porównywanie 
zawarte w nazwie ogranicza się do zestawie-
nia kilku/ -kilkunastu produktów i wyszczegól-
nienie jednego, dwóch lub trzech kluczowych 
świadczeń – highlightów, co porównaniem 
raczej ciężko nazwać, a z pewnością uznać 
je za mocno niepełne i niekoniecznie mia-
rodajne.

A jak to w końcu jest z tym jasnym myśle-
niem w ciemnych czasach ?

• Jakie jest największe kłamstwo, które sły-
szałeś?

• To nie takie proste.
• Co nie jest proste?
• To jest to kłamstwo. „To nie jest takie pro-

ste”. Wszyscy ci to w kółko powtarzają.
• A jak jest na prawdę?
• Że to proste. Przestajesz ich słuchać, za-

czynasz robić swoje i stwierdzasz, że to 
proste. ... i zawsze było.

/Vincent Pazienza, profi-bokser, 1990/

Co powie woda cz. 2

Woda posiada też niesamowitą umiejętność 
pamięci komórkowej oraz przenoszenia 
emocji. Fakt ten został odkryty przez ro-
syjskich naukowców i wielokrotnie od tego 
czasu potwierdzony.  Nabywając swoistych 
właściwości, woda przekazuje je dalej, wpły-
wając tym samym na nowe środowisko. Po-
dobnie jak woda pomagamy w dostarczaniu 
lepszych i pozytywnych rozwiązań i mó-
wiąc o dodatnim bilansie, często mamy tu na 
myśli rentowność produktu.

Filozofia pieniądza

Posiadanie pieniędzy a kwestie ducho-
we i moralne doskonale ilustruje przekład 
wypowiedzi zaczerpniętej z Nowego Te-
stamentu, gdzie sam Jezus odpowiedział 
kiedyś uczniom na pytanie - czy pieniądz 
jest dobry, czy zły? W odpowiedzi prosto 
i przejrzyście wytłumaczył, że pieniądz jest 
neutralny. Wszystko zależy od tego, w jaki 
sposób i w jakim celu się go użyje. Używaj-
my zatem dobrze pieniędzy i starajmy się ich 
niepotrzebnie nie tracić, dobierając do swo-
jego życia tylko pasujące puzzle.
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Rabenstr. 35, 13505 Berlin 
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 208475776

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Dipl.-Kfm

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

Tel/Fax.: 030 398 84 670
Mobil: 0151/ 17890903

Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Gewerbe bez stałego 
meldunku 

Steuernummer, księgowość miesięczna i roczna, meldunek firm
bez stałego zameldowania w Berlinie, Kindergeld, handel w e-bay,

pisma, EKS, rozliczenie z skarbówką, zwrot Vat,
Businessplan dla Jobcenter, płace pracowników.

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Tel.: 0176 98550855

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski
specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%   

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Versicherungsfachmann (IHK)
Tel.:   030/ 5165229-0

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony 
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych
e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

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

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

Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy

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

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

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

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

Gewerbe-Service, Dipl.-Ing. Peter Hoffmann 
Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

 Tel.-DE: +49-152-18214530, Tel.-PL: 666-994-177
E-mail: GewerbeService@onet.eu

•
 
Gewerby bez meldunku i od ręki

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

•
 Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom •
 Kindergeld (204 €/mies. na dziecko)

Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin 

Steuer-Nummer i Freistellung

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

       Zakładania i zarządzania firm w BRD i PL
                          - załatwiania wszelkich spraw urzędowych
                          - Consulting, frenching, licencji, patentu...
          Księgowości,problemów podatkowych
                           - też przy współpracy ze Steuerberaterem ...
   Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

Robert Koszewski   Dipl. Betriebswirt
Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,
e-mail: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91,  0171 570 52 44
Połączenie:       S8- Eichborndamm,
 U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221

BIURO SERWIS POLONEZ

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

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

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

Renciści pytają, doradca 
rentowy odpowiada

NAUKA / PRACA

Potrzebujesz pieniędzy? Mamy coś dla Ciebie!
Rozpocznij pracę w Ingram Micro jako pracownik magazynu.
Jeśli nie chcesz podejmować pracy na dłużej, jesteśmy w stanie zaoferować Ci krótki okres wypowiedzenia.
Ponadto oferujemy umowę na pełen etat (pierwsza umowa na rok) oraz stałe wynagrodzenie w wysokości 
1738,75 Euro brutto (+25% dodatku za pracę 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

The Heartbeat of 
Logistic Services

Staramy się zapewnić naszym 
pracownikom najlepszą 

ochronę przed koronawirusem 
np. środki do dezynfekcji 
czy pomiar temperatury!

Mam częściową rentę z powodu niezdolności do zarabiania. Ak-
tualnie ukończyłem 63 lata. Urząd pracy wysyła mnie na pełną 
rentę, wobec tego, że nie mogę znaleźć pracy ok 15 godzin ty-
godniowo. Czy to jest dla mnie korzystne ?

Ażeby przejść na normalną rentę starczą trzeba znać przynajmniej 
jej przybliżoną wysokość na podstawie danych  zgromadzonych i za-
liczonych na indywidualnym koncie rentowym. Taką potrzebną nam 
wiedzę da próbne wyliczenie renty, o które możemy poprosić wła-
ściwą DRV. Na tej podstawie pozyska się konkretne dane, które da-
dzą nam do ręki argumenty, uzasadniające przykładowo ewentualną 
konieczność przesunięcia początku renty w celu ominięcia znanego 
potrącenia jej wysokości z tytułu wcześniejszego przejścia na rentę, 
czy też z powodu innych przyczyn, usprawiedliwiających koniecz-
ność doczekania do osiągnięcia odpowiedniego wieku rentowego 
itp. Mając te dane prościej jest uzyskać zrozumienie i akceptację 
urzędu pracy.

W mojej decyzji zaliczeniowej mam 40 pierwszych miesięcy 
uznanych jako „berufliche Ausbildung”,także po ukończeniu 
szkoły zawodowej, której ukończenie oznacza przecież zdoby-
cie konkretnego fachu? 

Należy wyjść faktycznie z założenia, że świadectwo szkoły zawo-
dowej  winno spowodować zaszeregowanie do  odpowiedniej grupy 
kwalifikacyjnej, w tym wypadku czwartej, bo taka jest definicja czwar-
tej grupy kwalifikacyjnej w jej części dotyczącej wykształcenia. Na 
przeszkodzie temu stoi często odnotowany w świadectwie pracy an-
gaż na wstępny staż pracy, który jest nadinterpretowany przez DRV 
jako przedłużenie procesu nauki zawodu, a nie pełne wykonywanie 
wyuczonego zawodu. 
 
Przedłożyłem przy wyjaśnianiu konta rentowego moją książecz-
kę ubezpieczeniową w potwierdzonej kopii. Teraz okazuje się, 
że moje 9 lat pracy w Polsce zaliczone jest w 5/6. A rzekomo 
przedłożenie książeczki ubezpieczeniowej ZUS zapobiega takie-
mu obniżeniu wartości zaliczenia?

Po bliższym wyjaśnieniu wyglądu oraz stanu potwierdzonej kopii 
omawianej książeczki okazało się, że brak jest w tej potwierdzonej 
kopii strony z personaliami, jak i dalszych wypełnionych stron, z wy-
jątkiem stron ze zdjęciem oraz z potwierdzonymi kolejnymi adresami 
zamieszkania. Ponieważ DRV czyli tutejszy Zakład rentowy nie mógł 
wobec tego stwierdzić  identyfikacji tej kopii, tzn. stwierdzić, czy na-
leży ona faktycznie do zainteresowanego, zaliczył  więc te lata przy 
użyciu ułamka 5/6.  Czyli przy wykonywaniu kopii tego rodzaju do-

kumentów należy zwracać uwagę, aby nie zabrakło w niej danych, 
potwierdzających identyfikację ich właściciela.

Mam dwie renty polską i niemiecką.Interesuje mnie połączenie 
ich obu, czyli konkretnie przeniesienie polskiej do Niemiec? Do-
daję, że renta polska wypłacana jest w związku z moim działa-
niem tam jako przedsiębiorca.

Niestety, nie ma takiej możliwości. Według zasadniczego systemu 
unijnego przy posiadaniu stażów pracy w kilku państwach EU zakład 
rentowy każdego z nich oblicza i wypłaca rentę z lat  pracy w swo-
im zakresie. Przejęcie polskiej wysługi lat pracy, o których rencista 
mówi, wypływa wyłącznie z zaszłości historycznych, które reguluje 
umowa polsko niemiecka z 1975 roku i późniejsza z 1990. Wymie-
nione bilateralne umowy odbiegają oczywiście od podanego gene-
ralnego rozwiązania unijnego. Zostały  one jednak zawarte na długo 
wcześniej aniżeli powstała Unia, a przede wszystkim zanim Polska 
weszła do Unii. 
Natomiast jeśli emerytura polska opiera się wyłącznie na latach dzia-
łalności prywatnej, to nie są one przejmowane przez tutejsze zakła-
dy rentowe. 

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00



| | KONTAKTY KONTAKTY12

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

opłata za godzinę wynosi 10,80 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 

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

wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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

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

Pielęgniarzy
Pedagogów

Zakres obowiązków
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Pomoc w codziennych czynnościach
Organizacja czasu wolnego
Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy

Oferujemy
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę na czas nieokreślony
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci �lar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwali�kacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów

Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne, 
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego 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

NAUKA / PRACA

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

Wallenroder Str. 1 Haus B

Nauczanie / Konsultacje językowe / Tłumaczenia
Niemiecki / Angielski / Polski

kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych
DaF - BAMF Zulassung

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

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

Ambulanter P�egedienst in Berlin sucht für 
Wohngemeinschaften oder ambulant im Wedding

auch Neueinsteiger

P�egefachkräfte (mwaid)
P�egehilfskräfte (mwaid) (Std.-Lohn 12,50 € + Zulagen) 

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

Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości Świąt 
Wielkanocnych. I czekamy na Twoje zgłoszenie!

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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NAUKA / PRACA

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

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

TEL. 0 30 / 72 01 88 40        FAX 0 30 / 72 01 88 41

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

oraz profesjonalne wykończenie domów, mieszkań,
biur i klatek schodowych.

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).

Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
(Online via Internet). Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

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

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

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

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!!!

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

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

Mężczyzna mieszkający w Berlinie, poruszający się na wózku 
inwalidzkim poszukuje opiekunki w wieku 30 – 45 lat. Poszukiwana 
kobieta z podstawową znajomością niemieckiego i nastawiona na 
dłuższą współpracę. Proszę dzwonić lub pisać Whatsapp: 
0049 178 5875724, email: rollieugen@gmail.com

Szukam pracy w Berlinie: sprzątanie biur, prowadzenie domu, opieka 
nad dzieckiem lub osobą starszą. Długoletnia praktyka Teilzeit ca.90 
Stunden lub do uzgodnienia. Uczciwa 64 lata fit – rencistka. 
Tel.: 030 70221106 lub 0178 6097040

Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, tel.: 030-97 89 36 72, mail: 
kontakt@hauselfen.com

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

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

Szukam pracy w Berlinie: manager projektów z doświadczeniem 
w branży sportowo-outdoorowej, ekoprojektach, marketingu 
internetowym i e-commerce dla B2B i B2C w niemieckich i polskich 
firmach, prowadzeniu szkoleń biznesowych po polsku i angielsku, 
tłumaczeniach ENG-PL. Tel.: (DE) +49 1522 381 7714 oraz (PL) +48 
502 485 286.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
für eine Seniorenwohnanlage im Bereich Rosenhof 

Berlin – Zehlendorf
Reinigungspersonal

Sozialversicherungsp�ichtig / Teilzeit
ca.23, 75 Std. pro Woche / Übertari�iche Bezahlung, 

Urlaubsgeld

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Böhme von

Mo. – Fr. in der Zeit von 08.00 – 13.00 Uhr zur Verfügung
Tel.: 0171 3031509
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Jesteśmy zmuszeni szybko dostosować się do nowych sytuacji, 
zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszej rodzinie i być na tyle 
silnym, aby przeżyć wszystkie oblicza codzienności z kilkoma naj-
bliższymi osobami, z którymi zostaliśmy zamknięci na kwarantan-
nie.

Każdy się boi. Każdy z nas przeżywa lęk na swój sposób. A w tych 
najtrudniejszych chwilach ważne, że możemy liczyć na naszych 
najbliższych. Pomyślmy o tysiącach osób, które umarły ostatni-
mi miesiącami w całkowitej samotności... Pomyślmy o milionach 
starszych osób, które są osamotnione bardziej niż przedtem. 
Spójrzmy na całe dobro, jakie mamy w naszej sytuacji. Nie jeste-
śmy pozostawieni sami sobie, jest wiele osób, które codziennie 
przychodzą nam z pomocą. Dziś pomyślmy szczególnie o leka-
rzach, pielęgniarkach i całej ekipie osób pracujących w szpitalach. 
To są nasi bohaterowie. A co najważniejsze, każdy z nas może 
im pomóc, zostając zamkniętym w domu. I wiem, że czasami ten 
najmniejszy wysiłek kosztuje nas najwięcej. Jestem osobą, która 
potrzebuje swoich codziennych działań do poczucia bezpieczeń-
stwa. Potrafię dostosować się do nowego kraju, nowej sytuacji, 
pod warunkiem, że stworzę szybko swoje rytuały, które powtarza-
ją się każdego dnia. Codziennie jem prawie to samo na śniadanie, 
mam swoją listę ulubionych dań, swoje ulubione programy telewi-
zyjne i odnajduję przyjemność w prostych rytuałach dnia codzien-
nego. Gdy jednak muszę zmierzyć się z sytuacją, która wywraca 
moje życie do góry nogami, totalnie tracę poczucie bezpieczeń-
stwa i przeżywam lęk. Wtedy myślę często o swoim rodzinnym 
domu i ulubionych chwilach ze swojego dzieciństwa. Jest to dla 
mnie wewnętrzna przystań, w której mogę nabrać sił, aby stawić 
czoła nowemu wyzwaniu.

Dziś, kiedy sama oczekuję mojego pierwszego dziecka, chciała-
bym mu dać bezpieczny świat, do którego będzie mogło się udać, 
kiedy tylko będzie potrzebowało. Bez względu na wiek. Zrobię 
wszystko, co mogę, by ofiarować mu bezpieczną przystań. Dar, 
który dali mi moi rodzice. Kiedy świat staje się nieprzewidywalny, 
każdy w nas potrzebuje jakiejś pewności, oazy, przystani, w której 
może się schronić. Teraz, kiedy mamy na to czas, a wręcz jeste-
śmy do tego zmuszeni, spróbujmy odnaleźć naszą bezpieczną 
wyspę. Piszcie, jestem dla Was i obiecuję, że odpowiem na każdy 
list: amw.kontakty@gmail.com.

Uważajmy na siebie, dbajmy o naszych najbliższych i odnajdźmy 
na nowo poczucie bezpieczeństwa w świecie, który daje nam nie-
pewność jutra.

Anna Maria Wladkowska

Świat, w którym czuję się 
bezpiecznie
Czasami chciałabym wrócić do lat dzieciństwa, 
ale kto by nie chciał? Dziś, w obliczu epidemii, 
przeciwko której przyszło nam walczyć, przeży-
wamy szczególnie mocno lęk i obawę przed nie-
znanym.
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KAUSA: pracujemy u podstaw

Anna Burek: Od czego zaczęło się funkcjo-
nowanie Punktu Projektowego KAUSA?

Uwe J. Schulte, Kierownik Projektu: Uff, to 
trudne pytanie i trzeba by je zadać założycielo-
wi projektu. Kiedy zacząłem pracę w KAUSA, 
istniała jakby jedna odnoga obecnego progra-
mu. Działania odbywały się pod nazwą STA-
Regio i miały na celu integrację rynku pracy 
w zakresie szkoleń zawodowych w kilku regio-
nach Niemiec. To był czas, w którym wiele mło-
dzieży nie otrzymywało podstawowego trenin-
gu zawodowego – sytuacja, chociaż jedynie 10 
lat temu, była zgoła odmienna od dzisiejszej. 
Rząd federalny, próbując to zmienić, zaczął 
zachęcać przedsiębiorców do angażowania 
się w projekt pod nazwą JOBSTARTER. Or-
ganizowano wtedy konkursy, w których można 
było zaproponować swoją koncepcję rozwią-
zania problemu. Właściwie nie było żadnych 
zasad co do aplikowania, żadnych formuł czy 
wskazówek – po prostu składało się swój pro-
jekt, a rząd decydował o tym, czy będzie mu 
przyznany grant czy też nie. Taki konkurs jed-
nak odbywał się co trzy lata i z każdą edycją 
coraz mocniej kształtował wyraźny kierunek, 
który miały obierać zgłaszane pomysły. Nam 
udaje się już od prawie 10 lat zmieniać oblicze 
tego sektora edukacji.

Anna Burek: No to od początku - na co 
przeznaczyliście pierwsze finansowanie?

Khalid Sharif, Koordynator ds. szkoleń:  
Kiedy zaczynałem pracę w KAUSA, to akurat 
trwał Projekt JOBSTARTER i nacisk był poło-
żony na organizację szkoleń zawodowych dla 
mieszkańców Berlina, pochodzenia tureckiego 
lub arabskiego. W ciągu ostatnich lat, od 2013 
roku, zmieniła się nieco nasza formuła – za-
częliśmy inaczej podchodzić do rozwiązywa-
nia tego samego problemu: zorientowaliśmy 
się, że zamiast skupiać się na liczbach i ilości 
wykonywanych zadań, musimy zastanowić się 
nad strategią naszych działań. Licząc na to, 
że uda się nam kontynuować pracę nad tym 
projektem dłużej niż przez trzy lata, postano-
wiliśmy podłożyć pod niego solidne podwaliny. 
Przede wszystkim, na początek zorganizowa-
liśmy ruch, który miał wywołać wilka z lasu – 
czyli naszą grupę targetową z domów. Wiele 
młodych osób mieszkających w stolicy Nie-
miec, ale niebędących oryginalnie stąd, ma 
problem z integracją ze środowiskiem miej-
skim. Pozostają pozamykani w swoich miesz-
kaniach, wraz z rodzinami, które wpoiły im taki 
sposób na życie – nie zawsze znają język, nie 
zawsze skończyły szkołę, a już nader często 
– niekoniecznie mają pomysł na to, co dalej. 
Ponieważ Niemcy jako państwo, nie pozo-
stawiają takich osób na lodzie, młodzi ludzie, 
obserwując takie zachowanie w swojej wąskiej 
grupie społecznej, nie widzą nic niepokojącego 
w życiu na garnuszku pomocy społecznej. Zor-
ganizowaliśmy więc wycieczki dla takich osób 
– odwiedzaliśmy zakłady przemysłowe, fabry-
ki, hale produkcyjne – wszelkie miejsca, które 
pomogłyby tej młodzieży zrozumieć, że takie 
zadania mogą być ciekawe, mogą być rozwo-
jowe, a co więcej – mogą okazać się pomocne 
w ich usamodzielnieniu się, w przeprowadze-
niu zmiany w ich dotychczasowej stagnacji 
powodowanej bardzo często  zamknięciem się 
na to, co nowe i swego rodzaju bezsilnością.

Anna Burek: Brzmi dość łatwo, jednak jak 
zachęcić kogoś, kto nie integruje się ze śro-
dowiskiem, do nagłej zmiany nastawienia?

O ile w Polsce sytuację przekwalifikowanego rynku pracy obserwuje-
my od niedawna, w Niemczech już kilka lat temu zauważono potrzebę 
szkolenia absolwentów szkół podstawowych w kierunku rozwoju zawodo-
wego, zamiast wysyłania każdego maturzysty na studia wyższe. O tym, 
jakie działania zostały poczynione w celu kształcenia osób wykluczonych 
w Berlinie opowiadają pracownicy Projektu KAUSA istniejącego przy BWK 
BildungsWerk GmbH.

Khalid Sharif, Koordynator ds. szkoleń: 
Cóż, zaczęliśmy od tego, co leży w kręgu zain-
teresowań każdego współczesnego młodego 
człowieka, czyli od rozrywki. Wykorzystując 
fakt, że wszyscy obecnie posiadają smartfo-
ny, tablety i chęć do zabawy, postanowiliśmy 
zorganizować coś na kształt miejskich podcho-
dów. Młodzież musiała zameldować się w róż-
nych zakładach przemysłowych i zapoznać 
z ich działaniem. Chodziło nam o to, by na 
początek młodzi ludzie ciągle mogli pozostać 
w strefie komfortu, ale i zrozumieć, że chcemy 
im wyjść naprzeciw. W ten sposób młodzież 
poznała możliwości, które dają im istniejące 
zakłady i przedsiębiorstwa. Myślę, że wielu 
osobom otworzyło to oczy i uzmysłowiło, jakie 
szanse na nich czekają. W tamtym czasie ofe-
rowanych było blisko 400 różnych treningów 
zawodowych, z których właściwie jedynie 10 
cieszyło się zainteresowaniem – to tylko po-
kazuje, na jaką skalę zaniedbywane jest za-
danie edukowania młodych na rynku pracy co 
do możliwości rozwoju. Ten projekt spotkał się 
z dużym poparciem fundatorów i okazał du-
żym sukcesem.

Anna Burek: Zmiana nastawienia młodzieży 
musi jednak nieść za sobą gotowość przed-
siębiorstwa na taką zmianę, prawda?

Khalid Sharif, Koordynator ds. szkoleń: No 
tak, to był drugi cel naszych działań – musie-
liśmy mieć pewność, że chętna do integracji 
będzie nie tylko młodzież, ale i ich potencjalnie 
przyszli pracodawcy. Trzeba było także przy-
gotować kadrę kształcącą. Równolegle więc 
do działań mających na celu wyciągnięcie 
młodzieży z domu, prowadziliśmy szkolenia 
i warsztaty dla trenerów, by na czas otrzymali 
kwalifikacje konieczne do kontynuowania pro-
jektu. To byli często fachowcy w swojej dzie-
dzinie, którzy jednak niekoniecznie potrafili, 
ze względów językowych lub braku doświad-
czenia, przekazać swoją wiedzę. Spotykając 
się z tymi ludźmi, widząc, jak wielką potrzebę 
na nowych, zdolnych pracowników, mają firmy 
produkcyjne, warsztaty, fabryki, etc. ustalili-
śmy, że to im głównie należy podać pomocną 
dłoń i to właśnie przedsiębiorców postawić 
w centrum naszych działań. Zapotrzebowanie 
tych zakładów na dobrych pracowników jest 
ogromne, jednak możliwości ich pozyskiwa-
nia – przy szeregu innych działań, a także przy 
strukturze ówczesnego rynku pracy – niewiel-
kie.

Dr. Mustapher Bouharras, Koordynator 
ds. szkoleń: Tutaj warto jeszcze wspomnieć 
o istotnej różnicy pomiędzy tymi dwoma stro-
nami projektu. Dużo łatwiej pomagać tym, któ-
rzy widzą potrzebę, niż tym, którym tę potrze-
bę trzeba najpierw uświadomić. Tak więc firmy, 
mając natłok pracy, mocno odczuwały brak 
wykwalifikowanych pracowników. Natomiast 
młodzież, która dotychczas siedziała w domu 
i obserwowała starsze pokolenia swojej rodzi-
ny również siedzące w domu, miała problem 
ze zmianą myślenia i poczuciem nagłego 
zewu zmiany. Obserwujemy to zresztą nadal, 
jednak już w obrębie samej grupy osób, któ-
re szkolimy zawodowo. Na początku swoich 
działań, projekt kierowaliśmy jedynie do osób 
o pochodzeniu migracyjnym, przez co rozu-
miemy – nie-niemieckim do trzeciego pokole-
nia wstecz. Od kilku lat obserwujemy wzrost 
zaangażowania uchodźców w nasz projekt, 
a co za tym idzie – coraz większa grupa osób, 
które pojawiły się w Berlinie niedawno, puka 

do naszych drzwi. Byliśmy zdumieni, widząc, 
jak wielka jest różnica pomiędzy zaangażowa-
niem, chęcią rozwoju, poprawy swojej sytuacji 
życiowej tych dwóch grup: tych, którzy wy-
chowali się w Berlinie, obserwując, że da się 
żyć, nie pracując i tych, którzy do tej pory byli 
aktywni zawodowo i nie z własnej woli musieli 
zacząć budować życie od nowa.

Anna Burek: Ilu osobom udało się w ten 
sposób pomóc w znalezieniu nowej ścież-
ki rozwoju?

Uwe J. Schulte, Kierownik Projektu: W sa-
mym projekcie przygotowawczym, o którym 
opowiadał Khalid, udało się nam podpisać 
około 500 umów na szkolenie zawodowe. 
Gdyby jednak podliczyć wszystkie osoby, któ-
rym do tej pory pomogliśmy w ten, ale także ja-
kikolwiek inny sposób, w rozwoju zawodowym, 
kierując je do zakładów pracy, to spokojnie 
można mówić o ponad 2000 takich sytuacji. 
Raz jeszcze zaznaczę, że to zakłady pracy 
zostały ostatecznie naszym głównym celem 
działań. Wspieramy je nie tylko w pozyski-
waniu chętnych na szkolenia zawodowe, ale 
także – w późniejszym couchingu. Trzymamy 
rękę na pulsie, kiedy pojawiają się problemy 
czy nowe dla nich wyzwania.

Khalid Sharif, Koordynator ds. szkoleń: Or-
ganizujemy także spotkania networkingowe 
dla przedsiębiorców – polegają one na warsz-
tatach, szkoleniach, ale także – jakże ważnej 
– wymianie doświadczeń związanych z ofero-
wanymi treningami. Co ciekawe, najczęściej 
problemy te wynikają z nieskutecznej komuni-
kacji. Co więcej – rzadziej na tle językowym, 
zdecydowanie częściej natomiast – z powodu 
różnic kulturowych lub mentalnościowych.

Anna Burek: Czy fakt, że niewiele osób in-
teresuje się szkołami zawodowymi nie wy-
nika także ze stereotypu funkcjonującego 
wokół prac fizycznych?

Khalid Sharif, Koordynator ds. szkoleń: 
O tak, na pewno i przede wszystkim! Ja, 
a właściwie moi rodzice, jesteśmy tego naj-
lepszym przykładem. Urodziłem się na tere-
nie Iranu, a do Niemiec przyjechałem, mając 
14 lat. Mój tata odkąd właściwie pamiętam, 
mówił mi: Khalid, żeby coś osiągnąć w życiu 
musisz zostać inżynierem lub lekarzem. Przez 
jego podejście miałem wrażenie, że każdy inny 
zawód będzie porażką. Jednak jak miałem to 
osiągnąć? Byłem już prawie dorosłym człowie-
kiem, a w nowym kraju nie mówiłem słowa po 
niemiecku. Poczułem, że nie mam szans w tym 
wyścigu z rówieśnikami, którzy kończyli już po-
woli szkoły. Zniechęciłem się więc do nauki, bo 
cele przede mną stawiane, były oderwane od 
rzeczywistości. Wiedziałem jednak, bo to wy-
niosłem z domu, że muszę być samodzielny 
i samowystarczalny. Podjąłem więc pierwszą 
lepszą pracę, a mój przełożony po jakimś cza-
sie popchnął mnie w kierunku szkolenia zawo-
dowego, i tak zostałem wyuczonym stolarzem. 
Pamiętam, jak po raz pierwszy wszedłem do 
warsztatu już w uniformie, w fartuchu, z ręka-
wicami – poczułem wtedy dumę, że udało mi 
się tak daleko zajść, mimo że fartuch noszę 
zgoła inny od lekarskiego.

Dr. Mustapher Bouharras, Koordynator ds. 
szkoleń: To jest chyba dla mnie największa 
wartość tej pracy – widzieć, jak zmienia się 
myślenie osób, które decydują się na kształce-
nie zawodowe. Widzieć, jak przyjeżdżają zre-
zygnowani, zmuszeni, wystraszeni, do nowe-
go miejsca i nagle okazuje się, że są dla nich 
szanse na rozwój. Niektórzy z nich uczą się 
nowych zawodów, niektórzy przechodzą prze-
kwalifikowanie lub muszą się jedynie dokształ-
cić, ale są i tacy, którzy posiadają już wyma-
gane doświadczenie i umiejętności – widzieć 
osobę, która z poczuciem beznadziei, dowia-
duje się, że my tu na nią czekamy, potrzebu-
jemy jej i mamy dla niej stanowisko pracy – to 
coś, dlaczego warto działać.

Anna Burek
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Prof. Maciej Luniak – rbb/ Tomasz Kycia

Berlin – zielony wzór 
dla Warszawy

Prof. Maciej Luniak - biolog, od lat 60. do przejścia na emerytu-
rę związany z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN, autor ponad 400 
artykułów i prac naukowych na temat ekologii miasta i ornitologii, 
a przede wszystkim – miłośnik parków Berlina i niestrudzony orę-
downik przeszczepiania berlińskich rozwiązań na grunt warszawski. 
Z prof. Maciejem Luniakiem rozmawiał Maciej Wiśniewski.

Panie Profesorze, ile parków odwiedził Pan w swoim życiu ?

- Tego oczywiście nie zliczę, bo lat mam bardzo dużo i w ciągu mo-
jego życia, które w dużej mierze związane jest właśnie z zielenią 
miejską – jestem przyrodnikiem i zajmuję się ekologią miasta – tych 
parków w różnych krajach zwiedziłem bardzo dużo. Ale parki berliń-
skie zajmują tu specjalne miejsce.

A dlaczego upodobał Pan sobie akurat parki berlińskie?

- Dlatego, że są one dla mnie modelem zieleni, który chciałbym wi-
dzieć w Warszawie. Kiedy w latach 70. byłem po raz pierwszy w Ber-
linie Zachodnim, moim pierwszym wrażeniem było oczarowanie tymi 
parkami. Zupełnie inna strategia gospodarowania zielenią miejską. 
Duże znaczenie miało tu uwarunkowanie historyczne. Berlin Zachod-
ni był bowiem odcięty od krajobrazu pozamiejskiego i wobec tego 
trzeba było jego mieszkańcom stworzyć przyrodę na miejscu. I stąd 
w Berlinie powstała cała szkoła ekologii miasta, której guru był prof. 
Herbert Sukopp, z którym się zaprzyjaźniłem. To człowiek, któremu 
bardzo wiele zawdzięczam. Berlin realizował strategię wzbogacania 
zieleni i dostarczania przyrody mieszkańcom miasta na miejscu.

Chodzi o przyrodę możliwie dziką?

- Tak, prawdziwą przyrodę. Bo trawniki uprawiane i koszone prak-
tycznie nie są przyrodą. To jest uprawa. Natomiast przyroda to jest 
to, co samo rośnie i samo gospodaruje. Berlin postawił właśnie na 
tę samodzielność przyrody i wzbogacał ją tylko poprzez podlewanie. 
Tego nie widziałem przez wiele lat w Warszawie. Dopiero niedawno 
Warszawa zaczęła podlewać zieleń. Zachwyciło mnie w Berlinie to, 
że jest to miasto starych drzew. W Warszawie stare drzewa stanowią 
zagrożenie i się je prędko wycina, co pozwala sadzić nowe drzewa. 
I w statystykach później się pisze, że wycięto jedno drzewo, a posa-
dzono trzydzieści. Ale te trzydzieści będzie miało znaczenie dopiero 
dla trzeciego pokolenia. Berlin jest miastem, gdzie nie grabi się ściół-
ki pod drzewami, a w Warszawie ta ściółka wielkim nakładem kosz-
tów jest wygrabiana. Po moich pierwszych powrotach do Warszawy 
przez dwa tygodnie chorowałem. Nie z powodu tej nienormalności 
politycznej, która wtedy u nas była, tylko z powodu tego absurdu 
ekologicznego. Dam Panu przykład: kiedyś prof. Sukopp przyjechał 
do mnie do Warszawy i byliśmy w Ogrodzie Saskim. Tam zobaczy-
liśmy całą grupę pracowników miasta wygrabiających ściółkę do 
ostatniego liścia. I profesor zapytał mnie, czy to są bezrobotni, któ-
rym daje się takie zadanie. To mu się w ogóle w głowie nie mieściło.

Trafił Pan na mur niezrozumienia, gdy przy tak różnym podej-
ściu i różnych filozofiach organizacji zieleni miejskiej chciał Pan 
zaszczepić w Warszawie berliński projekt?

- Teoretycznie studentom wpajało się nowe zasady ekologii miasta. 
Natomiast nie miało to żadnego wyrazu w praktyce w gospodarce 
miejskiej. Myślę, że jakąś rolę mogły odegrać przedsiębiorstwa zara-
biające na wycinaniu drzew, na grabieniu i koszeniu. Byliśmy naro-
dem znacznie mniej zorganizowanym niż Niemcy. Człowiek miejski 
potrzebuje przyrody i chce ją mieć. Rolnikowi przyroda przeszkadza. 
Bo to pogoda nie taka, bo to robaki mu coś zjadły albo dziki. Miesz-
kaniec wsi jest otoczony przyrodą, wobec tego do niej nie tęskni. 
Raczej wolałby pojechać do miasta i pójść na przykład na wystawę.

Ale wielu miastowych opuszcza miasta i wyjeżdża na wieś.

- Tak, sytuacja się zmieniła w ostatnich kilkunastu latach. Oni tęsk-
nią do przyrody. A kto zostaje w mieście, chce ją mieć na miejscu. 
Przypomnijmy, że większość parków warszawskich została stworzo-
na wtedy, kiedy nie istniało jeszcze słowo „ekologia”, kiedy funkcja 
parku była zupełnie inna, kiedy do parku przychodziło się nie dlate-
go, żeby mieć kontakt z przyrodą, ale aby spacerować i uprawiać 
życie towarzyskie. Panie z parasolkami, panowie z laseczkami. Do 
tej elegancji potrzebne były wygolone trawniki. Ale teraz te potrzeby 
są inne. Im bardziej jesteśmy zmęczeni urbanizacją, tłumem i hała-
sem, tym bardziej chcielibyśmy mieć ten kawałek przyrody na od-
dech wśród zieleni.

Co udało się Panu przeszczepić z niemieckiego gruntu na pol-
ski?

- Wszystkie żale, które Panu tu właśnie przedstawiłem, opisałem kil-
kanaście lat temu w artykule dla Gazety Wyborczej. To był rok 2007. 
I dziś sytuacja jest zupełnie inna. Po pierwsze zmienił się stosunek 
społeczeństwa. Wycięcie każdego drzewa budzi reakcję. Kiedy dziś 
chodzi pan po Warszawie, to widzi pan różne kwietne łąki – to zupeł-
nie nowa rzecz. W niektórych parkach leżą już pnie drzew. Dawniej, 
gdyby taki pień drzewa leżał w parku, to kierownik tego parku miałby 
pewnie dziesięć telefonów na dzień, że park jest zaniedbywany. Co-
raz więcej mówi się o strefach przyrody w urządzaniu warszawskich 
parków, a ostatni przykład to taki twór przyrodniczy, który nazwałem 
warkoczami z chrustu. W Berlinie nie usuwa się z parku opadłych 
gałęzi, tylko grabi się je i formuje takie wałki. One mają poczwórną 
funkcję: po pierwsze, biomasa zostaje na miejscu, po drugie jest to 
siedlisko dla zwierząt, kryjówka dla jeży, myszy, gniazdo dla ptaków. 
Po trzecie jest to jakieś regulowanie ruchu publiczności, bo moż-
na stworzyć przeszkodę, by publiczność gdzieś nie wchodziła a po 
czwarte to ogromna oszczędność kosztów. To jest taki widoczny 
przeszczep z Berlina, który można zauważyć w Warszawie. To jest 
moja ogromna satysfakcja!

A jakie są Pana ulubione parki w Berlinie i w Warszawie?

- Chodzę stale po Tiergarten. To jest wielki, naturalny park w samym 
centrum 3,5 milionowego miasta. Berlin ma 12 % zieleni, Warszawa 
10 %. Ale ta warszawska zieleń jeszcze jest uboga. A w Warsza-
wie mój ulubiony to Park Skaryszewski o powierzchni 50 ha. Jest 
w centralnym miejscu Warszawy. Ma bogatą przyrodę. Park Ska-
ryszewski stał się takim poligonem zmian gospodarowania zielenią 
i stosunkiem do tej zieleni. Park ten jest takim moim dzieckiem, gdzie 
w dużej mierze udało się pogodzić przyrodę z użytkowaniem. To je-
dyny park w Warszawie, gdzie żyją bobry, które są atrakcją dla pu-
bliczności. Na usprawiedliwienie Warszawy trzeba dodać, że Berlin 
ma korzystniejsze warunki klimatyczne dla rozwoju zieleni, bo jest 
cieplejszy, ma łagodniejszy klimat atlantycki i ma dwa razy więcej 
opadów niż Warszawa.

Słoneczny las
W Krzeszycach – na polsko-niemieckim pograniczu – powstaje 
rezydencja dla seniorów Seniorenresidenz Sonnenwald. 
Z berlińskim przedsiębiorcą, Arturem Maszejem, rozmawiała 
Monika Sędzierska.

Prawie milion osób w Niemczech przebywa w domach 
starców, ponad trzy miliony jest skazanych na opiekę 
i pomoc rodziny czy pielęgniarek. Jak wygląda sytuacja 
w branży opiekuńczej z Pana perspektywy?

- Berlin jest jednym z najszybciej starzejących się miast 
w Niemczech. Co trzeci opiekun ma 50 lat, co oznacza, że za 
15 lat te osoby nie będą czynne zawodowo. Z kolei uczących się 
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tego zawodu jest coraz mniej, ponieważ nie jest on ani atrakcyjny, 
ani dobrze płatny. Nie cieszy się również poszanowaniem 
społecznym. To dotyczy zarówno personelu szpitali, jak i domów 
starców. Te problemy nie są nowe, istnieją od lat 60., ale teraz 
się nasilają. Ludzie jednak nie chcą o tym mówić, bo temat nie 
jest fajny.

O tym, że brakuje personelu pielęgniarskiego, mówi się od 
dawna, ale po raz pierwszy eksperci obliczyli, ilu opiekunów 
jest potrzebnych, aby zapewnić odpowiednią opiekę 
w domach spokojnej starości. Liczba jest przerażająca – 120 
tysięcy.

- Tak i żaden program nie odnosi oczekiwanych skutków. Np. 
w domu starców we Frankfurcie nad Menem zatrudniono 
Filipińczyków. Opieka funkcjonuje wspaniale, ale starsze osoby 
chcą też rozmawiać z personelem, a zanim oni nauczą się języka, 
to trwa lata. Ten zawód musi być bardziej atrakcyjny. Moja mama 
pracuje w domu starców na Rudow jako kadra zarządzająca. 
Obecnie jest osobą, która nie zajmuje się zarządzaniem w domu 
starców, tylko próbuje upchać dziury personalne, by ta opieka 
jakoś funkcjonowała. Ostatnio na jej zmianie było tylko dwóch 
opiekunów na 37 mieszkańców. Ten zawód jest ciężki zarówno 
psychicznie, fizycznie, jak i moralnie. Na psychice pracownika 
odbija się, kiedy widzi jak podopieczni wegetują. Statystycznie 
osoba w niemieckim domu starców spędza zaledwie 10 miesięcy, 
a jeszcze 10 lat temu były to 2 lata. Widzę dwa powody tej sytuacji. 
Po pierwsze, ludzie boją się domów starców, chcą tam iść jak 
najpóźniej i starają się o ambulatoryjną służbę pielęgniarską. 
Drugim powodem jest to, że w tych domach starców jest tak źle, 
że szybko umierają.

Pan proponuje rozwiązanie. Buduje Pan wioskę dla seniorów 
w Polsce. Z mieszkaniami dla osób starszych, domem opieki 
i ośrodkiem dla pacjentów z demencją. Dlaczego w Polsce? 
Skąd ten pomysł?

-Nie chciałem budować w Niemczech, bo nie mam ochoty czekać 
5 lat na pozwolenie. A kiedy zmieni się polityka, inny polityk 
powie, że nie mogę tam tego wybudować. Druga sprawa, że 
w Berlinie działki są tak drogie, że nie opłaca się budować domów 
starców. Jeżeli deweloper dostanie działkę, to nie buduje domów 
starców tylko luksusowe mieszkania, żeby więcej zarobić. No 
i z tego tak wyszło, że jeżeli w ogóle coś wybuduję, to w Polsce, 
ponieważ pochodzę z Polski. To jest też trochę taki punkt honoru, 
żeby pokazać, że można to zrobić inaczej, że może to inaczej 
funkcjonować i że ludzie mogą godnie mieszkać na starość. 
I mieć taką opiekę, na jaką zasłużyli. Kolejnym powodem są 
koszty budowy, które są w Polsce niższe niż w Niemczech. 
Cel był taki, żeby wybudować coś naprawdę luksusowego, ale 
żeby mogły sobie na to pozwolić osoby, które nie mają zbyt 
wysokiej renty. U nas za mieszkanie o powierzchni 35 m² trzeba 
zapłacić czynsz w wysokości 355 euro netto. W Berlinie jest to 
nieosiągalne.

Ale personelu brakuje wszędzie. Skąd Pan go weźmie?

-Jeżeli chodzi o personel, to mamy już 45 osób, które chciałyby 
zacząć u nas pracować. Nie tylko z Polski. Mamy już 5 osób 
z Niemiec. To pokazuje, że to jest dobry kierunek. My płacimy 
o 30 proc. więcej niż zarabia się w regionie, więc to będzie się 
opłacać. Druga sprawa jest taka, że oferujemy kursy języka 
niemieckiego i za to personel też nie musi płacić.

Mówi się, że starych drzew się nie przesadza. Kto będzie 
chciał przenieść się na starość do Polski?

-W tej chwili rezonans jest tak duży, że wydaje się, że osoby 

nie są przerażone wyjazdem i przeprowadzką. Większość 
cieszy się na ten krok. Nie jesteśmy pierwszą taką placówką dla 
niemieckich seniorów w Polsce, ale jesteśmy jedynymi, którzy 
oferują mieszkania na sprzedaż. Poza tym do nas zgłaszają 
się nie tylko niemieccy seniorzy. Jest też bardzo dużo Polaków. 
Najbardziej zainteresowane są pary mieszane, w których żona 
jest Polką, a mąż czy partner Niemcem lub z innego kraju.

Jak będzie wyglądała opieka w takim domu starców? Według 
jakiego modelu będzie działać wioska dla seniorów?

-Nasza opieka będzie funkcjonować według modelu dr Moniki 
Krohwinkel. To jest najlepszy w Europie wzór opieki i chcemy, 
by nasz dom starców się na nim opierał. Przeważnie w domach 
starców nikt z opiekunów nie zajmuje się tym, co podopieczni 
przeszli w życiu, jakie mają zainteresowania, co robili zawodowo 
itd. Chodzi o to, żeby opieka ukierunkowana była na to, co się 
przeżyło, zgodna z zainteresowaniami podopiecznego. Jeśli 
ktoś uprawiał sport, to bardzo rzadko ma szansę w Niemczech, 
żeby dalej coś w tym kierunku robić. My oferujemy pływanie, 
aquagymnastik, jazdę rowerem. Próbujemy mieszkańców 
odciągnąć od samochodów. Każdy mieszkaniec dostaje 
trzykołowy rower elektryczny z bagażnikiem, żeby mógł jeździć na 
zakupy czy po lesie. I mamy nadzieję, że to się przyjmie, bo teren 
wokół rezydencji w Krzeszycach jest płaski. Najprawdopodobniej 
jako jedyni w Europie, będziemy mieli treningi EMS dla seniorów. 
Są to kursy wymyślone dla astronautów, które wykorzystują 
elektrostymulację mięśni. Stawy nie są wtedy naruszane i to jest 
bardzo dobre dla starszych osób. Chcemy iść w takim kierunku, 
żeby nasi podopieczni jak najwięcej się ruszali i byli zmotywowani 
do tego ruchu. Chcemy stworzyć w naszej rezydencji takie 
warunki, w jakich sami chcielibyśmy spędzić starość, żeby 
było domowo, a jednocześnie żeby ludzie mieli opiekę i swoje 
przyjemności.
 
Dziękuję za rozmowę!

Prawo prawem, ale trzeba 
sobie pomagać

 
Rozmowa z berlińskim prawnikiem, Christophem Najbergiem.
 
Czy niemieckie prawo pracy jest przygotowane na tak wyjąt-
kową sytuację jak epidemia?
 
- Prawo pracy jako takie nie ma przepisów odnoszących się do 
epidemii. Istnieje natomiast przepis chroniący pracowników pod-
czas tego typu sytuacji, tzw. Infektionschutzgesetz. Stanowi on, że 
jeśli w danym przedsiębiorstwie wystąpi infekcja, Urząd ds. Zdro-
wia (Gesundheitsamt) ma prawo zamknąć tę firmę. Przepis mówi 
dalej, że urząd w takiej sytuacji musi zapewnić wypłatę zarobków 
pracownikom przedsiębiorstwa przez 6 tygodni.
 
A jeżeli właściciel zakładu czy pracodawca sam zdecyduje 
się zamknąć firmę ze względu na sytuację?
 
- Jeśli jest to decyzja szefa firmy, musi on w dalszym ciągu wy-
płacać pracownikowi pensję. Ale jeżeli to pracownik nie przyjdzie 
do pracy, choć firma działa, nie dostanie pensji. Nawet jeżeli, 
skądinąd słusznie, obawia się zarażenia w miejscu pracy lub 
w środkach masowej komunikacji, którymi do pracy dojeżdża.
 
Czy pracownik dostaje pensję w czasie kwarantanny?
 
-Tak, bo to nie była jego decyzja, że musi odbyć kwarantannę. 
Ponieważ niemieckie prawo pracy nie ma przepisów bezpo-
średnio dotyczących kwarantanny, różnie można interpretować 
istniejące regulacje. Ale najlepiej, jeżeli pracownik będzie mógł 
przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie.
 
Czy pracodawca w związku z mniejszymi obrotami firmy 
w czasie epidemii może wysłać pracownika na przymusowy 
urlop?
 
- Może. Nie tylko w czasie epidemii. Latem wielu lekarzy zamy-
ka, np. swoje praktyki, a tym samym niejako wymusza na swoim 
personelu udanie się na urlop w określonym terminie
 
Wiele firm przeszło na zdalną pracę, a pracownicy wykonują 
swoje zadania w domu.
 
- Teoretycznie pracodawca nie ma prawa wysłać swojego pra-
cownika do pracy w trybie tzw. home office, o ile sprawa ta nie 
została uregulowana w umowie o pracę. Ale w sytuacji jak dzi-
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Radio COSMO po polsku o godz. 18.00 livestream 
w internecie i na smartfonach w aplikacji WDR
o godz. 22.00 na antenie radia COSMO

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

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

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

siejsza to najlepsze rozwiązanie i trudno sobie wyobrazić, by 
pracownik odmawiał pracy w domu. Za pracę w trybie home offi-
ce też oczywiście dostaje wynagrodzenie!
 
Czy pracownik może odmówić pracodawcy, jeżeli ten wysy-
ła go do pracy w niebezpiecznych warunkach, np. tam, gdzie 
ryzyko zarażenia wirusem jest szczególnie wysokie?
 
- Kodeks pracy daje pracownikowi prawo do odmowy świadcze-
nia pracy w niebezpiecznych warunkach, nie tylko w czasie epi-
demii. Np. może powiedzieć, że nie poleci do kraju ogarniętego 
wojną czy do regionu, w którym często dochodzi do zamachów 
terrorystycznych.
 
Czy pracownik może zostać w domu, aby opiekować się 
dzieckiem w czasie, gdy zamknięte są przedszkola i szkoły?
 
Przepisy niemieckiego prawa pracy są w tym przypadku dość 
restrykcyjne i mówią, że rodzic lub opiekun ma prawo zostać 
w domu tylko, jeżeli dziecko jest chore. W umowach o pracę naj-
częściej zawarta jest klauzula, że rodzic może wziąć w roku, np. 
10 dni dodatkowego płatnego urlopu z uwagi na chorobę dziec-
ka. Nie ma jednak nic o tym, że rodzic pozostaje w domu, by 
opiekować się zdrowym dzieckiem. Teoretycznie więc taki rodzic 
musiałby wziąć urlop. Ale w tak specyficznej sytuacji jak obecna 
epidemia pracodawcy na pewno będą elastycznie podchodzić 
do tego problemu. Trudno mi sobie wyobrazić szefa, który każe 
pracownikowi przyjść do pracy i zostawić w domu małe dziecko. 
Ale to, jak powiedziałem, zupełnie wyjątkowa sytuacja. Nie mo-
żemy patrzeć na to tylko z punktu widzenia prawa, musimy sobie 
pomagać.

Dziękuję za rozmowę.

Czy gry mogą przewidzieć 
przyszłość wirusów?

Komputery mogą pomóc w tzw. modelowaniu, czyli tworzeniu 
wzorów matematycznych, które pozwolą przewidzieć, np. roz-
przestrzenianie się bakterii i wirusów – mówi nasz ekspert inter-
netowy, Marcin Cieślak.

“Game of life” - czyli gra w życie, to jedna ze starszych sy-
mulacji komputerowych. Czy może nam nadal pomóc w zro-
zumieniu życia?

- Naukowców i programistów od zawsze interesowała relacja ma-
szyn do życia. Na ile mechanizmy z natury mogą odzwierciedlać 
się w obliczeniach komputerowych i w symulatorach cyfrowych. 
Na ile maszyny mogą się zbliżyć do życia, ale i na odwrót – na 
ile żyjące organizmy mogą działać jak komputery. Jedną z pierw-
szych symulacji tego typu, jeszcze w latach 40. minionego stu-
lecia, były automaty komórkowe jako działania matematyczne. 
W latach 70. XX wieku brytyjski matematyk John Conway rozwi-
nął tę myśl i  przedstawił własny automat komórkowy, symulację 
pod tytułem “Game of life”, “Gra w życie”.

Jak gra się w życie?

- Gra toczy się na nieskończonej płaszczyźnie, powiedzmy jak 
duża kartka papieru w kratkę. Każda komórka ma potencjalnie 
ośmiu „sąsiadów”, czyli komórki przylegające do niej bokami lub 
rogami. Każda komórka może być albo „żywa” czyli włączona/ak-
tywna, albo „martwa” czyli wyłączona/nieaktywna. Stan komórki 

zależy tylko od liczby jej żywych sąsiadów. Jeżeli komórka ma 
mniej niż dwóch sąsiadów umiera, można powiedzieć, że umiera 
z samotności. Jeżeli ma dwóch lub trzech sąsiadów żyje dalej, 
przechodzi do następnej generacji. Jeżeli ma więcej niż trzech 
sąsiadów to umiera, można powiedzieć jakby z przeludnienia. 
Mogą powstać też nowe komórki, jeśli wokół jednego pustego 
pola znajdą się co najmniej trzy komórki. Tak dochodzi do gene-
racyjnych zmian i symulacji pewnych “życiowych” zależności. Po 
ustaleniu pierwszej generacji nie mamy już wpływu na jej dalszy 
rozwój. Obserwujemy tylko, jak komputer zmienia kolejne poko-
lenia komórek. Okazuje się, że nawet przy tak bardzo prostych 
zasadach tej gry możemy symulować całkiem złożone procesy. 
Czyli mamy szansę wyobrazić sobie procesy życiowe przy po-
mocy bardzo prostej gry. To jest oczywiście zabawa, ale “Gra 
w życie” jest dobrym wstępem, żeby zainteresować się kolejnymi 
algorytmami, zrozumieć je i zrozumieć również bardziej złożo-
ne procesy obliczeniowe czy też życiowe, ale także wyobrazić 
sobie, jak komputery mogą nam pomóc w modelowaniu, czyli 
tworzeniu wzorów matematycznych, które pozwolą przewidzieć 
np. rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów.

Skoro już jesteśmy przy wirusach. Na ile takie symulacje 
mogą pokazać nam, jak będą wyglądały kolejne etapy roz-
woju pandemii koronawirusa?

- Tutaj najważniejszym pytaniem jest, czy założenia modelu są 
dobre. Czyli jakie dane, jakie czynniki i w jaki sposób zostaną 
w danym modelu uwzględnione i symulowane. Często są to 
dane, które na początku rozprzestrzeniania się wirusa są mało 
znane, ale w miarę jak rośnie wiedza na jego temat i dane są 
aktualizowane, zbliżamy się do obliczeń coraz bliższych faktycz-
nemu modelowi danej epidemii. Matematyka może nie zawsze 
ma odpowiedź na wszystkie pytania, ale doświadczenia na przy-
kład z dziedziny szczepień pokazują, że modele matematyczne, 
algorytmy, które przewidziały rozwój, potwierdzane były później 
przez rzeczywistość. Dlatego muszę tutaj powiedzieć, że im 
dokładniejsze dane, im więcej informacji, tym łatwiej jest symu-
lować spodziewany przebieg epidemii. Wiem, że aktualnie nad 
danymi i algorytmami na całym świecie pracuje ponad 40 tysięcy 
naukowców, matematyków, informatyków i hakerów, żeby przez 
obliczenia możliwych scenariuszy, na które możemy się lepiej 
przygotować, wesprzeć walkę z koronawirusem.

Czy w “Game of life” można jeszcze pograć?

- Tak, oczywiście, zapraszam serdecznie do tej zabawy. Gra jest 
cały czas dostępna w internecie. Zresztą takich prostych progra-
mów komputerowych, takich symulacji jest bardzo dużo. Powiem 
więcej, one są na tyle proste, że można je sobie samemu zapro-
gramować. Więc “Game of life” może być nie tylko początkiem 
zabawy w symulacje komputerowe, ale też początkiem zabawy 
w pisanie prostych algorytmów, prostych programów kompute-
rowych i w ten sposób możemy też zrozumieć, jak funkcjonują 
algorytmy, czyli wszystko to, co w tle naszej cyfrowej ery cały 
czas się kręci i kręci. Podwójna korzyść!

Marcin Cieślak – rbb/ Tomasz Kycia
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 praxis@dentes-zahnaerzte.de

Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

---------

S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

Dr.  Alina Gutsch-Trepka
Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

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

 
stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

  822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de 
 

 
 

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

Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

Z a h n ä r z t i n
Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.:  (030) 615 18 22

Mo:   12:00 - 20:00
Di, Do:   10:00 - 13:00

14:00 - 18:00
Mi, Fr.:   09:00 - 13:00

S p r e c h z e i t e n :
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Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

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

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

ZDROWIEZDROWIE

ZAHNARZTPRAXIS AM CHECKPOINT CHARLIE

Morad Rammo
STOMATOLOG (mówi po polsku)

Friedrichstraße 210
10969 Berlin
Tel.: 030 25299490

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

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

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

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

������������� położna, certyfikowany 
doradca laktacyjny IBCLC

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

Agnieszka Ziolkowska

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

www.praxis-samtweiss.de

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis 

Alt-Tegel

Dr. med. dent. 

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

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG
Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon.+ Śr. 12.30 - 19.00, Wt.+ Cz. 8.00 - 14.00, 
Pt. 9.00 - 14.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

9:00-13:00 und 15:00-18:00
Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

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

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse

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

Tel.
         030 499 07 360

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych/lek. rodzinny

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

PRP - "Vamipirlifting".

ZDROWIEZDROWIE

KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 
9/U1

70-485 SZCZECIN

STOMATOLODZY WSZYSTKICH 
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

STOMATOLODZY WSZYSTKICH 
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

OD 15 LAT WYKONUJEMY I SKUTECZNIE REALIZUJEMY 
KOSZTORYSY DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH WE 
WSZYSTKICH NIEMIECKICH KASACH CHORYCH.

NIEMIECKIMI GABINETAMI

- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYSÓW PRZEZ 
NIEMIECKIE KASY CHORYCH

-  GWARANCJA UZYSKANIA ZWROTU FINANSOWEGO Z 
NIEMIECKIEJ KASY CHORYCH ZA WYKONANE 
LECZENIE W POLSCE

- SZYBSZA REALIZACJA PLANÓW LECZENIA ORAZ 
WYSOKA JAKOŒÆ US£UG PROTETYCZNYCH

- ZAJMUJEMY SIÊ TRUDNYMI PRZYPADKAMI Z 
ZAKRESU PROTETYKI, CHIRURGII, PERIODONTOLOGII, 
ORTODONCJI I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

pacjentów z Polski, Niemiec i 
Skandynawii.

Zadzwoñ i umów wizytê

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN

Istniejemy od blisko 30 lat. 
Zaufa³o nam ponad 15 000

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

www.ra-dent.com.pl

sylwia.cena@ra-dent.com.pl

-   OSZCZÊDNOŒÆ   DO   50%   W   PORÓWNANIU   Z   

-  NOWOCZESNY SPRZĘT, INNOWACYJNE METODY    
LECZENIA, WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

- NOWOŚĆ ~ LASEROWE WYBIELANIE ZĘBÓW
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 Flemmingstr.5
12 163 Berlin
S1 | U9 | Bus 

Leczenie wszystkich zaburzeń mowy – głosu – neurologopedia
u dzieci i dorosłych, terapia w języku polskim lub niemieckim.

www.logopraxis-berlin-steglitz.de

 Gabinet Logopedyczny

Telefon:
Mobil: 

 

0 30 67 94 65 15
0173 65 38 915

Terminy po uzgodnieniu. Wizyty domowe – 
wszystkie kasy chorych oraz prywatnie 

Anna Kolesinski staatl. gepr. Logopädin

HOLISTYCZNA FIZJOTERAPIA DLA CIAŁA I DUSZY

DOŚWIADCZONA FIZJOTERAPEUTKA oferuje 
wsparcie w leczeniu stanów wynikających ze stresu, napięcia 
i cierpienia psychicznego, wypalenia zawodowego lub traumy:

lecznicze masaże energetyczne
terapia czaszkowo-krzyżowa
fizjoterapia wrażliwa

ZABIEGI NA ZASADACH PRYWATNYCH W JĘZYKU 
POLSKIM LUB NIEMIECKIM. TEL.: 01633614910

leczenie powięzi
drenaż limfatyczny

SPRZEDAM PRAKTYKĘ LEKARSKĄ OGÓLNĄ

w atrakcyjnej dzielnicy BERLINA
STEGLITZ  –  ZEHLENDORF .

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

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

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)

Opieka pielęgnacyjna i pomoc
w gospodarstwie domowym (SGB XI)
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpłatne porady (Pflegeversicherung)

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75
Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu

�������������������������
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

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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ZDROWIEZDROWIE

Dni przyjęć: poniedziałek i czwartek 17:00 - 19:00,
wtorek, środa, piątek 14:00 - 16:00,

soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

ALKOHOLIZM
- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin

tel. (0048) 605 665 819
lub (0048) 91 311 38 41

lek. med. Marek Kubicki
specjalista intensywnej terapii

www.marekkubicki.com, E-Mail: marekkubacki75@gmail.com

CZY TO JUŻ DEPRESJA ?

Niestety nie dysponujemy specjalistycznym 
narzędziem, które jednoznacznie wykrywa 
to schorzenie, tak jak w przypadku bada-
nia innych chorób za pomocą, np. badania 
USG. Diagnostyka depresji w głównej mie-
rze opiera się na tym, co sygnalizuje pacjent 
– jakich doświadcza emocji i jakie zachowa-
nia u niego występują. Z uwagi na niejed-
noznaczność objawów sami pacjenci mają 
problemy z uświadomieniem sobie swojej 
sytuacji. O ile w przypadku innych chorób, 
których objawy są typowe i charakterystycz-
ne, szybko udaje się zdiagnozować i zale-
czyć problem, o tyle w przypadku depresji 
obniżony nastrój i brak motywacji pacjenci 
często przez długi czas tłumaczą innymi 
czynnikami, jak problemy w pracy, domu 
czy zła pogoda. Tym samym dają szansę 
depresji na rozwijanie się w ukryciu. Pozor-
ne zaprzeczanie chorobie może wynikać nie 
tyle z braku naszej wiedzy, ile z lęku przed 
potencjalnymi ograniczeniami, jakie niesie 
za sobą choroba. Niełatwo nam zaakcep-
tować fakt, że z powodu choroby możemy 
utracić kontrolę nad własnym życiem. Takie 
maskowanie choroby jest prawdopodobnie 
najistotniejszym powodem nierozpoznawa-
nia pierwszych sygnałów depresji.
Depresja niewątpliwie nie jest wyczerpa-
niem, stresem czy nieprawidłowym myśle-
niem. Nie jest też zaburzeniem osobowości. 
Depresja jest chorobą, która zawsze wyma-
ga leczenia. Jest chorobą, która znajduje się 
w tej samej rodzinie rozmaitych zaburzeń 
i problemów zdrowotnych, z którymi czło-
wiek nie może poradzić sobie sam, a które 
wymagają leczenia. Błędne jest określanie 
jej jako choroby nastroju. To trochę tak, jak-
by wirusowe zapalenie wątroby przebiega-
jące z żółtaczką określić jako chorobę skó-
ry. Depresja jest chorobą całego człowieka, 
wielu jego funkcji i zdolności. Nasz nastrój 
zależy nie tylko od życiowych przeżyć, myśli 
i doświadczeń, ale jest też regulowany przez 
specjalne ośrodki naszego mózgu. Obniżo-
ny nastrój nie zawsze jest najważniejszym 
z objawów depresji ani nie jest główną przy-
czyną, która skłania pacjentów do szukania 
specjalistycznej pomocy. Chorego często 
przywodzą do lekarza dolegliwości, z który-
mi wiąże się większe cierpienie albo które 
są bardziej niepokojące: zaburzenia snu, 
pogorszenie pamięci i koncentracji, osła-

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
w 2020 roku depresja znajduje się na drugim 
miejscu wśród najczęstszych chorób, a do 2030 
roku będzie na miejscu pierwszym! Mimo tak 
powszechnego problemu, w procesie diagnozy 
depresja nadal stwarza niemałe wyzwanie dla 
specjalistów. Dlaczego? 

bienie i chroniczne zmęczenie, a także lęk 
i różnego rodzaju dolegliwości bólowe.
Jeśli pokusimy się o próbę rozpoznania 
depresji u siebie, objawy które powinny 
w szczególności wzbudzić nasze podejrze-
nia to:

Obniżony nastrój – nie jest to przygnę-
bienie, ale utrata aktywności, brak reakcji 
i wigoru. Stłumione życie emocjonalne, brak 
siły i zainteresowań. To stopniowa utrata 
wszelkiej satysfakcji. To na przykład łatwiej-
sze niż kiedykolwiek wcześniej wpadanie 
w dołek, reagowanie płaczem na rzeczywi-
ste zmartwienia, ale w sposób zaskakująco 
łatwy, nietypowy dla danej osoby lub wręcz 
niespotykany w jej wcześniejszym życiu.

Lęk - niezmiernie ważnym, stałym objawem 
depresji jest lęk. W obrazie depresji często 
wysuwa się on na plan pierwszy jako rze-
koma nerwica. Rzeczywiście, może być 
uderzająco podobny do lęku nerwicowego, 
jego treścią mogą być obawy przed ludźmi, 
przed ich agresją, ośmieszeniem się, przed 
podjęciem odpowiedzialnych decyzji, przed 
odrzuceniem. Lęk ten może mieć też formę 
obaw o swoje zdrowie i życie. Na tle lęku 
występują też dolegliwości fizyczne - ucisk, 
dławienie, rozdygotanie. Pojawiają się 
szczególnie rano i mogą trwać nawet więk-
szą część dnia. Bardzo typowy jest też lęk 
przed nocą i koszmarnymi snami.
Wyczerpanie - jednym z najistotniejszych 
i najbardziej typowych objawów depresji jest 
pogorszenie wydolności fizycznej, łatwiej-
sze męczenie się, nawet poczucie stałego 
wyczerpania. Nie są one jednak wynikiem 
ciężkiej pracy albo nieprzespanej nocy. 
Chory męczy się byle wysiłkiem, a uczucie 
wyczerpania towarzyszy mu już rano. Męcz-
liwości depresyjnej nie usuwa wypoczynek 
weekendowy ani urlop. Zmęczenie, brak 
tchu i niezdolność do zregenerowania sił nie 
są więc wynikiem pracy ani nawet stresu, 
ale wyrazem zaburzenia rytmów biologicz-
nych oraz mechanizmów rządzących naszą 
energią i witalnością.

Bezsenność - sen osoby z depresją jest 
dość dobry przez pierwszych kilka godzin, 
później wyraźnie się pogarsza. Od pewnej 
chwili jest płytki, niespokojny, z męczącymi 

koszmarami. Typowymi treściami marzeń 
sennych jest śmierć, poważne groźby, spa-
danie w dół z lękiem, przemoc i ucieczka. 
Gdy zaburzenia snu są nasilone, chory bu-
dzi się znacznie wcześniej niż normalnie 
i ponownie już nie zasypia. Takie przed-
wczesne przebudzenie jest bardzo nieprzy-
jemne; to chwila napięcia, niepokoju i lęku, 
trwożliwych rozważań tego, co przyniesie 
dzień i dalsze życie.

Gorsza sprawność umysłowa - pogorsze-
nie się sprawności intelektualnej to czasem 
główna skarga pacjentów i przyczyna obaw, 
czy nie rozwija się jakaś poważna choroba 
neurologiczna. Chorzy mogą mieć problem 
ze skoncentrowaniem się, czytaniem, licze-
niem, zapamiętywaniem, twórczym myśle-
niem.

Brak apetytu, bóle - jeszcze inne ważne 
i często występujące w okresie depresji 
objawy to osłabienie albo wzrost apety-
tu, chudnięcie lub przybieranie na wadze, 
a także rozmaite dolegliwości bólowe: gło-
wy, karku, ramion, jamy brzusznej, czasem 
całego ciała.

Nie wszystkie powyższe objawy muszą wy-
stępować u każdego chorego. Mogą mani-
festować się też w odmienny, indywidualny 
sposób. Mniejsza liczba objawów nie musi 
wcale oznaczać, że są to lżejsze przypad-
ki choroby.

Wielu pacjentów, zanim dotrze do lekarza, 
próbuje wszystkiego, by złagodzić objawy. 
Najczęściej jest to urlop, ćwiczenia fizycz-
ne, rady przyjaciół, medytacja czy leki uspo-
kajające. Jednak wraz z upływem czasu 
i rozwijaniem się choroby, dotychczasowe 
metody radzenia sobie z trudnościami oka-
zują się nieskuteczne. Człowiek spotyka się 
w końcu z tym, co dla każdej poważnej cho-
roby jest kluczowe: z bezradnością. Dlatego 
nie należy bać się i zwlekać z szukaniem 
pomocy. Kluczowa w metodzie leczenia jest 
psychoterapia niekiedy połączona z farma-
koterapią. Pomoc psychologiczna ma za 
zadanie pomóc choremu spojrzeć z dystan-
sem na sytuację życiową, w której się zna-
lazł oraz nauczyć go nowych sposobów ra-
dzenia sobie z nią. Psycholog i jego pomoc 
są pewnego rodzaju kotwicą, która daje 
szansę choremu zatrzymać rozwój choroby.

Alicja Grezlikowski – psycholog klinicz-
ny. Pracuje od kilku lat jako psycholog 
w Berlinie. Zajmuje się m.in. problemami 
fobii, depresji, uzależnień, terapią par, 
dzieci i młodzieży.

www.psychologberlin.de / facebook - psy-
chologberlin
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Mobil: 0173 6206292,   fax: 030 65940163
kubielektro@gmail.com

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Meisterbetrieb

Vattenfall - Zähleranträge / Szafy licznikowe 
+ nowe Liczniki elektroniczne / Baustrom 

/ Odbiory "E-Check" 

Blower Door Test
Testy szczelności budynków

Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a

16552 Schildow

 
 

 
 

Tel.: 033056/432917 
Fax: 033056/432918 

Funk: 0172 30 50 652 
dikokosicka@gmx.de 

  
 

CHCESZ ZM IENIĆ  TWOJĄ  KUCHNIĘ?
 

WYMIENIAMY FRONTY I  BLATY! 
Wymierzanie oraz oferta bezpłatnie i bez zobowiązań dla klienta ! 

DDIIKKOO   
 

Zapraszamy po uzgodnieniu terminu

 Szafy z drzwiami suwanymi 
 Drzwi suwane przejściowe 
 Zabudowy wnęk

Meble kuchenne 
Żaluzje poziome i pionowe 

 Plisy, markizy, rolety 
  
  

 

Wszystkie produkty 
wykonujemy na wymiar

 
 

Wysoka jakość

 
 

Konkurencyjne ceny

 

Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

teleberlin.de
Inh. Teodor Mainka
Friedrich-Wilhelm-Straße 83
13409 Berlin

030 81868077 
kom. 0176 48207784
poczta@teleberlin.de

Godziny otwarcia
Pon-Pt 9:00-14:00, 16:30-20:00

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

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

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  

Instalacje elektryczne i pomiary 
mieszkania i domy

Tel.: +49 157 524 747 87

AMPER

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Bödnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

      Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych. 

Robimy to po prostu dobrze.

tel. 0175 1200 662       www.fk-sat24.de

0171/6503466

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

www.sanssouci-bestattungen.de
U nas znajdą Państwo wspόłczucie,

zaangażowanie i profesjonalizm. 
 Mόwimy rόwnież po polsku!

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

 info@it-webdesigner.eu
 0151 63000617

Tworzenie stron sklepów internetowych

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ

NIERUCHOMOŚCI

Uzbrojone działki mieszkalno-rekreacyjne nad jeziorem Bronków koło 
Krosna Odrzańskiego sprzedam. 35 zł/m.kw. Zachód Nieruchomości. 
Tel.: 0048 793220023

KAWALERKA do wynajecia w 13507 Berlin-Tegel, Krumpuhler Weg. 
Po kapitalnym remoncie. Częsciowo umeblowana. Nowa kuchnia 
i łazienka. Meldunek! Kaucja wymagana, zwrotna przy wyprowadzce. 
Tel.: 0162 6014949

Wynajmę pokój pani w okolicy Landsberger Allee. Tel.: 0176 88584029

Wynajmę umeblowany pokój blisko U-Bahn/ S-Bahn Neukölln- Her-
mannstr. od zaraz. Tel.: 0160 2096536

Wynajmę samodzielny pokój pracującej pani na Spandale  
nr tel.: 0160 96655614 oraz masz problemy z roletami - żaluziami, 
zadzwoń chętnie pomogę nr tel.: 0160 96655614

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Pani 65, zadbana 38 lat w Berlinie, optymistka, pełna życia pozna 
sympatycznego pana bez nałogów ze stałym pobytem w Niemczech.
Tel.: 0160 5966704
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek, Podstrzykiwanie 
kwasem hyaluronowym; Mezoterapia igłowa; regeneracja koktailem; 
Cosmelan – najskuteczniejsza metoda usuwania plam; Mikroderma-
brazja, Mikroneedling – poprawa gęstości i napięcia skóry. NOWOŚĆ: 
Wizażystyka – Makijaże; Lifting rzęs; Usuwanie owłosienia. Kosmetyka, 
B.Jakowska, tel.: 0176 49891284, e-mail: info@futurelines.de

NIELIMITOWANY INTERNET, nielimitowane rozmowy na wszystkie 
sieci. Bardzo dobry zasięg. Tylko 64,99 €/mies. teleberlin.de Inh. Teodor 
Mainka, tel.: 030 81868077, kom. 0176 48207784 Friedrich-Wilhelm-
Str.83,13409 Berlin

Ty szukasz mnie! JA? A po co? załatwie ci naprawdę wszystko-
szybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki termin na meldu-
nek, czy może czekasz już miesiącami na Kindergeld? 
Magiczne Biuro odzyska Tobie - tylko w 3 tygodnie!
Dzwoń i wszystko będzie Twoje! Magiczne Biuro 030 28639869, 
0178 1144095, e-mail: info-biurobp@gmx.de 

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

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 - rekon-
strukcja i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy WELLA. 
Ola, tel.: 0178 3476775 

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 (mikro-
ring, kreatyna). Agnieszka 0157 30430185 

Wykonujemy prace remontowe, szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, płytki, tapetowanie, elektryka, hydraulika, montaż drzwi, 
okien, laminaty, kompletne remonty mieszkań. Tel.: 0151 71770337

Fryzjerka damsko – męska z długoletnim doświadczeniem 
wykonuje usługi fryzjerskie z dojazdem do domu. 
Tel.: 0157 32427380

Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia 
mieszkań, kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw, 
dachy, fasady, kostka brukowa. Wynajem busa. Tel.: 0151 43405449

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

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

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

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

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

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  
 
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

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

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, OLAPLEX-
rekonstrukcja i odbudowa włosów. Pracuje na produktach firmy 
WELLA. Ola, tel.: 01783476775

Chętnie posprzątam Państwa mieszkanie, biuro, klatkę. 
Oferuję też prasowanie. Tel.: 0157 76919120, dom 030 27970581 
lub 0176 97346440

WULKANIZACJA MOBILNA wymiana, wyważanie, naprawa opon 
(laweta) tel.: 152 13445233

Biuroservice POLONEZ - pomoc w załatwianiu wszelkich 
spraw urzędowych, prowadzenie korespondencji, pisanie 
rachunków, upomnień i pism urzędowych. Zakładanie firm 
(Gewerbe), adres do korespondencji itp. ...
Biuroservice POLONEZ 
(w pomieszczeniach redakcji KONTAKTÓW)  
Tel.: 030 343 90 574 lub kom. 0152 189 54 868
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TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?
ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE? 
Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do   

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

Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210   

0176 83392933, 030 81473037

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
  na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg
pon-śr. 8.00-15.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-14.00

Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz. Dowozy z domu 
i pod dom, dowozy na lotniska, paczki. Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246

Megtrans - usługi transportowe (przeprowadzki, opróżnianie  
pomieszczeń, przewóz sklep - dom). Berlin, Niemcy, Polska 
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550, 
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de   

MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

AWSTR CIŁEŚ PR O JAZDY?
BCIECHCESZ JE JAK NAJSZ J ODZ SKAĆ?

Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych
i medycznych. Bezpłatna konsultacja.100% Zdawalności

Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin, 
www.mpu-in-berlin.de

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

Auto Anmeldung Spandau
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
wymeldowanie

5-dniowe rejestracje (próbne)
Brunsbütteler Damm 11, 13581 Berlin

(naprzeciwko Spandauer Arcaden)
Mo-Do 8:00-18:00, Fr 8:00-17:00, Tel.: 030 35 10 62 28

www.kfz-zulassung-spandau.de
info@kfz-zulassung-spandau.de

B-BB 1234

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

e-mail: webmaster@kontakty.org
tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

WWW.KONTAKTY.ORG

TR ANSPORT I  PRZEPROWDZKI
przewóz mebli      opróżnianie mieszkań

wywóz na BSR
  te l. :  0 1 7 2  5 7 3  5 9  9 4
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RZECZOZNAWCA  SAMOCHODOWY 
-------------------------------------E.POGODZINSKI------------------------------ 
  MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z 

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

bezpłatne porady Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

Bliskość. To chyba słowo ostatniego miesiąca. Bli-
skość. To, czego powinniśmy unikać. Bliskość. To, 
czego tak bardzo nam brak. Bliskość. To, czego tak 
bardzo się oduczyliśmy w dobie życia wedle zasa-
dy: szybciej, więcej, mocniej, pełniej. Bliskość. Sło-
wo klucz, które do tej pory kojarzyło mi się jedynie 
z intymnością. Dziś – paradoksalnie – powoli staje 
się moją codziennością.

Unikać bliskości. Unikać kontaktów z osobami chorymi. Unikać cało-
wania w policzek. Unikać podawania dłoni. Unikać kontaktów z innymi. 
Unikać zgromadzeń. Unikać imprez. Unikać pikników. Unikać spacerów. 
Unikać wyjść z domu. Unikać. Marzec minął mi na unikaniu. A kiedy uni-
ka się tego, co od zawsze było wokół, zostaje się z niczym. I z tej nicości 
próbuję budować od zera.

Budować siebie. Bez grona znajomych, którzy od poniedziałku do piąt-
ku zawsze w pełnej gotowości czekają na wiadomość, gdzie i o której 
spotkamy się, by poplotkować, ponarzekać, a czasem i bezcelowo wy-
chylić kieliszek czegoś mocniejszego albo zahaczyć o nową kawiarnię 
w sąsiedztwie. Bez cotygodniowej rutyny wyjścia na siłownię, do kina, do 
restauracji, na wystawę czy do biblioteki. Bez tej wspaniałej berlińskiej 
możliwości przemieszczania się z miejsca do miejsca po sieci połączeń 
BVG. Bez zakładania fikuśnych sukienek, podnoszenia zmęczonego oka 
kocią kreską, kolorowania szarych ust wściekle czerwoną szminką. Bez 
możliwości podnoszenia sobie samopoczucia nową parą spodni, modną 
koszulą czy butami na obcasie. Buduję siebie od nowa – nie w oparciu 
o to, jak mnie widzą czy co robię. I będąc sama, zamknięta w mieszka-
niu od kilku tygodni, choć na początku nie mogłam ze sobą wytrzymać 
– jestem bliżej siebie niż kiedykolwiek. Sama ze sobą – bez spełnia-
nia społecznych norm, bez narzucania na siebie kolorowych kostiumów 
i przywdziewania codziennych masek, czuję się naga – obserwuję siebie, 
dbam o siebie i chyba nigdy nie czułam się ze sobą tak dobrze.

Budować intymność. Bez możliwości spotkania człowieka, którego kocha 
się najbardziej. O którym, kiedy myśleć, to na ogół w świetle świec. Któ-
rego dotyk, zapach i obecność sprawiały, że drżało powietrze, a kolana 
uginały się w różnym celu i z różnych powodów. Bez przywileju przytule-
nia go w trudnym momencie dnia, albo splecenia swoich stóp z jego pod 
kocem, kiedy on już od godziny chrapie, a ja nadal kończę czytać już 
teraz na pewno ostatni rozdział. Bez tego wyjścia awaryjnego, gdy kłóci-
my się o nic i żadne argumenty nie pomagają, ale zawsze pozostaje as 
w rękawie: położenie dłoni na jego karku, otarcie się nosem o jego poli-
czek, przeczesanie palcami jego włosów. Bez długich nocy, bez leniwych 
poranków, bez wspólnego mycia zębów. Bez czekania na weekendy, by 

pójść do lasu, na kawę czy po prostu do kuchni po świeżo zaparzoną 
kawę. Zamiast tego – rozmowy przez telefon, który urywa się od połą-
czeń bliskich z Polski, video przez Skype, który nie oddaje zapachu, ale 
wyczula inne zmysły – dokładniej słyszę jego drżenie głosu, chwile za-
wahania w rozmowie, jak przez powiększające szkło, widzę tylko to, co 
najważniejsze – jego. Bez szeregu przeszkadzaczy, nareszcie wyraźnie 
profil, który tężeje, kiedy temat niewygodny, lewy kącik ust, który drga, 
kiedy chce mu się śmiać, papieros, który wyskakuje z paczki za każdym 
razem, kiedy mówię, że tęsknię. Rozmawiamy, bo to nam zostało. To, 
na czym budowaliśmy naszą bliskość i o czym tak łatwo zapomnieliśmy 
w szukaniu sobie niespodzianek, przyjemności i rozrywek. I choć odda-
leni od siebie setkami kilometrów oraz zamkniętymi granicami – dawno 
nie byliśmy tak blisko.

Budować relacje. Bez czekania, aż będzie lepszy moment. Bez odkła-
dania na później telefonu do dziadków, sms-a do dawno niewidzianej 
ciotki. Bez mydlenia oczu, że wpadnę, jak tylko będę miała chwilę. Bez 
wymówki, że muszę kończyć, bo zajęcia z niemieckiego, umówiona 
randka, coś ważniejszego. Nie ma nic ważniejszego. I nagle okazuje 
się, że lista bliskich osób rośnie z dnia na dzień. Że przecież ona skar-
żyła się na ból gardła, a jej brat przechodzić miał operację. Że dziadek 
nadal chodzi na te cholerne msze, a babcia jest osłabiona po lekach na 
cukrzycę. Że tata po raz pierwszy miał czas zapytać, co u mnie, a mama 
– opowiedzieć o pytaniach, które zadał jej na pierwszej randce tata. Że 
bracia, nie ganiając za spódniczkami w klubach, mają czas usiąść przy 
herbacie i zagrać w statki, a mała córcia kuzynki – w końcu doczekała 
się odpowiedzi na nagraną dla mnie piosenkę. Tak. On-line. Też się da 
być blisko.

Budować nową rzeczywistość od zera. Świat, w którym jest się bliżej. 
Starszej sąsiadki na piętrze, o której nie wiedziałam, że odwiedza ją 
pomoc społeczna, a przecież po zakupy mogłabym wyskoczyć ja, sied-
miorga dzieci drących się wniebogłosy pod zdecydowanie zbyt długą, 
codzienną nieobecność rodziców, kiedy ja pracuję z domu, starszego 
pana z góry, który równo co 24 godziny, co rano, trzepie przez balkon 
swój kudłaty dywan do moich kwiatków, rozwiązując tajemnicę mojego 
wiecznie brudnego balkonu. Bliżej rodziny, która przecież i tak na co 
dzień daleko, ale ostatnio jakoś bliżej. Znajomych, którzy przy piwie coś 
tam opowiadają, ale jakby nie wszystko. Tych, których kochamy, których 
mając przy sobie w każdej sekundzie, potrafimy zrugać za źle odłożony 
kubek. A nagle tego cholernego kubka, z zaciekami po kawie wypitej 
przez tę drugą osobę tak bardzo brak.

Bliskość i brak. Groźba stałego poczucia braku nigdy nie była tak blisko. 
To dobry moment, by przedefiniować sobie te pojęcia. Zrewidować war-
tości. Zdecydować, co istotne i ważne, a bez czego można się obejść. 
Bardzo dobry moment. Lepszego może nie być.  

Anna Burek

FELIETON
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Sport w czasach zarazy 

Jedyne co możemy zrobić, by pomóc ratować 
ludzkość, to chwycić do ręki pilota, usiąść wy-
godnie na kanapie i oglądać nasz ukochany 
sport. No właśnie, tylko, że jego też już nie ma.

Rudy Gobert to francuski koszykarz występu-
jący w NBA, uczestnik tegorocznego Meczu 
Gwiazd, dwukrotnie nagradzany prestiżową 
nagrodą dla najlepszego obrońcy ligi. Nie 
zostanie już jednak zapamiętany jako wybit-
ny sportowiec, ale poprzez pryzmat swojego 
zachowania na niedawnej konferencji praso-
wej, podczas której kpił z zagrożenia koro-
nawirusem, dotykając celowo rękoma mikro-
fonów i dyktafonów dziennikarzy. Przewrotny 
los chciał, że to właśnie u niego, pierwszego 
w NBA, test na COVID-19 dał pozytywny wy-
nik, co poskutkowało zamknięciem całych roz-
grywek. Decyzja ta dotyka wszystkich osób 
zrzeszonych wokół NBA: dwukrotny mistrz Ke-
vin Durant zachorował, LeBron James może 
stracić jedną z ostatnich szans na tytuł w swo-
jej bogatej karierze, komisarz Adam Silver 
kombinuje, jak przywrócić sezon, bo powiąza-
ny jest kontraktami z telewizyjnymi potentata-
mi, w dwadzieścia cztery godziny właściciele 
klubów tracą średnio 1.2 miliona dolarów na 
samej sprzedaży biletów. Szacunkowo jedna 
z największych amerykańskich lig może poże-
gnać się z nawet pół miliardem dolarów zysku, 
a wciąż nie znamy ostatecznej daty powrotu 
zawodników na boisko. Pandemia stanowi 
także dramat dla ludzi obsługujących potężne 
sportowe areny, którzy z dnia na dzień straci-
li źródło utrzymania. Powszechnym staje się 
zjawisko finansowania ich pensji przez najle-
piej zarabiających gwiazdorów ligi. Szukający 
odkupienia Gobert, przeznaczył na ten cel 500 
000 dolarów.

Kibice NBA wciąż żywią nadzieję na obejrze-
nie swoich ulubieńców w akcji, fani polskiego 
kosza i hokeja nie mają już na co liczyć – za-
rządy obu lig oficjalnie zakończyły rozgrywki, 
PLK rozdzieliło medale zgodnie z obecnym 
miejscem danego zespołu w tabeli. Nie obyło 
się bez kontrowersji – w Polskiej Lidze Koszy-
kówki zdecydowano, że miejsca przyznawane 
są zgodnie z sumą zdobytych punktów, nie 
zważając na to, że niektóre zespoły rozegrały 

Świat w obliczu pandemii staje na głowie, temu, co dotych-
czas wydawało nam się oczywistością, dodajemy znak zapy-
tania, a obrazy rodem z filmów sci-fi goszczą na ulicach na-
szych miast.

mniej spotkań od pozostałych. Piłkarze, za-
równo w Polsce, jak i w Niemczech, wciąż cze-
kają na ostateczne decyzje swoich federacji. 
Nerwów nie brakuje. Ekstraklasa może stracić 
150 milionów złotych, jeszcze czarniejszy sce-
nariusz buduje Christian Seifert, dyrektor za-
rządzający DFL, który otwarcie przyznaje, że 
jeśli skreśli się z kalendarza mecze bez udzia-
łu publiczności, to nie będzie trzeba się za-
stanawiać, czy w kolejnym roku w lidze zagra 
osiemnaście czy dwadzieścia zespołów, bo 
nie będzie tylu profesjonalnych klubów w ca-
łym kraju. W niemiecki futbol zaangażowanych 
jest ponad 56 tysięcy osób. „Bundesliga musi 
sobie powiedzieć wprost: tak, odpowiadamy za 
tworzenie produktu, a jeśli nie będziemy w sta-
nie dalej go wytwarzać, to przestaniemy ist-
nieć.” - konkludował Seifert. Póki co, rozgrywki 
zawieszone są do drugiego kwietnia, wszelkie 
decyzje zapadną na zebraniu zarządu pod ko-
niec marca. 

Pieniądze czy zdrowie – to teraz główny dy-
lemat osób kierujących światowym sportem. 
Zarząd Formuły 1 nie zrezygnował z wyprawy 
do Australii w celu zainaugurowania sezonu 
królowej sportów motorowych. Większość ze-
społów była za odwołaniem wyścigu, zanim 
jeszcze wybrano się na Antypody, głos w tej 
sprawie zabrał utytułowany Lewis Hamilton, 
brytyjski kierowca Mercedesa, który mówił 
dziennikarzom: „Pieniądze są królem tego 
świata.” Widowisko zdecydowano się jednak 
odwołać dopiero gdy w organizmie jednego 
z członków McLarena wykryto wirusa, a przed 
torem czekały tłumy kibiców. Dziś zarząd For-
muły 1 zdecydowanie mocniej stawia na bez-
pieczeństwo swoich pracowników. Zagrożone 
jest nawet słynne Grand Prix Monako - może 
nie wystartować pierwszy raz od 1954 roku, 
a rozpoczęcie tegorocznego ścigania przeło-
żono na czerwiec. 

Jeszcze wyraźniej swoje niezadowolenie 
w kwestii poszanowania zdrowia sportowców 
kosztem zarabiania pieniędzy, przedstawił 
występujący na co dzień w angielskim West 
Ham United, bramkarz reprezentacji Polski – 
Łukasz Fabiański. „Jest duża frustracja wśród 
piłkarzy. Każdy ma wrażenie, że podejście do 

sprawy jest lekceważące. Mam wrażenie, że 
nasze zdrowie nie jest tu dla wszystkich istot-
ne, będzie dążenie do tego, żebyśmy wrócili 
na boiska jak najszybciej” - mówił w programie 
Canal+Sport. Premier League długo chcia-
ło kontynuować sezon bez żadnych środków 
zapobiegawczych, jak chociażby zamknię-
cie stadionów dla kibiców. Dopiero oficjalne 
potwierdzenie zarażenia się koronawirusem 
przez trenera Arsenalu Londyn, spowodo-
wało zawieszenie zbliżających się spotkań. 
Mikel Arteta zaraził się prawdopodobnie, roz-
mawiając z właścicielem Olympiakosu Pireus 
podczas meczu Ligi Europy. Pokazuje to tylko 
skalę możliwości rozszerzania się pandemii. 
Pomyślmy, z iloma osobami zetknął się do 
czasu objęcia kwarantanną popularny szko-
leniowiec Kanonierów. Chelsea Londyn wyła-
mało się z negatywnego wizerunku wyspiarzy 
i na rzecz walki z koronawirusem udostępniło 
swoje hotele lekarzom zmagającym się z epi-
demią w stolicy Anglii. Atmosfera zagrożenia 
sprzyja także dezinformacji i przedostawaniu 
się plotek do mediów. Świat obiegł fake news 
mówiący o rzekomym przekształceniu przez 
Cristiano Ronaldo swoich hoteli w szpitale. Nic 
takiego jednak nie zostało potwierdzone przez 
otoczenie gracza Juventusu.

Podobnie jak i całe państwo, najmocniej ze 
względu na zaistniałą sytuację cierpi włoska 
Serie A. Obecność wirusa potwierdzono mię-
dzy innymi u Daniele Ruganiego, zawodnika 
Juventusu Turyn, w związku z czym kwaran-
tannie poddano wszystkich zawodników Starej 
Damy oraz graczy Interu Mediolan, ich nie-
dawnych rywali z boiska. Cristiano Ronaldo 
utknął z kolei w Portugalii, gdzie odwiedzał 
chorą matkę - gwiazdor tymczasowo nie za-
mierza wracać do Turynu. Kwarantanną zostali 
objęci polscy zawodnicy grający we Włoszech: 
Bereszyński, Linetty, Dawidowicz, Stępiński 
i Szczęsny. U pierwszego z wymienionych po-
twierdzono obecność wirusa.

Pandemia wpływa też na kalendarz najwięk-
szych imprez sportowych, lista odwołanych 
wydarzeń rośnie z dnia na dzień. Z pewnością 
nie obejrzymy w bieżącym roku zmagań piłka-
rzy na Mistrzostwach Europy – turniej został 
przeniesiony na czerwiec i lipiec 2021. Finał 
Ligi Mistrzów ma gościć Stambuł 27 czerwca. 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski trwa na 
stanowisku, że znicz zapłonie w Tokio 24 lipca 
i Igrzyska wystartują zgodnie z planem, mody-
fikacji może jednak ulec system kwalifikacyjny 
– póki co awans na najważniejsze starty w ży-
ciu uzyskało dopiero 60% sportowców, a jak 
wyłonić pozostałych, skoro nie odbywają się 
zawody? Wszystkie te daty i informacje nale-
żałoby uzupełnić słowem „prawdopodobnie”. 

Szerzący się koronawirus obnażył skutecznie 
maszynerię stojącą za dzisiejszym sportem, 
jakże odległym od szlachetnej rywalizacji. Gi-
gantyczne pieniądze związane z każdą więk-
szą ligą świata nie pozwalają na zwalnianie 
tempa pracy tej machiny. Z drugiej strony, jeśli 
gracze nie wrócą na stadiony w najbliższych 
miesiącach, to wielu naszym ukochanym klu-
bom może grozić wizja bankructwa. Na dzień 
dzisiejszy, nie dość, że nie mamy czego oglą-
dać, to i uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny 
przysparza wielu problemów. Trudno, przez 
najbliższy czas trzeba zacisnąć zęby i biegać 
w samotności po parkach lub robić pompki 
w domowym zaciszu. W końcu wrócimy na 
parkiety, murawy i korty, i przed telewizory – 
z pilotem w ręku. Tego nam wszystkim ser-
decznie życzę.

Grzegorz Szklarczuk
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TURYSTYKATURYSTYKA

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

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

Tel.: 0151-172-61-455 lub 0152-106-19-534
www.Spandau-Zimmer.de

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT

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

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

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

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

Tel.: 0049 178 699 03 85

Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda, 
150 m do morza. Apartament znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie 
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja 
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu 
wchodzą: 2 pokoje,naneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży 
balkon. Tel.: 0176 21137428 

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/
CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WĘDRUJ Z NAMI!

PTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie, tel.: 030 815 89 14, e-mail: info@pttk-berlin.de

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

26.04.2020 Polonijne Towarzystwo Turystyczne i Kulturalne Berlin („PTTiK BERLIN”) wraz z klubem 
PTTK im. W. Korfantego zaplanowało VII Polonijny Rajd Pieszy.
 
Jednak z uwagi na wyjątkową sytuacje, jaka ma miejsce obecnie w Berlinie, czyli ogromnego tempa rozprzestrzeniania się wirusa Korony rajd nasz 
zostaje przełożony na 13 września. Startujemy również odstacji S 1 – Waidmannslust, a kończymy na festynie 
polonijnym „Zabawa bez granic” na Łące w Berlin Lübars. 

Szczegółowe informacje podane będą w późniejszym terminie w Kontaktach i na naszej stronie internetowej www.pttk-berlin.de.

Życzymy spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych! 
Tradycyjnie smacznego jajka i mokrego dyngusa!
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gryczaną lub jęczmienną i surówkami.

NA SPECJALNE ŻYCZENIE 
POWTARZAM PRZEPIS 
NA SAŁATKĘ NICEJSKĄ 
(Wielkanocną)

Skład:
• 1 puszka tuńczyka w oleju
• 2 pomidory
• 6 jaj ugotowanych na twardo
• 50 dag ziemniaków
• 2 cebule czerwone  
• 1 opakowanie fasolki szparagowej  

mrożonej (ugotowanej na chrupko)
• 1 mały słoiczek oliwek zielonych
• ½ szklanki oleju słonecznikowego
• 1/3 szklanki octu winnego 5%
• 1 łyżka musztardy (płaska)
• 3 łyżki cukru
• 1 szczypta ziół prowansalskich  

i oregano,
• Sól, pieprz do smaku

Ziemniaki dokładnie umyć i ugotować 
w mundurkach na lekko twardo. Po ugo-
towaniu i wystudzeniu obrać i pokroić 
w grubą kostkę (ok. 2 cm). Cebulę obrać 
i pokroić w drobną kosteczkę. W litro-
wym słoiku z zakrętką wymieszać ocet 
winny, z cukrem, 1 płaską łyżeczką soli 
i ziołami prowansalskimi. Zakręconym 
słoikiem potrząsać jak shakerem tak dłu-
go, aż wszystkie składniki się rozpuszczą. 
Odkręcić i dodać olej. Zakręcić i ponow-
nie energicznie wymieszać. Tym sposo-
bem otrzymamy sos winegret. Ziemniaki 

Polska kuchnia obfituje w potrawy odda-
jące hołd różnym uroczystym chwilom. 
Powstały w ten sposób listy tradycyjnych 
potraw postnych, ślubnych lub świątecz-
nych, toteż nikt nie wyobraża sobie wigi-
lijnego stołu bez, np. ryby czy barszczu. 
Na nasze wiosenne Święta Wielkanocne 
tradycją są, np.: pasztety, żurek, mięsiwa 
i jajka na wiele sposobów, a wszystko to 
przyozdobione zielonymi gałązkami. Wiel-
kanoc bowiem to stare pogańskie święto 
powitania wiosny (przesilenie wiosenne) 
przysposobione i zaadaptowane przez 
Kościół katolicki do postaci, jaką mamy 
obecnie. Zapraszam zatem do wielkanoc-
nej kuchni.

ZRAZY POLSKIE ZAWIJANE 
(PRZEPIS Z 1863 r.)

Półtora kilograma pieczeni zrazowej lub 
pierwszej krzyżowej pokroić na plastry 
i rozbić na cienkie kotlety. Posolić, opie-
przyć i posmarować następującym far-
szem: farsz - upieczona jedna cebula, 
utarta lub bardzo drobno posiekana, wy-
mieszana z łyżką masła, dwoma łyżkami 
bułki tartej i kilkoma rozgniecionymi kapa-
rami. Po rozsmarowaniu farszu na mięsie, 
ściśle zwinąć nasze zrazy, obwiązać nicią 
lub spiąć wykałaczkami i obsmażyć w ron-
dlu na klarowanym maśle. Obrumienić 
z każdej strony i podlewając rosołem, du-
sić ok. 1 godziny, co jakiś czas obracając. 
W razie odparowania uzupełniać płyn tak, 
aby powstały sos pieczeniowy nasze zra-
zy oblewał do połowy. Podawać z kaszą 

ostrożnie wymieszać z pokrojoną cebulą, 
dodać 1/3 naszego sosu i delikatnie po-
kryć całość sosem. Na dużym talerzu lub 
– jeśli ktoś nie ma takiego olbrzyma – na 
tacy, (WYMYTEJ I SUCHEJ) ułożyć woko-
ło liście sałaty, na liściach rozłożyć naszą 
sałatkę z ziemniaków, następna warstwa 
(warstwy układamy stożkowo) to ugoto-
wana fasola szparagowa (powinna być 
twardawa) wymieszana z kilkoma łyżkami 
naszego sosu. Na sam wierzch piramidki 
ułożyć odsączonego tuńczyka wymiesza-
nego z musztardą. Całość przybrać oliw-
kami, jajkami ugotowanymi na twardo, 
plastrami pomidora, ogórka, rzodkiewki, 
według własnego uznania i „portfela”. Gdy 
wszystko jest udekorowane, dopełnieniem 
jest sos, należy ponownie go rozmieszać 
i polać całość delikatnie, tak, aby nie zbu-
rzyć kompozycji. Odstawić do lodówki na 
30-40 minut, aby smaki się przegryzły. 
Smacznego.

WIELKANOC POLSKA

KURCZAK TYMIANKOWY 
ŚWIĄTECZNY

Dawniej pieczono bażanty, perliczki i ka-
płony, więc - aby zachować umiar - pozo-
stańmy przy kurczaku, który zawsze god-
nie reprezentuje domowe ptactwo.

Składniki
• 1 kurczak
• suszony tymianek
• kilka gałązek tymianku
• 4 czubate łyżki masła
• 2 łyżki oliwy
• 1 główka + 2 ząbki czosnku
• sok i skórka starta z 1 limonki
• sok i skórka starta z 1 cytryny
• sól, pieprz
• 2 łyżki miodu

Kurczaka opłukać i osuszyć, następnie 
natrzeć solą i suszonym tymiankiem. 
Przygotowane mięso włożyć do lodów-
ki na noc. Miękkie masło wymieszać z 1 
łyżką oliwy, zmiażdżonymi ząbkami czo-
snku, łyżeczką listków tymianku, 1 łyżką 
soku z limonki, 1 łyżką soku z cytryny i 1/2 
skórki z obu cytrusów. Doprawić solą i pie-
przem. Palcami delikatnie oddzielić skórę 
kurczaka od mięsa. Nożem bez czubka 
nałożyć pod nią maślaną masę. Uważać, 
by nie przeciąć skóry. W brytfance z kratką 
ułożyć tuszkę, a obok przeciętą w poprzek 
główkę czosnku i gałązki tymianku. Piec 
60-75 minut w 180°C. Wymieszać miód 
z resztą oliwy, soku i skórką otartą z cytru-
sów. Podczas pieczenia obracać tuszkę, 
smarując ją miodową glazurą i polewając 
sosem z pieczeni.

Bogusław Sypień
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Jak niewiele zmienia wiele
Wiosna ma w sobie wiele 
niezdecydowania. Raz roz-
pieszcza nas ciepłem słońca, 
które świeci coraz dłużej, 
a kolejnym razem ochładza 
zapał szarością deszczu. Dla-
tego myślę, że w tym czasie 
szczególnie trudno utrzymać 

nam stabilną motywację w działaniu. Obudze-
ni po zimie przecieramy oczy, przeciągamy się 
i powoli wstajemy do swoich aktywności. 
 Patrzymy, jak wokół zaczyna kwitnąć roślinność i pełni 
zapału zaczynamy kolejny etap życia. Następnego dnia jednak, 
gdy wyglądamy przez okno, słońce chowa się za chmurami, 
a pąki nie są już czymś nadzwyczajnym. Trudno odnaleźć sta-
łość w tej zmienności. A jeszcze trudniej wytrwać w swojej dro-
dze do celu.

 W tych przejściowych okresach często ratują nas słowa 
dodające odwagi, by iść dalej oraz wiara, że jesteśmy w stanie to 
uczynić. Obecność kogoś, nawet przez krótki moment, kto spoj-
rzy na nas z dumą i zachęci do kontynuowania. I choć przeżyłam 
niejeden ciężki czas w swoim życiu, nie doceniałam ważności 
tych gestów do momentu uczestnictwa w półmaratonie. To jest 
21,1 kilometrów walki z sobą nie tylko na poziomie fizycznym, ale 
i psychicznym. Chwile, kiedy wydaje się, że nie damy rady da-
lej. Nogi odmawiają posłuszeństwa, a w głowie pojawia się myśl, 
aby chociaż na chwilę się zatrzymać. To właśnie w tych krytycz-
nych momentach małe gesty kibiców dodawały sił. Zupełnie nie-
znane osoby, przechodnie, goście kawiarni, którzy przystawali, 
by dopingować: „dalej, dalej, biegnij”. Dzieci z rodzinami, które 
krzyczały „brawo”. Strażacy, którzy wywiesili na swoim wozie od-
ręcznie napisany plakat „Jesteśmy z wami”. To właśnie oni i ich 
wiara dodawała mi sił, by się nie poddawać i biec dalej. Oni oraz 
myśl, że osoby, które kocham, są ze mną. Niesamowite przeży-
cie, które uświadomiło mi, jak ważne są prozaiczne gesty do-
dawania otuchy. Ile razy w tym tygodniu powiedziałe(a)ś swoim 
najbliższym słowa dodające motywacji i nadziei? A ile razy w tym 
miesiącu zrobiłe(a)ś to dla osób w ogóle ci nieznanych? Często 
mówimy, że uśmiech rodzi uśmiech, lecz jak trudno nam to za-
stosować na co dzień. Wyłamać się z szeregu, wyjść pierwsze-
mu(ej) do osoby, która być może wstaje rano, patrzy w szare nie-
bo i zastanawia się, ile dni jej jeszcze zostało. Później z trudem 
wychodzi z domu po chleb do pobliskiej piekarni, spotyka kogoś 
na korytarzu, kto odburknie (albo i nie) „dzień dobry” i pójdzie 
swoją drogą, pogrążony we własnych walkach życia. Nigdy nie 
wiemy, czy to niewinne „dzień dobry” powiedziane z uśmiechem 
nie odmieni czyjegoś dnia, a nawet chęci do dalszego życia. Być 
swoistym dopingiem „dalej, dalej, żyj”. Te prozaiczne parę se-
kund, które karmi na wiele godzin, a nawet lat. Ponieważ trudno 
wytrwać w drodze do celu.

 Żyjemy w świecie pogrążonym we wzajemnych pre-
tensjach, zazdrości, walce o więcej i mam poczucie, że przez 
to zatracamy to, co jest naprawdę ważne. Momenty życzliwo-
ści, troski, uwagi, zainteresowania, miłości. Częściej patrzymy 
gdzie, co i ile możemy dostać, niżeli dać. Osobiście wierzę, że 
to, co robimy dla innych, wraca do nas. Jedni nazywają to karmą, 
inni mówią „co siejesz, żąć będziesz”. Możemy nazywać to jak 
chcemy, ważne, by umieć to zastosować w swoim życiu. I nie 
chodzi o to, by być idealnym, ale wytrwać w dobru. Tak jak nie-
koniecznie ważny jest czas, z jakim przebiegłe(a)ś maraton, lecz 
to, że dobiegłe(a)ś do mety. Spotykając po drodze różne prze-
szkody, chwile słabości, lecz również życzliwych nieznajomych, 
którzy dodadzą otuchy. Nawet najbardziej wytrawni sportowcy 
biegną w różnym tempie, ważne, by biec dalej, do przodu. Jedna 

z najlepszych rad, jakie usłyszałam przed moim półmaratonem, 
mówiła, abym biegła we właściwym kierunku. Mam poczucie, 
że prawdziwy skarb kryje się w prostocie. Zwykły – niezwykły 
uśmiech, zwykłe – niezwykłe „dzień dobry, cieszę się, że panią/
pana widzę”, zwykłe – niezwykłe „dalej, dalej, biegnij”... Czasa-
mi nie trzeba wiele, a to niewiele potrafi wiele zmienić. Ponie-
waż uważam, że w głębi serca wszyscy szukamy tego samego. 
Pięknie ujął to Wiesław Myśliwski w „Traktacie o łuskaniu fasoli”: 
„(...) czy nie sądzi pan, że nosimy w sobie niezmiennie te same 
wyobrażenia, jakie ludzie od zawsze w sobie nosili? Mimo że 
świat się zmienia. Mimo że my wciąż jesteśmy inni. Czy może 
tylko udajemy innych, żeby sprostać światu. Ale w naszych naj-
skrytszych tęsknotach wszyscy jesteśmy wciąż tacy sami, a tylko 
ukrywamy to przed sobą, przed światem.”. Ponieważ trudno od-
naleźć stałość w zmienności. A jeszcze trudniej wytrwać w dro-
dze do celu.

 Nie wyobrażam sobie życia bez gestów ludzkiej życz-
liwości. Powiedziałabym nawet, że wojnę wygrywa się wieloma 
małymi bitwami. A to wszystko zależy od nas, naszych decyzji 
i podejścia. Jak przywitamy ten nowy dzień. Co zrobimy, prze-
chodząc obok smutnego znajomego. Jak się zachowamy, kiedy 
zobaczymy biegnących uczestników zawodów. Ja już nigdy nie 
przejdę obok nich obojętnie, bo byłam po drugiej stronie i wiem, 
jak wiele siły może dodać prosty gest zachęty, by się nie podda-
wać. I całkowicie zgadzam się, że „w ciężkich czasach uratować 
cię mogą ci, na których nigdy byś nie postawił, a życzliwość jaką 
ci oferują, potrafi znaczyć tyle, co życie i śmierć” (Emma Garcia). 
Dlatego w tym miesiącu wiosny i Wielkanocy życzę Państwu 
i sobie doświadczania siły życzliwości nieznajomych.

Anna Maria Wladkowska

„Esej na kwiecień” Katarzyna Blitek
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Tym bardziej potrzeba nam pogody du-
cha. Przypomnę, że jedno z najsławniej-
szych i najpopularniejszych dzieł literac-
kich, skrzące się znakomitym humorem, 
to opowieści kilku osób zamkniętych 
podczas średniowiecznej kwarantanny. 
To oczywiście „Dekameron” Giovanniego 
Boccaccio. Bowiem już minuta uśmiechu 
ma zbawienne działanie na nasz orga-
nizm. Dwa i pół tysiąca lat temu w Chinach 
wymyślono pierwszą w dziejach ludzkości 
metodę uzdrawiania śmiechem; metodę 
zwaną „wewnętrznym uśmiechem”. Cho-
dzi w niej o to, by człowiek zawsze starał 
się zachować pogodę ducha. Mistrz Man-
tak Chia, jeden z mędrców taoistycznych, 
opisał to tak:

„Gdy ktoś się uśmiecha, jego organizm 
uwalnia substancję podobną do miodu, 
która jest pożywieniem dla całego ciała. 
Organizm złośnika, człowieka zacietrze-
wionego, ponuraka wytwarza substancję 
jadowitą. Zatyka ona wszystkie wewnętrz-
ne kanały, przez które przepływa w czło-
wieku życiowa energia”.

Dzisiejsi uczeni wiedzą, że substancja, 
którą czcigodny mędrzec przyrównał do 
miodu, to endorfiny (oprawiają one nastrój, 
działają przeciwbólowo) oraz serotoniny, 
które decydują o naszym samopoczuciu. 
Im ich więcej, tym jesteśmy aktywniejsi, 
odważniejsi, zadowoleni z życia i siebie 
samych. Bez nich jesteśmy ponurzy, przy-
gnębieni, nic nam się nie chce i popada-
my w pesymizm. A gdy jesteśmy pogodni, 
przybywa w nas immunoglobuliny typu A, 
która chroni przed działaniem wirusów. 
Przybywa też limfocytów T, które zabijają 
zarazki w naszym organizmie.

Dwa wirusy się spotkały i jeden mówi 
do drugiego:
- Nie masz pojęcia, jaką seksbombę udało 
mi się położyć do łóżka!

HUMOR W CZASACH ZARAZY
Nasze życie nagle się odmieniło i to w sposób, którego raczej się 
nie spodziewaliśmy, a który znamy z relacji historycznych o cza-
sach, gdy „morowe powietrze” dziesiątkowało ludność.  

Gdyby owa seksbomba się uśmiechała, 
a nie zadzierała nosa, to może zamiast 
wirusa jakiś miły, przystojny chłopak by 
ją położył, z pożytkiem dla obojga. Bo 
uśmiech to najlepszy afrodyzjak. Dzię-
ki uśmiechowi w naszym mózgu lepiej 
przepływają te wszystkie mikroprądy elek-
tryczne, a to sprawia, że mamy lepsze 
pomysły, lepiej działamy i nie popadamy 
w depresję. Zwróćmy też uwagę na tru-
cizny, o których pisał starożytny chiński 
mędrzec. Są to m.in. hormony stresu; kor-
tyzol i adrenalina. Śmiech obniża ich po-
ziom we krwi. I zauważcie państwo, jacy 
mądrzy byli ci starożytni chińscy mędrcy! 
Nauka europejska dopiero niedawno do-
szła do tego, o czym oni wiedzieli już dwa 
i pół tysiąca lat temu. A wszystko dzięki 
pogodzie ducha!

Inny starożytny chiński mędrzec zacho-
wujący pogodę ducha w wieku 80 lat do-
czekał się syna. Uśmiechnął się więc ser-
decznie i powiedział:
- Cóż za cudowne zrządzenie! Syn mi się 
urodził! W tym wieku! A ponieważ całe ży-
cie zajmowałem się nauką, to dam moje-
mu pierworodnemu na imię: Nauka.
Dziecko rosło zdrowo, ale po roku w domu 
mędrca przyszedł na świat drugi syn. Ura-
dował się mędrzec i powiedział:
- Obdarza mnie los obficie! Drugi syn! 
Pierwszy ma na imię Nauka, ale przecież 
nie byłoby nauki bez rozumu. Zatem dru-
giego nazwę Rozum.
Chłopcy rośli zdrowo, gdy po roku urodził 
im się kolejny brat. Mędrzec klaskał i śmiał 
się z radości, dziękując losowi i powtarza-
jąc:
- Trzeci syn! W tym wieku! Trzeci syn! Los 
chyba sobie ze mną żartuje! Widać jest 
w dobrym humorze! Och! To dam synowi 
na imię Humor.
Radość panowała w chacie mędrca, bo 
dzieci rosły i były zdrowe. Po kilku latach 
niespodziewanie nastała niezwykle sroga 

zima. W chacie mędrca zabrakło opału. 
Posłał więc najstarszego syna, imieniem 
Nauka, do lasu po drwa. Syn poszedł, 
ale rzecz całą potraktował naukowo; 
mierzył i ważył w dłoni drwa, żeby były 
równe i w sam raz. Tak zeszło mu do wie-
czora i zaledwie kilka patyków przyniósł 
do domu. Następnego dnia poszedł do 
lasu Rozum. Ten starał się postępować 
rozumnie. Przemyśliwał; lepsze drewno 
iglaste czy liściaste, proste czy powygi-
nane patyki? Do wieczora mu zeszło i do 
domu niewiele drew przyniósł. Następne-
go dnia do lasu pobiegł najmłodszy syn, 
Humor. Radośnie i bez zastanowienia 
zbierał drwa z uśmiechem na twarzy. Do 
wieczora naniósł do domu drewna na 
resztę zimy. Zamyślił się mędrzec, a po 
chwili rzekł z uśmiechem:
- Tak; nauka i rozum są człowiekowi nie-
zbędne, ale czasami humor przyniesie 
znacznie więcej, niż one razem wzięte…

A ja od siebie dodam, że gdy nauka i ro-
zum idą w las, to tylko na dobrym humo-
rze można jeszcze polegać…

Jurek Ciurlok „Ecik”

Kobieta na łożu śmierci dyktuje notariuszowi swój testament:
- Chcę, by po kremacji moje prochy rozsypano na parkingu McDonalda.
-Dlaczego? - dziwi się notariusz.
-Żeby mieć pewność, że co niedziela dzieci będą odwiedzały moje 
miejsce wiecznego spoczynku.

Dwie sąsiadki, które za bardzo za sobą nie przepadają, spotkały się 
na klatce schodowej:
-Chora pani jest, pani Nowakowa?
- A dlaczego się pani pyta, pani Kowalska?
- A nie, tak tylko… Bo wczoraj wydawało mi się, że koło czwartej nad 
ranem wychodził od pani doktor.
- Tak?... A jak od pani dwa dni temu wychodził o piątej nad ranem 
generał, to ja się nie pytałam, czy wybuchła wojna.

Wpada zadowolony facet do apteki i woła:
- Paczkę prezerwatyw proszę!
Po pół godzinie wraca i zniechęcony rzuca zakup na ladę
- Weźmie je pani w cholerę! Paczkę podpasek poproszę…

- Zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz dopiero 17 lat. Ja 
w Twoim wieku…. - krzyczy wkurzona matka na córkę.
- Wiem, wiem, siedziałaś w domu, bo miałam pięć miesięcy.

Przychodzi syn do rodziców i oznajmia:
-Żenię się!!!
-A z kim? – pyta matka
-Z Romanem.
- Przecież Roman to chłopiec!
- Kurna, coście się tak wszyscy uparli?! W przyszłym tygodniu Ro-
man kończy 40 lat, a wy wszyscy w kółko: chłopiec i chłopiec!

- Dlaczego mężczyźni są wyżsi od kobiet?
- Bo chwasty zawsze są wyższe od kwiatów…

- Jak ci się wiedzie w małżeństwie? - pyta Ecik Masztalskiego.
- Żyjemy całkiem zgodnie - odpowiada Masztalski.-- Umówiliśmy się, 
że jednego dnia żona robi co chce, a drugiego dnia ja robię to, czego 
ona chce….

HUMOR
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w

artylerii

wielka
radość
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Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de

Tel.: 769923-25
p. Cezary Szulc

zyPropo cje pana Szulca na kwiecień 2020!!!

Zobacz nas na:

Mercedes-Benz Sprinter II Kasten 
316 CDI MAXI 1.Hand
Pojazd używany. Pierwsza rejestracja: 03.2015. 
Przebieg: 146.000 km, paliwo: diesel, moc: 120 
kW/ 163 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, 
elektr. Immobiliser, wspomaganie, ABS, ESP, 
czujniki parkowania.

Cena: 18.980 €

Renault Captur Limited Deluxe 
1.2 TCe 120 EDC
Pojazd używany. Pierwsza rejestracja: 09.2018. Prze-
bieg: 21.888 km, paliwo: benzyna, moc: 87 kW/118 PS, 
skrzynia biegów: automatyczna.

Cena: 15.890 €

BMW 730 d Leder Navi AD e-Sitze Fernlichtass. 
Holzau
Limousine, pojazd używany. Pierwsza rejestracja: 
08.2009. Przebieg: 150.000 km, paliwo: diesel, moc: 
180 kW/245 PS, skrzynia biegów: automatyczna, me-
tallic, Schiebedach, alufelgi, zamek centralny, elektr. 
podnośniki szyb, elektr. Immobiliser, wspomaganie. 

Cena: 14.980 €

Mercedes-Benz A 220 AMG-Line 4-Matic Navi 
Keyless AD Parklenka
Przebieg: 142.000 km. Paliwo: benzyna, moc:  
135 kW/184 PS, skrzynia biegów: automatyczna, me-
tallic, Schiebedach, alufelgi, zamek centralny, elektr. 
podnośniki szyb, elektr. immobiliser, wspomaganie, 
ABS, nawigacja, ogrzewanie siedzenia.

Cena: 17.890 €

Renault Clio V Edition One 1.0 TCe 100 EU6d-T
Paliwo: benzyna. Moc: 74 kW/101 PS, skrzynia biegów: 
manualna, metallic, alufelgi, elektr. podnośniki szyb, 
elektr. immobiliser, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), 
ogrzewanie siedzenia, E10-geeignet, czujnik deszczu, 
Bluetooth, komputer pokładowy, wielofunkcyjna kiero-
wnica.

Cena: 17.890 €

Toyota Yaris 1.0 Dual-VVTi Knieairbag Klima CD 
MP3 ESP
Pojazd używany. Pierwsza rejestracja: 11.2016. Prze-
bieg: 14.100 km, paliwo: benzyna, moc: 51 kW/69 PS, 
skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, zamek 
centralny, wlektr. podnośniki szyb, wspomaganie, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), elektr. lusterko boczne, 
odtwarzacz CD.

Cena: 8.990 €

Nissan X-Trail Acenta 4×4 1.6 dCi Navi 
Rückfahrkam. All
Pickup, pojazd używany. Pierwsza rejestracja: 
05.2016 Przebieg: 48.000 km, paliwo: diesel, moc: 
96 kW/131 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, metallic, Allradantrieb, alufelgi, zamek cen-
tralny, elektr. podnośniki szyb.

Cena: 15.780 €

RATY od
139 €/mies.

RATY od
139 €/mies.

RATY od
89 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
189 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

Audi Q5 2.0 TDI quattro Leder Navi Keyless 
e-Sitze Rü
Pojazd używany. Pierwsza rejestracja: 10.2012. 
Przebieg: 83.000 km, paliwo: diesel, moc: 130 kW 
/177 PS, skrzynia biegów: automatyczna, dostęp-
ność: natychmiast, wyposażenie wnętrza: alcan-
tara, liczba drzwi: 4/5, liczba miejsc: 5.

Cena: 19.980 €
RATY od
199 €/mies.



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

APARTAMENTY I MIESZKANIA
nad morzem - od 49.000 € 

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

 

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w j. polskim w sprawach 
związanych z Państwa zdrowiem
DLA STAŁYCH PACJENTÓW ORGANIZUJEMY 
SPOTKANIA TEMATYCZNE
Dbamy o dostarczanie leków w najlepszych 
cenach i możliwie w najkrótszym czasie
RABATOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA

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

Tel.: 0 151 22334533 Alte Roland 
Apotheke
Turmstr 15
10559 Berlin-Moabit
U-9, Bus 123,  87
Pn-pt: 9.00 - 18.30
Sob: 9.00 - 13.00

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

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

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

Nowych klientów pozyskacie Państwo
jako współwystawcy Światowych Targów 
Przemysłu w Hanowerze (13-17.07.2020)
oraz Chicago (14-19.09.2020). 
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Kontakt: 
Alina Winiarski
– zarząd 
stowarzyszenia

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

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

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

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

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

SE YR MD AE ZC SZN AI RE PZA

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

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH. 

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

DOJAZD AUTEM OD DONAUSTR 
U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 

LUB BUS 104

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

Dostarczam zamówienia świąteczne pod drzwi

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

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

 

Lipschitzallee 68,12353 Berlin
(U-Bahn Lipschitzallee) 
Tel.: 0163 2613665
Tel.: 0176 200 26203
pon.- pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-16:00

RUDOW
Tirschenreuther Ring 23,

 12279 Berlin (Bus: M77,
M77, M82, przystanek: 
Waldsassener Str.) 

pon.- pt.: 10:00-18:00
sob.: 10:00-14:00

MARIENFELDE

Tel.: 0176 200 26154 

 Biała kiełbasa, wędliny, sery,
owoce, warzywa oraz wiele innych polskich artykułów spożywczych.  

ryby wędzone, pieczywo, ciasta, napoje, 
Polecamy szeroką ofertę towarów:


