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SŁUŻBOWO, BUSINESS?
TANIE NOCLEGI PRACOWNICZE 
W CENTRUM BERLINA (NOLLENDORFPLATZ)

50% ZNIŻKA NA 
POKOJE ZE ŚNIADANIEM

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia, pragniemy tym co potrzebują 
i nie mogą powrócić do Polski lub szukają noclegu na dłuższy okres 

czasu, zaoferować noclegi pracownicze.  

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB REZERWACJI, PROSZĘ O KONTAKT
TEL.: 0049(30)2162074 (MÓWIMY PO POLSKU)

info@sachsenhof-hotel.de    I    www.sachsenhof-hotel.de

Tel. niemiecki: +49 177 1778900399

Tel. polski: +48 603 233061

Kontakt: e-mail: san-sebastian@wp.pl

facebook.com/zespol.sansebastian

San-Sebastian grupa wokalno-instrumentalna
wykonujemy najnowsze i te... trochę starsze 
przeboje muzyki rozrywkowej. Długoletnia 
współpraca w tym samym składzie daje 
gwarancję dobrej zabawy.

Przeboje śpiewane w języku polskim, 
angielskim, portugalskim, francuskim, 
rumuńskim, arabskim, hiszpańskim, 
koreańskim, tureckim, szwedzkim, greckim, 

niemieckim, włoskim a nawet afrykańskim nie sprawiają nam żadnego problemu. Swobodne prowadzenie 
imprez także w języku niemieckim. Bale dla Polonii w Madrycie, Paryżu, Berlinie, Sztokholmie, Hannowerze, 
Braunschweigu, Lübeck. Supporty dla  Lady Pank, Maryla Rodowicz, Enei, VOX, Leszcze, Trubadurzy...

Musik Band
New Voice System

Tel.: 0163 1497647 
lub 0151 59486287

info@newvoicesystem.de
www.NewVoiceSystem.de

Zagra na każdej imprezie.
Udzielamy informacji: sala, party 

service, filmowanie imprez, 
wypożyczanie sprzętu.

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy „Kontaktów”! 

Warto!

Ale co?

- Znaleźć czas na odpoczynek. Zwłaszcza wtedy, kiedy 
mamy małe dzieci i wydaje nam się, że cały czas jesteśmy 
w pracy. Warto być cierpliwym oraz pracować nad tą cechą 
charakteru, bo, jak pisze Anna Maria Władkowska, życie 
wielokrotnie mnie uczy, że czasami wystarczy poczekać, 
by sprawiedliwości stało się zadość. W docenianiu warto-
ści różnych rzeczy pomoże nam wiersz Paula Coelho, któ-
ry przytacza felietonistka. Warto poświęcić mu kilka chwil!

- Znać okoliczności, w jakich można u niemieckiego pra-
codawcy wystąpić z prośbą o urlop. Kiedy w ogóle przy-
sługują nam płatne dni wolne? Artur Balon rozwiewa wąt-
pliwości.

- Po prostu wiedzieć, o czym przekonuje w swym felieto-
nie Bartosz Drajaling. W tym najnowszym rozmyśla o tym, 
jaka jest różnica między zaangażowaniem a poświęceniem. 
Poświęcając się wykonujemy daną czynność z obowiązku. 
Przyjemność w tym zawarta nie rzadko jest na planie dal-
szym lub wręcz poza horyzontem. Liczy się cel. Podobnie 
rzecz ma się z zaangażowaniem. Subtelna różnica jest taka, 
że w tym przypadku poruszamy się z pozycji pasji i chęci 
działania. Tu też liczy się cel.

- Dowiedzieć się, co słychać w NBA. Jak zwykle dbamy 
o fanów sportu. W końcu „nie da się przecież ukryć, że 
koszykówka to sport kontaktowy”! Grzegorz Szklarczuk 
pisze o pomysłach na przywrócenie sezonu. Kiedy znów 
się zacznie? Odpowiedź w tekście.

- Poznawać nowe wymiary podróżowania. Te znajdziemy 
w rozmowie Anny Burek z przedstawicielem branży tury-
stycznej, Krzysztofem Szymańskim. Jak pandemia zmieni 
nasze nawyki? Jakie miasta najdotkliwiej ją odczuły?

- Słuchać radia Cosmo. W Internecie oraz w Berlinie na 
fali 96,3 MHz. Warto słuchać, bo można trafić na intere-
sujące rozmowy. W lipcowym numerze publikujemy wy-
wiad Macieja Wiśniewskiego z Agatą Szymańską-Mediną 
berlińską fotografką publikującą m.in. w „Die Zeit” i „Der 
Spiegel”, laureatką Polsko-Niemieckiej Nagrody Dzienni-
karskiej im. Tadeusza Mazowieckiego.

- Dać się zaskoczyć sztuką i pojechać do Hamburga na 
wystawę Anny Banout Z Anną Banout, polsko-syryjską 
projektantką i artystką mieszkającą w Berlinie, z którą 
na antenie radia Cosmo rozmawiała Monika Sędzierska. 
w Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu zoba-
czymy obiekty, które łączą motywy kosmiczne z syryjską 
rzeczywistością. Co Syria ma wspólnego z Marsem?

- Gotować i jeść, ale tylko SUPER FOOD. Bogusław Sypień 
sypie pomysłami na burgery jak z rękawa! Nie są to tym 
razem propozycje dietetyczne, dlatego po ich zrealizowa-
niu warto wrócić do naszego felietonu o sporcie, który na-
tchnie nas ruchowo i zapragniemy spalić zbędne kalorie. 
A zatem polecamy czytanie naszego magazynu raczej w tej 
kolejności: najpierw kącik kulinarny, potem sportowy.

A na deser czeka na Was jak zwykle porcja ogłoszeń.

 
Warto czytać „Kontakty”!
Z serdecznymi pozdrowieniami
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

największy polski klub sportowy 

w stolicy Niemiec prowadzi

NNAABBóóRR
do drużyn piłki nożnej:

A-Juniorzy - 2002-2003

D-Juniorzy - 2008-2009

E-Juniorzy - 2010-2011

F-Juniorzy - 2012-2013

G-Juniorzy - 2014-2015

A tak się zarzekałam. Miesiąc temu, rok temu, 
a jak się głębiej zastanowić, to właściwie chyba 
co lato. Zarzekam się, że ten słoneczny czas będę 
rwać garściami. Jak świeże czereśnie zjadane 
w nieprzyzwoicie chciwej ilości, byle zdążyć przed 
szpakami. Że będę korzystać z niego całą sobą. 
Jak całą sobą bawiłam się do rana na imprezach 

kończących rok szkolny w liceum, świętowałam do utraty tchu zdanie 
matury, a później hojnie oblewałam dostanie się na studia. Że wycisnę 
z niego, ile się da. Jak z butelczyny bezalkoholowego piwa, które jak 
zwykle za szybko kończy się nad jeziorem w upalny dzień. Tak się zarze-
kałam, że każdy dzień spędzę najlepiej, jak potrafię. Okazało się jednak, 
że chyba nie umiałam w sztukę dolce vita.

W tym roku, jak chyba nigdy, letnie miesiące poprzedzone zostały snu-
ciem marzeń. O tym, co zrobię, kiedy będzie już można: wyjść z domu, 
pójść do parku, wyjechać do Polski, spotkać się ze znajomymi, zrobić 
grilla, wybrać się do kina. Marzeniami o tyle irytującymi, że niepopar-
tymi planami. Nie dało się zaplanować kolejnego weekendu, nie dało 
się przewidzieć zamknięcia granic z dnia na dzień, nie dało się uniknąć 
kwarantanny, nie dało się przewidzieć, co będę mogła, a czego nie za 
dzień, tydzień, miesiąc. Marzenia nie do spełnienia to chyba najgorszy 
rodzaj czekania.

Doczekałam się jednak. Wszyscy się doczekaliśmy – otwarcia kawiarni, 
restauracyjnych ogródków, szkół, klubów fitness, bibliotek i granic. I ru-
szyłam, wszyscy ruszyliśmy – naprzeciw przyjemności! W kierunku ulu-
bionych miejsc, po wytęsknione lody, na najlepszą pizzę, do najbliższe-
go parku. Szłam wystrojona jak na wesele kuzynki w remizie: sukienka, 
która była zbyt strojna by przez ostatnie tygodnie zakładać ją na zakupy 
w Netto, sandałki, które kupione na przecenie pod koniec ubiegłego se-
zonu, nie miały okazji zostać rozchodzone, szminka, torebunia – to nic, 
że uwiera, że niewygodnie, że fajki się nie mieszczą w kawałku włoskiej 
skóry, więc trzeba nieść w spoconej dłoni, drugą ciągnąc za sobą szcze-
rze zdziwionego partnera, ciągnącego szczerze wkurzonego psa. - Nie 
jest Ci niewygodnie? Nie gorąco Ci w tych sukmanach? Jesteś pewna, 
że to nie Twoja krew z obtartej pięty kapie na chodnik za nami? Po co 
my tam właściwie idziemy, skoro nie jesteś głodna i nie masz ochoty?

Idziemy, bo tak trzeba. Wszyscy idą. Spójrz. Snujemy się wszyscy, wle-
czemy nogami wraz z ociężałą masą. Przepychamy się, popychamy, 
walczymy o to, kto pierwszy w zatłoczonych parkach, na chodnikach, 
na ścieżkach rowerowych, które poszerzone na czas pandemii zabrały 

miejsca przy krawężniku ostatnim chcącym parkować za darmo w tym 
zatłoczonym mieście. Idę, bo jestem głodna. Głodna normalności. 
Głodna przyjemności. Głodna wrażeń. Niosąc, niegłodna właściwie, 
głód w serduszku. Będąc już prawie u celu, wraz z ospałym tłumem 
zwalniam z każdym krokiem, coraz wolniej i wolniej posuwamy się do 
przodu. Tak blisko celu, który już tuż, tuż za zakrętem, jeszcze chwilka, 
no nie denerwuj się, już prawie widać, o patrz…

Widzisz? Widzi... kolejkę na 20 osób do lodziarni, rozciągającą się aż 
po lodziarnię kolejkę do restauracji, kolejkę na 40 minut do biblioteki, 
kolejkę on-line otwartą od północy na zajęcia w siłowni, kolejkę na 
najbliższy miesiąc po zakup biletów przez Internet na seanse kina let-
niego, kolejkę do działu ze śrubkami w markecie budowlanym. Widzi 
krajobraz jak z rozdziału podręcznika do historii opisującego młodość 
naszych rodziców. Widzi tłum ludzi zawijających ślimaki po życiowe 
niezbędniki. Wtedy była to szynka i banany, teraz niepasteryzowane 
piwo i kino pod chmurką. Kiedyś chleb, dziś igrzyska. Koniecznie nie-
zbędne do tego, by żyć jak człowiek na miarę swoich czasów. Kiedyś 
– godnie. Dziś – jak wszyscy.

A tak się zarzekałam. Że przede wszystkim ma być przyjemnie. Żad-
nych obowiązków, zobowiązań, przywiązań. Lekko, łatwo i zawsze 
w pięknej sukience, w gotowości do przygód, spontanicznych wieczo-
rów na kolacji, leniwych poranków na brunchu. Zawsze ze zrobiony-
mi paznokciami, umytymi włosami, wydepilowanymi nogami. Zawsze 
gotowa. W stanie wiecznego planowania i oczekiwania na ziszczenie 
marzeń. To wszystko właśnie zabiło moją dolce vita. Więc kiedy kolej-
ka topi się zdecydowanie wolniej niż lody w spoconych dłoniach ludzi 
na jej przedzie, on łapie mnie za rękę i szepcze niecenzuralnie do 
ucha: walić to, chodźmy stąd.

I prowadzi mnie przez moje wszystkie niespełnione przez miasto 
obietnice do ciasnego mieszkania. Sadza na naszym wygodnym fo-
telu, nad którym wczoraj zawiesił półki na książki, każe ściągnąć su-
kienkę i założyć jego wygodny T-shirt na kosza. Zabiera telefon z ręki, 
wkłada w nią w zamian kawę z mlekiem, którą tak przyrządzić potrafi 
tylko on. Całuje w czoło i włącza komedię z lat ‘60, ciągnąc świeżo 
przebraną pościel po brudnej od sierści spoconego psa podłodze, by 
usiąść koło mnie. Patrzę z niedowierzaniem i uświadamiam sobie, że 
nie siedziałam na tym fotelu od roku, że wiecznie szkoda mi czasu 
na oglądanie filmów, że przecież nie piję kawy w domu, bo wokół tyle 
miejsc, w których jeszcze nie byłam. Jest sobotnie popołudnie, miasto 
tętni życiem, lodówka zionie pustką, a ja w końcu czuję, że odnalazłam 
przyjemność, do której tak bardzo tęskniłam – moją dolce vita.

Anna Burek

FELIETON
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Nowy wymiar podróżowania?
Wolniej i świadomiej

Anna Burek: Kto zaszczepił w Tobie smykał-
kę do podróżowania?

Krzysztof Szymański: Zaczęło się właściwie 
od dziadka, z którym jako maluch spędzałem 
mnóstwo czasu – każdy dzień wolny, dłuższe 
popołudnie czy weekend były okazją do wy-
rwania się z domu i poznawania nowych miejsc 
w kraju. Później, już z rodzicami, odkrywałem 
dalsze zakątki, nierzadko za granicą Polski, 
jednak samodzielnie i dość regularnie za-
cząłem wyjeżdżać podczas studiów – poczu-
łem wtedy, że otwiera się przede mną morze 
możliwości związanych nawet nie z typowym 
zwiedzaniem czy podróżowaniem, ale bardziej 
– poznawaniem świata. Mnogość stypendiów, 
wolontariatów, wymian studenckich, które ma 
się do wyboru w trakcie semestrów akademic-
kich, ale i między nimi, pozwalała na całkiem 
sprawne skreślanie z mapy świata kolejnych 
odwiedzonych miejsc. I tak, po pierwszym roku 
studiów wyjechałem do Stanów Zjednoczonych 
do pracy, a za zarobione tam pieniądze zwie-
dzałem USA, po drugim roku znalazłem się na 
Filipinach, co było początkiem podróży po Azji, 
a potem... to już właściwie poszło. Na chwilę 
obecną, jako 30-latek, mam na swoim koncie 
74 kraje świata, a w głowie nadal marzenie, by 
w ciągu kilku kolejnych lat skreślić ich 100 z listy 
podróżniczych marzeń.

Anna Burek: Na pewno udało Ci się na-
tomiast spełnić inne z marzeń, marzenie 
niejednego zapaleńca podróży – znalazłeś 
oryginalny sposób na połączenie hobby 
z pracą zarobkową.

Krzysztof Szymański: Rzeczywiście, od kie-
dy podróżowanie na własną rękę stało się ła-
twiejsze ze względu na otwarte granice, ale 
także przystępność cen połączeń lotniczych 
i mnogość możliwości taniego zakwaterowania, 
w sieci nastąpił wysyp blogów o tematyce oko-
łopodróżniczej. Wiele z tych treści jest bardzo 
pomocnych w planowaniu urlopów – można 
poczytać o polecanych przez autorów miej-
scach czy atrakcjach. To dobra opcja dla osób, 
które szukają porad w celu skonkretyzowania 
wakacyjnych planów. Wielu Polaków jednak 
potrzebuje podstawowej pomocy w organizacji 
wypoczynku. W odpowiedzi na takie potrzeby, 
kilka lat temu wraz z dwójką znajomych otwo-
rzyliśmy duży portal internetowy, który skupiał 
się na tym, by pokazywać ludziom, jak podróżo-

O tym, jak podróżowaliśmy do tej pory i jak spędzimy tegoroczne urlopy. 
O tym, jak dotychczasowa turystyka zmieniła współczesne miasta, ale 
także jak obecna sytuacja na świecie zmieni nasz sposób podróżowania. 
O tym, jakie możliwości relaksu daje Berlin, opowiada przedstawiciel 
branży turystycznej, Krzysztof Szymański.

wać, nie przepłacając. Szukaliśmy dla swoich 
klientów możliwości zbicia ceny do minimum, 
rabatów, promocji, ale przede wszystkim – edu-
kowaliśmy ich w zakresie turystycznych realiów 
cenowych. Polacy, którzy decydowali się na ko-
rzystanie z naszych usług, poza pomocą zwią-
zaną z brakiem znajomości języków obcych 
najczęściej zwracali się do nas z pytaniami o to, 
ile co powinno kosztować. Nie wiedzieli, czy je-
den nocleg dla dwóch osób w małym włoskim 
miasteczku ma ich wynieść 50 euro czy może 
500. Pomagaliśmy im rozeznać się w podróż-
niczej rzeczywistości. Następnie poszerzyliśmy 
zakres swoich usług i stworzyliśmy internetowe 
narzędzie służące do efektywnego, samodziel-
nego planowania wojaży.

Anna Burek: Obecnie, mimo że nie prowa-
dzisz już wspomnianych portali, nadal pra-
cujesz w branży turystycznej – firmie, która 
oferuje dostęp do ponad 58 tysięcy atrakcji 
na całym świecie. Czy Twoje doświadczenie 
pozwala Ci zaobserwować jakiekolwiek za-
leżności w sposobie podróżowania Niem-
ców i Polaków?

Krzysztof Szymański: Zacznę chyba od tego, 
że widzę ogromne podobieństwo między Pola-
kami i Niemcami jeśli idzie o ciekawość świa-
ta. Mieszkańcy obu krajów podróżują często 
i chętnie, choć może rzeczywiście w nieco inny 
sposób i z nieco innym budżetem. To jednak za-
leży w dużym stopniu od pokolenia, do którego 
zalicza się taki statystyczny turysta. Wiadomo, 
że możliwości takie jak darmowy nocleg, m. 
in. w ramach społeczności Couchsurfing, czy 
też przystępność cenowa połączeń lotniczych 
sprawiły, że młodzi ludzie z naszego pokolenia 
niezależnie od kraju pochodzenia podróżowali 
do tej pory dość podobnie – niskobudżetowo 
i mniej komfortowo niż nasi polscy czy nie-
mieccy rodzice. Sam sposób spędzania czasu 
wolnego różni się już znacznie bardziej, jednak 
to wynika raczej z odmienności kulturowej, 
a jednocześnie może wymykać się jakimkol-
wiek klasyfikacjom. Moi znajomi z Niemiec lubią 
planować i działać według określonego grafiku, 
podczas gdy ja podczas urlopu wolę zobaczyć, 
co przyniesie dzień. Jestem jednak przekonany, 
że łatwo będzie znaleźć grupę wyjeżdżających 
razem znajomych, w której role się odwracają, 
nie bacząc na narodowość.

Anna Burek: Kiedy mówisz o tanim podró-
żowaniu, nie sposób nie przypomnieć sobie 
filmu krążącego w sieci przez ostatnie mie-
siące. W skutek obostrzeń związanych z po-
dróżowaniem, centrum Krakowa, z Rynkiem 
włącznie, zionęło pustkami. To pokazało, jak 
bardzo współczesne miasta nastawione są 
na turystę, a nie lokalnego mieszkańca. Co 
Ty, jako mieszkaniec Berlina, o tym myślisz?

Krzysztof Szymański: Skutkiem podróżowa-
nia, które przestało być luksusem, a stało się 
powszechnym sposobem na spędzanie czasu, 
jest niesamowite zagęszczenie centrów dużych 
miast europejskich, jeżeli chodzi o napływ tu-
rystów i przerażający wzrost cen, jeśli chodzi 
o wynajem mieszkań, które zamiast być dostęp-
ne dla mieszkańców miasta, wynajmowane są 
przyjezdnym na okresy krótkoterminowe, psu-
jąc w ten sposób rynek mieszkaniowy. Mimo, że 
zdarza mi się korzystać z takich form noclegu, 
rozumiem niezadowolenie lokalnych społecz-
ności takich miast jak na przykład Londyn, Am-
sterdam czy Paryż – te stolice wskutek rozwoju 
turystyki zmieniły się nie do poznania. Coraz 
częściej ich zabytkowe place przypominają cu-
kierkowe pocztówki i niewiele mają wspólnego 
z autentycznością. To taka trochę smutna re-

fleksja związana z modą na zwiedzanie i pozna-
wanie nowych miejsc – wszechobecna potrze-
ba raportowania w mediach społecznościowych 
swoich wszelakich podróżniczych osiągnięć, 
wrzucania tysiąca zdjęć z atrakcji znanych 
i mniej znanych, łapania kadrów zamiast chwil 
sprawia, że coraz rzadziej turysta podróżuje dla 
samego siebie, a coraz częściej dla wizerunku 
czy odhaczenia miejsca na katalogową fotkę.

Anna Burek: Wydarzenia ostatnich miesię-
cy nie pozostaną na pewno bez wpływu na 
zachowania turystów z całego świata. Czy, 
pracując w branży turystycznej, możesz już 
na tym etapie przewidzieć, jak zmieniać się 
będą nasze podróżnicze upodobania?

Krzysztof Szymański: Tak, ostatnie miesiące 
to niesamowity cios dla branży turystycznej. 
Taki, którego tak naprawdę nie było od dekad 
– skutki żadnej wcześniejszej pandemii, żad-
nego wcześniejszego kryzysu, nawet ataków 
z 11 września, nie są bliskie temu, co obecnie 
dzieje się z tą gałęzią gospodarki. Firma, w któ-
rej pracuję, zarabiająca na sprzedaży biletów 
na atrakcje turystyczne, odnotowała spadek 
przychodów na poziomie 99%. Restrykcje na-
łożone na kraje wskutek pandemii sprawiły, że 
turystyka właściwie zatrzymała się na ostatnie 
trzy miesiące. Zamarła. Ostatnie tygodnie po-
zwalają zaobserwować oznaki powolnego od-
mrażania tego obszaru rzeczywistości, jednak 
jesteśmy świadomi, że większość wyjazdów 
wakacyjnych odbędzie się w miejsca pozostają-
ce w zasięgu podróży samochodem, najpewniej 
na terenie kraju zamieszkania. Na pewno zyska 
na tym polska turystyka – masa osób, która pla-
nowała wyjazd na zagraniczne wakacje, samo-
dzielnie czy z biurem podróży, zdecyduje się na 
wypoczynek nad Bałtykiem czy w Tatrach i te 
miejsca tego roku prawdopodobnie będą tak 
samo zatłoczone, jak w zeszłym sezonie urlo-
powym. Podobnie Niemcy mogą zrezygnować 
z dalekich wojaży, a otwarcie granicy niemiec-
ko-polskiej umożliwi im spędzenie lata nad pol-
skim, tańszym morzem. Co ciekawe – okazuje 
się, że wśród miast cieszących się największym 
zainteresowaniem ze strony turystów na całym 
świecie, na 9. miejscu plasuje się nasz Kraków 
– przebija Tokio, Los Angeles czy masę innych, 
także europejskich miast. Myślę, że przystęp-
ność cenowa oraz bogactwo historyczne byłej 
stolicy Polski jest dużym atutem dla obcokra-
jowców i może pomóc miastu szybko stanąć na 
turystyczne nogi.

Anna Burek: Atutem Berlina natomiast 
jest podkreślana przez wielu mieszkańców 
możliwość poznawania nowych kultur, od-
krywania nowych miejsc bez konieczności 
ruszania się z miasta. Co Ty poleciłbyś tym, 
którzy zdecydują się na spędzenie urlopu tu-
taj, na miejscu?

Krzysztof Szymański: Ja jestem wielkim fa-
nem berlińskiej zieleni – to jedyne miasto, któ-
re znam, w którego dowolnym miejscu można 
wsiąść w komunikację miejską czy na rower i w 
ciągu 30 minut znaleźć się na łonie przyrody. 
Także liczba jezior, lasów, rezerwatów przyro-
dy i ścieżek spacerowych jest oszałamiająca. 
Niewiele europejskich stolic mogłoby stawać 
w szranki z Berlinem w tej konkurencji. Szcze-
gólnie w trakcie pandemii – nawet mimo dość 
surowych obostrzeń nie było trudno o znalezie-
nie miejsca na wypoczynek tylko dla siebie. To 
miłe uczucie, kiedy we własnym mieście każ-
dy weekend można spędzić zupełnie w innym 
otoczeniu. Kolejną inspiracją może być sposób 
moich znajomych, którzy niedawny urlop spę-
dzili pozostając w Berlinie i przez siedem dni 
eksplorując kolejne dzielnice miasta – podzi-
wiając ich architekturę, czytając o ich historii, 
jedząc w lokalnych restauracjach i pijąc kawę 
w dzielnicowych kawiarniach. Mimo, że na co 
dzień mieszkają właśnie tutaj, niespiesznie po-
znając nowe zakątki, poczuli się turystami we 
własnym mieście. Na tym chyba mogłoby po-
legać podróżowanie – na zwolnieniu tempa, 
skupieniu się na prostych przyjemnościach 
i świadomym odkrywaniu nowego tu i teraz, 
niekoniecznie setki kilometrów od domu.

Anna Burek

Krzysztof Szymański, archiwum prywatne
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Obrazy duszy – Przestrzenie duszy
WIDE OPEN SZEROKO OTWARTE

Gdyby komuś z Państwa przyszedł w te 
wakacje do głowy pomysł, aby … poleżeć 
na oku, spieszę poinformować, że jest 
taka wystawa, na której jest to możliwe. 
Doświadczymy tu starej prawdy, że sztuka 
i duchowość mają ze sobą wiele wspól-
nego. A zatem, leżymy na poduszkach 
w kształcie oczu (obiekt sztuki) i dbamy 
o swe wnętrze (a więc duchowość). Czy 
może być coś lepszego?

Artystom przypisuje się wyjątkową wrażli-
wość, a co za tym idzie, ufamy, że mają 
oni specjalną zdolność, aby pokazywać 
nam świat i poruszać nasze serce. Każ-

dego dnia starają się oni włożyć w swoją 
pracę filozofię, psychologię i duchowość. 
A przynajmniej byłoby wspaniale, gdy-
by tak właśnie było. Nasze oczekiwania 
wobec szuki nie zmieniły się pod tym 
względem ani trochę na przestrzeni wie-
ków. Chcemy, aby sztuka nas poruszała 
dogłębnie, na wielu poziomach. Chcemy 
eksplorować nasze wnętrza, a jeżeli nie 
chcemy, poprzez sztukę powinniśmy być 
do tego zmuszeni, taka jest jej rola. Wejść 
w siebie, w swoje światy wewnętrzne, po-
znać swoje granice, może spróbować je 
przekroczyć. A co jest niesłychanie inte-
resujące to to, że sztuka powstaje często 
przecież w kontemplacji, w stanie porów-
nywalnym do medytacji. Kto choć raz za-
tracił się coś robiąć, wie doskonale, co to 
znaczy. Stracić poczucie czasu, skonce-
trować się na jednej rzeczy, być tu i teraz. 
W jaki sposób następuje przeniesienie 
tego  wszystkiego na odbiorcę, kiedy to się 
udaje, pozostaje często tajemnicą. Magia 
sztuki – można powiedzieć.

Termin duchowość, spirytualność pocho-
dzi od łacińskiego słowa „spiritus” co zna-
czy dusza, oddech, wiatr. Słowa te kojarzą 
się bardzo mocno z inspiracją. Mówimy 
przecież „spłynął na mnie duch, poczułam, 
poczułem coś” - wtedy, kiedy czujemy się 
natchnieni, mamy nagle jakiś wspaniały 
pomysł, czujemy chęć, aby coś niezwykłe-
go zrobić. Wielu naukowców (neurologów) 
wierzy, że duchowość i religia należą do 
podstawowych potrzeb ludzkich. A zatem 
możemy powiedzieć, że sztuka również 
do takich potrzeb należy. Czy byliście kie-
dyś smutni i nastrój poprawiła Wam jakaś 
książką albo zobaczyliście kiedyś jakiś 
obraz i się uśmiechnęliście? A może nie 
umieliście wyrazić swojego smutku, prze-
czytaliście jakiś wiersz i zrozumieliście 
swoje własne odczucia? To z całą pew-
nością dowody na tę tezę. A przecież tych 
duchowości może być całe mnóstwo! Lu-

Zora Mann, The Daughter of the Easter Egg, 2017, Acryl und Öl auf Leinwand, 330 × 980 × 2 cm (achtteilig) 
sowie Kissen aus Stoff und Füllmasse, Berlinische Galerie, Gefördert aus Mitteln des Landes Berlin – Senat-
sverwaltung für Kultur und Europa, © Zora Mann

Zora Mann, The Daughter of the Easter Egg, Detail, 
2017, © Zora Mann Berlinische Galerie, Buchstabenfeld, Foto: © Noshe

Wystawa potrwa do 12 października.

Berlinische Galerie
Landesmuseum für Moderne Kunst, 
Fotografie und Architektur
Stiftung Öffentlichen Rechts

Alte Jakobstraße 124 – 128
10969 Berlin

Godziny otwarcia:
od środy do poniedziałku
od 10:00 do 18:00
wtorki zamknięte

Bilety:
Bilet dzienny 8 Euro
Ulgowy 5 Euro
Happy Monday! Każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca 4 Euro.

Poniżej 18 roku życia wstęp bezpłatny

dzie się różnią, pochodzą z krajów o róż-
nych tradycjach. Może w obliczu sztuki 
jesteśmy tacy sami? Medytując podczas 
jej oglądania, jesteśmy w stanie nie mys-
leć o tym, co nas dzieli, ale o tym, co nas 
łączy? Doświadczamy jakiejś tajemnej 
nici, która łączy nas wszystkich z kosmo-
sem, ludzkością. Na krotką chwilę dotyka-
my sensu...

W te mniej więcej obszary udamy się 
odwiedzając wystawę WIDE OPEN 
w Berlinische Galerie. Zobaczymy tu pra-
ce czterech artystów, wszystkie należą do 
zbiorów galerii, ale większość z nich jest tu 
pokazana po raz pierwszy.

Artyści: Johannes Geccelli (Königsberg 
1925 ‒ 2011 Jühnsdorf), Göta Tellesch 
(Duisburg 1932 ‒ 2013 Berlin), Eberhard 
Havekost (Dresden 1967 ‒ 2019 Berlin) 
oraz Zora Mann (*1979 Amersham/Uni-
ted Kingdom).

Marta Szymańska
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

  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

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

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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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

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

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

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

KANCELARIA ADWOKACKA

 

 
mgr prawa Artur Balon udziela czytelnikom Kontaków 
bezpłatnych porad prawnych z prawa polskiego
w poniedziałki w godz. 20.00-21.00
pod tel.: 030 439 24611

Porady z prawa polskiego  
i niemieckiego
Podjąłem pracę u niemieckiego pracodawcy. Kiedy mogę wystą-
pić o urlop? Co się może stać, jeśli sam pójdę na „urlop”, nie 
informując o tym wcześniej pracodawcy?

Urlop w pełnym wymiarze przysługuje dopiero po przepracowaniu 6 
miesięcy. Jednakże pracodawca może wcześniej dobrowolnie udzie-
lić urlopu. Urlop należy wcześniej ustalić z pracodawcą i uzyskać od 
niego pozwolenie (Genehmigung). Kto idzie na urlop, nie uzgadniając 
tego wcześniej z pracodawcą, ryzykuje uzyskanie upomnienia (Abma-
hnung) a nawet wymówienia (Kündigung).

Pracuję w Niemczech. Chciałbym ubiegać się o inne stanowisko 
w strukturach tej samej firmy. Czy powinienem poinformować 
o tym wcześniej mojego przełożonego?

Sensowne wydaje się zwrócenie z tym problemem do rady zakładowej 
(Betriebsrat), ponieważ zwykle zna ona procedury postępowania w fir-
mie i niuanse z tym związane.

Czy niemiecki adwokat musi informować klienta o wysokości 
opłat adwokackich?

Generalnie niepytany o to adwokat nie musi informować klienta o przy-
puszczalnej wysokości opłaty za jego usługi. Wysokość tych opłat 
ustala ustawa dotycząca opłat adwokackich (Rechtsanwaltsvergütun-
gsgesetz). Jednakże takie pouczenie jest konieczne, jeśli klient się o to 
pytał (m.in. też Sąd Krajowy w Hanowerze, sygnatura akt: 20 S 30/05)

Moja mama zmarła w Polsce przed miesiącem. Zastanawiam się, 
czy przyjąć spadek czy nie. W jaki sposób obecnie odpowiadam 
za długi spadkowe?

W świetle polskiego kodeksu cywilnego do momentu przyjęcia spad-
ku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze 
spadku. Majątek spadkowy jest oddzielony od osobistych majątków 
spadkobierców. Natomiast od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowie-
dzialność za te długi z całego swego majątku (art. 1030 k.c.).

Zabrano mi prawo jazdy i skierowano mnie na badania psycholo-
giczno-medyczne. Co to takiego?

Badania psychologiczno-medyczne („Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung”, w skrócie MPU) nazywane też popularnie „Idiotentest” 
przeprowadza się w celu wyjaśnienia kwestii, czy należy się z tym 
liczyć, że kierowca może ponownie negatywnie „podpaść” w ruchu 
drogowym. Psychologowie dokonują tutaj analizy na podstawie kon-
kretnych wytycznych. Należą do nich m.in. wskaźniki medyczne (w 
przypadku osób zatrzymanych w czasie jazdy pod wpływem alkoholu: 
odpowiednie wartości we krwi oraz w wątrobie jak również ogólny stan 
zdrowia) oraz rozmowa w cztery oczy z osobą pozbawioną prawa jaz-
dy. Często bagatelizowana rozmowa z psychologiem jest najtrudniej-
szą do przejścia częścią badań, dlatego ma sens odpowiednie się do 
niej przygotowanie.

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę pokój z zameldowaniem lub udzielę samego zameldowania 
dla pracującej osoby od zaraz. Telefon 0172 3051689 lub 
(030) 84515323

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

Wynajmę pokój dla dwóch pań w dzielnicy Wilmersdorf, blisko 
Fehrbelliner Platz. (U7 i U3) Bez kaucji. Wszystkie media. 
Cena 300 Euro od osoby. Tel.: 0173 1626401

Sprzedam działki budowlane w miejscowości Krzęczyce, kierunek 
Gorzów Wielkopolski, 120 km od Berlin. Tel.: 0163 2613665 lub 
01520 1081872

Wynajmę samodzielny, umeblowany pokój pracującej pani na 
Spandale. Tel.: 0160 96655614

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

DZIAŁKA BUDOWLANA NAD MORZEM – JAROSŁAWIEC
Sprzedam działkę budowlaną 1880 m2 w Jarosławcu, 300 m od plaży: 
268 300 euro. Tel.: 0049 157 377 10 728, www.dzialka-pomorze.eu

okolice lasów, jezior, wyjazd z autostrady, 
do Berlina 198 km. Rok budowy około 1900, 
masywny, piętrowy, zmodernizowany. 
Pow. działki 1125 m², pow. użytkowa dom 
210 m². Budynki gospodarcze 
z potencjałem do rozbudowy. 

SPRZEDAM DOM W TRZCIELU

Tel.: +49 172 5706384

Działka rekreacyjno-budowlana 1,5 km od plaży. Zastań koło 
Międzywodzia. Całość 3849 m2. Cena 19 Euro/m2. Możliwość podziału na 
mniejsze. Plany i zdjęcia po kontakcie telefonicznym: 
0049 (0) 15140149934

Sprzedam działki budowlane w miejscowości Mielno, 300 km od 
Berlina, 600 m do morza. Tel.: 0163 2613665, 01520 1081872

Wynajmę umeblowany pokój z dostępem do internetu spokojnemu 
Panu lub Pani (chętnie też parze lub studentom) w dzielnicy 
Reinickendorf  (niedaleko S-Bahn Eichborndamm). 400 €/miesięcznie. 
Tel.: 0157 83739131 

Wynajmę pokój 1 lub 2 paniom w pobliżu S-Bahn Landsberger Allee. 
Tel.: 0176 88584029
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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

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   

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

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

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

  
 

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły 
 

tel. 030 86209709   tel. kom. 0177 3086578 
faks 030 85743858   wojciech.bukowski@t-online.de 

Gossowstr. 5, 10777 Berlin-Schöneberg (U Nollendorfplatz) 
 

Szybko i niezawodnie! 

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW I WYPOWIEDZI USTNEJ

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

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

ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
  POLSKI • N IEMIECKI • WŁOSKI 
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Kto lubi jajecznicę na 
boczku? Chyba więk-
szość. Jajecznica to 
przykład, gdzie kura 
była zaangażowana, 
a świnia się poświęciła 
/Jacek Walkiewicz/. 

Poświęcając się, wykonujemy daną czyn-
ność z obowiązku. Przyjemność w tym 
działaniu zawarta nierzadko jest na planie 
dalszym lub wręcz poza horyzontem. Li-
czy się cel. Podobnie rzecz ma się z zaan-
gażowaniem. Tu też liczy się cel. Subtelna 
różnica jest taka, iż tu poruszamy się z po-
zycji pasji i chęci działania. Dwa motywy 
działania, dwie rożne strategie, jedno dą-
żenie. Z zaangażowania rodzą się rzeczy, 
pomysły, idee. Przymus demotywuje i na-
kazuje automatyczną ucieczkę.

18 czerwca 2018 roku prezydent USA, 
Donald Trump, nakreślił plan powsta-
nia Sił Kosmicznych, które mają przejąć 
obowiązek Sił Powietrznych w przestrzeni 
kosmicznej. Byłaby to szósta gałąź ame-
rykańskich sił zbrojnych mająca status 
i rangę jednostki wojskowej. Dynamiczny 
rozwój nauki i paląca potrzeba dominacji 
sprawiły, że Pentagon dysponuje techno-
logią Warp, znaną miedzy innymi z seria-
lu Star Trek, która pozwala poruszać się 
szybciej niż światło w prędkości nadświetl-
nej (sic!). Nie jest to nowy pomysł, bo już 
130 lat temu pojazdy o napędzie antygra-
witacyjnym pojawiły się na desce kreślar-
skiej Nikoli Tesli. Z kolei Viktor Schau-
berger, austriacki naukowiec okresu II 
WŚ, pracował nad tym projektem na rzecz 
Niemieckiej Rzeszy. W 1943 roku amery-
kański fizyk niemieckiego pochodzenia, 
Robert Oppenheimer, osiągnął niekon-
trolowaną teleportację w tak zwanym 
Eksperymencie Filadelfijskim. Podsta-
wę amerykańskiej technologii kosmicznej 
oraz jej rangę zawdzięczamy nazistow-
skim Niemcom. Naukowcom i inżynierom, 

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
różnica między zaangażowa-
niem a poświęceniem jest 
o tyle subtelna, co i ważna.

którzy zostali przejęci lub deportowani do 
USA w ramach tajnej operacji Paper Clip 
(„spinacz“) w 1945 roku po zakończeniu 
wojny. Na czele agencji kosmicznej NASA 
stanął członek Waffen SS, inżynier Wer-
ner von Braun, dzięki którego wizji i za-
angażowaniu prezydent John F. Kenne-
dy mógł wysłać pierwszego Amerykanina 
w kosmos, aby ten postawił stopę na księ-
życu. Neil Armstrong dokonał tego 21 
lipca 1969 roku. 

Podobnie z zaangażowania, wielu prób 
i wiedzy 30 lat temu powstał projekt ma-
jący przełamać monopol dużych ubezpie-
czalni i nadać dynamiki w dziedzinie po-
prawy jakości świadczeń poprzez wzmoc-
nienie konkurencji. Wieloletnie doświad-
czenie pozwoliło usystematyzować naszą 
wiedzę, dostrzec istotne braki w oferowa-
nych produktach i skupić się na wyselek-
cjonowanym doborze produktów finan-
sowych i ubezpieczeniowych dla klienta 
indywidualnego oraz instytucjonalnego 
na podstawie rzeczowej analizy. Jestem 
częścią tego projektu i cieszę się, mogąc 
przekazywać klientom wiedzę wraz ze 
skrojonym na miarę produktem. Obecna 
sytuacja na rynku, spowodowana korona-
wirusem, zmusza do przewartościowania 
naszego poglądu na sposób oszczędza-
nia, na temat pracy i szeroko pojętego 
bezpieczeństwa. Słusznie mówi się, że nic 
już nie będzie takie, jak dawniej. Na wiele 
rzeczy patrzymy już w inny sposób, z innej 
perspektywy. Ale nie bójmy się tego. Na 
zgliszczach każdej cywilizacji powstawała 
nowa. Silniejsza i bardziej dynamiczna.

Do tej pory wszelkie informacje dotyczące 
ewentualnych katastrof, kataklizmów jak 
też zagrożeń pandemicznych były trak-
towane z przymrużeniem oka. Co i rusz 
w naszych burzliwych czasach ktoś wy-
myśla teorie, zwane czasem spiskowymi. 
Wiele osób otworzyło oczy, jeszcze więcej 
je zamknęło. Naruszono i tak już kruchy 
układ między ludźmi i naturą. Przypomi-
na to tajemnicę Tisulskiej Księżniczki, 
opisaną w gazecie „Hakasja“ w latach 
70-tych ubiegłego stulecia przez znanego 
rosyjskiego żurnalistę, Olega Kuliszkina. 
Odkryty sarkofag wraz z ciałem osza-
cowano na 800 mln lat. Kontrolowana 
przez aparat partyjny prasa próbowała 
dyskredytować znalezisko, twierdząc na 

pierwszej stronie, iż odkrycie ma jedynie 
800 lat, aby jednak na kolejnych stronach 
opisywać tajemniczą damę z epoki karbo-
nu (!). Paradoksalnie żadna redakcja nie 
zwróciła się do autora artykułu, aby zwery-
fikować twierdzenie lub najzwyczajniej po-
prawić ewentualny błąd. Tisulska Księż-
niczka symbolizuje tutaj wiedzę, która nie 
wpasowuje się w aktualnie utarte kanony 
akademickie, jakkolwiek trudno zaprze-
czyć znalezisku potwierdzonemu przez 
naocznych świadków. Seria tajemniczych 
zgonów osób powiązanych ze znalezi-
skiem tylko potwierdza tezę postawioną 
przez Kuliszkina.

Wiedza nie jest czymś tajemnym i dostęp-
na jest dla wszystkich, którzy się na nią 
otworzą. Kluczem do tego jest porówny-
wanie i sprawdzanie jakości i cen usług, 
a tym jest zasadniczo każda umowa ofe-
rująca pewną usługę za wcześniej ustalo-
ną cenę. Dlatego też jest paląca potrzeba 
intensywnego edukowania i informowania 
klienta o możliwościach i wskazywanie ko-
rzyści z posiadanych polis i umów.

Chiny, okolice miasta Xian. Na rozległym 
terenie znajdują się groby chińskich wiel-
możów z III w. p.n.e. Grobowce te zostały 
zbudowane w kształcie piramid, jednak 
rząd chiński kazał posadzić na ich zbo-
czach drzewa i krzewy, aby zakryć „nie-
wygodny“ i kolidujący z aktualną polityką 
fragment historii. Chińskie piramidy są do-
brze widoczne na zdjęciach satelitarnych 
w Internecie i tu również ciężko zadać 
kłam faktom. Wiedza rozdaje nam swoje 
klucze i kładzie pod nogami. Mamy wokół 
siebie mnóstwo okazji do jej poszerzania 
i wzbogacania. Zatem bardzo wskazane 
jest, abyśmy podarowali sobie odrobinę 
wytchnienia i znaleźli również czas na te 
mniejsze rzeczy i pozwolili sobie znaleźć 
klika zgubionych kluczy.
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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

MIKOLAS & PFEFFERMANN GbR

BUCHHALTUNGS- UND LOHNBÜRO
Wir suchen ab sofort eine 

Buchhalterin/er bzw. 
Steuerfachangestellte/en. Polnisch von Vorteil
Bei Interesse bitte melden 0170 - 6732758

 Email: am@miko-beratung.eu

B I U R O  R A C H U N K O W E

Telefon 030 | 810 121 73
Mobil 0163 | 190 402 7

Email

Joanna Szulewska
Masz bałagan w papierach i nie wiesz od czego zacząć?  
Zgłoś się do NAS i zaoszczędź swój czas!

• BIURO RACHUNKOWE
• KSIĘGOWOŚĆ
• ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW
• KORESPONDENCJA URZĘDOWA

Eisenacher Straße 10 | 10777 Berlin |  U-Bhf Nollendorfplatz
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BIURO SERWIS POLONEZ

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

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

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

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

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

 

 
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00
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NAUKA / PRACA

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

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

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

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

Normalność powraca, granica jest znówu otwarta i nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć u nas prace.

Medizinische Fachangestellte (mwaid)

SANCHEZ BAU- UND 
GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH BERLIN
Jeśli:

wykonujesz elewacje budynków,
zajmujesz się stawianiem ścian gipsowo – kartonowych oraz malowaniem wnętrz,
jesteś glazurnikiem,
lub wykonujesz inne prace remontowo – budowlane,

szukamy właśnie Ciebie! Nie musisz spełniać wszystkich warunków – wystarczy, 
że jesteś specjalistą w określonej dziedzinie budowlanej.
Oferujemy:

pracę w stabilnej niemieckiej �rmie,
atrakcyjne wynagrodzenie,
umowę o pracę na niemieckich warunkach lub zlecenie – dla posiadających własną działalność,
pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Język niemiecki nie jest wymagany.
Skontaktuj się z nami (mówimy po polsku): e-mail: info@bg-gruenau.de,                                               

tel.: +49 172-3098971, +49 30-654809041

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!!!

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

Salon kosmetyczny Berlin w centrum Friedrichshagen zatrudni 
kosmetyczkę ze znajomością języka niemieckiego.
Tel. od pon.-piątku od godz.10.00-18.00, tel.: 0178 3465158
 
Salon kosmetyczny Berlin w centrum Friedrichshagen podnajmie 
kabinę do uzupełnienia oferty gabinetu na Micro Blading, Permanent 
Make up, kosmetologia, podologia lub dla pedikurzystki. Tel. od pon. 
-piątku od godz.10.00 -18.00, tel.: 0178 3465158

Firma NESKIA GmbH zatrudni osobę z doświadczeniem w branży 
budowlanej do montażu systemów alarmowych, komunikacyjnych 
i monitoringu. Proszę o przesłanie CV pod adres: info@neskia.de (proszę 
określić oczekiwania finansowe). Dane firmy na stronie: www.neskia.de

Poszukujemy zleceń na prace ogrodnicze: trawa z rolki, nasadzenia, 
kostka brukowa, ogrodzenie. Ekipa z polski. Tel: +48 500 535 966 
(WhatsApp) mail: IhrGartner@gmail.com

Poszukuje pani do pomocy w produkcji (branża warzywnicza), 
zatrudnienie na pełen etat, Berlin Moabit, od zaraz, mówimy po polsku,
niewymagana znajomość języka niemieckiego. Tel.: 0048 660793315
Bauer Kräuter Großhandel GmbH, Beusselstraße 44 n-q / Haus 25, 
10 553 Berlin, e-mail.: Gemuesebauer1@aol.com

Poszukuję do studia kosmetycznego ZEHLENDORF – BERLIN – 
14165 na dwa dni w tygodniu pracownicy – pracującej samodzielnie, 
odpowiedzialnej z doświadczeniem. Kosmetyka – pedicur – manicur. 
Warunki pracy do uzgodnienia. Tel.: 0173 6178684    

Szukam kucharza lub osobę dobrze gotującą. Dobrze płatna praca 
dorywcza. Dzielnica Neukölln. Tel.: 0152 12860886    

Nettes Team sucht Friseur/Friseurin (Vollzeit/ Teilzeit), 2200 € + TIP 
und 500€ Einstiegsbonus (Unterkunftsmöglichkeiten vorhanden). 
Tel.: 01577 2811966
 
Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, Tel.: 030 97893672, 
Mail: kontakt@hauselfen.com
  
Poszukujemy osoby do sprzątania biur i hotelu. Minimum 11,00 Euro 
na godz. Tel.: 0177 7975749

KRAFTFAHRER KL. C MIT FAHRERKARTE UND 
EINGETRAGENER „95” FÜR 12 TONNER LKW

Gehalt Ortsüblich plus Nettospesen sowie eine Betriebsrente nach der Probezeit.
LKW kann innerhalb Berlins mit nach Hause genommen werden und ist mit 

Elektrohubwagen ausgestattet. Info: Hr. Benn 0049 174 9021649
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do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

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

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

wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

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

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

Pielęgniarzy
Pedagogów

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

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

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

POSZUKUJEMY KOBIET DO SORTOWANIA ODZIEŻY UŻYWANEJ I BUTÓW

•  Język nie wymagany
•  Praca z ubezpieczeniem pełen   
   etat lub częściowy
•  Możliwość zakwaterowania

CV lub pytania prosimy na adres Email: waldas@kabelmail.de
Tel.: 0152 53 602 417, VERSERO GmbH, 

Schönefelder Weg 31, 16321 Bernau

WYMAGANIA:
•  Podstawowa znajomość  
   teraźniejszej mody
•  Praca w zespole
•  Miejsce pracy Bernau koło Berlina

Potrzebujesz pieniędzy? Mamy coś dla Ciebie!
Rozpocznij pracę w Ingram Micro (w Großbeeren) 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!
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Agata Szymańska-Medina – autoportret

Opowiadam historie  
osób anonimowych

 
Maciej Wiśniewski rozmawiał z Agatą Szymańską-Mediną - berlińską 
fotografką publikującą m.in. w „Die Zeit” i „Der Spiegel”, laureatką Pol-
sko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego.

Kiedy i jak trafiła Pani do Berlina?

Studiowałam germanistykę w Poznaniu, a po zrobieniu licencjatu po-
stanowiłam kontynuować naukę w państwie, o którym dużo wiedziałam 
i znałam język. Podjęłam studia na Uniwersytecie im. Humboldtów, a po 
nich zostałam w Berlinie.

A dlaczego zainteresowała się Pani fotografią?

Początkowo chciałam zostać reżyserką filmową i opowiadać historie o lu-
dziach. Ale szybko przekonałam się, że w branży filmowej potrzeba do 
tego wielkich kosztów i ogromnej pracy wielu ludzi. Wybrałam więc ła-
twiejszą drogę, w której można wziąć aparat fotograficzny, wyjść na ulicę, 
podejść do ludzi i w ten sposób opowiedzieć historię.

Specjalizuje się Pani w fotografii portretowej i społecznej.

Robię zdjęcia przede wszystkim dlatego, że jestem ciekawa świata. Ale 
są też rzeczy w otaczająceej rzeczywistości, z którymi się nie zgadzam. 
Zawsze starałam się dać głos ludziom, którzy są pomijani w mediach 
mainstreamowych, zapomniani, anonimowi.

Na przykład polskim pracownikom, którzy w pierwszym rzucie pan-
demii pozostając w Niemczech w pracy zostali odcięci od swoich 
rodzin w Polsce. Reportaż z Pani zdjęciami ukazał się w tygodniku 
„Die Zeit”.

Tak. Robiliśmy ten reportaż w Prenzlau, ale w Berlinie również spotykam 
takich ludzi. Zastanawiałam się, jak to jest, kiedy nie ma się kontaktu ze 
swoją rodziną. Pochodzę z takiego rocznika, że jeszcze pamiętam za-
mknięte granice, ale myślałam, że już nigdy się to nie powtórzy. 

A skąd wziął się pomysł cyklu portretów młodych dziewczyn związa-
nych z polską sceną skrajnie prawicową?

Oczywiście obserwuję to, co dzieje się w Polsce i nie ukrywam, że roz-
wój sytuacji politycznej w kraju w ostatnich latach bardzo mnie martwi. 
Kiedy opuszczałam Polskę, udając się na studia w Berlinie, wyjeżdżałam 
z kraju bardzo otwartego i tolerancyjnego. Teraz, kiedy wracam do Polski, 
coraz częściej spotykam młodych ludzi dobrze wykształconych, którzy 
zdążyli już pojeździć po świecie, a mają zupełnie inne przekonania niż 
ja. Byłam na Marszu Niepodległości w Warszawie i widziałam mnóstwo 
młodych ludzi, którzy wyglądali całkiem zwyczajnie, a głosili faszystow-
skie hasła i zachowywali się bardzo agresywnie. Były wśród nich także 
dziewczyny. Zastanawiałam się, skąd bierze się w nich tyle nienawiści. 
Seria ich portretów to moja próba zmierzenia się z tym tematem.

Niedawno razem z niemiecką dziennikarką Veroniką Frenzel otrzy-
mała Pani Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską za multime-

dialny reportaż, który ukazał się w tygodniku „Der Spiegel” „Alle für 
eine”. Jego tematem jest walka Polek o legalizację aborcji, a Pani 
portretuje w nim polskie aktywistki na tym polu.

Z punktu widzenia kogoś, kto mieszka w Berlinie, to, że kobieta nie może 
decydować o swoim losie, nie jest normalne. Zastanawiam się, jak to 
możliwe, że w dzisiejszych czasach Polska ma jedno z najbardziej re-
strykcyjnych praw antyaborcyjnych w Europie. Słyszałam wiele historii 
o tym, jak trudno jest w Polsce kobiecie, która decyduje się na zabieg 
przerwania ciąży. Takie historie też należy dokumentować, ale my posta-
nowiłyśmy pokazać pozytywny przykład młodych Polek, które biorą spra-
wy w swoje ręce. Myślę, że oddanie głosu dziewczynom, które w nieła-
twej sytuacji walczą o swoje prawa, jest bardzo ważne.

Dziękuję za rozmowę

Co Syryjczycy  
zabraliby na Marsa? 

Z Anną Banout, polsko-syryjską projektantką i artystką mieszkającą 
w Berlinie, rozmawiała Monika Sędzierska. 

Pod koniec maja w Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu zo-
stała otwarta Pani wystawa „SYRIA 2087”, którą można oglądać do 
kwietnia przyszłego roku. Zaledwie 3 lata po studiach, młoda artyst-
ka z Polski prezentuje wystawę w prestiżowym muzeum w Niem-
czech i zbiera świetne recenzje. Jak do tego doszło?

Z kuratorem wystawy Tobiasem Mörike miałam przyjemność poznać 
się dwa lata temu. Trochę rozmawialiśmy o tym, co robię. Projekt „Syria 
2087” był moim projektem magisterskim z 2017 roku. Spodobał mu się 
i tak od słowa do słowa pojawiła się propozycja wystawy w muzeum. 
Muzeum planuje otworzyć serię uaktywniania kolekcji przez zapraszanie 
młodych projektantów i artystów. Mam przyjemność być pierwszą z za-
proszonych osób do tego cyklu. 

Wystawa to zbiór obiektów inspirowanych elementami kultury sy-
ryjskiej, czyli kraju pochodzenia pani ojca. Skąd pomysł na temat?  

Z racji mego pochodzenia Syria i kultura Syrii to tematy mi bliskie. W cza-
sie pracy nad projektem myślałam o tym, jakim skarbem kulturowym jest 
kultura syryjska globalnie. Jest to jedna z najstarszych kultur, które wciąż 
istnieją w prawie niezmienionej formie od tysięcy lat i konflikt zbrojny, 
który rozgrywa się tam od 9 lat w zastraszającym tempie zagraża tej 
kulturze. 

Obiekty łączą motywy kosmiczne z syryjską rzeczywistością. Co 
Syriia ma współnego z Marsem? 

Zastanawiałam się, co postrzegamy jako rozwój. Na przykład podróż 
w kosmos, ekspansję człowieka na inne planety i planowaną wyprawę 
na Marsa. Stąd wziął się Mars. Zadałam sobie pytanie, czym jest ten 
nasz progres? Dlaczego pozwalamy na to, żeby niszczyć kulturę, którą 
mamy na Ziemii i w tym czasie budować gdzieś nową? To był projekt kry-
tyczny, bardzo spekulatywny i też krytyczny w stosunku do zagadnienia 
jakim jest progres i regres. W czasie researchu i rozpracowywania tego 
tematu na części pierwsze odkryłam dużo połączeń między Syrią czy 
światem arabskim, a Kosmosem, w szczególności Marsem. Np. na Mar-
sie jest miejsce geograficzne, które nazywa się „Syria Planum” i nie jest 
do końca wyjaśnione dlaczego. Spekulacja dotyczy nie tylko przyszłości 
ale i przeszłości. 

Na czym polega design spekulatywny, którym tak chętnie Pani się 
posługuje?

Design spekulatywny nie ma na celu dawania odpowiedzi na postawione 
pytania, tylko raczej stawianie nowych pytań, spekulowanie na temat po-
tencjalnych sytuacji. Te potencjalne sytuacje mogą wydarzyć się w przy-
szłości, ale też w przeszłości. To jest coś, co mnie bardzo interesuje. Gra-
nica między używaniem obiektów jako narzędzi do przekazywania treści. 
To jest coś, co w większości moich prac przewija się jako metoda pracy. 

W Pani pracach często pojawia się temat tożsamości. Czy jako pol-
sko-syryjska artystka zmagała się Pani kiedykolwiek z kryzysem 
tożsamościowym? Jaka jest Pani historia?

Urodziłam się i wychowałam w Polsce. Syrię odwiedzaliśmy latem z moją 
rodziną. Nigdy nie miałam kryzysu tożsamościowego. Zawsze wiedzia-
łam, że jestem tak samo Polką jak Syryjką. Unikam nazywania siebie 
pół-Polką  i pół-Syryjką, bo myślę, że to, gdzie mieszkamy, gdzie nas los 
poniesie, nie definiuje tego, kim jesteśmy. Z  kulturą syryjską jestem tak 
samo związana jak z kulturą polską. 
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Anna Banout – rbb/Monika Sędzierska

Gauloises Golana – Piotr Mordel

Los poniósł Panią do Berlina. Dlaczego? 

Berlin jest centrum multikulturowym. Mnie to bardzo odpowiada i to jest 
środowisko, w którym czuję się dobrze. Berlin jako miasto przyciągnął 
mnie magnetycznie jeszcze przed ukończeniem studiów w 2016 roku. 
Zaczęłam odwiedzać to miasto aż w końcu się tu przeniosłam. Jestem 
zadowolona, wciąż odkrywam nowe twarze Berlina i jest to fascynują-
ce. Poza tym Berlin zaczyna być nazywany „małym Damaszkiem”, bo 
mieszka tutaj duża spoleczność syryjska.  Wielu artystów wizualnych, 
muzyków i tancerzy z Syrii wylądowało w Berlinie i są takie miejsca, 
gdzie można poczuć taki sam klimat jak w Syrii, jeśli chodzi o muzykę, 
jedzenie, wieczory. To jest też piękne w tym mieście. 

Obecnie jest Pani rezydentką feldfünf w Berlinie i opracowuje pro-
jekt poświęcony tematowi chleba. Jaka jest idea?

Projekt nazywa sie Sól Ziemi „Salt of the Earth“ i oscyluje wokół szeroko 
pojętego tematu chleba. Mówimy tutaj o zagadnieniach politycznych, kul-
turowych i kulinarnych. Jaką rolę odgrywa chleb w naszym życiu? W hi-
storii? To jest praca oparta na reasarchu. Wraz kuratorką pracujemy nad 
holistycznym podejściem do tematu chleba. Zorganizowałyśmy pierwszy 
warsztat, ale nadszedł czas pandemii, lockdownu i społecznego dystan-
sowania się, więc na razie nie mamy fizycznej możliwości kontynuowa-
nia warsztatów, ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Przeniosły-
śmy informacje o projekcie w przestrzeń publiczną, na okna budynku, 
ponieważ nasza pracownia mieści się na Kreuzbergu, blisko Muzeum 
Żydowskiego i dużo osób tamtędy przechodzi. Piekne były ich reakcje 
i interakcje. Zachęcamy rónież do przysyłania swoich historii związanych 
z chlebem, również zdjęć i filmów oraz do tagowania ich na instagramie 
hasztagiem #saltoftheearth. Zebraliśmy już kilka ciekawych historii. 

Kiedy możemy spodziewać się wystawy?

Pierwszą wystawę projektu o chlebie planujemy w połowie lipca. 

Dziękuję za rozmowę!

Startup generuje  
teorie spiskowe

 
Gaulojzes Golana to satyryczny magazyn Klubu Polskich Nieudaczni-
ków na falach radia COSMO. W swoim najnowszym wydaniu oddaje się 
teoriom spiskowym. Jedną ze stałych humorystycznych rubryk jest „Roz-
mowa z ciekawym człowiekiem”, tym razem z Krystyną Kolewską:

Dobry wieczór Państwu, w naszej audycji, “Rozmowa z ciekawym 
człowiekiem” moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem 
przy odbiornikach jest Pani Krystyna Kolewska z firmy “Udowodnij 
sobie sam”. Dobry wieczór Pani.

Dobry wieczór 

Pani firma cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. 
Rozważa Pani wejście na giełdę, więc kapitału nie brakuje. Czym 
zajmuje się “Udowodnij sobie sam”?

Generujemy teorie spiskowe, ale nie ręcznie jak za Króla Ćwieczka, tylko 
za pomocą specjalnego oprogramowania i aktywnych algorythmów.

Pani firma oferuje teorie spiskowe?

Co? Nie! Kto to powiedział?

No Pani, przed chwilą, do mikrofonu.

A czyj to mikrofon?

Jak to czyj? Mój. Dostałem go od mojego pracodawcy.

Tak po prostu? Od pracodawcy? A pan myśli, że pracodawca dał panu 
go tak bezinteresownie?

No chyba tak.

Chyba? A niech Pan wpisze w wyszukiwarkę nazwisko pana szefa i ha-
sło klucz: swoiste interesy pewnych ludzi.

Ale…

No śmiało… I co pan widzi?

To nie do wiary. Nigdy bym go o to nie podejrzewał.

A widzi Pan. Sam Pan sobie udowodnił. W internecie zawsze znajdzie 
się odpowiedź, której się szuka, wystarczy tylko szukać do skutku!

I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Państwem. Gościem przy 
mikrofonie była Pani Krystyna Kolewska z firmy “Udowodnij sobie 
sam”. Dziękujemy za rozmowę.

Radio COSMO po polsku o godz. 18.00 livestream 
w internecie i na smartfonach w aplikacji WDR
o godz. 22.00 na antenie radia COSMO

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

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

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

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

 
stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

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

 
 

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 :

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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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      

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

ZDROWIEZDROWIE
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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



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

ZDROWIEZDROWIE

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

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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

ZDROWIEZDROWIE

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".

PRZYGOTUJ SIĘ��������������������������������������

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

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

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

Lekarz mówi po polsku

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

�������������������������
Gabinet 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

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

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
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ZDROWIEZDROWIE

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

TERAPIA PAR – CZY TO DZIAŁA? 
JAKI JEST SEKRET UDANEJ 
REALCJI/MAŁŻEŃSTWA.

Nie ukrywam, że uwielbiam pracować z para-
mi i obserwować proces zmian, które zacho-
dzą w ich związku w toku terapii. Na początku 
spotkań osoby pozostają ze sobą w konflikcie, 
zniechęcone, zdemotywowane, pozbawione 
wiary i nadziei w uratowanie ich relacji. Jednak 
efektywna terapia pozwala im na nowo roz-
kwitnąć, wrócić w nich życie, namiętność, za-
angażowanie i radość z bycia razem. Czasami 
spotykam się z powątpiewaniem w skutecz-
ność takich spotkań. Niektórzy ludzi myślą, że 
skoro istnieje między nimi nieustający konflikt, 
na chwilę obecną nic ich nie łączy, mają inne 
oczekiwania, a dzieci wyszły z domu, lepiej 
będzie się rozstać, niż ratować rozpadający 
się związek. Na szczęście świadomość par się 
zmienia i coraz częściej chcą one o siebie wal-
czyć. Zatem czy istnieje recepta na szczęśliwy, 
udany związek/małżeństwo? Otóż tak, istnieją 
czynniki warunkujące udane i szczęście życie 
we dwoje. Jednak zacznijmy od najczęstszych 
przyczyn kryzysu.

Będąc w stałym konflikcie i narastającej fru-
stracji wynikającej z poczucia bezradności, 
odrzucenia, nierozumienia oraz poczucia, że 
partner/partnerka nas nie słucha, nie zauwa-
ża naszych potrzeb, nie stara się, a problemy 
między nami tylko narastają, trudno jest spoj-
rzeć obiektywnie na nas samych i naszego 
partnera czy partnerkę. Pod wpływem ne-
gatywnych emocji mamy wykrzywiony obraz 
tego, za co pokochaliśmy i kochamy drugą 
połowę. Nie pamiętamy o tym, czym nas na 
początku zauroczył, oczarował, coraz mniej 
sięgamy pamięcią do przeżytych razem pięk-
nych chwil, a tym samym pogłębiamy nawet 
nieświadomie negatywizm miedzy nami. Głów-
nym problemem, z którym borykają się pary 
w kryzysie, jest brak umiejętności konstruktyw-
nej rozmowy i komunikowania się. Najczęściej 
wygląda to tak, że w momencie kłótni, emocje 
biorą górę. Dochodzi do przekrzykiwania, wy-
pominania błędów z przeszłości, obwiniania 
się nawzajem, a podczas eskalacji konfliktu, 
nawet nie pamiętamy, jaka była początkową 
przyczyna kłótni, czyli o co poszło! Zatem 
postępując w tej sposób, dalecy jesteśmy od 
rozwiązania jakiegokolwiek pojedynczego pro-
blemu, tylko generujemy kolejne. Ponadto, nie 
potrafimy słuchać siebie nawzajem. Bardzo 
często na ten fakt narzekają kobiety. Czując 
się, jakby mówiły do ściany, a nie do swoje-
go mężczyzny. Zastanówmy się, z czego to 
wynika. Otóż najczęściej winne tej sytuacji są 
same kobiety! Tak, wiem, to dość kontrower-

Terapia par jest stosunkowo nowym zagadnieniem, 
ale równie popularnym i potrzebnym jak inne ob-
szary pomocy, którą oferuje psychoterapia. 

syjne stwierdzenie, ale ono również wynika 
z faktu nieumiejętności komunikowania się. 
Kobiety mają naturalną potrzebę wypowiedze-
nia w ciągu dnia większej ilości słów niż męż-
czyźni. To z kolei efekt naszych odmiennych 
uwarunkowań. Zatem gdy kobieta podejmuje 
dialog, który obfituje w długie, złożone zdania, 
mężczyzna najprościej w świecie zaczyna się 
w tym gubić i sprawia wrażenie, że nie słucha 
kobiety. I w dużej mierze nie jest to jego zło-
śliwość, a natura, która lubi proste, konkretne, 
jasne przekazy i bodźce. Z kolei mężczyźni 
w sytuacji konfliktu często mają poczucie, że 
kobieta wierci im przysłowiową “dziurę w brzu-
chu“, mówiąc ciągle to samo. Powodując w ten 
sposób, że konflikt narasta. Bardzo często, to 
„wiercenie dziury w brzuchu“ wynika z kobie-
cej bezradności i nieumiejętności trafienia do 
mężczyzny, właśnie za sprawą błędnej komu-
nikacji. Receptą na to jest opanowanie sztuki, 
która polega na tym, aby w momencie konflik-
tu skupiać się tylko na kwestii, która aktualnie 
nas poróżniła i komunikować to w prosty, krót-
ki, jednoznaczny i konkretny sposób.

Kolejna kwestia, która wydaje się być kluczo-
wa dla jakości związku, to fundament, jakim 
jest odpowiednie dopasowanie się pod wzglę-
dem poglądów, wartości, celów i spojrzenia 
na świat. Często w trakcie kryzysu pary mają 
poczucie, że się rozminęły, że ich drogi się roz-
chodzą i nie grają już w jednej drużynie. Tak 
jak wspomniałam na początku, to poczucie 
może być mylne z uwagi na konflikt i wzajem-
ne zniechęcenie. Jednak najczęściej w toku 
terapii okazuje się, że wciąż łączy nas dużo 
i fundament związku jest stabilny. Jednak jak 
zbudować ten fundament i jak go wzmacniać? 
W mojej opinii kluczowe są wiek i etap życia, 
w jakim się poznajemy. Niestety, najczęściej 
pierwsza, młodzieńcza miłość mija i pozostaje 
sympatyczny sentyment. A miłością na całe ży-
cie okazuje się być ta, która rozwija się w mo-
mencie, gdy jesteśmy już stosunkowo dojrzali, 
ukształtowani i wiemy, czego oczekujemy od 
życia i siebie nawzajem. Często jesteśmy na 
podobnym etapie w życiu. Mamy zatem już 
obrany kierunek, w którym chcemy wspólnie 
iść przez życie. Jak pokazują badania, dzieje 
się to w wieku między 25-35 lat. W wieku 20 
lat nasz światopogląd, oczekiwania, wizja ży-
cia i nasz charakter są w fazie kształtowania 
a przez to są bardzo labilne/zmienne. Stąd, 
będąc w związkach jako młodzi ludzie, wspól-
nie ucząc się życia, dojrzewając, po pewnym 
czasie dostrzegamy wyraźne różnice miedzy 

sobą i najczęściej dochodzimy do wniosku że 
to jednak nie to, czego szukamy. Oczywiście 
istnieją szczęśliwe związki, które znają się od 
młodych lat i są szczęśliwe razem przez całe 
życie. Jednak myślę, że zgodnie wszyscy 
przyznamy, że to wyjątkowi szczęściarze. Nie 
bez znaczenia jest także, nasza przeszłość. 
Nasz dom rodzinny, relacje z rodzicami, po-
przednie związki, to wszystko rzutuje na nas 
samych i na to, co możemy dać od siebie 
naszym partnerom. Kolejna kwestia, to zbyt 
duże oczekiwania wobec siebie samych i na-
szych partnerów. Bardzo często brakuje nam 
wzajemnej akceptacji i docenienia siebie. Tak-
że sztuka kompromisu, choć z założenia jest 
kontrowersyjna, bo zakłada, że ostatecznie 
zawsze jedna ze stron będzie mniej zadowo-
lona z wyniku, idąc na rękę drugiej stronie, 
jest istotna dla dobrej jakości związku i mimo 
wszystko warto ją opanować.

Często moi pacjenci zadają mi pytania, jak 
odbudować początkową namiętność i motyle 
w brzuchu. Jak się okazuje, najskuteczniejszą 
receptą na rutynę jest czas. Czas dla siebie. 
Pisząc czas dla siebie, mam na myśli nie tylko 
czas na to, abyśmy mogli wybrać się na randkę 
do restauracji czy do kina, ale przede wszyst-
kim czas na to, aby w sposób świadomy odbu-
dować naszą relację. Obiektywnie, bez emo-
cji, złości, gniewu, rozczarowania. Nauczyć 
się rozmawiać o tym, co trudne i poukładać 
to w jedną całość. Gdy zmienia się atmosfera 
w związku, pozytywne emocje dominują nad 
negatywnymi, miedzy osobami panuje akcep-
tacja i pełne zrozumienie dla siebie i swoich 
błędów, wszystko w relacji przybiera inny wy-
miar. A następnie – magicznym sposobem, za 
sprawą efektywnej terapii par – gdy pary naby-
wają te umiejętności, przepracują konflikty, ich 
namiętność wraca samoistnie. Co jest naszym 
największym wrogiem? Nasze emocje! To one, 
choć są tak ważne i potrzebne, niestety w kry-
zysie wpuszczają nas w maliny. Pod wpływem 
emocji tracimy nad sobą kontrolę, nie potra-
fimy racjonalnie ocenić partnera ani sytuacji, 
w jakiej się znajdujemy. Pod wpływem złości 
padają niepotrzebne słowa, ranimy się, traci-
my szacunek do siebie nawzajem, a co za tym 
idzie – rośnie dystans między nami. Dlatego 
ważne jest, nauczyć się kontrolować emocje. 
Umieć wycofać się w odpowiednim momencie 
konfliktu i nabrać dystansu do całej sytuacji. 
Temat par jest jak niekończąca się historia. 
Każda para ma swoją, każda jest inna, ale 
istnieją wspólne mianowniki, które wpływają 
zarówno na konflikt, jak i dają gwarancję na 
szczęśliwe życie we dwoje. Nie bez powo-
du mówi się, że póki między dwojgiem ludzi 
iskrzy, to wszystko jest do uratowania.

Alicja Grezlikowski – psycholog kliniczny. 
Pracuje od kilku lat jako psycholog w Berli-
nie. Zajmuje się m.in problemami fobii, ner-
wic, depresji, uzależnień, terapią par, dzieci 
i młodzieży. 

www.psychologberlin.de / Facebook – psycho-
logberlin
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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  

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ
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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,

      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

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

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

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 

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, pralki, zmywarki, 
lodówki, zamrażarki, suszarki. Szybko i solidnie. Na wykonaną 
usługę udzielam gwarancji. Tel.: 0152 25651989

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

www.pan-szklarz.pl, panszklarz@gmail.com

 Tel.: 0048 690-010-001

LUSTRA - BALUSTRADY, PANELE SZKLANE DO 
KUCHNI, KABINY PRYSZYNICOWE, SZYBY 

ZESPOLONE, SZKŁO HARTOWANE

PLANDEKI NAMIOTY - SZYCIE NAPRAWA

tel.: + 48 509 921 660, balonowce@gmail.com

Szczecin ul. Kolumba 5 - niedaleko Dworca Głównego

 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

 info@it-webdesigner.eu
 0151 63000617

Tworzenie stron sklepów internetowych
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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!

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

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

Wykonuję prace remontowe tj. malowanie, tapetowanie, 
szpachlowanie, malowanie okien, drzwi, laminat. 
Tel.: 0157 836615980

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

Tłumacz do załatwienia spraw u notariusza, maklera 
(nieruchomości, ubezpieczenia), urzędu budowlanego.  
Telefon 0172 305 16 89 lub (030) 845 15 323     

Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów, rzetelna praca, krótkie
terminy bezpłatna wycena. Tel.: 0176 96383270

USŁUGI TRANSPORTOWE – Przeprowadzki, – przewóz mebli oraz 
montaż, – oczyszczanie mieszkań, piwnic, – wywóz rzeczy do BSR, – 
rzetelnie, solidnie i szybko. Tel.: 0152/ 192 644 61

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

MOTORYZACJA / TRANSPORT

Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem,Gewerbeamtem, 
Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, wizyty w urzędach, meldunki, 
pisma urzędowe, odwołania urzędowe, wypełnianie formularzy, 
pisanie rachunków oraz pomoc przy wizycie u lekarza.
Kom.: 0177 56 42 472

Profesjonalne usługi prania kanap, dywanów i wykładzin. 
Kompleksowe czyszczenie aut, pranie tapicerki samochodowej. 
Tel.: 015774539629 / 01639606275, www.derputzbär.de

Zapraszam na profesjonalne przedłużanie rzęs, lifting rzęs, zabiegi 
kosmetyczne Microneedling i Aqua Facial. Tel. lub Whatsapp 
01590 1345276    

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów 
(mikroring, kreatyna). Agnieszka 0157 30430185

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

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

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

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy, laminaty i inne. 
Emil, tel.:0152 11308510

Przeprowadzki – transport, opróżnianie mieszkań i piwnic, przewozy 
mebli, materiałów budowlanych oraz narzędzi ( IKEA, Bauhaus,...). 
Expresowo, solidnie, rzetelnie. Tel.: 0157 73670602

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

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915

TOMEK
transport&przeprowadzki

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

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

TR ANSPORT I  PRZEPROWDZKI
przewóz mebli      opróżnianie mieszkań

wywóz na BSR
  te l. :  0 1 7 2  5 7 3  5 9  9 4

0049 176 471 923 57

• 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

AUTO - UBEZPIECZENIA

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
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0176 83392933, 030 81473037

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

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   

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.
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W świecie Myszki Miki

Prace nad wznowieniem NBA komisarz 
Adam Silver podjął od razu po zawiesze-
niu rozgrywek z dniem 11 marca, kiedy to 
u dwóch graczy Utah Jazz wykryto obec-
ność koronawirusa. Pomysłów było wiele, 
a wszystkie brzmiały równie abstrakcyjnie. 
Od początku jasne było, że zawody muszą 
odbywać się w zamkniętym ośrodku, któ-
ry będzie w stanie pomieścić koszykarzy, 
sztab szkoleniowy, sędziów i obsługę spo-
tkań wraz z rodzinami. Lokalizacji spełnia-
jących powyższe kryteria nie było zbyt wie-
le, najpierw stawiano na kasyna Las Vegas 
i gorące Bahamy, pojawiła się także idea, 
by rozgrywki dokończyć na przycumowa-
nym do brzegu potężnym statku wyciecz-
kowym.

Ostatecznie wybór padł na Florydę z jej 
najbardziej rozpoznawalnym kompleksem 
turystycznym... Disney World, bo o nim 
mowa, do tej pory kojarzył się z bajkowymi 
postaciami i parkiem rozrywki. W 2020 roku 
w Orlando zamieszkają nie tylko Kaczor 
Donald i Elza, ale także LeBron James. Za-
mek Disneylandu idealnie pasuje do kon-
cepcji ligi, w której od zawsze, poza samym 
sportem, liczą się przede wszystkim show 
i rozrywka dla kibiców… No właśnie, z tym, 
że fani będę zmuszeni śledzić rozgrywki 
sprzed ekranów telewizorów.

Pomysłów ciąg dalszy

29:1. Takim wynikiem na korzyść przy-
wrócenia sezonu zakończyło się głosowa-
nie Rady Gubernatorów, składającej się 
z właścicieli zespołów NBA. Oczywistym 
powodem tłumaczącym taką decyzję są 
pieniądze – każdy kolejny dzień przerwy 
powodował milionowe straty, a na krawędzi 
stanęła cała przyszłość ligi. Poza wyborem 
miejsca dywagowano także nad tym, które 
drużyny dopuścić do dalszej rywalizacji. 
Ostatecznie stwierdzono, że w Disney-
landzie spotkają się 22 zespoły, najlepsze 
ósemki z Konferencji Wschodniej i Zachod-
niej, plus drużyny mające bilans dający 
wciąż szanse na awans do play-off. Tym 
samym poza burtą znaleźli się dominują-
cy ligę w latach 2015-2018 Golden State 

Where amazing happens – to słynne hasło reklamowe NBA. W tym 
roku rzeczywiście niesamowite rzeczy dzieją się w najpopularniejszej 
koszykarskiej lidze świata, niekoniecznie jednak związane z wyda-
rzeniami na boisku. Data powrotu zawodników zza oceanu do gry zo-
stała ustalona na 31 lipca, w międzyczasie kibice koszykówki mogą 
ekscytować się rozgrywkami Bundesligi.

Warriors. Szansę na obronę mistrzostwa 
zachowali Toronto Raptors.

Wątpliwości budził także format wznawia-
nych rozgrywek. Liga zadecydowała, że 
najpierw zespoły rozegrają po trzy sparingi, 
by dać zawodnikom możliwość ponownego 
złapania rytmu meczowego, następnie od-
będzie się osiem spotkań sezonu regular-
nego, mających wyłonić ostateczny skład 
play-off. Ciekawym pomysłem jest też do-
datkowy turniej, w którym zmierzą się kluby 
zajmujące w tabeli miejsce ósme i dziewią-
te, w przypadku gdy różnica zwycięstw mię-
dzy nimi będzie mniejsza niż cztery. Seria 
finałowa ma rozpocząć się 30 września i je-
śli rywalizacja rozciągnie się na maksymal-
ną ilość siedmiu spotkań, wówczas mistrza 
poznamy dopiero 12 października. Graczy 
czeka więc kilkumiesięczne uwięzienie 
w murach Disneylandu. Każdego dnia ko-
szykarze mają być też poddawani testom 
na obecność koronawirusa, potencjalnych 
zakażonych będzie izolować się od druży-
ny, ale rozgrywki nie zostaną przerwane.

Wątpliwości

Nie da się ukryć, że koszykówka to sport 
kontaktowy, dlatego część zawodników 
wyrażała wątpliwości dotyczące swojego 
bezpieczeństwa. Bam Adebayo, potężny 
center Miami Heat w wywiadzie mówił, że 
część graczy posiada zwyczaj ślinienia 
rąk przed rzutami osobistymi czy wyciera 
dłońmi potu z twarzy, który następnie prze-
nosi się na piłkę. Tego typu obiekcje przed 
wznowieniem NBA były nieliczne, prawdzi-
wa bomba wybuchła dopiero wtedy, gdy 
w Minneapolis podczas interwencji policji 
zginął George Floyd, a przez USA przeto-
czyła się fala protestów i zamieszek.
W ruch Black Lives Matter zaangażowali 
się najwięksi obecni gwiazdorzy ligi: Le-
Bron James i Steph Curry, a Michael Jor-
dan przekazał na rzecz walki z rasizmem 
100 milionów dolarów. Społeczne zaan-
gażowanie sportowców nie jest niczym 
nowym, ale już wzywanie do bojkotu ligi 
i ewidentny sprzeciw wobec decyzji komi-
sarza Silvera to pewnego rodzaju ewene-
ment. Na czele buntu stanął Kyrie Irving, 
mówiąc wprost: Nie popieram wyjazdu 

do Orlando. Według lidera Brooklyn Nets 
sportowe zmagania odciągną uwagę opinii 
publicznej od realnych problemów, z który-
mi mierzy się obecnie USA. Irvinga poparł 
były tryumfator konkursu wsadów, Dwight 
Howard, grający obecnie w Los Angeles 
Lakers. Możemy spodziewać się większej 
liczby podobnych deklaracji. W ostatniej 
debacie online na ten temat uczestniczyła 
niemal setka graczy.

Tymczasem w Bundeslidze

Podobnych problemów nie miała liga nie-
miecka, która już 6 czerwca wznowiła roz-
grywki pod hasłem Zjednoczeni Przeciwko 
Rasizmowi. W turnieju bierze udział dzie-
sięć najlepszych drużyn, którym pozwolo-
no na zakup dwóch nowych graczy w celu 
uzupełniania składu. Dzięki tym roszadom 
szanse na zaprezentowanie w świecie 
swoich umiejętności zyskał Jarosław Zy-
skowski, zakontraktowany przez zespół 
Rasty Vechta. Reprezentant Polski i MVP 
rodzimej ligi indywidualnie dobrze wyko-
rzystał swoją szansę, już w debiucie rzuca-
jąc osiemnaście punktów. Kolejne solidne 
spotkania przyniosły mu zainteresowanie 
Blibao Basket z hiszpańskiej ligi ACB, jed-
nej z najsilniejszych w Europie. Popularny 
„Zyzio” na zamieszaniu wokół koronawiru-
sa może więc wiele zyskać, choć zespół, 
którego barwy reprezentował, odpadł już 
w pierwszej rundzie zawodów. Cały turniej 
rozgrywany jest w Monachium przy za-
mkniętych trybunach, a mistrz wyłoniony 
zostanie już 28 czerwca. Skoszarowane 
w hotelach zespoły dojeżdżają tylko na 
mecze, chętni gracze mogli także zgodzić 
się na noszenie specjalnego czipa, który 
kontroluje ich przemieszczanie się i poten-
cjalnie może pomóc w ustaleniu czy miały 
kontakt z zarażoną osobą.

Co to będzie?

Podobno przedstawiciele NBA podglądają 
na żywo rywalizację w Bundeslidze i najcie-
kawsze rozwiązania organizacyjne przenio-
są na grunt amerykański. Pomiędzy 7 a 9 
lipca kluby mają obowiązek stawić się go-
towe do gry w Disneylandzie, kolejne dwa-
dzieścia dni sztaby szkoleniowe poświęcą 
na treningi zespołowe. Gracze spoza USA 
już wracają za ocean, by poddać się kwa-
rantannie. Cały skrupulatnie przygotowany 
przez Adama Silvera grafik może jednak ru-
nąć, jeśli Kyrie Irving zyska dla swojej idei 
przychylność większej liczby zawodników, 
a szczególnie gwiazd NBA. Kolejny sezon 
ma być wznowiony z początkiem grudnia, 
według innych, nieoficjalnych przekazów 
dopiero w święta Bożego Narodzenia. Ist-
nieje ewentualność, że rozgrywki 2020/21 
również będą toczone bez obecności kibi-
ców. Najbardziej pesymistyczny scenariusz 
zakłada nawet upadek NBA z w powodu 
narastającego kryzysu finansowego. Wszy-
scy fani, którym bliski jest slogan I love this 
game, z pewnością mocno ściskają kciu-
ki, by jednak 31 lipca koszykarze wybiegli 
na parkiet.

P.S. Wielu kibicom nie odpowiada spro-
wadzenie ich do roli kanapowych fanów. 
Ciekawy pomysł na obejście panujących 
obostrzeń stadionowych znalazł kibic Ślą-
ska Wrocław, który wynajął podnośnik i za-
parkował go pod stadionem Wisły Płock, 
by w ten sposób śledzić rywalizację swoich 
ulubieńców. Klub ze stolicy Dolnego Śląska 
odnalazł upartego fana i nagrodził go moż-
liwością wstępu na kolejny mecz z ŁKS-em 
Łódź. Takiej determinacji życzę wszystkim 
nam, kibicom.
  

Grzegorz Szklarczuk

SPORTSPORT

NBA zamknięte w świecie Disneya
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godziny lub przez noc. Podziel masę na sześć 
równych kulek. Umieść jedną kulkę między 
dwoma arkuszami papieru do pieczenia i użyj 
dłoni, aby uformować ją w cienki placek o gru-
bości około 1/4 cala i średnicy 6 cali. Powtórz 
z pozostałym mięsem i chłódź placki przez oko-
ło godzinę. Rozgrzej grilla lub ciężką patelnię. 
Smaż placki, obracając często, aż do zrumie-
nienia po obu stronach. Chleb pita przekrój na 
pół w poziomie i podawaj hamburgery między 
kromkami pita. Posyp cebulą i według uznania 
posmaruj sosem Ajvar.

JAPOŃSKI BURGER 
Z KETCHUPEM WASABI 

Przepis ten otrzymałem od szefa kuchni Tada-
shi Ono, który przygotował to niezwykłe danie 
podczas wywiadu z wybitnym restauratorem 
Ritą Jammet. „Burger ten był jego osobistym 
odkryciem” – jak się okazało jest strzałem 
w dziesiątkę, posmakował.

Do keczupu wasabi
½ szklanki keczupu, 2 łyżki sosu sojowego,  
1 łyżka pasty wasabi

Do burgerów
½ szklanki suchej bułki tartej, ¼ szklanki peł-
nego mleka, 30 dag mielonej wołowiny, 30 dag 

PLJESKAVICA BAŁKAŃSKI BURGER

Pljeskavica to burger szeroki jak tort. Jest 
ukochanym daniem w Serbii, Chorwacji, Bo-
śni i Hercegowinie, w Słowenii i Czarnogórze, 
a ostatnio także we Włoszech, Niemczech, 
Chicago oraz w Queens – dzielnicy Nowego 
Yorku. Występuje na całych Bałkanach i jed-
noczy wszystkie zwaśnione od wieków nacje. 
Wschodnioeuropejskie burgery to super kola-
cja, łatwa i szybka w przygotowaniu, a w dzień 
powszedni danie główne akceptowane przez 
wszystkich domowników – sycące, zapewniają-
ce energię do działania i pyszne.

Składniki
0,5 kg mielonej wołowiny, 0,5 kg mielonej cie-
lęciny, 0,5 kg mielonej wieprzowiny, ½ szklanki 
drobno posiekanej cebuli, 1 płaska łyżeczka 
soli, 1 łyżka czarnego pieprzu lub 2 łyżeczki 
słodkiej papryki i 1 łyżeczka czarnego pieprzu, 
¼ szklanki wody gazowanej, 6 chlebów pita 
(podgrzewanych lub opiekanych), Ajvar z czer-
wonej papryki i bakłażana lub pikantny ketchup 
do podania

W dużej misce umieść mięso, 1/2 szklanki po-
siekanej cebuli, sól, pieprz i wodę gazowaną. 
Za pomocą rąk delikatnie wymieszaj składniki. 
Przykryj i umieść w lodówce na co najmniej 3 

mielonej wieprzowiny, ¼ szklanki drobno posie-
kanej białej cebuli, 1 ½ łyżeczki sosu sojowego, 
½ łyżeczki soli, ½ łyżeczki oleju sezamowego, 
¼ łyżeczki białego pieprzu, olej sezamowy do 
powlekania dłoni, 4 bułki do podania

Przygotuj keczup wasabi: wymieszaj keczup, 
sos sojowy i pastę wasabi. Następnie przygo-
tuj hamburgery. W dużej misce wymieszaj buł-
kę tartą i mleko, odstaw na 2–3 minuty. Dodaj 
polędwicę, wieprzowinę, cebulę, sos sojowy, 
olej sezamowy, sól i pieprz. Zagniataj mięso, 
aż stanie się lepkie i się połączy; podziel je na 
4 części. Rozgrzej patelnię grillową na średnim 
ogniu. Lekko przetrzyj ręce olejem sezamo-
wym. Za pomocą dłoni uformuj każdą część 
mięsa w kulę, a następnie rozklep kulę płasko, 
aby utworzyć okrągły placek o grubości 1cm. 
Smaż hamburgery, obracając dwa razy, aż do 
zrumienienia i upieczenia, bez różowego koloru 
w środku, przez około 10 minut. (Alternatywnie, 
mogą być opiekane lub grillowane.) Pozwól bur-
gerom odpocząć przez 2 minuty. Podawaj gorą-
ce na bułkach z keczupem wasabi.

ULUBIONE MIELONE
Polacy potrafią wyczarować z mielonego mięsa wiele smakołyków 
– kotlety, pulpety, farsze do gołąbków, drążonych warzyw i wiele, 
wiele innych. Inne nacje też nie są pozbawione wyobraźni kulinarnej, 
dlatego zaproponuję dzisiaj mielone w formie czegoś nowego i bardzo 
smacznego. Mielone mięso jest bardzo praktyczne, niedrogie, 
a odpowiednio przygotowane – bardzo smaczne. Zapraszam do kuchni.

NADZIEWANA ROLADA

Wspaniała pieczeń faszerowana serem, 
szynką i młodym szpinakiem

50 dag mielonej wołowiny, 50 dag mielonej wie-
przowiny, 1/2 szklanki bułki tartej, 1/3 szklan-
ki mleka, 1 jajko, 2 łyżki posiekanej świeżej 
pietruszki, 1 łyżeczka suszonego oregano, 
1/2 łyżeczki posiekanego czosnku, 1 drobno 
posiekana cebula, 1/4 łyżeczki płatków czer-
wonej papryki, 1/2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki 
mielonego pieprzu, 4-6 plasterków szynki, 4-6 
plasterków sera mozzarella, 1 opakowanie be-
konu w plastrach do owinięcia, 1 szklanka sosu 
pomidorowego

W małej misce połącz bułkę tartą, mleko i jajko. 
Odstaw na bok na czas przygotowywania mie-
lonego mięsa. W dużej misce wymieszaj zmie-
loną wołowinę i wieprzowinę, natkę pietruszki, 
oregano, czosnek, cebulę, płatki czerwonej pa-
pryki, sól i pieprz. Mieszaj delikatnie, do utwo-
rzenia jednolitej masy. Musi być lekko kleista. 
Dodaj mieszankę bułki, mleka i jajka, wymieszaj 
z mięsem aż wszystkie składniki się połączą. 
Na woskowanym papierze uklep mięso w pro-
stokąt o wymiarach zgodnych z twoją formą. 
Na wierzchu połóż plastry szynki, a następnie 
plastry sera mozzarella, na ser rozłóż warstwę 
szpinaku. Wykorzystując papier, ostrożnie zwiń 
mięso. Uszczelnij krawędzie i końce. Całość 
owiń plastrami bekonu, uformuj, tworząc wałek. 
Włóż pieczeń do formy do pieczenia. Rozgrzej 
piekarnik do 180º C. Piecz przez około 45-60 
minut. Wyjmij pieczeń z piekarnika i na wierz-
chu przykryj dodatkowymi plastrami sera. Włóż 
całość do piekarnika i piecz, aż ser się stopi. 
Wyjmij z piekarnika i przykryj folią tak, aby folia 
nie dotykała mięsa. Pozostaw pieczeń na 5–10 
minut powinna odpocząć przed pokrojeniem. 
Idealna na zimno i na gorąco. Smacznego.

Bogusław Sypień
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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 znajdwuje 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 

Kołobrzeg – Apart., 2 pokoje na 4 osoby z widokiem na morze, pełne 
wyposażenie. Internet. Info tel.: 0049 171 4282740

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego

w Berlinie

piotr_swider@gmx.dewww.pttik-berlin.de

/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: kontakt@pttik-berlin.de

Piotr Świderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
e-mail: piotr_swider@gmx.de
Jan Tyburski: 0179 3279758

„PTTiK BERLIN” zaprasza w lipcu na spacer po „City West”. 
Spotykamy się w sobotę, tj. 18.07.2020 o godz. 11:00 na stacji U- Wittenberg-
platz, ale już na górze od strony KaDeWe.

Po II wojnie światowej i podziale Niemiec, w tym także Berlina stare centrum miasta przy 
Unten den Linden znajdowało się we wschodniej części Berlina i tym samym stało się nie-
dostępne dla społeczności Berlina Zachodniego. Wtedy ulica Kurfürstendamm często nazy-
wana w skrócie Ku`damm, biegnąca przez środek miasta niczym 3,5 – kilometrowa, zielona 
wstęga pomiędzy Breitscheidplatz a Halensee przejęła wraz z paroma przyległymi do niej 
ulicami rolę centrum w byłym zachodnim Berlinie. W wyniku czego zbudowane zostały luksu-
sowe i nowoczesne budynki, hotele, centra handlowe, kina, liczne restauracje i kafejki. Przy 
tym wykorzystane zostały jak na owe czasy najnowocześniejsze osiągnięcia i rozwiązania 
techniczne. Ku`damm stał się najbardziej elegancką i ekskluzywną ulicą wraz z ulicą Tauen-
tzienstraße, która jest przedłużeniem Ku`dammu.

Ulica Kurfürstendamm założona została już w 1873 roku na starej drodze z XVI wieku 
prowadzącej do pałacu myśliwskiego w Berlinie-Grunewald. Rozkwit przeżywał Ku`damm 
szczególnie w latach 20- tych. Aż do II wojny światowej spotykała się w tutejszych kafejkach 
śmietanka towarzyska złożona z literatów, malarzy i wielkiej finansjery. Po zniesieniu muru 
przez parę lat zapomniano wprawdzie o  Ku`dammie, ale dzisiaj zdaje się odradzać na nowo, 
stoją już dwa wysokie 119 - metrowe wieżowce Upper West i Zoofenster i nazywa się go City 
West. Nieco dalej już niebawem przebudowany zostanie całkowicie Kudam Karree, który był 
zbudowany w latach 1969-74 przez architekta Sigrid Kressmann Zschach. 

W imieniu „PTTiK BERLIN” na spacer zaprasza Waldemar Szabela, przewodnik po 
Berlinie. Proszę zaglądać na naszą stronę www.pttik-berlin.de, ponieważ spacer może 
zostać odwołany z powodu nadal trwającej epidemii.

Klub PTTK  w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi 
-  „Mini - max w naturze”. 

Celem naszej wyprawy będą jeziora, które tworzą ciąg wodny zwany - Grunewald-
seenkette. Pierwszym zbiornikiem, od którego zaczniemy wędrówkę jest Riemeister-
fenn. Jest to podmokły teren, który został w dużej mierze zamulony na początku 
XX w. i jest jednym z ostatnich torfowisk w Berlinie. Występują tutaj pozostałości 
pierwotnej roślinności i łączy się kanałem z jeziorem Krumme Lanke oraz z rezer-
watem przyrody Langes Luch przylegającym od północy. Rurkowa „Krumme Lanke” 
ma dł. 1100 m, obwód około 2,5 km, głębokość do 6,60 m i powierzchnię ok. 15 ha. 
Jezioro jest połączone z Schlachtensee. Nazwa „Crumense” oznacza miejsce nad 
krzywym jeziorem, dzięki czemu jezioro nadało temu miejscu swoją nazwę. Nasz 
spacer zakończymy idąc wzdłuż brzegu jeziora Schlachtensee, o pow. 42 ha i mak-
symalej głębokości ok. 8,5 metra, co stanowi jedno z większych jezior na obszarze 
Berlina; obwód wynosi 5,5 kilometra. Brzeg jeziora jest intensywnie wykorzystywany 
do celów rekreacyjnych, a dzięki ścieżce okalającej te jezioro jest jednym z najpo-
pularniejszych szlaków do joggingu w Berlinie. Dzięki dobrej jakości wody i dużego  
zalesienia, Schlachtensee jest również popularnym miejscem do kąpieli. 

Zapraszamy na przechadzkę z minimalną ilością słów, a maksymalnym od-
biorem głosów natury.
 
Spotykamy się 25 lipca, w sobotę o godz. 11.00, na stacji U3 -Bhf. Onkel 
Toms  Hütte. 

DŹWIRZYNO blisko morza i jeziora.
Oferuje 2 - 6 osobowe pokoje gościnne z  łazienką, czajnik, lodówka, kuchnia, Sat TV 
(pol.& dt.), WiFi, grill, altanka, parking, stołówki, bary, restauracje oraz wiele różnych 

atrakcji. ZAPRASZAM Danuta Figiel – Info tel.: 0048 692 039 941 

ZELTPLATZ BEI CAMMIN 
IN POMMERN SOLTIN/ŻÓŁCINO
CAMP GREENFIELD

+48 530 551 119
+49 151 66 44 343
robin_40@wp.pl

TEL. 519 716 347

GUSTAV
DOMKI

MIĘDZYWODZIE

www.domkigustav.pl
Znajdź nas na FB: 
domkigustavmiedzywodzie



KĄCIK ROZRYWKIKĄCIK ROZRYWKI

| | KONTAKTY KONTAKTY30

Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org
Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org

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

Godziny otwarcia: pon., śr., pt. od godz. 10.00 – 14.30, wt., czw. od godz. 10.00 – 17.00 lub ewentualnie na termin
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna/ wydawca: Marianna Klon, tel.: 0176 21137428

 Redakcja: Izabela Klon-Dziagwa, Marta Szymanska, Danuta Kłosowiak, Anna Burek, Anna Maria Władkowska, Jakub Tosik, Tomasz Klon, Andrzej Klon, Grzegorz Szklarczuk
OD REDAKCJI: Uwaga! Prace prosimy przesyłać w formatach: *TIF, *EPS (level 2), *PDF (high quality), *CDR (max. v13), *JPG. Wszystkie użyte czcionki w dokumencie powinny być 

dostarczone oddzielnie w formacie OpenType lub zamienione na krzywe, rozdzielczość map bitowych nie niższa niż 300 dpi, w palecie kolorów CMYK. W innych przypadkach moduły mogą 
różnić się od przesłanych przez Państwa projektów, ZA CO REDAKCJA NIE ODPOWIADA! Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów nadesłanych do redakcji i zmiany tytułów. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam ogłoszeń. Wszelkie przedruki i kopiowanie bez zgody redakcji zabronione. Mamy prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń 

jeśli ich treść i forma są sprzeczne z charakterem czasopisma „KONTAKTY”

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

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

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

zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.
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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 lipiec 2020!!!

Zobacz nas na:

Renault Kadjar XMOD ENERGY dCi 110 EDC 
Start & Stop
SUV/Geländewagen/Pickup, pojazd używany. 
Pierwsza rejestracja: 05.2017. Przebieg: 53.378 km, 
paliwo: diesel, moc: 81 kW/110 PS, skrzynia biegów: 
automatyczna, pojemność: 1461 cm³, kolor: czarny 
HU/AU bis: 05.2022, zużycie paliwa (cykl mieszany): 
3.9 l/100 km, Kraftstoffverbr. innerorts: 4 l/100km 
Kraftstoffverbr. außerorts: 3.9 l/100km.

Cena: 16.890 €

Renault Kangoo TomTom Edition 1.6 Navi
+Klima+AHK
Van/Kleinbus, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
10.2012, przebieg: 124.500 km, paliwo: benzyna, 
moc: 78 kW/106 PS, skrzynia biegów: manualna 
skrzynia biegów, pojemność: 1598 cm³, kolor: szary 
HU / AU bis: 01.2021, zużycie paliwa (cykl mieszany): 
8.1 l/100km, Kraftstoffverbr. innerorts: 10.6 l/100km, 
Kraftstoffverbr. außerorts: 6.7 l/100 km.

Cena: 5.780 €

Audi A4 Avant Ambiente 2.0 TDI Xenon Navi 
PDCv+h LED
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
09.2013, przebieg: 111.111 km, paliwo: diesel, 
moc: 110 kW/150 PS, skrzynia biegów: au-
tomatyczna, pojemność: 1968 cm³, kolor: niebieski, 
właściciele: 2, zużycie paliwa (cykl mieszany):  
4.7 l/100km CO2 - Emissionen komb.: 125.0 g/km.

Cena: 13.990 €

Skoda Superb Comfort 1.4 TSI
Limousine, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
03.2013, przebieg: 91.670 km, paliwo: benzyna, moc: 
92 kW/125 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, pojemność: 1390 cm³, kolor: szary, właściciele: 
2, zużycie paliwa (cykl mieszany): 6.8 l/100 km, Kraftst-
offverbr. innerorts: 9 l/100 km, Kraftstoffverbr. außerorts: 
5.4 l/100 km.

Cena: 9.980 €

Mercedes-Benz V 250 BT d AVANTG. EDITION lang
Reisebus, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
03.2016, przebieg: 123.600 km, paliwo: diesel, moc: 
140 kW/ 190 PS, skrzynia biegów: automatyczna, 
pojemność: 2143 cm³, kolor: szary Metallic, ABS, ESP 
(stabilizacja toru jazdy), nawigacja, filtr cząstek stałych.

Cena: 33.990 €

Mercedes-Benz C 250 CDI BlueEfficiency 
COMAND
Pojazd używany Limousine,  pierwsza rejestracja: 
09.2009, przebieg: 185.000 km, paliwo: diesel, moc: 
150 kW/204 PS, skrzynia biegów: automatyczna, 
pojemność: 2143 cm³, kolor: niebieski, właściciele: 
2, zużycie paliwa (cykl mieszany): 6.2 l/100 km,  
Kraftstoffverbr. innerorts: 8.5 l/100 km, Kraftstoffverbr. 
außerorts: 4.7 l/100 km. 

Cena: 7.980 €

Renault Trafic Grand Combi L2H1 3,0t Life 
ENERGY dCi 170
Pojazd demonstracyjny kombi, pojazd używany, 
pierwsza rejestracja: 12.2019, przebieg: 20 km, pal-
iwo: diesel, moc: 125 kW/170 PS, skrzynia biegów: 
automatyczna, pojemność: 1997 cm³, kolor: szary, 
właściciele: 1 HU/AU bis: 12.2022, zużycie pali-
wa (cykl mieszany): 6.2 l/100 km Kraftstoffverbr. 
innerorts: 7 l/100 km, Kraftstoffverbr. außerorts: 
5.8 l/100km.

Cena: 34.900 €

RATY od
99 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

RATY od
259 €/mies.

RATY od
159 €/mies.

RATY od
69 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

DACIA DUSTER II PRESTIGE 4 WD 1.5
Rejestracja jednodniowa SUV/Geländewagen/
Pickup, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
04.2020 przebieg: 20 km paliwo: diesel, moc: 85 
kW/116 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, pojemność: 1461 cm³, kolor: czarny,  
właściciele: 1 HU/AU bis: 03.2023, zuży-
cie paliwa (cykl mieszany): 4.7 l/100 km,  
Kraftstoffverbr. innerorts: 4.9 l/100 km Kraftstoffver-
br. außerorts: 4.5 l/100km.  

Cena: 20.890 €

RATY od
250 €/mies.

RATY od
179 €/mies.



 

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
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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

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

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

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

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, 
fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW


