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JESIENNY FESTYN POLONIJNY

POLSKA RADA 
– ZWIĄZEK KRAJOWY W BERLINIE 
zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy 
na łąkach między Lübars a Blankenfelde, 
przy Banhofstraße.
Dojazd autobusem linii 222 od Alt-Lübars. 
O pełnych godzinach zapewniamy dowóz 
traktorem drogą Alten Bernauer Herrweg 
w kierunku Blankenfelde.

Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO. W PROGRAMIE:
•	 ZABAWY	DLA	DZIECI	I	DOROSŁYCH,		

ZAJĘCIA	PLASTYCZNE,	AKADEMIA	CYRKOWA,		
DMUCHANY	PLAC	ZABAW,	CZYTANIE	BAJEK.

•	 WARSZTATY:	BUDOWA	LATAWCA,		
PLENER	MALARSKI,	GRAFITTI,	FIT	I	ACTIV.

•	 KONKURS	LATAWCA,	ZAWODY	SPORTOWE.	
•	 KONKURS	WIEDZY	Z	OKAZJI	100	ROCZNICY		

BITWY	WARSZAWSKIEJ.
•	 III	BIEG	DLA	NIEPODLEGŁEJ.
•	 WYSTĘP	ZESPOŁÓW	MUZYCZNYCH:	NEW VOICE 

SYSTEM,	BLOODY KISHKA,	STAN ZAWIESZENIA.
•	 PRZYSMAKI	POLSKIEJ	KUCHNI.

FINANSOWANY PRZEZ: WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ: PARTNERZY MEDIALNI:

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury 
i Mediów Republiki Federalnej Niemiec
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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! 

Jaki jest ten najnowszy numer naszego magazynu? Być 
może trochę przewrotny! Z jednej strony znajdziecie w nim 
to, co zwykle, stałe rubryki, ogłoszenia, reklamy. Ale z dru-
giej trudne rozmowy o życiu, popatrzenie na to, co wydaje 
się oczywiste z innej strony . I może to jest właściwy spo-
sób, aby nie stracić zainteresowania, podejść do jakiegoś 
problemu na nowo, nie dać się schematom...

Ania Burek rozmawia z adwokatką zajmująca się prawem 
rodzinnym w Niemczech Moniką Gdaniec. I stawia bardzo 
interesujące pytanie: czy decyzje na całe życie jeszcze ist-
nieją? Pierwszą reakcją na to pytanie jest zapewne: ale jak 
to! Oczywiście, że istnieją! i bardzo chcielibyśmy w to wie-
rzyć. Czasy jednak, w których żyjemy są bardzo niepewne, 
coraz trudniej coś zaplanować, coraz częściej wydaje się, że 
żyjemy w wiecznym teraz. 

I tak, często chcielibyśmy, by np. nasze miłości, sukcesy 
trwały wiecznie. A wieczne, jak pisze w swoim felietonie 
Bartosz Drajling, są diamenty. Uważane są one za najdroż-
sze kamienie szlachetne na świecie i są symbolem statusu 
społecznego oraz prestiżu. A co, pyta prowokacyjnie autor, 
jeśli jednak wszystko, co do tej pory słyszeliśmy o diamen-
tach, to jedno wielkie oszustwo? 

Artur Balon jak zwykle ratuje dobrą radą. Polecamy facho-
we porady prawnika dotyczące kredytów, stłuczek samo-
chodowych i spadków. 

Polecamy oczywiście radio do... czytania. W artykułach od 
radia COSMO znajdziemy rozmowę Moniki Sędzierskiej 
z Magdaleną Parys, mieszkająca w Berlinie pisarką, która 
zadebiutowała w 2011 roku powieścią „Tunel”. 4 września 
ukaże się druga część berlińskiej trylogii pt. „Książę” - lite-
ratura piękna a przy tym proza sensacyjna!

Marta Janik zabiera nas do Muzeum Żydowskiego, w któ-
rym została właśnie otwarta nowa – stała ekspozycja. Przez 
ostatnie miesiące zamknięcia postanowiono zupełnie zmie-
nić to, do czego przywykliśmy w tym miejscu. 

Co jeszcze? Ogórek w roli głównej a wraz z nim przepisy 
Bogusława Sypnia na domowe sposoby na to piękne zielo-
ne warzywo!  Często nie pamiętamy, że mamy je na wycią-
gnięcie ręki. Tani a jaki dobry! Polecamy, tym bardziej, że 
sezon na ogórki jest krótki!

 Latawce, dmuchawce, wiatr...

Jesienny wiatr to idealny napęd dla pięknych kolorowych 
latawców. Kiedyś uważano, że latająca konstrukcja odstra-
sza wrogów i złe duchy, dziś zachwyca, przybierając coraz 
to nowe kształty i barwy. Potraktujmy że teraz jest kiedyś 
i spotkajmy się, by odstraszyć całe zło które nas dopadło. 
Dostosujmy się do zasad obowiązujących w tym czasie, a o 
które zadba organizator i spotkajmy się by podziwiać pięk-
no natury. Piękne,kolorowe latawce, które poszybują do 
nieba dając radość dzieciom i ich rodzicom. Bądźmy zno-
wu razem. 13 września zapraszamy wszystkich na Jesien-
ny Festyn Polonijny “Zabawa bez granic”. Będzie się działo 
i to w pięknych okolicznościach przyrody, bo na łąkach. 

Zabawy dla dzieci, zajęcia plastyczne, plener malarski, zawo-
dy sportowe – to tylko nieliczne z atrakcji. A do tego – kon-
certy i muzyka!

 Zbliża się jesień a wraz z nią i tyle decyzji do podjęcia! My 
mamy nadzieję, że jedną z wielu będzie ta o wzięciu do ręki 
nowych „Kontaktów”. 

Dobrego września!
Redakcja
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Pamiętasz jakiś wrzesień ze swojego życia? Przy-
pomnij sobie. Coś szczególnego, co wydarzyło 
się u schyłku lata. Może przychodzi Ci do głowy 
jakiekolwiek wspomnienie związane z tym szcze-
gólnym czasem w roku, kiedy lato żegna się już 
nader soczystymi zachodami słońca, po których 
jesień przypomina o sobie koniecznością założenia 

skarpet do sandałów i swetra na przepocony T-shirt? Kiedy dogasa już 
magiczny blask ogniska, ukazując bezlitosną stertę puszek i tacek do 
uprzątnięcia. Cóż, konsekwencje. 

Pamiętasz to uczucie orzeźwienia, które towarzyszy Ci podczas na-
reszcie chłodnych poranków po zbyt upalnym lecie? Ten dziwny skurcz 
w dole brzucha informujący o tym, że czas mglistej od upałów laby się 
skończył, że oto ostrym cieniem kładzie się na Tobie wizja znów zbyt 
wyraźnej, zbyt dobitnej, zbyt męczącej, zbyt szarej rzeczywistości? To 
uczucie, jak na kacu po dobrej imprezie, kiedy jedno po drugim docierają 
do Ciebie wydarzenia ostatniej nocy, a w głowie pulsuje Ci przepełnione 
paniką: fuck, i co teraz?

Pamiętasz którąkolwiek z tych decyzji, które podejmowałeś latem? Tych, 
które okazały się niedojrzałe. Zbyt pochopne. Dziecinne. Podjęte wsku-
tek chwili, przypływu szczęścia, nieszczęścia lub beznadziei? Te, któ-
rych konsekwencji nie odczułeś, a jednak ciągną się za Tobą jak kula 
u nogi. Te, których konsekwencje miały zostać z Tobą na całe życie. Te, 
które miały ciążyć Ci już na zawsze? Pamiętasz? Bo ja nie.

Pamiętam jednak doskonale tego dzieciaka w ciele młodego mężczyzny. 
Miał 17 lat i stawał przed najważniejszym ponoć wyborem w życiu. Wy-
borem szkoły, która miała zważyć na całej jego późniejszej edukacji, na 
maturze, na karierze, na tym, czy wybuduje potem dom z wymarzonym 
ogródkiem i dębowym tarasem czy może do końca dni, jak jego rodzina, 
mieszkać będzie w ciasnej kawalerce na obrzeżach miasta. Miał już za-
wsze dzierżyć w rękach dyplom, który, jak wizytówka, informować miał 
o jego statusie. 

Pamiętam doskonale tę trzydziestolatkę z głową pełną marzeń. Z wa-
lizką po brzegi wypchaną kolekcjonowanymi od dziecka pocztówkami 
z Azji. Z upchniętym na jej dnie indeksem z niezaliczoną sesją prze-

rwaną wpół mimo gróźb rodziców, z kopertą wypełnioną zarobionymi 
w barach groszami. Miała zmarnować sobie życie tą podróżą, przekre-
ślić szanse na normalne życie, zostać w tyle wyścigu szczurów ubie-
gających się o miejsca w prywatnych kancelariach.
 
Pamiętam ich w drodze do ołtarza. Zbyt młodych na dziecko, z dziec-
kiem jednak w drodze. Szli dumni i z pewnością, że to właśnie to. 
Ta jedyna, ten jedyny. Z poczuciem, że teraz to już wszystko będzie 
dobrze, że już z górki, że zachowali się, jak należy, że tak trzeba, że 
tak chcą. Z łzami wzruszenia obiecujących sobie, że to już na zawsze. 
Drżącymi dłońmi wciskających sobie pierścionki na palce, wierząc, że 
teraz to już klops. Mieli trwać ze sobą na dobre i na złe. Na całe życie.
Siedemnastoletni wtedy chłopak dziś jest niedoszłym absolwentem 
trzech kierunków, a w planach ma kolejny. Pierwszy nie spełnił jego 
oczekiwań, z drugiego go wylali, trzeci ma szanse okazać się tym 
wymarzonym, jednak trudno powiedzieć, bo pierwszy semestr nadal 
trwa, ale matka na razie nie narzeka i nadal spływa od niej zarówno 
łaska, jak i gotówka. 

Spływa regularnie i bez niespodzianek, inaczej niż w przypadku olśnie-
nia trzydziestolatki, które rąbnęło ją znienacka, a właściwie od dawna 
czaiło się na nią podstępnie na dnie pustoszejącej koperty. Po roku 
cichych dni, zadzwoniła więc zagubiona do rodziców z płaczem, że już 
dłużej nie da rady, że za gorąco, że nie ma pomysłu, że surfowanie to 
jednak nie to, że nie wie, co dalej. Po tygodniu siedziała w samolocie, 
odczytując maila z zaproszeniem na rozmowę o pracę w kancelarii 
znajomego starych.

Poszczęściło się jej ze starymi bardziej niż młodej parze, których spo-
tkania rodzinne kończyły się kłótniami o to, która teściowa gorsza, 
który teść ważniejszy. Miało być na dobre i na złe, jednak złe okazało 
się na tyle nie do zniesienia, że skończyło się spłacanym nadal, ale 
już osobno, kredytem na wesele i owocem miłości, usuniętym z pola 
widzenia w dozwolonym jeszcze pierwszym trymestrze. Przetopione 
obrączki wystarczyły na pokrycie kosztów Ubera na zabieg.

Pamiętasz jeszcze gorzki smak konsekwencji? Ten strach, że właśnie 
skopałeś sobie życie? Że coś ciągnąć się będzie za Tobą już na za-
wsze? Że płacić będziesz za to do końca swoich dni? Bo ja nie. Ale 
może życie mnie jeszcze nauczy.  

 Anna Burek

FELIETON

XXIII BERLIŃSKI INFORMATOR 
POLONIJNY 2021

XXIII Berliński Informator Polonijny, to roczna książeczka
formatu A5, wydawana systematycznie od 1998 roku.

Rozprawadzany jest bezpłatnie, podobnie jak
miesięcznik KONTAKTY

Reklamy zawarte w Informatorze od 22 lat spełniają
rolę przewodnika w codziennym życiu

polskojęzycznym wśród mieszkańców Berlina.

Zapraszamy do współpracy!!!

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2020

Informator z lat poprzednich można przejrzeć
na stronie internetowej

www.kontakty.org/informator

Info: www.kontakty.org • e-mail: webmaster@kontakty.org
Tel.: 030 3241632 • 0178 6990385 • fax: 030 375 91850
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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

NIERUCHOMOŚCI

Nowa cena! Super Okazja! Mam do wynajęcia pokój – mieszkanie 
z pełnym wyposażeniem. Przedpokój, kuchnia, łazienka z wanną i WC, 
internet + WIFI. Dobra lokalizacja. Zapraszam serdecznie Ewa. 
Tel.: 0176 27878786

Szukam 2 pokojowego mieszkania na stałe. Za udane pośrednictwo 
czeka nagroda. Tel.: 030 4963390

KAWALERKA do wynajęcia w 13507 Berlin-Tegel, Krumpuhler Weg. 
Po kapitalnym remoncie. Częściowo umeblowana. Nowa kuchnia 
i łazienka. Meldunek! 580 € warm. Kaucja zwrotna, wymagana. 
Tel.: 0162 6014949   

Helle 1-Zimmer - Wohnung mit Balkon in Mariendorf, 2.OG mit 
Fahrstuhl, 40 m², neue, voll ausgestattete Küche mit Kochgelegenheit, 
Herd, Geschirrspülmaschine, Kombigerät, Waschmaschine/ Trockner, 
Badezimmer mit Badewanne und WC, Flur, Wohnraum, vollmöbliert 
mit neuer Einrichtung inkl. Schrankbett, Couchgarnitur, Wohnwand, 
Smart - TV, Zentralheizung, Durchlauferhitzer, für 1-2 Personen ab dem 
01.09.2020 auf Zeit zu vermieten. Bei Interesse Email an: 
rolli2008@yahoo.de    

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

 

 
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

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

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

Więcej informacji udziele telefonicznie 
nr 0048502305505.

Mieszkam w Niemczech i mam ubezpieczenie na auto (Teilka-
skoversicherung). W wyniku zderzenia z wiewiórką auto zostało 
uszkodzone. Czy ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia 
powstałych szkód?

Generalnie nie, jeśli umowa ubezpieczenia takiej odpowiedzialności 
nie przewiduje. Ubezpieczyciel (Teilkaskoversicherer) zobowiąza-
ny jest bowiem do pokrycia szkód tylko w przypadku kolizji (i jej na-
stępstw) ze zwierzętami wymienionymi w ustawie Bundesjagdgesetz 
(§ 2 ustęp 1 numer 1 BJagdG). Ustawa ta wymienia expressis verbis 
zwierzęta, z którym zderzenie prowadzi do obowiązku ubezpieczenio-
wego ubezpieczyciela. Wiewiórka nie jest tam wymieniona. Biorąc za 
podstawę prawną wyżej wymienioną ustawę, sąd Krajowy w Coburgu 
w wyroku z 29 czerwca 2010 roku (sygnatura akt: 23 O 256/09) od-
rzucił żądanie pozwu. W tym przypadku ubezpieczyciel przejął jedynie 
koszty stłuczonej szyby (przy uwzględnieniu udziału własnego pozwa-
nej). Sporów takich można uniknąć, jeśli w umowie ubezpieczenia za-
strzeże się obowiązek ubezpieczeniowy także w wypadku zderzenia 
z innymi zwierzętami niż wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie 
(tzw.: „erweiterte Wildschadenklausel“).

Mieszkam w Niemczech. W trakcie wymijania zaparkowanego na 
skraju drogi auta otarłem się o otwarte drzwi tego auto znacznie je 
uszkadzając. Czy muszę pokryć powstałą szkodę?

Wiele zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a w szczegól-
ności od odstępu między otwartymi drzwiami zaparkowanego auta 
a autem wykonującym manewr wymijania. Sąd w Berlinie uznał, że 
o ile zachowany został odstęp bezpieczeństwa przynajmniej 50 centy-
metrów, to kierowcy wymijającemu nie można przypisać winy i uczynić 
go odpowiedzialnym za powstałą szkodę (wyrok z listopada 2008 roku; 
sygnatura akt: 12 U 185/08).

Chciałbym przeprowadzić w Polsce podział spadku. W jaki spo-
sób należy go przeprowadzić?

Podział spadku może zostać dokonany w drodze umowy lub (w razie 
braku porozumienia wśród uprawnionych spadkobierców) w drodze 
postępowania przed sądem (także polubownym). Tak więc umowny 
dział spadku jest możliwy jedynie wtedy, gdy wszyscy współspadko-
biercy są zgodni co do konieczności i sposobu jego przeprowadzenia. 
W razie sporu między nimi podział dokonany zostaje przez sąd w toku 
postępowania nieprocesowego. Zgodnie z art. 1035 polskiego kodek-
su cywilnego, do działu spadku mają przede wszystkim zastosowanie 
art. 1037–1046, 1070 i 1079 kodeksu cywilnego oraz odpowiednio sto-
sowane przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Chciałbym zaciągnąć w banku kredyt, ale bank nie chce mi go 
dać, twierdząc, że nie posiadam zdolności kredytowej. Co mogę 
w takiej sytuacji zrobić?

Jeśli zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy jest za niska, 
to może on poszukać innej osoby (współkredytobiorcy), dzięki której 
łączna zdolność kredytowa zostanie podwyższona, naturalnie pod wa-
runkiem, że osoba ta zgodzi się na zaciągnięcie wspólnego kredytu. 
Musi też ona zostać zaakceptowana przez bank, od którego planuje 
się uzyskanie kredytu. W przypadku zwykłych kredytów hipotecznych 
współkredytobiorcą może zostać każdy. Ważne, by współkredytobior-
ca osiągał regularne i odpowiednio wysokie dochody. Z momentem 
podpisania umowy bank będzie miał prawo żądać spłaty kredytu rów-
nież i od współkredytobiorcy.
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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 

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Tel.: +49 176/20 73 99 29 
info@danuta-domalik.de
www.danuta-domalik.de

Lottumstr. 1, 10119 Berlin
U2 Rosa Luxemburg Platz 
albo Senefelderplatz

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Szukam kobiety, mądrej, uczciwej, dobrej przyjaciółki i kochanej. 
Gdy po głowie krążą takie myśli, pora wziąść się w garść i przejść do 
działania. Tel.: 0176 69416947. Będę Ci się podobał!

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632
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Bartosz Drajling 
Doradztwo Ubezpieczeniowe

Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin
Tel.: 01511 8666445 
Fax.: 030 922 83087 

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

WARTO WIEDZIEĆ
Diamenty są wieczne. Diament 
to węgiel, który wziął się do 
pracy nad sobą. Ale czy to 
wszystko prawda?

Diamenty uważane są 
za najdroższe kamienie 
szlachetne na świecie 
i są symbolem statusu 
społecznego oraz pre-
stiżu. Co jednak, jeśli 
wszystko, co do tej pory 
słyszeliśmy o diamen-

tach, to jedno wielkie oszustwo ?

W 1871 roku Cecil Rhodes, angielski koloni-
zator, kupił ogromne połacie ziemi na południu 
Afryki i założył firmę zajmującą się wydobywa-
niem diamentów. Nazwał ją „DeBeers“. Dzięki 
pożyczce 1,5 miliona funtów szterlingów od 
Nathana Rothschild’a w ciagu kilkunastu lat 
Cecil Rhodes pozbył się konkurencji i rozsze-
rzył strefę wpływów na całą Afrykę Południową. 
Na początku XX w. spółka DeBeers kontrolo-
wała 90% światowego rynku diamentów. Rynek 
ten został wkrótce nasycony, a Rhodes szukał 
kolejnego sposobu na zwiększenie popytu na 
diamenty i uczynienie z nich symbolu luksusu. 
Mając monopol na rynku i posiadając możli-
wość dowolnego kształtowania cen, spółka 
mogła tworzyć swobodnie sztuczny deficyt. 
Wypuszczając na rynek tylko drobne partie ma-
łych diamentów, DeBeers jednocześnie groma-
dziła wszystkie pozostałe wydobyte. W ciągu 
zaledwie kilku lat stworzyli tym samym produkt 
luksusowy.

Problemy ? Nie moja specjalność!
Zrodziło to jednak kolejny problem. Zamożni 
klienci kupowali tylko pojedyncze kamienie i to 
jeszcze dosyć rzadko. Przedstawiciele klasy 
średniej lub robotnicy nawet nie mogli marzyć 
o nabyciu diamentów. Zaistniała pilna potrze-
ba znalezienia skutecznego pomysłu na public 
relations dla diamentowego klienta. Marketin-
gowcy z „DeBeers“ wyszli wyzwaniu naprze-
ciw i wymyślili strategię, która leży u podstaw 
dzisiejszej szeroko rozumianej skutecznej 
reklamy. Stworzyli oni symbol w umysłach lu-
dzi i nadali mu dodatkowo wartość pożądania, 
z którą ciężko jest się sprzeczać. Stworzyli pier-
ścionek z brylantem.

Świat to za mało
Spółka podjęła śmiałą współpracę ze studia-

mi w Hollywood, aby te zaczęły reżyserować 
sceny zaręczyn z pierścionkiem w tle. Nagle 
przedmiot dostępny tylko wybranym stał się po-
trzebny i pożądany przez masową publiczność. 
Oczywiście napędzało to koniunkturę i stwarza-
ło iluzję, że im większy brylant, tym silniejsze 
uczucie wręczającego. Ukoronowaniem tego 
procesu w 1947 roku było stworzenie i rejestra-
cja hasła reklamowego, z którym nierozerwal-
nie kojarzone byłyby kamienie…

„Diamond is forever“
„Diamenty są wieczne“. Miną lata, zmienią się 
mody, a diamenty pozostaną w umysłach ludzi 
jako symbol luksusu i paszport do lepszego 
statusu społecznego. Kiedy przeniesiono na 
Broadway sztukę „Mężczyźni wolą blondynki“ 
z Marilyn Monroe w roli głównej, jej piosenka 
„Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety“ 
spowodowała wielopokoleniowe szaleństwo 
kobiet na tym punkcie. W świadomości kobiet 
zaczął kiełkować pogląd, że diamenty są nie-
zbędne niemal każdej z nich.

Praca u podstaw
Agencja reklamowa „N.W.Ayer & Son“, która 
obsługiwała „DeBeers“, nie chciała poprzestać 
na osiągniętym sukcesie i zaproponowała no-
watorskie jak na tamte czasy podejście do re-
klamy, tworząc w szkołach średnich oraz wyż-
szych wykłady i nieformalne spotkania. W swo-
im raporcie dla „DeBeers“ w 1950 roku agencja 
potwierdzała skuteczność wieloletniej kampanii 
reklamowej i jej głęboki wpływ na konsumenta. 
W tym czasie całe pokolenie osiągnęło dojrza-
łość do zawarcia związku małżeńskiego i było 
gotowe zaręczać się za pomocą niezbędne-
go atrybutu i potwierdzenia siły uczucia, czyli 
diamentów. Co więcej, pokolenie to zaczęło 
przekazywać ten zwyczaj potomstwu, tworząc 
jeszcze silniejszą niż moda zakorzenioną tra-
dycję. Wykreowanie produktu, nadanie mu 
statusu towaru luksusowego oraz następnie 
wykreowanie i wzbudzenie u klienta potrzeb 
posiadania danej rzeczy to kamień węgielny 
i kluczowa zasada dobrej reklamy, a co za tym 
idzie – sukcesu firmy.

A jaka jest prawda ?
Pod względem wartości diamenty porównywa-
ne są ze złotem. Ale przyjrzyjmy się, ile w tym 
jest prawdy. Złoto do lat ´90 odzwierciedlało 
wartość danej waluty na rynku. Obecnie już nie 
stosuje się tej metody w takiej formie, jednak 
złoto nadal jest walutą ostatniej szansy i me-
talem, który stosunkowo nie traci na wartości. 
W przypadku zakupu pierścionka z diamentem, 
traci on już połowę swojej wartości po na-
szym wyjściu od jubilera. Jeśli kupimy sztabkę 
złota za 1.000 €, po czym rozmyślimy się i od-
sprzedamy ją z powrotem, zrobimy to praktycz-
nie po zbliżonej cenie. Robiąc to samo w przy-
padku diamentu możemy liczyć co najwyżej na 
1/5 wartości wyjściowej. Jest to dobitny dowód 
na to, jak sztucznie spółka „DeBeers“ podbiła 
cenę kamieni i jak skutecznie wykreowała ich 
wartość na rynku.

Diamenty i ich odpady, jako najtwardszy mi-
nerał, znajdują zastosowanie w przemyśle do 
cięcia i obróbki metali. Kamienie te znalazły 
zatrudnienie również w elektronice, jako prze-
wodnik. Na tym jednak ich efektywna rola się 
niestety kończy. Diament kosztuje tyle, ile 
cena jego wydobycia i oczyszczenia. Najtań-
sze kamienie można kupić na przykład za 1 
dolara. Cała reszta, to już tylko dobrze skrojona 
kampania reklamowa kreująca potrzeby przez 
dziesięciolecia.

Klient czyj pan? Klient nasz pan!
Klienci mają zróżnicowane potrzeby. Traktowa-
nie wszystkich jednakowo jest oczywistym błę-
dem logicznym. Korzyść z postawienia klienta 
w centrum uwagi powinna być najważniejszym 
punktem każdego przedsiębiorstwa. Zamiast 
próbować jedynie sprzedać produkt lub usługę, 
należy skupić się na indywidualnych potrzebach 
klienta. Brzmi jak wyświechtany frazes ? Otóż 
niekoniecznie.

W 2001 roku jeden z największych sprzedaw-
ców detalicznych w USA oznajmił, że kieruje się 
trzema prostymi zasadami strategicznymi. Jed-
na z kluczowych zasad skupiała się na kulturze 
opartej na koncentracji uwagi na kliencie. Nawet 
jeden z głównych dyrektorów tej firmy twierdził, 
że jego zespół ma poczucie wzmożonego obo-
wiązku skupienia się na kliencie. Na pytanie, 
kto konkretnie w firmie jest odpowiedzialny za 
dbanie o potrzeby klienta, padła odpowiedź, że 
wszyscy w firmie składają się na sukces klien-
ta. Dosyć enigmatycznie i jednoznacznie. Nikt 
się tym nie zajmuje. Firma otworzyła najdłuższy 
wniosek upadłościowy w historii kilka miesięcy 
później. Ta firma to „Kmart“. Wybierajmy zatem 
mądrze i starajmy się, aby zdobywana wiedza 
była zaczynem gromadzenia myśli i formułowa-
nia własnych wniosków.
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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 • 030/239 16 284 
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
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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

Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada

Zakres naszych usług
• Existenzgründerberatung / Businessplan dla Jobcenter
• 
• Lohnbuchhaltung / Rozliczenia kadrowo-płacowe księgowość

Ceny od

www.berlin-secretary.de

Buchhaltung / Prowadzenie księgowości w miesiącu / Pakiet 

Pracowałem przeszło 10 lat w spółdzielni inwalidzkiej „Odra” jako 
monter przy czym produkowaliśmy m.in. zbiorniki paliwa do furgo-
netek „ Nysa”, czy też koła do motorowerów „Komar”. Ten spory 
okres pracy został zaszeregowany do przemysłu lekkiego, podczas 
gdy, wydaje się, chodzi tutaj raczej o przemysł motoryzacyjno-ma-
szynowy?

Z zaszeregowaniem spółdzielni inwalidzkich faktycznie są ustawiczne 
trudności ze względu głównie na rozbieżności strukturalne w organizo-
waniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w szczególności tych 
o częściowej niepełnosprawności w obydwu państwach. W omawianym 
przypadku nie ma - co prawda - zaszeregowania do tabeli 13, czyli prak-
tycznie do branży rzemiosła, ale - w rzeczy samej - tabela przemysłu 
lekkiego jest przy wymienionym profilu produkcji nieprawidłowa. Z tego 
wynika, że należy wnieść odwołanie z wnioskiem o przeniesienie do wła-
ściwej tabeli  06 –tj. do branży budowy maszyn i pojazdów mechanicz-
nych.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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NAUKA / PRACA

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
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

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

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

Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Charlottenburg) poszukuje 
asystętkę stomatologiczną od sierpnia lub września, 400 € Basis lub pół 
etatu. Tel.:030 3131884, 01732501007    

Bar Solut, Torfstr.9,13353 Berlin, zatrudni barmanki/ barmanów. 
Niemiecki komunikatywny. Tel.: 0163 2188456

Kfz- mechanika, mechatronika- zatrudnimy od zaraz. Wynagrodzenie 
powyżej przeciętnej i w zależości od kwalifikacji. Zakwaterowanie 
możliwe. Ofertę proszę na: info@yellow-reperatur.de

     
Wychowawcę, opiekuna z/m do dzieci - zatrudnimy. Wynagrodzenie 
powyżej przeciętnej. Możliwość zakwaterowania i uznania zawodu 
w Niemczech. Ofertę proszę na: info@yellow-reperatur.de

    
Lakiernika i blacharza samochodowego - zatrudnimy od zaraz.
Wynagrodzenie powyżej przeciętnej i w zaleznosci od kwalifikacji.
Zakwaterowanie możliwe. Ofertę proszę na: info@yellow-reperatur.de

      
Rzemieślnika do prac domowych i przydomowych, oraz ogrodniczych- 
zatrudnimy od zaraz. Wynagrodzenie powyżej przeciętnej i w zależności 
od kwalifikacji. Zakwaterowanie możliwe. Ofertę proszę na: 
info@yellow-reperatur.de

Poszukujemy osoby do pracy biurowej w zakresie spraw 
administracyjno- osobowych wynikających z prowadzonej działalności  
polskiej firmy w Berlinie. Wymagania – biegła znajomość języka 
niemieckiego i polskiego w mowie i pismie, znajomość pakietu MS 
Office, prawo jazdy, zaangażowanie i motywacja w osiąganiu celów, mile 
widziane doświadczenie zawodowe. Aplikacje prosimy wysylac na adres: 
instal-rz-bln@t-online.de

Firma Budowlana zatrudni osobę doświadczeniem na stanowisko,
kafelkarz-monter płyt G-K. Tel.: 0157 89070226

Praca w Berlinie: 1. dla fizjoterapeutów, 2. opieka nad osobami starszymi 
24/dobę, 3. sprzątanie. Oficjalne zatrudnienie, kontakt: +49 160 91819105

Niemiecka Firma Budowlana poszukuje murarzy ze znajomością
j. niemieckiego. Praca od zaraz na stałą umowę. Tel.: 0176 43297897

Nauka angielskiego, konwersacje, korepetycje. Skutecznie i wesoło. 
Jestem absolwentką studiów w Wielkiej Brytanii, posiadam kwalifikacje 
oraz doświadczenie z dziećmi i dorosłymi. Kontakt tel.: 0176 97889459

Pielęgniarka z zawodu zaopiekuje się osobą straszą lub dzieckiem. 
Zakupy, spacery, towarzystwo. Na godziny. Mówię po niemiecku. Berlin, 
Potsdam, okolice. Tel.: 0176 83074654    

Zahnarztpraxis (www.johannesstiftszahnarzt.de) sucht eine Aushilfe 
(m/w/d) auf 450 Euro Basis oder einen Azubi (m/w/d). Bewerbungen bitte 
an: za.praxis-luszpinski@web.de

Nauczanie / Konsultacje językowe / Tłumaczenia
Niemiecki / Angielski / Polski

kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych
DaF - BAMF Zulassung

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

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

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
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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!

NAUKA / PRACA

Firma arcus.plan AG dla różnych klientów szuka w Großbeeren, 
Ludwigsfelde, Berlinie i okolicach 

którzy szybko się uczą, stawka od 10,10 € brutto na godzinę 
pracowników magazynowych (k/m)

Szukamy między innymi: 
Pomocników magazyniera

Specjalistów magazynowych z doświadczeniem zawodowym
Osoby do sprzątania ze znajomością branży 

Kierowcow wózków widłowych ze znajomością jazdy 
wózkami widłowymi podnośnikowymi bocznymi.

Kierowców wózków widłowych z doświadczeniem.

arcus.plan AG
Unternehmen für Personaldienstleistungen
Potsdamer Straße 55 c
14974 Ludwigsfelde

Nasi klienci ucieszą się, jeśli będą umieli Państwo porozumieć się 
w j.niemieckim. Nie jest to jednak warunek konieczny. Jeśli są Państwo 
zainteresowani, prosimy o wysyłanie swoich zgłoszeń na adres Email:

ludwigsfelde@arcusplan.de

Fon: +49 (0) 3378 . 51 85 90
Fax:  +49 (0) 3378 . 51 85 92 9
Mail: Ludwigsfelde@arcusplan.de
Web: www.arcusplan.de

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

Uś m i e c h  j e s t  n a j k ró t s z ą  d ro g ą  m i ę d z y  d wo j g i e m  
l u d z i ,  p o d a r u j  n a m  s wó j.

Medizinische Fachangestellte (mwaid)

SZUKAMY KOMPETENTNEJ, DOŚWIADCZONEJ Z UPRAWNIENIAM 

F I Z JOTERAP E ŁTK I
do pracy na cały etat w naszym zespole CORE. 

Proszę CV przesłać na niżej podany adres lub złożyć osobiście.
CORE Physiotherapie, Bad str.32, 13357 Berlin

tel.: 030 - 25562317

S t e u e r b e r a t u n g  &  U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g
Prowadzimy księgowość �rm
Księgowość płacowa
Rozliczenia roczne
Deklaracje podatkowe

Pomagamy także w załatwianiu 
dalszych formalności urzędowych,
wypełniania dokumentów 
i prowadzenia korespondencji

Landgrafenstraße 5, 10787 Berlin
Telefon: 030/ 80 10 64 75 Fax 030/ 80 10 60 64

info@munitax.de

sucht für sofort einen KFZ Mechaniker/ - Mechatroniker 
und einen KFZ Elektriker mit Erfahrung im Bereich 
der Young- und Oldtimer. Geboten wird eine 
Stelle in Vollzeit in Berlin Mariendorf.

ClassicCar Berlin TF GmbH 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Thomas Freckmann unter Tel.: 0160 96707261 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).
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NAUKA / PRACA

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!!!

Ambulanter Pflegedienst hesena Mobil 
poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin Alt-Mariendorf

egzaminowanych Pielęgniarek, Altenpfleger 
i pomoce pielęgniarskie ze znajomością  

j. niemieckiego. Bliższe informacje 
w j. polskim i niemieckim:
PDL, Tel.: 030 32512699, 

pdl-mobil-berlin@hesena.de, www.hesena.de
Tel. 030  32 51 26 99

pdl-mobil-berlin@hesena.de • www.hesena.de

poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin  Alt-Mariendorf
egzaminowanych Pielęgniarek/ Altenpfleger  

i pomoce pielęgniarskie ze znajomością   
j. niemieckiego. Bliższe informacje  

w j. polskim i niemieckim:

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

ROZPONAJ I WYGRAJ
Z MANIPULACJĄ
Może czytasz ten artykuł dlatego, że osiągnąłeś już 
taki punkt w życiu, że masz dość ciągłego mani-
pulowania ze strony najbliższych, przyjaciół, czy 
współpracowników i nakłaniania cię do robienia 

rzeczy, których nie chcesz robić. A może jesteś już tak zdetermino-
wany, że postanowiłeś sobie :”Już nigdy więcej”. A może czujesz się 
ofiarą i zadajesz sobie pytanie: ”Dlaczego oni mi to robią”, zamiast 
po prostu zrozumieć, że robią to, bo im pozwalasz i dokładnie wiedzą, 
że mogą to robić bezkarnie. 

CO TO JEST MANIPULACJA ?

Według teorii manipulacja ma na celu wywieranie na drugiej osobie od-
powiedniej reakcji, uczuć, zachowania w imię tego co chce osiągnąć 
osoba która nami manipuluje. Manipulator w swoim mniemaniu jest 
skoncentrowany tylko na własnym zwycięstwie, stosując różne strate-
gie, na przykład szantaż lub grę na naszych emocjach/uczuciach. Choć 
w życiu codziennym ulegamy manipulacji w wielu sytuacjach, to bezpo-
średnie starcie z manipulatorem wydaje się być najbardziej kosztowne 
dla naszego komfortu psychicznego.

Świat manipulacji jest bardzo zawiły. Jak wspomniałam wyżej, jest ona 
w zasadzie wszechobecna. Manipulują nami producenci poprzez rekla-
mę, chcąc abyśmy kupili ich produkt, namolni telemarketerzy którzy sto-
sując różne sztuczki manipulacji (zwracanie się po imieniu, przyjazny 
lub zniecierpliwiony ton głosu, wielokrotne powtarzanie informacji i próśb 
etc.) chcą nas nakłonić na jedyne i wyjątkowe oferty.
My także, potrafimy zrobić maślane oczy np. do policjantów aby uniknąć 
mandatu, być wyjątkowo czułe dla swoich mężów gdy mamy ochotę by 
przyniósł nam kawę do łóżka. Wszystko w myśl prostych reguł:
Rybak chce złowić rybkę po to, by ta spełniła jego trzy życzenia. Rybka 
łapie się na jego przynętę i trafia niekoniecznie tam, gdzie chciała. We-
dług psycholog Ewy Klepackiej-Gryz manipulacja jest podstawą ludzkich 
relacji i każdy z nas bywa w życiu nie tylko rybką, ale i rybakiem.

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE WPADLIŚMY W SIDŁA MANIPULACJI ?

Jednak manipulacja nie opiera się w myśl reguł fair play i nie ma po-
zytywnego wydźwięku. Jej granice wyznacza nasz kręgosłup moralny, 
zasięg i poziom sztuczek manipulacyjnych skoncentrowanych na osią-
gnięciu celu. Jeżeli w manipulacji pomijamy drugą osobę, jej uczucia, 
komfort, położenie oraz nie interesują nas konsekwencje naszych dzia-
łań możemy uznać, że nasza manipulacja przekracza „dobre“ granice.
 
Tak długo jak nie poczujemy dyskomfortu, że sytuacje lub zachowania 
manipulatora dzieją się wbrew naszej woli i są niezgodne z nami samy-
mi, trudno będzie nam realnie ocenić, że wpadliśmy w sidła manipulacji.
Jeśli boimy się reagować lub mówić o sytuacjach, które nam przeszka-
dzają, sprawiają przykrość, automatycznie pomniejszamy ważność na-

szych odczuć i szansę na poprawę/ zmianę tej okoliczności. Stawiając 
siebie na niższej pozycji względem manipulatora.

JAK DZIAŁA MANIPULATOR I JAKIE SĄ TEGO SKUTKI ?

Manipulacja prowadzi do toksycznej relacji. Jest tym bardziej niebez-
pieczna im bliższa jest nasza więź z manipulatorem. Może dotyczyć to 
nie tylko naszego partnera/ki, męża/żony, ale i szefa, sąsiada, przyjacie-
la, przyjaciółki. Relacja jest toksyczna jeśli brakuje w niej m .in szcze-
rych intencji.

Manipulator często kłamie, zmienia fakty, wymyśla usprawiedliwienia 
i wini ofiarę  za swoje niepowodzenia. Na przykład - Producent dane-
go produktu, wie ze jego produkt wcale nie odbiega jakością od innych 
produktów na rynku, jednak zapewnia nas, że jest jedyny i wyjątkowy 
w swoim rodzaju i to właśnie ten powinniśmy kupić.
Kiedy indziej, niektórzy chcąc uzyskać przewagę i poczucie władzy za-
rzucając nas pilną pracą, dodatkowymi obowiązkami. Na przykład - szef 
zleca nam dodatkowe zadania do wykonania na już, lub odmawia urlopu 
tylko dlatego, że wie lub czuje, jak bardzo boimy się stracić pracę.
Manipulant często też podnosi głos lub stosuje techniki zastraszania 
podczas dyskusji, aby uciszyć swoją ofiarę i przywołać do posłuszeń-
stwa i uległości.
Kolejną sztuczką to negatywny humor i sarkazm. Manipulatorzy żar-
tują z ciebie i krytykują, byś poczuł/a się gorszy/a i niepewny/a siebie. 
Przykłady mogą być różne, od twojego wyglądu, poprzez starszy model 
telefonu, po braki w twoim wykształceniu. Manipulator ma nadzieję uzy-
skania psychologicznej władzy nad tobą.
Obok sarkazmu najczęstszą techniką manipulatorów jest osądzanie, 
marginalizowanie, ośmieszanie i poniżanie, byś czuł/a się źle we wła-
snej skórze. Manipulator wkłada ci do głowy, że jesteś niewystarczająco 
dobry/a, coś jest z tobą nie tak, lub że nieważne jak się starasz i tak 
nic z tego nie wychodzi. Przestajesz w siebie wierzyć i uzależniasz się 
od manipulatora.
Bardzo częstą manipulacją jest reagowanie ciszą. Gdy manipulator nie 
odpowiada na twoje pytania, telefony, teksty, czy e-maile. Wykorzystuje 
w ten sposób przewagę, by zasiać w twojej głowie wątpliwość i niepew-
ność. Kolejno udawanie ignorancji. Poprzez stwarzanie pozorów niewie-
dzy i braku zrozumienia manipulator przenosi swoją odpowiedzialność 
na innych. Tę taktykę często stosują dzieci, gdy nie chcą wykonywać 
swoich obowiązków i zadań.
Bardzo silny wpływ na nasze uczucia i emocje ma manipulowanie po-
czuciem winy. Poprzez obwinianie ofiary i wykorzystywanie słabych 
punktów, manipulator uzyskuje przewagę i zmusza do posłuszeństwa. 
Klasyczne jest przerzucanie odpowiedzialności na inną osobę. Równie 
skuteczne jest robienie z siebie ofiary. Manipulator wyolbrzymia osobiste 
sprawy, często przerysowuje lub wymyśla choroby, cierpienia i poświę-
cenia. Gra słabą, bezsilną ofiarę, by wykorzystać twoją dobrą wolę, in-
stynkty ochronne, poczucie moralności i obowiązku. Tę technikę stosuje 
się, by wywołać współczucie i zmusić do przysługi.

Te i inne techniki manipulacji bardzo silnie i negatywnie wpływają na oso-
by będące w roli ofiary. Długotrwała toksyczna relacji, skutkuje na naszą
niską samoocenę, niskim poczuciem wartości, akceptacji czy wpędza 
nas w poczucie winny. Zaczynamy wierzyć w negatywne przekazy na 
nasz temat którymi określa nas manipulator. Częsta manipulacja powo-
duje błędne koło naszych reakcji według schematu - przyjmujemy cios, 
usprawiedliwiamy go, szukamy winy w sobie, staramy się załagodzić sy-
tuację, po czym dostajemy kolejny cios, co w konsekwencji powoduje że 
tracimy orientację o co w tym wszystkim chodzi. Ostatecznie manipulator 
triumfuje, a my wpędzamy się w coraz gorszą kondycję psychiczną.

JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ MANIPULATORA ?

Najważniejsze to mieć odwagę na bezpośrednią konfrontacje. Umieć 
mówić wprost jakie zachowanie nas rani i co musi się zmienić. Warto za-
stosować techniki konstruktywnej rozmowy. Polega ona na komunikacji 
bez oskarżeń, bez złości, żalu i wrogości. Spokój, opanowanie i stanow-
czość to twoja siła i przewaga nad manipulatorem. Należy jasno wyzna-
czyć granice. Podczas konfrontacji może zapytać „.. jakie masz korzyści 
z tego, że w ten sposób się do mnie zwracasz…“
Postawienie granic zaznacz poprzez asertywność sformułowaniem - „nie 
będę tolerować tego w jakiś sposób się do mnie zwracasz, od dzisiaj 
wszystko sie zmieni„. Nie koncentruj się na tłumaczeniach i analizach. 
Formułuj krótkie i jasne przekazy.

Techniki konstruktywnej rozmowy są naszą tarczą obronną, którą każdy 
z nas powinien mieć i nie bać się nią posługiwać. Jednak nie wystarczy 
tylko ją posiadać, trzeba także umieć jej używać i czasami konserwo-
wać. Konserwacja polega na nauce nowych, odnawianiu i przypominaniu 
technik obronnych.
Zawsze warto walczyć o swoje bezpieczeństwo, szacunek i pewność 
siebie. Ta cecha pozwala nam umiejętnie wyjść i unikać toksycznych re-
lacji. Aby w przyszłości tworzyć tylko udane relacje oparte na szacunku, 
zaufaniu i bezpieczeństwie.

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

www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin
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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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 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

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
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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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

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".

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

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
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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 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

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

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

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

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

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
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Decyzje na całe życie – czy jeszcze istnieją?

Anna Burek: Skąd u Pani zainteresowanie 
akurat prawem rodzinnym?

Adwokat Monika Gdaniec: Zainteresowa-
nie zawodem zrodziło się prawie 30 lat temu. 
Zaczynałam jako praktykantka, a później już 
prawnik w kancelarii ze specjalizacją w pra-
wie rodzinnym, a od 12 lat jestem adwoka-
tem ds. prawa rodzinnego. Moja droga do 
miejsca, w którym się znajduję, była chyba 
dość oczywistą konsekwencją moich zainte-
resowań. Nigdy nie zajmowały mnie sprawy 
o odszkodowania, karne czy wykroczenia. 
Od zawsze ciekawił mnie natomiast człowiek 
i jego życie osobiste, sprawy uczuciowe, 
motywacje jego zachowań i decyzji. Wybór 
prawa rodzinnego dał mi możliwość zawo-
dowej realizacji w obrębie fascynującej mnie 
tematyki. Do praktyki, w której zaczynałam, 
nadal jednak wracam – pomagam z bieżący-
mi sprawami, wskakuję na zastępstwa w ra-
zie konieczności, jednak to własną praktykę 
uważam za źródło zawodowego spełnienia.

Anna Burek: Lojalność wobec pierwsze-
go pracodawcy to między innymi dowód 
na istnienie decyzji czy zobowiązań po-
dejmowanych na całe życie. Jak Pani 
uważa – czy we współczesnym świecie 
takowe jeszcze istnieją?

Adwokat Monika Gdaniec: Mimo swojego 
doświadczenia zawodowego, nie demoni-
zowałabym współczesnego społeczeństwa. 
Decyzje, które kiedyś określane były tymi na 
całe życie, nadal są podejmowane – prze-
cież stale bierzemy śluby, rodzimy dzieci, 
wychowujemy je w związkach partnerskich, 
decydujemy się na kredyty, przeprowadzki 
i podejmujemy szereg innych zobowiązań. 
To, co uległo zmianie, to sposób myśle-
nia o życiu. Boimy się marnować czas, nie 
chcemy tkwić w sytuacjach, które nie są dla 
nas komfortowe – bardziej aktywnie niż nasi 
przodkowie szukamy rozwiązań prowadzą-
cych do poprawy naszych standardów ży-
ciowych. Dla jednych takim rozwiązaniem 
będzie ślub ze względów finansowych, dla 
drugich – zakończenie nieszczęśliwego 
związku. Nie nam oceniać, która z tych de-
cyzji jest słuszniejsza. Musimy pamiętać, że 
mimo kulturowych stereotypów, w rzeczywi-
stości naszymi działaniami kierują przeróżne 
motywacje i każdemu coś innego może wy-
dawać się słuszne.

Anna Burek: Czy zmieniło się również coś 
w sposobie myślenia o małżeństwie, czy 

Ślub, dziecko, przeprowadzka, zmiana pracy – kiedyś decyzje na całe 
życie lub zdecydowaną jego większość, z konsekwencjami nie do unik-
nięcia. A dziś? O tym, jak wyglądają życiowe decyzje od strony prawnej 
opowiada adwokat Monika Gdaniec, od lat zajmująca się prawem rodzin-
nym w Niemczech.

może nadal ma ono przede wszystkim ro-
mantyczny wydźwięk?

Adwokat Monika Gdaniec: O tym, czy 
współczesne małżeństwa zawierane są 
z powodów romantycznych czy nie, a także 
o słuszności takiej motywacji trudno mówić. 
Znam osoby, które bały się zostać same na 
tzw. starość, które koniecznie chciały potom-
stwa oraz takie, którym zależało, by zmienić 
klasę podatkową. Tak jak mówiłam, motywa-
cji nie da się ocenić w kategorii słuszna czy 
nie. Ludzie z różnych powodów decydują się 
na ślub. Jednak rzeczywiście, sposób myśle-
nia o samej zmianie stanu cywilnego mocno 
ewaluował z pochopnej decyzji pod wpły-
wem chwili w stronę przemyślanego planu 
uwzględniającego wszystkie plusy i minusy. 
Takiego, w którym pod uwagę brane są róż-
ne scenariusze rozwoju tego etapu „na całe 
życie”. To na ogół takie plany zakładające kil-
ka wersji rozwoju wypadków i mające na celu 
zabezpieczenie się na każdą ewentualność.

Anna Burek: Dobrze, to załóżmy, że przy-
chodzi do Pani para zakochanych 25-lat-
ków, którzy właśnie decydują się na ślub 
– z jakim problemem mogliby się poja-
wić?

Adwokat Monika Gdaniec: Przede wszyst-
kim – para 25-latków nie pojawiłaby się u ad-
wokata, a przynajmniej mnie taka sytuacja 
nie spotkała. Rzadkością są już małżeństwa 
podejmowane w tak młodym wieku, więc 
narzeczeni, których ja spotykam, to już na 
ogół osoby co najmniej kilka lat starsze, a co 
za tym idzie – bardziej świadome odpowie-
dzialności ciążącej na współmałżonkach. 
Najczęstszym tematem takich konsultacji 
jest intercyza, rozdzielność majątkowa lub 
wykluczenie ze wspólnego majątku wybra-
nych dóbr, np. rodzinnego biznesu, kolekcji 
dzieł sztuki czy… składek emerytalnych. 
Częstym pytaniem jest także, czy można 
uniknąć odpowiedzialności za finansowe za-
bezpieczenie współmałżonka po rozwodzie. 
A więc owszem, chcę Cię za męża/żonę, ale 
nie chcę na Ciebie łożyć w razie choroby czy 
niedołężności, która powstała podczas mał-
żeństwa lub w przypadku bezrobocia, które 
bazuje na porzuceniu pracy wiele lat temu 
z powodu wychowania wspólnych dzieci. 
Odpowiedź niektórych zaskakuje – owszem, 
można. Generalnie wiele zobowiązań, nawet 
jako małżeństwo, można przewidzieć i nie-
mieckie prawo pomaga ich uniknąć.

Anna Burek: Czy istnieją zatem konse-
kwencje małżeństwa, których nie sposób 
uniknąć? Coś, co łączy parę na całe ży-
cie?

Adwokat Monika Gdaniec: To nie jest 
może konsekwencja każdego małżeństwa, 
bo wynika z indywidualnych potrzeb, jednak 
bez wątpienia dotyczy wielu osób, które się 
u mnie pojawiają z prośbą o pomoc. Odpo-
wiedź nie powinna nikogo zaskoczyć, jednak 
niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że 
dziecko naprawdę wiąże dwoje ludzi na całe 
życie. Nie chodzi tu już o sentymentalne roz-
patrywanie sprawy, które zakłada, że to re-
zultat działań dwojga ludzi, ale bardziej o to, 
że z punktu widzenia prawa, niezależnie od 
relacji, w których pozostają względem siebie 
rodzice, dobro dziecka stawiane jest zawsze 
na pierwszym miejscu. Oczywiście, dobro 
rozumiane i interpretowane w sposób regu-
lowany prawnie. Oznacza to, że nawet po 
rozstaniu rodziców, po rozwodzie czy prze-

prowadzce jednego z nich w inne miejsce, 
decyzyjność w sprawach potomka prawie 
nigdy nie należy wyłącznie do jednej osoby.

Anna Burek: Wydaje się dość oczywiste, 
jednak zakładam, że w rzeczywistości 
może mieć horrendalny wpływ na naj-
mniejsze nawet kroki podejmowane przez 
rodzica wobec dziecka?

Adwokat Monika Gdaniec: Prawo niemiec-
kie jest dość bezwzględne jeśli idzie o dzieci 
i ich wychowanie. Tutaj mniejsze znaczenie 
ma już, czy biologiczni rodzice są w związ-
ku małżeńskim lub czy kiedykolwiek w nim 
byli, a zdecydowanie większe – jakie zada-
nia powinni i zdolni są wykonywać celem 
zapewnienia dziecku jak najlepszego życia. 
Kiedy pytała Pani o problemy 25-latków, to 
zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że nie 
zajmują ich kwestie ślubu. Spotykam jed-
nak u siebie tak młode osoby – na ogół są to 
jednak matki maleńkich dzieci. Przychodzą 
w różnych celach – najczęściej z problemem 
z udowodnieniem (ustaleniem) ojcostwa lub 
w drugą stronę – z oskarżeniem o uprowa-
dzenie dziecka…

Anna Burek: Ma Pani na myśli porwanie? 
To się zdarza?

Adwokat Monika Gdaniec: Tak, częściej 
niż mogłoby się przypuszczać. Oczywi-
ście brzmi to jak temat filmu sensacyjnego, 
w którym odbywają się strzelaniny i pościgi 
na koniach, jednak w rzeczywistości nie tak 
trudno doprowadzić do sytuacji, w której mat-
ka lub ojciec zostaje oskarżona o porwanie 
dziecka. Wiele Polek, szczególnie w ostat-
nich miesiącach, z powodu koronawirusa 
wyjeżdżało z dziećmi na kilka miesięcy do 
Polski, pozostawiając swoich partnerów 
w Berlinie. Co to oznacza? Jeśli taka mama 
nie uzyskała zgody ojca dziecka na wyjazd, 
a jednocześnie podjęła kroki ku temu, by 
osiedlić się w nowym miejscu na dłużej (np. 
zapisała dziecko do przedszkola), może zo-
stać oskarżona o porwanie. Tak samo spra-
wa się ma w sytuacji, np. organizacji chrztu 
dziecka, którego ojciec jest innego wyznania 
lub z posłaniem dziecka na studia za grani-
cę – wszelkie sytuacje, w których można do-
mniemać, że decyzja podjęta przez opieku-
na dziecka osłabi kontakt z drugim rodzicem 
mogą kwalifikować się pod postępowanie 
prawne. Trzeba mieć to na uwadze, decydu-
jąc się na powiększenie rodziny. Małżeństwo 
czy związek może nie przetrwać próby cza-
su, możemy nie mieć ochoty dogadywać się 
jako partnerzy, jednak jako rodzice w więk-
szości sytuacji będziemy musieli działać na-
dal jako jedność.

Anna Burek: Czyli jednak nie ze wszyst-
kiego można się „wypisać” i wieść życie, 
jak gdyby nigdy nic.

Adwokat Monika Gdaniec: Myślę, że gene-
ralnie rzecz biorąc, mimo regulacji prawnych 
i przepisów, które w naszych różnych rolach 
życiowych nas obejmują, nawet w przypadku 
pokojowo przebiegającego rozwodu, z sa- 
tysfakcjonującym obojga małżonków po-
działem majątku, bez dzieci, nadal trudno 
mówić o braku konsekwencji. Każda podej-
mowana przez nas decyzja ma wpływ na to, 
jak wyglądać będzie nasze życie. To może 
być zarówno wybór studiów, które otworzą 
jedne drzwi kariery, a zamkną drugie, ale 
także przelotna znajomość, wskutek której 
zrobimy coś nieodpowiedzialnego, jedno 
piwo, po którym spowodujemy wypadek czy 
krótkotrwała sytuacja, która pozostawi w nas 
traumę na zawsze. Czasem nie uświadamia-
my sobie, że nawet najmniejsza z nich może 
skierować nasze życie na zupełnie inne tory, 
w rezultacie – wywrócić je do góry nogami. 
W sytuacjach, w których czujemy się zagu-
bieni lub bezsilni, warto pamiętać o specja-
listach, którzy są po to, by wskazać drogę 
wyjścia na prostą.

Anna Burek
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Tęsknota autora  
za czytelnikami

 
Mieszkająca w Berlinie pisarka Magdalena Parys zadebiutowała w 2011 
roku powieścią „Tunel”, za którą otrzymała w Austrii literacką nagrodę 
„Złotej sowy”. W 2015 roku została laureatką Europejskiej Nagrody Lite-
rackiej za powieść „Magik”. 4 września ukaże się druga część berlińskiej 
trylogii pt. „Książę”. Z Magdaleną Parys rozmawiała Monika Sędzierska.

Sześć lat kazała Pani czekać czytelnikom na drugą część berlińskiej 
trylogii. Dlaczego tak długo?

Pisanie skończyłam dość dawno, ale wszystko musiało przejść jeszcze 
przez korektę i redakcję. To jest książka niezwykle gęsta i w związku 
z tym zawierająca bardzo dużą liczbę obrazów (tutaj zdradzę pierwszą 
tajemnicę), które skradziono podczas II wojny światowej albo które znik-
nęły w jakichś tajemniczych okolicznościach – któż wie jakich. W związku 
z tym trzeba było jeszcze nad tym wszystkim popracować, wszystko po-
składać i poukładać, wprowadzić porządek do tej powieści. To oczywiście 
zawsze trwa i pod koniec okazuje się, że jednak dobrze byłoby przeczy-
tać pierwszą część trylogii, czyli „Magika”, i sprawdzić, czy tam wszystko 
zgadza się z „Księciem”. Jak wiemy, rzadko który autor uwielbia czytanie 
własnych książek i to była dla mnie największa przeprawa i jest właściwie 
do tej pory, bo musi się tam parę rzeczy zgadzać, a ja jestem pod tym 
względem bardzo rzetelna, więc nie chciałabym popełnić błędu, że ktoś 
w pierwszej części miał niebieskie oczy, a kilka lat później te oczy zrobiły 
się inne. To wszystko trzeba sprawdzić. Musi zgadzać się wiek, czas, po-
wiązania rodzinne. To wymaga bardzo dużo czasu. „Najprzyjemniejszą” 
rzecz, czyli czytanie książki, zostawiłam sobie na koniec. Jest to praca 
ciągła, ale zupełnie inna. Chodzi o ostatnie poprawki, które sprawią, że 
wszystko jest perfekcyjne.

Zbiegło się to z pandemią koronawirusa. Na ile zmieniła ona Pani 
kalendarz? Miała Pani więcej czasu na pisanie, skoro spotkania au-
torskie, targi książki i festiwale były odwołane?

Właśnie wtedy, gdy wybuchła pandemia i okazało się, że wszystkie gra-
nice powoli są zamykane, miałam jechać na bardzo duży festiwal do 
Budapesztu, gdzie akurat ukazywało się kolejne tłumaczenie „Magika”. 
Miałam też wziąć udział w targach książki w Paryżu, ponieważ moje 
wydawnictwo Agullo Éditions, które wydało „Tunel” i „Magika”, było go-
ściem honorowym tych targów. W związku z tym miałam zaplanowanych 
wiele spotkań, a we Francji te spotkania są zawsze niezwykle intensyw-
ne. We Francji mam prawie wyłącznie francuskich czytelników, co jest 
może nowością, bo w Niemczech czy w innych krajach moje książki są 
bardzo popularne także wśród Polaków. Francuscy czytelnicy są bardzo 
wymagający i tam trzeba naprawdę dużo pracować: jeździć, rozmawiać, 
tłumaczyć i tak dalej. Oni kochają Berlin, w związku z czym jest to czas 
dla mnie niezwykle intensywny. Później miałam jechać jeszcze na dwa 
spotkania do Niemiec. Nagle to wszystko się nie odbyło i miałam bar-
dzo dużo czasu, żeby wprowadzić różne redakcyjne poprawki do „Księ-
cia”. Gdy zaczęłam to robić, to właściwie napisałam „Księcia” na nowo. 
Paradoksalnie w czasie pandemii, chociaż nie sprzyja on koncentracji 
i skupieniu, u mnie włącza się taki guzik: nie masz wyjścia, masz de-
adline i musisz oddać tę książkę. Skupiłam się więc i zrobiłam wszystko, 
co w mojej mocy, żeby skoncentrować się na tym i to przedsięwzięcie 
dokończyć. Byłam zobowiązana również wobec czytelników, a nawet 
w pewnym sensie im to winna, bo 6 lat dzielnie i wytrwale czekali na 
drugą część powieści. Ciągle do mnie pisali i pytali przez Messengera 
albo w inny sposób szukali ze mną kontaktu. Znalazłam się w sytuacji 
bez wyjścia. Na trzecią część czytelnicy na pewno nie będą musieli tak 
długo czekać. Myślę, że skończę ją w przyszłym roku, a zobaczymy, kie-
dy ukaże się na rynku.

Czyli zapowiedź trylogii jest skutecznym i dyscyplinującym zobo-
wiązaniem dla Magdaleny Parys?

Tak. Na przykład pisanie książki z historią w tle wymaga wielu godzin 
pracy i researchu, dowiedzenia się, czy na pewno tak było. Zawsze w try-
logii berlińskiej wychodzę od czegoś, co się zdarzyło i to jest przeważnie 
coś bulwersującego, coś co nie daje mi spokoju i wokół tego tworzę ko-
kon fikcji. Jednak tworzenie fikcji nie oznacza, że trzeba zrezygnować 
i zmienić tło historyczne lat 70., które występuje na przykład w „Księciu”, 
czy tego, co się aktualnie dzieje. Wszystko musi być rzetelnie dopraco-
wane, np. to jak dochodziło do ataków terrorystycznych RAF. To musi 
mieć ręce i nogi. Nie mogę tego wszystkiego wymyślać. Oznacza to, 
że musiałam się w to wczytać, wejść w nowe historie i poświęcić temu 
bardzo dużo pracy. Nie bazuję wyłącznie na artykułach w gazetach, tylko 
szukam pięciu innych źródeł, które by potwierdziły, że tak było.

II wojna światowa, Mur Berliński i tematy szpiegowskie – tego nie 
może zabraknąć w powieściach Magdaleny Parys. Jak określisz 
„Księcia”?

Powieść będzie promowana jako literatura piękna, co jest niezwykłym 
komplementem dla autora, ale jest to książka na pewno sensacyjna. To 
nie ulega żadnej wątpliwości. Jest akcja, wszyscy biegają, krzyczą i pod-
palają. Takiej książki jeszcze nie napisałam. Jest to książka akcji, ale sta-
rałam się też wpleść wątki obyczajowe, które są niezwykle dla mnie waż-
ne i pomieszać te wszystkie formy i gatunki. Nie mogę powiedzieć, że to 
jest tylko szpiegowska książka, chociaż oczywiście całe tło to są znane 
tutaj w Niemczech jednostki specjalne KSK, Bundeswehra, wojsko, całe 
tło niezwykle militarne, ale mamy nadal naszych głównych bohaterów, 
czyli prezydenta berlińskiej policji Czapiewskiego, dziennikarkę Dagma-
rę Bosch, komisarza Kowalskiego oraz dochodzi nowy bohater, którego 
mieliśmy już zarysy w pierwszej części, ale więcej nie będę zdradzać, 
choć myślę, że niejedna z nas chciałaby kogoś takiego spotkać w rze-
czywistości, bo naprawdę jest to superman. Oczywiście nie taki całkiem 
kryształowy. I tam będą różne przejścia Dagmary i Kowalskiego, i Paula, 
więc mamy taki prawdziwy trójkąt miłosny. Tym razem jest to książka 
o miłości, książka historyczna i szpiegowska i będę bardzo szczęśliwa, 
jeśli po tej książce ktoś sięgnie na przykład po książki poważniejsze, tj. 
„M. Syn Stulecia” o Mussolinim, czy jeszcze coś innego i zainteresuje się 
faszyzmem, bo tak naprawdę tej książce przyświecała zupełnie inna idea 
i od tego też się ta książka zaczyna i taki jest wstęp. To jest opowieść 
o odradzającym się faszyzmie, nie tylko w Niemczech, ale w Europie. I to 
jest właśnie to wielkie śledztwo, które miejscami wszystkich przerasta.

Wraz z premierą „Księcia” nastąpi reedycja „Tunelu” i „Magika”. 
Jak wygląda promocja w czasach pandemii?

„Książę” będzie główną premierą na Big Book Festival w Warszawie. 
Tam można się ze mną spotkać lub zobaczyć transmisję na YouTube 
i na Facebooku. W tej chwili udzielam mnóstwa wywiadów, jeszcze przed 
ukazaniem się „Księcia”. Cieszę się, bo mogę opowiedzieć o odradzają-
cym się faszyzmie, a nie ukrywam, że był to główny asumpt, że ta książ-
ka powstała, konkretnie procesy NSU przed laty.

Co robi Magdalena Parys po godzinach? Kiedy nie zajmuje się pi-
saniem i faszyzmem?

Pisarz nie ma urlopu, zawsze jest zainfekowany kolejną powieścią. Jest 
zawsze przed albo po pisaniu. Ja lubię siedzieć w swoim ogródku, pa-
trzeć przed siebie i to wszystko. Lubię tę ciszę i lubię właśnie takie nic-
nierobienie, wylegiwanie się w łóżku i uczucie, że nic nie muszę, że nie 
czeka na mnie jakiś samolot czy dzika przesiadka. Aczkolwiek muszę się 
z tego też wycofać, bo kiedy nadeszła pandemia, pomyślałam sobie, że 
wszystko bym dała, żeby nawet znaleźć się na najokropniejszym dworcu 
świata w Poznaniu, gdzie zawsze połamiesz obcasy i nie zdążysz na 
pociąg, bo jest tak świetnie skonstruowany albo w Paryżu czy we Frank-
furcie, nieważne. Po prostu chciałabym spotkać się z czytelnikami, tak 
za nimi tęsknię, szczególnie za tymi polskimi. Nie mogę się doczekać. 
Cieszę się bardzo i zapraszam.

Czekamy na spotkanie w Berlinie! Dziękuję za rozmowę.

Wspieramy 
braterstwo harcerzy

„Dla moich podopiecznych ważne są spotkania z młodzieżą z Polski” 
– mówi Maximilian Steinhoff, drużynowy Próbnej Drużyny Harcerzy 
w Berlinie, ZHP Świat.

Co oznacza „próbna drużyna”?

To jest taki wstęp, żeby stać się pełnoprawną drużyną. Do maja tego 
roku byliśmy samodzielnym zastępem, a teraz jesteśmy próbną druży-
ną. Ten proces może trwać kilka miesięcy albo nawet jeszcze dłużej. 
Jeżeli pomyślnie przejdziemy przez ten okres próbny, zostanie nam ofi-
cjalnie przyznany numer drużyny i nazwa drużyny. To będzie dla nas, 
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tutaj w Berlinie, wyjątkowa sytuacja. Ostatnio sprawdzałem archiwa, 
myślałem, że ostatnia działająca drużyna w Berlinie była jeszcze przed 
wojną, drużyna im. Zawiszy Czarnego. Jednak pojawiły się sygnały i wpi-
sy, że w latach 70-tych i 90-tych były przynajmniej próby założenia takiej 
drużyny w Berlinie. Może ktoś z historyków mógłby więcej na ten temat 
powiedzieć. Niezależnie od tego, przyznanie numeru i nazwy drużyny, 
czyli udokumentowanie statusu pełnoprawnej drużyny harcerskiej w Ber-
linie, będzie czymś wyjątkowym i nagrodą dla moich podopiecznych za 
ich działalność w ciągu ostatnich lat. Oznaczałoby również możliwość 
zbudowania większej struktury harcerskiej w Niemczech.

To było dla Was bardzo aktywne lato. Byliście na międzynarodo-
wym obozie w Polsce.

W sierpniu w Białogórze spotkaliśmy się z polskimi harcerzami i niemiec-
kimi skautami. Mieszana grupa, polska, polsko-niemiecka i niemiecka. 
Takie spotkania są bardzo ważne przede wszystkim dla moich pod-
opiecznych. Ważne są ich spotkania z młodzieżą z Polski, żeby poznać 
tradycje i obrzędowość polskiego harcerstwa. Moi podopieczni pochodzą 
z polskich rodzin, ale mieszkają i wzrastają w Berlinie. Takie spotkania 
pomagają im w odnalezieniu własnej tożsamości. Również kontakt z nie-
mieckimi skautami jest dla nich bardzo ważny, bo to jest też część ich 
życia w Niemczech. To są ich rówieśnicy, ich przyjaciele. Bardzo było 
mi miło, gdy drużynowy z Lipska, Rafał Ryszka, 1 sierpnia, przy ognisku 
opowiedział nam bardzo fajną gawędę. Ta data jest dla nas oczywiście 
bardzo ważna, nie tylko ze względu na bohaterstwo Szarych Szeregów. 
Rafał Ryszka wyraźnie zaznaczył, jak ważnym jest budowanie mostów 
między narodami, jak ważna jest przyjaźń polsko-niemiecka. Nie ulega 
wątpliwości, że Niemcy wrogami byli wtedy, 1 sierpnia 1944 roku, dzisiaj 
są naszymi przyjaciółmi, jesteśmy braćmi, jak też stanowi prawo harcer-
skie. Tę przyjaźń i to braterstwo należy wspierać i pielęgnować.

Jak często spotykacie się w Berlinie?

Okres pandemii troszeczkę zaburzył nasz rytm. Staramy się spotykać 
raz na miesiąc. Moi podopieczni rozrzuceni są po całym Berlinie. Zwołać 
częstsze zbiórki nie jest wcale tak łatwo. Podczas pandemii próbowa-
liśmy zbierać się online, ale nie było to dobre. Brakowało tego kontak-
tu bezpośredniego, akcji, wspólnego działania. Teraz ruszamy znów ze 
zbiórkami na świeżym powietrzu. To dla nas bardzo ważne, bardzo in-
tegrujące.

Jak osoby zainteresowane mogą się z wami skontaktować?

Można nam na przykład napisać maila na harcerstwoberlin@gmail.com 
albo pisać przez naszą stronę na Facebooku. Tam znajdziecie nas jako 
Próbna Drużyna Harcerzy w Berlinie ZHP Świat. Zapraszam serdecznie.

Mocny głos  
niemieckiej Polonii

 
Polacy w Niemczech wybrali swojego prezydenta już w pierwszej i po-
twierdzili ten wybór z całą mocą w drugiej turze. Rafał Trzaskowski po-
konał swojego konkurenta w Niemczech we wszystkich obwodach, zdo-
bywając dwa lub, jak w Berlinie, nawet cztery razy więcej głosów niż 
Andrzej Duda. Dlaczego? Wydaje się, że po pierwsze, w Niemczech 
głosuje niewielu beneficjentów polityki socjalnej rządu z ostatnich pięciu 
lat. Wśród tutejszych wyborców panuje również głęboka odraza wobec 
rządowej strategii podporządkowania sądów jedynie słusznej linii partii 
i Polacy w Niemczech nie dają się namówić na nagonkę przeciw oso-
bom o odmiennej orientacji seksualnej. Nawet jeśli nie są orędownikami 
małżeństw jednopłciowych, to zdają sobie sprawę, że to jest temat, który 
wymaga dialogu nieobrażającego drugiego człowieka. Ale głosujących 

w Niemczech mobilizuje jeszcze jedna ważna sprawa. Nie chcemy, by 
rządzący mieli szansę na dalsze odrywanie Polski od Unii Europejskiej, 
na wycieczki do Ameryki kosztem europejskiego porozumienia.

Wybory korespondencyjne za granicą to pasmo błędów i pomyłek. Nie-
stety, duże zaangażowanie członków komisji wyborczych nie przesłania 
wrażenia nieudolności, przyprawionego smaczkiem niejasnych intencji. 
Trudno przyjąć za dobrą monetę tłumaczenia odpowiedzialnych za gło-
sowanie w konsulatach o małych niedociągnięciach. W końcu wszyscy 
wiemy, na kogo nie głosuje mówiąca i czująca po polsku Europa.

Wynik wyborów po raz kolejny pokazuje, że Polska dyplomacja w Niem-
czech, stawiając konsekwentnie na organizacje związane z jedną, tą rzą-
dzącą opcją polityczną, faktycznie hamuje działalność większości aktyw-
nej Polonii. To kolejne wybory, które pokazują, że organizacje wspierane 
przez ambasadora Andrzeja Przyłębskiego reprezentują tylko niewielki 
ułamek aktywnej niemieckiej Polonii. Kontynuacja tej strategii jest fatalna 
w skutkach dla naszego środowiska: wypychanie tych o niesłusznych, 
nierządowych przekonaniach z Polonijnej Wspólnoty na dłuższą metę 
zniechęca bardzo wielu do działania na rzecz kraju!

Jacek Tyblewski

Powyborczy komentarz z cyklu standPUNKTwidzenia

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.

 
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech 
Końcowe wyniki drugiej tury według danych Państwowej Komisji Wyborczej  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 głosy ważne Andrzej Duda Rafał Trzaskowski 

NIEMCY 69.736 15.847 22,7 % 53.889 77,3 % 
      

Kolonia 25.414 6.210 24,4 % 19.204 75,6 % 

Monachium 19.774 4.977 25,2 % 14.797 74,8 % 

Berlin 12.337 1.856 15,0 % 10.481 85,0 % 

Hamburg 12.211 2.804 23,0 % 9.407 77,0 % 
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OGÓRKI MAŁOSOLNE
Historia ogórków kiszonych rozpoczęła się 
w 2400 roku p.n.e. Za prekursorów tych kwa-
śnych rarytasów uważa się mieszkańców Me-
zopotamii.

3 kg mniejszych ogórków, 6-7 ząbków czosnku, 
3 l wody, 5 łyżek soli kamiennej,
3 liście wiśni, 3 liście czarnej porzeczki, kilka 
baldachów kopru, chrzan.

Ogórki dokładnie umyć dwa razy. Na dno sło-
ika położyć dwie gałązki kopru. Następnie po-
ziomo, dosyć ciasno układać ogórki. Czosnek 
porozkładać po całym słoiku, równomiernie 
między ogórkami. Do zimnej wody (około 2-3l) 
wsypać sól (1 łyżka soli na pół litra wody) i wy-
mieszać. Następnie zalać ogórki przygotowaną 
solanką, do poziomu, aby ogórki były zakryte. 
Na wierzch położyć liście czarnej porzeczki, 
wiśni i 2 gałązki kopru. Można na wierzchu po-
stawić mały słoik wypełniony wodą, aby przyci-
snąć ogórki.

OGÓRKI MARYNOWANE  
PO ORMIAŃSKU
2 kg krótszych ogórków, 1 papryka, 1 szkl. octu 
winnego białego 6%, 3 gałązki estragonu, tro-
chę kolendry, 1 główka czosnku, 5 szkl. wody, 
4 szt. liści laurowych, 5 ziarenek czarnego pie-
przu, 3 ziarenka ziela angielskiego

Wodę z cukrem i przyprawami korzennymi 
gotować pod przykryciem na małym ogniu ok. 
10 minut, dodać ocet i sól, zagotować. Umyte 
ogórki wrzucić na 2 minuty do wrzątku, wyjąć na 
sito, przelać zimną wodą i osuszyć. W słoikach 
przełożyć je paskami papryki, ząbkami czosn-
ku, liśćmi estragonu i kolendry. Zalać przestu-
dzoną marynatą, słoiki szczelnie zamknąć i pa-
steryzować ok. 10 minut.

OGÓRKOWE KIMCHI
Jest to łatwa wersja ogórkowego kimchi, więc 
nie powinna być przechowywana zbyt długo. 
Staraj się ją spożyć w ciągu miesiąca. Być 
może zakochasz się w chrupkości i smaku kim-
chi. Wszystko, czego potrzebujesz, to miska 
świeżo ugotowanego ryżu i dowolne mięso – 
wołowina, kurczak, wieprzowina, ryby... cokol-
wiek zechcesz. To jest najprostsza droga, aby 
Koreańczycy cieszyli się smakiem kimchi.

5-6 szt. ogórków szklarniowych, 1 garść szczy-
pioru, 4 szkl. wody, 3 łyżki soli, 4-5 łyżek płat-
ków chili koreańskiego Gochugaru (inny rodzaj 
może być zbyt ostry), 3 ząbki czosnku, 3 łyżki 

Należy sobie do najbardziej popularnych wa-
rzyw świata, lecz nie do końca poznanych. 
Ogórek we wszystkich swoich odmianach, 
a jest ich całkiem sporo, uprawiany jest pod 
niemal każdą szerokością geograficzną. Jest 
składnikiem niezliczonej liczby sałatek, kiszo-
nek, marynat, zup, itd. Niewielu też zna jego 
właściwości kosmetyczne, kojące, lecznicze, 
wykorzystywane przez zielarzy i medyków przy 
dolegliwościach, np.: układu moczowego. Nie 
wiadomo dokładnie, czy ogórek ma sześć ty-
sięcy lat czy dwieście. Wiadomo natomiast, że 
pochodzi z Indii, z tropikalnych terenów między 
Zatoką Bengalską a Himalajami, gdzie był upra-
wiany już w starożytności. Dzikie odmiany tego 
warzywa rosną do dziś na himalajskich stokach.
Starożytni Egipcjanie karmili ogórkami cho-
rych, a Grecy uważali, że wpływają one na in-
teligencję i łagodzą temperament. Uwielbiał je 
cesarz Tyberiusz i dlatego właśnie Rzymianom 
zawdzięczamy uprawę tego warzywa na tak 
szeroką skalę. Starożytne Rzymianki odkryły 
upiększające właściwości ogórka i z powodze-
niem stosowały rozgniecione warzywo jako 
maseczkę kosmetyczną. Dziś ogórki są na ma-
sową skalę stosowane przy produkcji kosmety-
ków. Krzysztof Kolumb zasadził je na wyspach 
Haiti i od tamtej pory ogórki są uprawiane rów-
nież na kontynentach obu Ameryk.

Skąd do nas przybyły? Dokładnie nie wiado-
mo. Jedni twierdzą, że ze wschodu, inni – że 
z zachodu. Dziś wiadomo, że już w średnio-
wieczu ogórek pojawiał się na polskich stołach, 
a w okresie renesansu był bardzo popularny. 
Początkowo jadali go głównie ubodzy chłopi 
i dlatego nazwa popularnej u nas sałatki ze 
świeżych ogórków – mizeria – jest innym okre-
śleniem ubóstwa.

sosu rybnego, 2 łyżeczki cukru, 1/2 łyżeczki 
świeżo startego imbiru, sól lub sos rybny do 
smaku

Czyste ogórki przeciąć wzdłuż na 4 części. 
Umieścić wszystkie laski ogórka w dużej mi-
sce. Rozpuścić 3 łyżki soli w 4 szklankach 
wody, wlać osoloną wodę do ogórków. Moczyć 
przez 30 minut. Ogórki opłukać krótko w zim-
nej wodzie. Wylać na durszlak i odstawić do 
ocieknięcia. Połączyć teraz przyprawy, płatki 
koreańskiego chili, czosnek, sos rybny, cukier, 
imbir. Dobrze wymieszać i odstawić na 5 minut. 
W dużej misce połączyć ogórki i cięty szczy-
piorek oraz przyprawy. Dobrze wymieszać 
i obtoczyć je przyprawami. Przenieść kimchi do 
szczelnego pojemnika i pozostawić na 1 dzień 
w temperaturze pokojowej ok. 20-25 stopni do 
zainicjowania kiszenia. Po tym czasie kimchi 
powinno się przechowywać w lodówce przez 
następne 1-2 dni przed konsumpcją. Ten ro-
dzaj ogórkowego kimchi powinien być spożyty 
max. do 1 miesiąca. Z każdym dniem pobytu 
w lodówce smak będzie intensywniejszy i za-
pach ostrzejszy.

OGÓREK – MAGICZNE WARZYWO
Ogórek, ogórek, ogórek, zielony ma garniturek – tak śpiewają 
o nim dzieci, a dorośli po prostu go nie doceniają. Czasem ktoś się 
zachwyci zapachem, chrupkością czy smakiem sałatki, ale generalnie 
traktujemy ogórek jak coś zwykłego. A on? 

OGÓRKOWA KURACJA 
WIEJSKIEGO ZNACHORA
Oczyszczająca ze złogów i toksyn poprzez wy-
płukanie ich z układu moczowego.

Zakupić 2,5 kilograma ogórków gruntowych, 
zdrowych, świeżych, twardych. Potrzebną ilość 
(wypróbować, aby uzyskać szklankę soku) 
wymyć i zmielić w maszynce lub malakserze. 
Powstałą pulpę wycisnąć przez czystą pieluchę 
lub gazę. Powstały sok pić dwa razy dziennie 
rano i wieczorem po jednej szklance. Rano na 
czczo, wieczorem przed snem minimum godzi-
nę po kolacji. Polecam robienie świeżego soku 
tuż przed spożyciem – jest o wiele smaczniej-
szy i skuteczniejszy. Kurację stosować przez 
tydzień, zrobić jeden dzień przerwy i znów 
tydzień. Skuteczność sprawdzona na sobie 
i rodzince z dolegliwościami urologicznymi. Po-
zdrawiam i życzę smacznego.

Bogusław Sypień
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Żydowskie Muzeum w Berlinie 
przez ostatnie miesiące było 
zamknięte. Powstawała w tym 
czasie zupełnie nowa wystawa 
stała. Można ją oglądać od 
23 sierpnia. ANOHA Muzeum 
dla dzieci jest już gotowe, ale 
jeszcze zamknięte.

Żydowskie Muzeum od chwili otwarcia w 2001 
roku należy do jednych z najbardziej wyróżnia-
jących się muzeów świata. I stało się tak nie 
tylko ze względu na architekturę i zapierający 
dech w piersiach budynek autorstwa Daniela 
Libeskinda, ale też ze względu na jakość pre-
zentowanych tu wystaw i program kulturalny. 
To żywe miejsce refleksji nad żydowską historią 
i kulturą. To miejsce współczesnych debat, po-

Muzeum Żydowskie

Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Projekt Arki,  Olson Kundig Architecture and Exhibit Design

 
Marta Szymańska

Jüdisches Museum Berlin
Lindenstr. 9–14
10969 Berlin

Godziny otwarcia:
codziennie od 10:00 do 19:00

Bilety:
Normalny 8 Euro
Ulgowy 3 Ero
Do 18 roku życia wstęp darmowy

rusząjące tematy migracji, różnorodności, sta-
wiające pytania o wspólne życie we współcze-
snym świecie.Muzeum nieustannie się rozwija 
i zaskakuje. Oto jest już gotowe zupełnie nowe 
na mapie Berlina miejsce przeznaczone dla 
dzieci. Jest to coś, na co czekamy już od dawna 
i jeszcze trochę będziemy musieli pewnie za-
czekać, choć miejsce to może zostać otwarte 
lada dzień. Warto zatem śledzić oficjalne komu-
nikaty muzeum. Powodem oczywiście pande-
mia, która bardzo opóźnia otwarcie specjalnie 
dla dzieci przygotowanego świata ze 150 figu-
rami małych i dużych zwierząt, które w nim żyją! 
Ten świat nazywa się ANOHA i powstał dokład-
nie naprzeciwko Muzeum Żydowskiego.

W samym środku opowieści dla dzieci jest hi-
storia  z Tory o Arce Noego, do której Noe i jego 
żona zabrali wiele gatunków zwierząt, aby oca-
lić je przed potopem. Znalazły się na niej zwie-
rzęta małe i duże, udomowione i bardzo dzikie. 
W muzeum tym dzieci stają się towarzyszami 
przedstawicieli fauny, mają opiekować się nie 
tylko krowami czy koniami, ale też zebrami i sło-
niami. No i oczywiście jest tu dużo drewna, bo 
Arka była przecież drewniana.

Historie o początku świata, jego stworzeniu 
zajmują wyjątkowe miejsce w wielu religiach 
i kulturach świata. Znajdziemy je też tutaj i też 
tutaj dzieci mają uczyć się wzjamenego sza-
cunku oraz szacunku do zwierząt i natury. To tu 
będzie się zachęcać najmłodszych, aby chcieli 
być aktywni, żeby mieli siłę dbać o najbliższe 
otoczenie, ale też całą Ziemię, zobaczyć i doce-
niać jej różnorodność. Dać wiarę, że pojedyn-
cze wybory człowieka mają wielkie znaczenie 
i że działając razem możemy zdziałać cuda.  
Coś, czego na początku się boimy, np. gryzoń 
golec piaskowy (der Nacktmull)  również zasłu-
guje na uwagę i szacunek, on przecież też ma 
swoje miejsce na świecie. Warto być otwartym, 
dbać o środowisko i przeciwdziałać jego zanie-
czyszczeniu. Czyż nie takich miejsc potrzebuje-
my najbardziej?

Wszystkie figury zwierząt są dziełem artystek 
i artystów i powstały z materiałów  z odzysku. 
Rzeźby mogą być badane na wiele sposobów. 
Czasem zamieniają się w drabinkę do wspina-
nia, w matę albo wielką poduszkę. Niektóre pro-
dukują dźwięki, inne przechowują skarby!  

W budynku znajdują się ponadtwo przestrzenie 
do prowadzenia warsztatów, sale muzyczne, 
przeznaczone do przedstawień teatralnych. 
Tym samym Muzeum Żydowskie poszerza 
swoją ofertę dla dzieci, rodzin, szkół i przed-
szkoli. Co zasługuje na uwagę to to, że w trak-
cie powstawania muzeum, regularnie zaprasza-
no dzieci i podczas różnych warsztatów pytano 
je, jak ma wyglądać ta przestrzeń, jakich sal by 
potrzebowały, co by chciały tu robić.  

Aktualne informacje znajdziecie na stronie: 
www.jmberlin.de/aloha Czekamy na wielkie 
otwarcie, tymczasem warto zobaczyć nową 
stałą ekspozycję w znanym już budynku Libe-
skinda.
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Mobil: 0173 6206292,   fax: 030 65940163
kubielektro@gmail.com

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Meisterbetrieb

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

/ Odbiory "E-Check" 

Blower Door Test
Testy szczelności budynków

Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a

16552 Schildow

 
 

 
 

Tel.: 033056/432917 
Fax: 033056/432918 

Funk: 0172 30 50 652 
dikokosicka@gmx.de 

  
 

CHCESZ ZM IENIĆ  TWOJĄ  KUCHNIĘ?
 

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

DDIIKKOO   
 

Zapraszamy po uzgodnieniu terminu

 Szafy z drzwiami suwanymi 
 Drzwi suwane przejściowe 
 Zabudowy wnęk

Meble kuchenne 
Żaluzje poziome i pionowe 

 Plisy, markizy, rolety 
  
  

 

Wszystkie produkty 
wykonujemy na wymiar

 
 

Wysoka jakość

 
 

Konkurencyjne ceny

 

Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

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

030 81868077 
kom. 0176 48207784
poczta@teleberlin.de

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

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

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

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

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

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

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

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 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

Telewizja internetowa – iptv

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

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 - rekonstrukcja 
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

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

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

Masz problemy z komputerem lub Internetem? Zadzwoń do mnie. 
Tel.:015731713666

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

 Tel.: 0048 690-010-001

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

ZESPOLONE, SZKŁO HARTOWANE

 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

 info@it-webdesigner.eu
 0151 63000617

Tworzenie stron sklepów internetowych

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE
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0176 83392933, 030 81473037

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

Podstrzykiwanie wysoko-jakościowym kwasem hialuronowym: 
likwidacja zmarszczek; Volumen ust, policzków; poprawianie konturu 
twarzy. Uelastycznianie, zagęszczanie skóry szyi, dekoltu i ramion 
metoda mezotherapii. Mikrodermabrazja i kosmetyka-odmładzanie. 
Zapraszam B.Jankowska Tel.: 0176 49891284

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

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 / 0163 9606275, www.derputzbär.de

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, podłogi, 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, w tym 
specjalizujemy się w klejeniu flizeliny na ścianach.  
Emil, tel.:0152 11308510
 
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    

Usługi transportowe  - Przeprowadzki, - przewóz mebli oraz montaż, 
- oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR, - rzetelnie, 
solidnie i szybko. Tel.: 0152 19264461

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

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

Sprzątanie mieszkań, biur oraz klatek jeżeli potrzebne to prasowanie 
też. Wystawiam rachunki albo bez, jak kto potrzebuje. Tel. dom: 
030 27970581, kom.: 0157 76919120    

Oferuję motorowery, dobra jakość, tanie ceny. BMW, Yamaha, 
Kawasaki, Honda, Suzuki, KTM. Handel znajduje się na Westfali, blisko 
autostrady A 2 Hannover–Dortmund. Kontakt: www.topbikes24.de
Mobil: 0172 2821650   

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

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

Firma Mobilp�ege.Site oferuje usługi:
Opieka nad osobami starszymi i chorymi.

Pielęgnacja i pomoc w gospodarstwie domowym. Berlin-Spandau

tel.: 0170 3546781
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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 – 34 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.

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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  

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

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915
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SPORTSPORT

Złota Piłka czyli Messi-Ronaldo

W 1956 roku Gabriel Hanot, szef tygodnika 
France Football wpadł na pomysł, by grono 
redakcyjne przyznało nagrodę dla najlepszego 
piłkarza danego roku kalendarzowego, zwaną 
Złotą Piłką. Przez lata prestiż statuetki rósł, 
a na liście wyróżnionych znalazły się takie 
nazwiska jak Johan Cruijff, Michel Platini czy 
Marco van Basten. Najczęściej trofeum uzyski-
wali piłkarze z Niemiec i Holandii, ostatni okres 
to jednak całkowita dominacja dwóch nazwisk: 
Messi i Ronaldo. Od 2008 roku jedynie Chor-
wat Luka Modric zdołał przełamać hegemonię 
Argentyńczyka i Portugalczyka. Messi tryum-
fował sześciokrotnie, a Ronaldo goni go z pię-
cioma statuetkami. 

W tym roku zdecydowanym faworytem był 
kapitan reprezentacji Polski, jednak, jak do-
skonale wiemy, 2020 rządzi się swoimi pra-
wami i spowodował wiele precedensów, w tym 
- pierwsze w historii odwołanie plebiscytu. 
Wszystkiemu „winni” są Francuzi, a konkret-
nie Ligue 1, która jako jedyna z dużych euro-
pejskich lig nie zdołała dokończyć rozgrywek. 
Zabawne, że z grupy piłkarzy występujących 
we Francji iluzoryczne szanse na zdobycie na-
grody mieli jedynie Neymar i Kylian Mbappe. 
Organizatorzy plebiscytu tłumaczyli swoją de-
cyzję na wiele sposobów:
To tak dziwny rok, że nie mogliśmy go potrak-
tować jak każdego innego. O tej decyzji roz-
mawialiśmy już od dwóch miesięcy. Musieli-
śmy zaakceptować, że nie byłoby tym razem 
typowego zwycięzcy, a co bardziej nas martwi-
ło – wyróżnienie nie byłoby przyznane  spra-
wiedliwie. – Pascal Ferre, redaktor naczelny 
France Football. 

Cóż znaczy niesprawiedliwie w ocenie fran-
cuskiego tygodnika? W piłce nożnej z powo-
du pandemii nastąpiło wiele zmian. Przede 
wszystkim mecze rozgrywa się bez publicz-
ności, a reorganizacji poddano Ligę Mistrzów 
- odbywa się ona w nowym formacie Final 
Eight, w którym o awansie decyduje poje-
dyncze spotkanie, a nie zwyczajowy mecz 
i rewanż. Wskazywano także na zwiększenie 
liczby możliwych zmian z trzech do pięciu za-
wodników w jednym spotkaniu. Ferre w swojej 
wypowiedzi zaznaczył, że liczy się z frustracją 
części piłkarzy i mediów, jako pierwszego wy-
mienił właśnie „Lewego”, który formą wzniósł 
się na poziom słynnych kontrkandydatów. Od-
wołanie głosowania smuci nie tylko polskiego 
piłkarza, ale także Bayern Monachium i całą 
Bundesligę. Ostatnim zwycięzcą reprezentują-
cym klub z Bawarii był Karl-Heinz Rummenig-
ge w… 1981 roku.

Dlaczego właśnie Lewandowski miałby sięgnąć  

Powiedzieć o Robercie Lewandowskim - to dobry piłkarz, to jakby stwier-
dzić, że Chopin był sprawnym pianistą. W tym roku „Lewy” jedynie potwier-
dza swoją dominację w lidze niemieckiej i europejskim futbolu. Trzydzie-
stojednoletni piłkarz potęgę stworzył także poza boiskiem, a jego nazwisko 
przyciąga sponsorów ze świata wielkich marek. Indywidualnym zwieńcze-
niem sezonu byłoby wygranie prestiżowej Złotej Piłki, tym razem jednak na 
przeszkodzie Polakowi stanęli nie słynni rywale, ale koronawirus.

w tym roku po Złotą Piłkę przeczytacie Drodzy 
Czytelnicy w kolejnych akapitach, jednak już 
teraz zauważmy, że „Lewy” gra sezon znacz-
nie lepszy niż w ubiegłbym roku, gdy w głoso-
waniu uplasował się dopiero na ósmej lokacie, 
a także od pamiętnego roku 2015, gdy zajął 
miejsce tuż za podium. 

Trofeum dla Lewandowskiego, rekord 
wciąż Ronaldo

2:8. Wbrew pozorom nie jest to rezultat spo-
tkania rozgrywanego na konsoli przez dwójkę 
niezbliżonych do siebie poziomem gimnazja-
listów, ale wynik ćwierćfinału Ligi Mistrzów, 
w którym Bayern Monachium ciężko znokau-
tował FC Barcelonę. Lewandowski do upoko-
rzenia Dumy Katalonii dołożył jedną bramkę 
i Monachijczycy w spokoju czekali na kolej-
nych rywali. 

Półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów, w którym 
Bayern mierzył się z Olympiquem Lyon nie 
szło jednak po myśli polskiego napastnika. 
Zmarnował dwie dogodne sytuacje, mocno 
poturbował go Marcelo, znany polskim kibicom 
z gry dla Wisły Kraków. Panowie mierzyli się 
ze sobą ponad dekadę temu, gdy Lewandow-
ski dopiero zaczynał budować swoją legen-
dę, występując w Lechu Poznań. Tym razem 
stawka spotkania była znacznie wyższa niż 
rywalizacja w Ekstraklasie. Bawarczycy, mimo 
nieskuteczności „Lewego” i tak mogli czuć się 
pewnie, ponieważ dwa gole ustrzelił wcze-
śniej Serge Gnabry. Do końca regulaminowe-
go czasu gry zostało sto dwadzieścia sekund 
gdy Polak trafił do siatki – był to jego 15. gol 
w Lidze Mistrzów. W dotychczasowej historii 
LM skuteczniejszy był jedynie Cristiano Ro-
naldo – w edycji z roku 2013/2014 zdobył aż 
17 goli. Lewandowski miał szansę wyrównać 
rekord w finale przeciwko PSG, trafił nawet 
w słupek, ale ostatecznie Navasa pokonał Kin-
gsley Coman zapewniając Bayernowi Puchar 
Ligi Mistrzów. 

Mówi się, że liczby nie kłamią, w tym jednak 
wypadku jest nieco inaczej – przypomnijmy, że 
zmiana formatu rozgrywek spowodowała „utra-
tę” dwóch spotkań, w których nasz reprezen-
tant mógł podwyższyć swoje zdobycze. 

Mimo wszystko, najbardziej cieszy tryumf 
Bayernu w finale Ligi Mistrzów - tym samym 
Lewandowski stał się pierwszym Polakiem, 
który dwukrotnie wystąpił w najważniejszym 
piłkarskim święcie. Poprzednio meldował się 
w finale siedem lat temu w barwach Borussi 
Dortmund, a w meczu decydującym o awan-
sie niemal w pojedynkę, dwudziestopięciolet-
ni wówczas „Lewy”, zdemolował słynny Real 
Madryt, strzelając Królewskim aż cztery gole. 

Niestety w ostatecznym meczu Lewandowski 
musiał wtedy uznać wyższość rywali z… Bay-
ernu. Dziś cieszy się wraz z kolegami z Mo-
nachium, dołączając do Bońka, Młynarczyka, 
Dudka i Kuszczaka – Polaków, którzy wcze-
śniej sięgali po najważniejsze trofeum w euro-
pejskiej piłce.

Król strzelców Bundesligi

Timo Werner grał w tym roku świetny football 
dla RB Lipsk, w sezonie 2019/2020 strzelił aż 
28 bramek. Na niewiele się to jednak zdało 
przy fenomenalnej dyspozycji Lewandowskie-
go, który piłkę w siatce rywali umieszczał aż 34 
razy. Do tej pory „Lewy” wystąpił w niemieckiej 
ekstraklasie w 321 spotkaniach, wpisując się 
na listę strzelców 236 razy. Plasuje go to na 
trzecim miejscu listy wszechczasów za ple-
cami Klausa Fischera i legendarnego Gerda 
Muellera, którego z 365 golami nie uda się za-
pewne dogonić. 

Skuteczność polskiego napastnika pozwoliła 
mu piąty raz sięgnąć po tytuł Króla Strzelców, 
a Bayern dopisał do swojej imponującej kolek-
cji kolejne mistrzostwo Bundesligi. 

Człowiek spełniony

5 tysięcy złotych. Tyle trzecioligowy Znicz 
Pruszków zapłacił w 2006 roku za obiecujące-
go młodego napastnika, który przygodę z piłką 
zaczynał w Varsovii Warszawa. Już 380 tysię-
cy euro musiał wyłożyć Lech Poznań by po-
zyskać dla siebie Roberta Lewandowskiego. 
Dziś polski napastnik zarabia nieporównywal-
nie większe pieniądze, ostatnio jego nazwisko 
znalazło się na liście inwestorów budujących 
kompleks rekreacyjny w mazurskim Giżycku. 
Koszt przedsięwzięcia to 71 milionów złotych. 

Dla zwolenników powiedzenia, że pieniądze 
szczęścia nie dają, spieszę poinformować, że 
Robertowi Lewandowskiemu równie dobrze 
układa się w sferze prywatnej. Od 2013 roku 
jest szczęśliwym mężem Anny, para doczekała 
się dwóch córeczek. Młodsza, Laura, przyszła 
na świat w maju tego roku. Pomimo życia na 
świeczniku, państwo Lewandowscy pozostają 
osobami lubianymi, które unikają większych 
wizerunkowych wpadek czy skandali. Skalę 
ich popularności dobrze odzwierciedla liczba 
obserwatorów na Instagramie. Profil Roberta 
śledzi 17,5 miliona kibiców z całego świata, co 
plasuje go na pierwszym miejscu wśród Pola-
ków. Drugie miejsce zajmuje Anna – jej wpisy 
o fitnessie i zdrowym odżywianiu interesują 2,8 
miliona fanów. 

Jedynym minusem w karierze Lewandowskie-
go może być brak znaczących sukcesów z Re-
prezentacją Polski… jednak mimo to, nasza 
kadra i tak spisuje się najlepiej od wielu lat. 

Złota Piłka? A czy to ważne…

Byłem już na waszej uroczystości. Zobaczy-
my, co przyniesie przyszłość. Ja chcę tylko jak 
najlepiej grać i zdobywać trofea. Ich efektem 
jest też sukces całego zespołu i on jest bardzo 
ważny. Nie mam obsesji Złotej Piłki, ale wiem 
jednocześnie, że wszystko jest możliwie. – ta-
kie słowa padły w wywiadzie dla France Foot-
ball, którego niedawno udzielił Lewandowski.

W 2016 roku na twitterze cały plebiscyt okre-
ślił dosadnym mianem Le Cabaret – odnosząc 
się ironicznie do swojej 16. lokaty. Tegoroczne 
sukcesy Polaka nie będą uwzględniane w ko-
lejnej edycji głosowania – francuski tygodnik 
znów będzie brał pod uwagę jedynie bieżący 
sezon. Wydaje się jednak, że mimo braku ofi-
cjalnych nagród, kibice i media z całego świata 
dobrze wiedzą, że to właśnie „Lewy” był najlep-
szym piłkarzem w tym przedziwnym roku, któ-
ry zwieńczył zwycięstwem w Lidze Mistrzów. 
Z rekordem strzeleckim Ronaldo ma szansę 
uporać się w przyszłym sezonie… chyba, że 
znów wszelkie plany pokrzyżuje pewien wirus.

Grzegorz Szklarczuk

Robert Lewandowski – lider bez Złotej Piłki
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TURYSTYKATURYSTYKA

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

/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 Swiderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii 
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego 
Am Mühlemberg 4 c/o Talhoff 10825 Berlin, tel.:30/85446438 
mobil-0048 600899942 / e-mail: piotr_swider@gmx.de
Jan Tyburski: 0179 3279758

„PTTiK Berlin” zaprasza we wrześniu na krótki spacer do Muzeum Aliantów 
wraz z wejściem do muzeum. Spotykamy się w sobotę, tj. 19.09.2020 o godz. 
11:00 już na górze przed wejściem do U 3 – Oskar -Helen -Heim.    

Muzeum Aliantów w Berlinie znajduje się w Berlin Dahlem, czyli w tej części Berlina, która po 
II wojnie światowej znajdowała się w strefie amerykańskiej. Jego siedzibą są byłe pomiesz-
czenia amerykańskiego kina (US-Soldatenkino Outpost) i biblioteki (Nicholson-Bibliothek). 
Muzeum to zostało otwarte w 1998 roku osobiście przez byłego kanclerza Niemiec Helmuta 
Kohla i dokumentuje zaangażowanie krajów alianckich w utrzymaniu wolności Berlina Za-
chodniego w latach 1945 - 1994 r. Do krajów alianckich należały zachodnie zwycięskie mo-
carstwa podczas II wojny światowej zwanymi „Zachodnimi Mocarstwami”, czyli USA, Wielka 
Brytania i Francja. Kraje te w konflikcie Wschód – Zachód wystąpiły przeciwko Związkowi Ra-
dzieckiemu. Dużą część tego muzeum zajmuje dokumentacja dotycząca „Mostu Powietrzne-
go”, utworzonego przez Aliantów w latach 1948 -1949 podczas blokady Berlina Zachodniego. 
Dzięki temu ludność Berlina Zachodniego zaopatrywana była w tym trudnym okresie w żyw-
ność, lekarstwa i materiały opałowe. Do niezwykłych eksponatów muzeum należy oryginalny 
„tunel szpiegów”, zbudowany przez amerykańskie i brytyjskie służby wywiadowcze w latach 
50- tych w celu prowadzenia podsłuchu przepływu sowieckich informacji. 

O wielu innych, interesujących szczegółach opowie nam podczas spaceru Waldemar 
Szabela, przewodnik po Berlinie, który zaprasza na spacer w imieniu PTTiK Berlin.

Klub PTTK im.W.Korfantego zaprasza do udziału w spacerze z cyklu: „Znane ulice Berlina”.
W roku bieżącym klub nasz nie zorganizował spotkania w rocznice powstania Muru Berlińskiego 
(13.08.1961) i aby tradycji stało się zadość organizujemy spacer, w którym temat Muru Berliń-
skiego będzie omawiany. Jak możemy się dowiedzieć z historii miasta - Berlin na przestrze-
ni wieków miał nie jeden mur. Ten z roku 1961 był ostatnim. O innych murach Berlińskich 
uczestnicy spaceru dowiedzą się na spotkaniu. Nazwa ulicy (która będzie głównym tematem 
spaceru) pochodzi od nazwiska znanego polityka Republiki Weimarskiej (1919 - 1933) - Gu-
stawa Stresemanna (1878-1929). Ulica nazwę swoja otrzymała w 1930, czyli rok po śmierci 
polityka, którą spowodował udar mózgu. Obecnie ulica zaczyna się na skraju Potsdamer Platz 
i biegnie od dzielnicy Mitte przez Kreuzberg do skrzyżowania z ulica Wilhelmstraße w pobliżu 
Landwehrkanal i wiaduktu U-Bahnu - Linia U1. Ulica powstała w roku 1831 i była częścią istnie-
jącego Muru Celnego pomiędzy Potsdamer Tor i Anhalter Tor (Tor - brama) - nosiła nazwę: Pot-
sdamer Communication i biegła dalej w kierunku Hallesches Tor (Hirschelstraße). Bramy Berlina 
nosiły, z małymi wyjątkami, nazwy miast do których udawali się najkrótszą droga kupcy. I tak 
Potsdamer Tor - w kierunku miasta Potsdam, Hallesches Tor - w kierunku miasta Halle, Anhalter 
Tor - w kierunku miasta Anhalt, Brandenburger Tor - w kierunku miasta Brandenburg. Po posze-
rzeniu granic miasta: przy powstawaniu dworców kolei żelaznej i zniesieniu muru celnego ulica 
otrzymała w roku 1867 nazwę Königgrätzerstraße (od nazwy miejscowości, pod którą odbyła 
się bitwa), dla upamiętnienia zwycięskiej wojny z Austria (Deutschen Krieg 14.06. - 23.08.1866). 
Pierwsze znaczące dworce Berlina położone były także w pobliżu ulicy Stresemannstraße jak: 
Anhalter Bahnhof (należący do Anhaltischen Eisenbahn Gesellschaft) i Potsdamer Bahnhof 
(pierwszy odcinek kolei żelaznej w Prusach na odcinku Potsdam - Berlin). Obydwa te dworce 
były stacjami końcowymi swoich przewoźników i zbudowano je zaraz za murem celnym. Mur 
celny otaczał Berlin w latach 1737-1860. Do obecnej chwili wykorzystywane są zmodernizo-
wane projekty tras kolei z XIX wieku. W trakcie II Wojny Światowej zabudowa terenów przy 
Stresemannstraße ulęgła znacznemu zniszczeniu. Po wytyczeniu Muru Berlińskiego cześć 
ulicy położona w dzielnicy Mitte znalazła się w tzw. Strefie Śmierci, (Todesstreifen), której nie 
wolno było nikomu, po za żołnierzami straży granicznej NRD, przekraczać. Dzięki organizowa-
nym wystawom Internationale Baustellelung w Berlinie Zachodnim - wzdłuż ulicy zbudowano lub 
przebudowano obiekty architektoniczne według najnowszych wymogów (zwłaszcza w drugiej 
połowie lat 80-tych). Należy do nich np. obecna główna siedziba partii SPD (Willy-Brand-Haus), 
wzniesiona na rogu Stresemannstraße i Wilhelmstraße. Powstały też nowe place i tereny zieleni 
miejskiej służące mieszkańcom okolicznych osiedli. Na trasie naszego spaceru były lub są zna-
ne obiekty i rozwiązania architektoniczne, o których opowie uczestnikom przewodnik.

Spotkanie grupy w dniu 26.09.2020 o godz. 11.00 przy Bramie Brandenburskiej 
od strony 17 Juni.  

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttik-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

„PTTiK Berlin” zaprasza we wrześniu, 13.09.2020 (niedziela) na Rajd Polonii, 
który będzie imprezą towarzyszącą „Zabawy bez granic” na łąkach w Lübars 
organizowaną przez Polską Radę w Berlinie. Start Rajdu o godz. 11:00 przy 
S – Waidmannslust, trasa ca 9 km prowadzi przez łąki, lasy i pola, a zakończenie 
rajdu odbędzie się na łąkach w Lübars, zgodnie z plakatem w Kontaktach. 
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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

Propozycje pana Szulca na wrzesień 2020!!!

Zobacz nas na:

Renault Kangoo Rapid Extra 1.5 dCi 75 FAP 
AHK SORTIMO
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 01.2015, 
przebieg: 18.959 km, paliwo: diesel, moc: 55 kW 
/ 75 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, zamek centralny, wspomaganie, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), filtr cząstek stałych.

Cena: 6.990 €

Mercedes-Benz B 200 CDI Automatik 1.Hand
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 04.2012, 
przebieg: 68.700 km, paliwo: diesel, moc: 100 kW / 
136 PS, skrzynia biegów: automatyczna, alufelgi, 
zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, elektr.  
immobiliser, wspomaganie, czujnik deszczu, ABS.

Cena: 12.880 €

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, metallic, zamek centralny, elektr. 
podnośniki szyb, wspomaganie, ABS, ESP (sta-
bilizacja toru jazdy), ogrzewanie siedzenia, czu-
jnik deszczu.

Cena: 8.980 €

Volkswagen Arteon 2.0 TDI LED Navi Fernlichtass. 
PDCv+h LED
Limousine, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
09.2017, przebieg: 64.000 km, paliwo: diesel, moc: 110 
kW / 150 PS, skrzynia biegów: automatyczna, metallic, 
alufelgi, zamek centralny, elektr. immobiliser, wspoma-
ganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, 
czujnik deszczu.

Cena: 24.890 €

Audi A6 Avant 3.0 TDI
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 02.2012, 
przebieg: 288.509 km, paliwo: diesel, moc: 150 kW / 
204 PS, skrzynia biegów: automatyczna, metallic, 
Schiebedach, alufelgi, zamek centralny, elektr. pod-
nośniki szyb, elektr. immobiliser, wspomaganie, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja.

Cena: 11.990 €

BMW 116 i Leder Navi Keyless Holzausst. 
PDCv+h Multi
Limousine, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
05.2014, przebieg: 120.000 km, paliwo: benzyna, moc: 
100 kW / 136 PS, skrzynia biegów: automatyczna, me-
tallic, Schiebedach, alufelgi, zamek centralny, elektr. 
podnośniki szyb, elektr. immobiliser, wspomaganie, ABS,
ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie 
siedzenia, czujnik deszczu.

Cena: 13.890 €

Peugeot 2008 Active 1.6 Automatik+Sitzh+8x 
Reifen
SUV/Pickup, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
03.2014, przebieg: 29.450 km, paliwo: benzyna, 
moc: 88 kW / 120 PS, skrzynia biegów: automatycz-
na, zamek centralny, wspomaganie, ABS, ESP 
(stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie 
siedzenia, czujnik deszczu, elektr. lusterko boczne, 
Bluetooth, komputer pokładowy.

Cena: 11.480 €

RATY od
245 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
69 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
89 €/mies.

Renault Megane Grandtour Limited 1.5 dCi 
110 Navi/SHZ/PD
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 12.2014, 
przebieg: 173.000 km, paliwo: diesel, moc: 
81 kW / 110 PS, skrzynia biegów: manualna 
skrzynia biegów, metallic, alufelgi. zamek cen-
tralny, elektr. podnośniki szyb, elektr. Immobiliser, 
wspomaganie, ABS, nawigacja.

Cena: 5.990 €

RATY od
119 €/mies.

RATY od
79 €/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

��������������������
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

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

Nowych klientów pozyskacie Państwo
jako współwystawcy Światowych
 Targów Przemysłu w Hanowerze 
(12-16.04.2021). 
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Kontakt: 
Alina Winiarski
– zarząd 
stowarzyszenia

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

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

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

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

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


