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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! 

Kwiecień plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata. 
Przeplatają i „Kontakty”. Nasz magazyn, jak doskonale 
wiecie, jest wieloelementowy. Tak jak wielkanocny koszyk, 
chciałoby się powiedzieć. Trochę soli, trochę pieprzu, bab-
ka, chrzan, szynka, jajka i czekoladowy zając. Elementy, 
które wszyscy doskonale znają, które jednak za każdym 
razem są przecież jakoś inne i nowe. 

Obowiązkowo musi być o jedzeniu. „Przygnieceni cięża-
rem pandemii jedni tracą cierpliwość, inni zdrowy roz-
sądek. A czas płynie i już Wielkanoc puka do naszych 
drzwi” – pisze Bogusław Sypień. A zatem do dzieła! 
„Kontaktowy” kucharz przypomina znaczenie święconki  
oraz poszczególnych produktów, które na nią się składa-
ją. Oczywiście nie może zabraknąć też przepisu – tego na 
wielkanocną babę! 

W kwietniowym numerze czeka na Was również seria 
wywiadów. Maciej Wiśniewski z radia COSMO rozmawia 
z Moniką Kozub, berlińską fotografką i podcasterką, która 
robi sesje buduarowe nie zawodowym modelkom, a zwy-
kłym kobietom. Zdjęcia powstające w ramach projektu 
Berlin Boudoir mają pomóc kobietom lepiej poczuć się we 
własnej skórze. 

„Nie daję sobie w kaszę dmuchać” - mówi Grzegorzowi 
Szklarczukowi koszykarz GTK Gliwice Szymon Szew-
czyk, wielokrotny reprezentant Polski, trzykrotny dru-
żynowy mistrz kraju, występujący niegdyś w barwach 
Braunschweigu i berlińskiej ALBY. Warto przeczytać tę 
pełnią wspomnień (m.in. o Chicago Bulls) rozmowę.

A to nie wszystko o sporcie w tym numerze. „Marzymy, 
żeby wrócić na boisko” mówią Adamowi Gusowskiemu 
z radia COSMO Rafał Kwak i Radek Singer, prezes i wice-
prezes klubu sportowego FC Polonia Berlin, który odnosił 
w ostatnich latach duże sukcesy, ale wszystko zatrzymało 
się przez pandemię. Trzymamy kciuki za szybki powrót 
na murawę!

Pamiętacie małe sklepiki lub stragany na polskich targowi-
skach z dumnym napisem „Chemia z Niemiec”? Hasło to 
stało się inspiracją dla Patrycji Lemy, autorki debiutującego 
właśnie podcastu o tym właśnie tytule. Autorka objaśnia 
w rozmowie z Anną Burek, czym stoi niemieckojęzyczny 
świat i czy jego rzeczywistość jest faktycznie taka, jaka się 
nam wydaje. Czy na pewno w Niemczech Nutella jest lep-
sza, skuteczniejsze proszki do prania a zielona Jacobs Krö-
nung bardziej aromatyczna? 

Poza tym jak zwykle porady prawne, zdrowotne, ubezpie-
czeniowe oraz dużo ogłoszeń. 

Życzymy Wam zdrowych, spokojnych, rodzinnych
Świąt Wielkanocnych!
Redakcja

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Panu Antoniemu Zembrzuskiemu
z powodu śmierci żony Śp. ALICJI

składamy najszczersze wyrazy współczucia
i żalu w imieniu znajomych i przyjaciół.

Niech odpoczywa w spokoju.
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KULINARIAKULINARIA

święcenia odkrawamy kawałek z chleba, 
który będziemy jeść podczas wielkanocne-
go śniadania.

Pieprz i sól – wykorzystuje się je do 
przyprawienia jajek oraz innych potraw, 
które jemy podczas wielkanocnego śniada-
nia. Czarny, zmielony pieprz w święconce 
nawiązuje do gorzkich ziół, które dawniej 
Żydzi dodawali do charosetu (rodzaj sosu). 
Robili to na pamiątkę ciężkiej, niewolniczej 
pracy przy produkcji cegieł w Egipcie. Na-
tomiast sól dodaje potrawom smaku, chroni 
przed zepsuciem i ma właściwości oczysz-
czające. Kiedyś wierzono, że potrafi odstra-
szyć zło. Bez soli nie ma życia. Dla chrze-
ścijan jest symbolem sedna życia i prawdy, 
stąd też mówimy o „soli ziemi” – tak Jezus 
nazwał swoich uczniów, wybrańców.

Jajko – zapewnia płodność. Symbolizuje 
życie i choć weszło do święconki najpóź-
niej, najbardziej kojarzy się ze świętami 
wielkanocnymi. Do koszyczka wkładamy 
jajka ugotowane na twardo. Dla ozdoby 
można dodać kolorowe pisanki.

Chrzan – korzeń chrzanu symbolizu-
je krzepę i siłę. Ma przynieść nam dobre 
zdrowie. Wzmacnia właściwości pozosta-
łych potraw, które są w wielkanocnej świę-
conce.

Ser – oznacza przyjaźń, porozumienie 
między człowiekiem a przyrodą. Gwarantuje 
zdrowie i rozwój stada domowych zwierząt: 
krów, kóz i owiec, od których pochodzi.

Wędlina – najczęściej szynka albo kieł-
basa, czyli głównie wyroby z wieprzowiny. 
Przynosi zdrowie, płodność i dostatek.

Ciasto – pojawiło się w koszyczkach 
dość niedawno. Jest symbolem kunsz-
tu, umiejętności i pracowitości. Zgodnie 
z tradycją powinien to być kawałek ciasta 
domowego wypieku, najlepiej tradycyjnej 
drożdżowej baby.

Wiosenne kwiaty pięknie uzupełnią 
świąteczny wygląd stołu, przy którym po-

Zgodnie z zaleceniami biskupów po-
karmy może pobłogosławić głowa rodziny 
w niedzielę rano, przed śniadaniem wiel-
kanocnym, odczytując wybrane fragmenty 
Ewangelii. Jednak mimo że nie będzie to 
święcenie, do którego jesteśmy przyzwy-
czajeni, powinniśmy przygotować tradycyj-
ne pokarmy, bo mają one głęboką symbo-
likę.

W wielkanocnym koszyku nie może za-
braknąć chleba, soli i baranka. Chleb we 
wszystkich kulturach jest pokarmem za-
pewniającym przetrwanie. Dla chrześcijan 
oznacza ciało Jezusa, w związku z czym 
jest najważniejszym z symboli. Sól to mi-
nerał dający życie oraz podstawa istnienia, 
a baranek – symbol pokory, zwycięstwa do-
bra nad złem i życia nad śmiercią.

Koszyczek, najczęściej wiklinowy, po-
winien być przystrojony w bieli i zieleni. 
Zgodnie z tradycją wielkanocną dekoruje 
się go gałązkami bukszpanu, a umieszczo-
ne w nim pokarmy przykrywa śnieżnobiałą 
serwetką. Święcone w nim pokarmy mają 
nam zapewnić płodność, obfitość, zdrowie 
oraz dostatek na cały rok.

Chleb – podstawowy pokarm, który dla 
chrześcijan jest najważniejszym symbo-
lem, przedstawiającym ciało Chrystusa 
(dawniej jego miejsce zajmowała pascha). 
Gwarantuje pomyślność i dobrobyt. Do 

dzielimy się z najbliższymi poświęconymi 
pokarmami. Bardzo dekoracyjne są ga-
łązki brzozy z młodymi zielonymi listkami, 
wierzby kwitnącej puszystymi baziami czy 
forsycji z drobnymi kwiatkami w kolorze 
słonecznej żółci. Wstawione do wazonu są 
tak piękne, że nie potrzebują już żadnych 
ozdób, by podkreślić wielkanocny nastrój.

BABKA WIELKANOCNA 

Składniki:
• 500 g mąki
• 150 g cukru
• 1 opakowanie cukru wanilinowego
• 100 g rodzynek
• 2 łyżki stołowe rumu
• 100 g migdałów
• 1 szczypta soli
• 40 g drożdży
• 125 ml mleka
• 150 g masła
• 1 jajko
• 4 żółtka
• 2 łyżeczki skórki otartej z cytryny

Rodzynki zalewamy rumem i odstawia-
my do namoczenia. Migdały siekamy, ale 
niezbyt drobno. Mąkę mieszamy z cukrem, 
cukrem wanilinowym i solą. W powstałej 
masie robimy dołek. Drożdże kruszymy, 
rozprowadzamy mlekiem, wlewamy w za-
głębienie w mące i pozostawiamy na 15 
min. Masło topimy na wolnym ogniu i stu-
dzimy. Letnie masło, jajko, żółtka, skórkę 
cytrynową, rodzynki i migdały dodajemy do 
mąki i wszystko dokładnie wyrabiamy.

Formę na babkę natłuszczamy, nakłada-
my ciasto i na 2–3 godziny pozostawiamy 
pod przykryciem w ciepłym miejscu. W tym 
czasie ciasto za bardzo nie wyrośnie, sta-
nie się to dopiero w czasie pieczenia. 
Piekarnik nagrzewamy do temp. 180°C. 
Pieczemy babę ok. 1 godz. Po upieczeniu 
jeszcze na chwilę pozostawiamy w formie, 
po czym wyjmujemy na kratkę i studzimy. 
Przed podaniem posypujemy cukrem pu-
drem, polewamy lukrem lub polewą czeko-
ladową.

Bogusław Sypień

WIELKANOCNY KOSZ
Święcenie pokarmów od bardzo dawna jest jednym z podstawowych 
obrzędów Wielkanocy. Jednak w tym roku, ze względu na zagrożenie 
koronawirusem, wyjątkowo nie odbędzie się ono w kościołach.
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

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!

Tel. Nr. 030 48 82 57 48  |  +49 176 7311 2026
www.polski-adwokat-berlin.de

Nürnberger Straße 49, 10789 Berlin, U-Bahnhof: Kurfürstendamm lub Wittenbergplatz

Oferujemy szybkie terminy! 
Rozmowa z adwokatem odbywa 
sie zawsze w jezyku polskim
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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: Olivaerplatz 15, 10707 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

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

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

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

Mobil: 0179 / 395 03 27
e-mail: Raslabik@t-online.de

Rechtsanwältin Edyta Koryzna LL.M.

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Große Müllroser Str. 69, 15232 Frankfurt (Oder)

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

Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 732 080 526
Mail: info@kanzlei-koryzna.de

Web: https://kanzlei-koryzna.de
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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

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

Porady z prawa polskiego 
i niemieckiego

 

 
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

Mieszkam w Niemczech. W wyniku stłuczki moje auto 
zostało uszkodzone. Między mną a sprawcą szkody nie 
było wątpliwości co do tego, że za spowodowanie wy-
padku wyłączną winę ponosi on. Ubezpieczyciel spraw-
cy nie chce jednak przejąć kosztów upełnomocnienia 
przeze mnie w sprawie adwokata, twierdząc, że nie było 
to konieczne i w związku z tym nie dopełniłem ciążące-
go na mnie obowiązku zmniejszenia wszystkich szkód 
związanych z wypadkiem (Schadenminderungs-Pflicht). 
Czy słusznie?

W podobnym przypadku sąd rejonowy we Frankfurcie nad 
Menem uwzględnił pozew poszkodowanego (sygnatura akt: 
29 C 74/11 – 46), który dochodził przejęcia swoich kosztów ad-
wokackich w sprawie, czemu sprzeciwiał się sprawca szkody. 
Na poszkodowanym ciąży generalnie obowiązek zmniejsze-
nia szkód związanych z wypadkiem wynikający z §254 ustęp 
2 BGB (niemiecki kodeks cywilny). Zdaniem sądu do szkód 
związanych z wypadkiem wchodzą również przedproceso-
we koszty adwokackie związane z dochodzeniem roszczeń 
w sprawie (§249 BGB). Jedynym warunkiem jest tu koniecz-
ność (Erforderlichkeit) upełnomocnienia adwokata w sprawie. 
Zdaniem sądu takiego warunku brak jest wtedy, gdy chodzi 
o prosty, typowy przypadek, a poszkodowany jest zawodo-
wo doświadczony w tego typu sprawach oraz nie opóźni to 
uregulowania szkód. Ponadto warunkiem jest też, że z punk-
tu widzenia poszkodowanego nie ma żadnych racjonalnych 
wątpliwości co do tego, że sprawca względnie jego ubezpie-
czenie wzbraniać się będą od pokrycia powstałych szkód i to 
zarówno co do samych szkód, jak i ich wysokości. Zdaniem 
sądu w rozpatrywanym przypadku – mimo istniejącej jedno-
myślności stron w kwestii odpowiedzialności – poszkodowany 
w wyniku wypadku powód nie musiał być wcale taki pewien, 
że ubezpieczenie sprawcy pokryje szkody bezzwłocznie oraz 
w pełnej wysokości. Podobnie orzekł sąd rejonowy w Mann-
heim w 2007 roku (VersicherungsJournal 13.8.2007).

Mieszkam w Niemczech. Jadąc rowerem po chodni-
ku zderzyłem się z samochodem wyjeżdzającym z drogi 
podporządkowanej. Jechałem w kierunku odwrotnym do 
kierunku jazdy. Kierowca żąda ode mnie pokrycia szkód, 
twierdząc, że to ja byłem odpowiedzialny za jej spowo-
dowanie, gdyż – mając ograniczoną widoczność – nie 
widział mnie na chodniku, gdy wyjeżdżał z drogi podpo-
rządkowanej.

W podobnego typu przypadku sąd rejonowy w Wiesba-
den (wyrok z 1 października 2015 roku; sygnatura akt: 91 C 
1333/15) uznał rowerzystę za wyłącznie winnego spowodo-
wania wypadku. Kierowca przyznał, że inne auto zasłoniło mu 
widoczność i że mimo tego jechał dalej. Rowerzysta docho-
dził z tego powodu uznania kierowcy za współwinnego spo-
wodowania wypadku przynajmniej w 25% oraz dowodził, że 
odpowiedzialność kierowcy wynika z tzw. Betriebsgefahr (od-
powiedzialność wynika tu z samego skutku, a nie z powodu 
winy). Zdaniem sądu rowerzysta postąpił wysoce lekkomyśl-
nie (höchst leichtfertig) oraz bezpardonowo nie zastosował się 
do zakazów wynikających z przepisów o ruchu drogowym (§1 
ustęp 2 StVO). Rowerzysta powinien był co najmniej zauwa-
żyć, że widoczność w tym konkretnym miejscu i w tej kon-
kretnej sytuacji jest mocno ograniczona i zsiąść z roweru, by 
uniknąć kolizji. Ponieważ postąpił on w sposób bardzo lekko-
myślny, to nie może też znaleźć zastosowania odpowiedzial-
ność wynikająca z tzw. Betriebsgefahr.
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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

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   

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 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – mgr Artur Balon  
Uwierzytelnione tłumaczenia świadectw, dyplomów, dokumentów urzędowych 
i prywatnych, pozwów, zażaleń i innych pism. Wizyty w zakładach karnych.
Artur Balon, Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst), 
tel.: 0163 452 5633 oraz 030 43924611 (terminy na telefon), arturbalon@web.de

 

DOROTA CYGAN tłumaczka przysięgła
Hoeppnerstraße 121, 12 101 Berlin (Tempelhof )

Tel. 0177 78 42 993, dorota_cygan@yahoo.de
Biuro w księgarni Buchbund w piątki od godz. 15 do 18 
lub na telefon (Sanderstr. 8, 12 047 Berlin – Kreuzberg)

NIERUCHOMOŚCI

Osobie pracującej wynajmę pokój lub udzielę adresu dla korespondencji, 
załatwię: bezpłatne konto bankowe lub porządną ubezpieczalnię 
(gesetzliche Krankenversicherung). 
Mob. +49 (0)172 305 16 89

Wynajmę pokój w dzielnicy Wedding blisko „U” –Bahn . 
Tel.: 0049 17624522153

Sprzedam dom wolnostojący, Brzeznica / k. Zagania. Pow. mieszk. 
150 m2, dodatkowo 40 m2 do zagospodarowania. Garaż, warsztat, 
budynki gospodarcze, kuchnia polowa, 2 wiaty. Malowniczo położony, 
nad rzeką. Dzialka 16 a., wszelkie media. Ogród, niewielki sad, 
ogrodzony wybieg dla ptactwa. Więcej wiadomości i zdjęcia zapraszam 
do kontaktu 0048 606 950044 lub Mail monikaszymanek93@gmail.com    

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
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Wypadki w pracy zdarzają się codzien-
nie. Komu przytrafi się wypadek w pra-
cy, ten jest stosunkowo dobrze chroniony. 
Zaczyna wtedy działać publiczne lub, jak 
mówią inni, ustawowe ubezpieczenie wy-  
padkowe (gesetzliche Unfallversiche-
rung). Jednak i ono często odmawia na 
początku wypłaty wymaganych świadczeń. 
W samym roku 2016 wypadkowa ubezpie-
czalnia ustawowa (gUV) uznała i wypłaciła 
świadczenia w około 877.000 wypadków 
w pracy i w drodze do niej. Po wypadku w dro-
dze do pracy, w biurze, na budowie, w szpi-
talu czy na miejscu pracy osoby zatrudnione 
mogą liczyć na różne świadczenia. Jednak 
już od dawna nie każdy wypadek uchodzi za 
wypadek w pracy. Często zatem ofiary wy-
padków muszą odwoływać się przed sądem 
o jego uznanie.

Lepsze świadczenia

Ważne jest, aby wypadek w miejscu pracy 
niezwłocznie zgłosić pracodawcy i lekarzowi. 
Jeżeli zostaniemy zabrani do szpitala, ponie-
waż odnieśliśmy uraz w drodze do pracy lub 
sami skierujemy się do lekarza, powinniśmy 
natychmiast poinformować, iż był to Arbeit-
sunfall, czyli wypadek w pracy (tu: w drodze 
do pracy). W tym przypadku można liczyć na 
szerszy i lepszy zakres świadczeń, który 
oferuje branżowe ubezpieczenie wypadkowe, 
a których liczba i jakość różni się, niestety, od 
zwykłych świadczeń wypadkowych. Powo-
dem takiej sytuacji jest to, iż celem nadrzęd-
nym, zapisanym w ustawie dla branżowych 
ubezpieczeń wypadkowych, jest „jak naj-
szybsze przywrócenie pacjenta do zdro-
wia i jego powrót do pracy (...) przy pomo-
cy wszystkich należnych i odpowiednich 
środków”. Dlatego też w każdym przypadku 
branżowe ubezpieczenie jest lepsze niż opie-
ka medyczna i zakres jej świadczeń w ogól-
nym ubezpieczeniu wypadkowym. Począw-
szy od leczenia, poprzez rehabilitację i fizjo-
terapię wraz ze środkami pomocy, a na rencie 
wypadkowej skończywszy. W ekstremalnych 
przypadkach gUV może przejąć koszty do-
pasowanego wyposażenia miejsca pracy lub 
dofinansować przebudowę i dostosowanie 
mieszkania osoby po wypadku.

WARTO 
WIEDZIEĆ

Arbeitsunfall, czyli wypadek 
w pracy. Ale czy tylko w pra-
cy? Zbadajmy temat i dowiedz-
my się.

Doradztwo Ubezpieczeniowe
        Bartosz Drajling

Kontakt:
T: +49/1511 8666 445

F: 030/921 099 05
M: drajling.finanz@web.de

Lekarz przejściowy (Durchgangsarzt)

Pierwszym krokiem dla ofiary wypadku jest 
udanie się do tzw. lekarza przejściowego. 
Jest nim zazwyczaj chirurg lub ortopeda ze 
szczególnymi uprawnieniami ustawowego 
ubezpieczyciela (gUV) do badania wypadków 
pracy. Lekarz ten jest w stanie szybko popro-
wadzić pacjenta i zaordynować dalsze kroki. 
Zasadniczo w każdym miejscu pracy powinna 
być wywieszona lub dostępna lista tego typu 
lekarzy wraz z adresami ich praktyk. Adresy 
te wraz ze wskazaniem konkretnych lekarzy 
znaleźć też można w Internecie na stronach 
zrzeszeń zawodowych (Berufsgenossen-
schaft), kas wypadkowych (Unfallkassen) 
oraz Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV).

Poinformować pracodawcę

Również pracodawca powinien zostać po-
informowany o zaistniałej okoliczności. Nawet 
najdrobniejsze skaleczenie powinno zostać 
zgłoszone i odnotowane. Ułatwia to przed-
stawienie dowodu w przypadku powstałych 
następnie ewentualnych komplikacji. Jeżeli 
osoba zatrudniona jest niezdolna do pracy 
dłużej niż 3 dni, pracodawca jest zobowią-
zany poinformować odpowiednią wypadkową 
kasę branżową lub zrzeszenie zawodowe.

Definicja wypadku

To, czy w konkretnym przypadku okoliczno-
ści zdarzenia wyczerpują znamiona wypadku 
w pracy, może być niejasne. Według defini-
cji wypadki w pracy stoją w nierozerwalnym 
związku z wykonywaną pracą. Nie oznacza 
to wcale, że pracownik jest chroniony ubez-
pieczeniem zawodowym 24 godziny na dobę. 
Potwierdza to wyrok Sądu Socjalnego w He-
ilbronn (Az. S 13 U 1826/17), który stwierdził, 
że upadek w toalecie firmowej nie jest wypad-
kiem w miejscu pracy. Tu akurat pracownik 
pośliznął się na mokrej od mydła podłodze, 
uderzył głową o zlew i doznał wstrząsu mó-
zgu, co wiązało się z 4-dniowym pobytem 
w szpitalu. Jednak właściwa kasa branżowa 
odmówiła wypłaty świadczeń i oddaliła wnio-
sek, argumentując zgodnie z prawem, iż wizy-
ta w toalecie miała charakter prywatny.

Podobnie rzecz ma się z przerwą w pracy. 
Palenie papierosa czy wizyta w stołówce oraz 
posiłek nie należą do czynności związanych 
z pracą. Tu przepisy stanowią, „iż jemy nie 
tylko (i wyłącznie) po to, aby zregenerować 
siły do pracy. Równolegle przy spożywa-
niu posiłku nie zachodzi szczególne zagro-
żenie związane z wykonywanymi czynno-
ściami zawodowymi”.

Możliwy rozszerzenie świadczeń

Dobrym i rozsądnym rozwiązaniem jest 
posiadanie prywatnego ubezpieczenia wy-
padkowego, które tym samym uzupełni lukę 
i zapewni nam kompleksową ochronę w każ-
dej sytuacji. To, co odróżnia ubezpieczenie 
prywatne od ustawowego, to fakt, że może-

my samodzielnie ustalić w umowie wysokość 
ewentualnych świadczeń oraz ich ilość i za-
kres. Ponadto w prywatnym ubezpieczeniu 
wypadkowym mamy też zagwarantowane 
odszkodowanie lub rentę inwalidzką w okre-
ślonej przez nas wysokości, co nie zawsze 
może nam zagwarantować ubezpieczenie 
ustawowe. Na urlopie, w czasie wolnym, 
w pracy, w miejscach nieobjętych ochroną 
ubezpieczenia ustawowego jesteśmy zabez-
pieczeni kompleksowo i zgodnie z własnym 
życzeniem.

Podsumujmy

Od momentu przekroczenia progu miesz-
kania jesteśmy w drodze do pracy i jesteśmy 
objęci ochroną ubezpieczenia ustawowe-
go. Droga ta musi być jednak bezpośrednia. 
Wizyta na stacji benzynowej czy sklepie nie 
wchodzi w jej zakres. Dopuszczalne jest ode-
branie kolegów z pracy, aby wspólnie udać 
się na jej miejsce. To samo dotyczy też regu-
larnego odwożenia czy zawożenia naszego 
dziecka do przedszkola i odbierania go z nie-
go. W każdym z wymienionych przypadków 

jesteśmy ubezpieczeni.

Objazd, jeżeli jest związany z bezpośred-
nią drogą do i z pracy, również zalicza się do 
ubezpieczenia. Imprezy firmowe też obejmuje 
ubezpieczenie ustawowe, jeżeli są organi-
zowane przez szefostwo, są skierowane do 
wszystkich pracowników i służą ogólnej inte-
gracji. Co ciekawe, jeżeli firma uczestniczy 
w zawodach sportowych i wystawia drużynę 
stworzoną z pracowników, są oni ubezpiecze-
ni jedynie podczas treningu. Podczas meczu 
ubezpieczenie pracownicze nie funkcjonuje.

W drodze do toalety (również podczas im-
prezy firmowej), na przerwę, na trening, do 
i z pracy oraz przy objeździe zakorkowanej 
arterii i wyborze innej, bezpośredniej drogi, 
jak również „podrzucając” kolegów i koleżanki 
z pracy do domu jesteśmy objęci pracowni-
czym ubezpieczeniem wypadkowym.

Ze swojej strony życzę jednak Państwu jak 
najrzadszego czynienia użytku z wyżej omó-
wionych ubezpieczeń – jednak nieunikania ich 
posiadania! – oraz zawsze szczęśliwej drogi 
do i z pracy.

Pozdrawiam serdecznie,
Bartosz Drajling.
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Tel.: 030/77006344 • 030/239 16 284 • Kom.: 0176/49127482 • Fax: 030/23916283 
naszeplbiuro@onet.pl

Wir beraten Sie gern: 

LVM-Versicherungsagentur 

Sylwia Grunt-Funke
Weimarer Straße 26, 10625 Berlin
Telefon 030 13886222 
Mobil 0177 6057818 
info@grunt.lvm.de, grunt.lvm.de

Twój Partner od ubezpieczeń, 
inwestycji i emerytury.

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

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

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

•
 
Gewerby bez meldunku i od ręki

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

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

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

Steuer-Nummer i Freistellung

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

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

BIURO SERWIS POLONEZ

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

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

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

„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

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. 

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 

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 maciej.daniel@aol.de

Dora-Doradztwo@gmx-topmail.de
Doradztwo w zakładaniu  i prowadzeniu firm
Księgowość
Korespondencja urzędowa

Tel.: 0162/ 9622717
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Doczekaliśmy się, choć nie wiadomo, jak długo 
to potrwa.

Od 16 marca niektóre muzea w Berlinie są otwarte dla zwiedzających, 
wśród nich Alte Nationalgalerie, James-Simon-Galerie, Neues Museum, 
Pergamonmuseum oraz Pergamonmuseum. Das Panorama, a także 
Museum Europäischer Kulturen.

Na początek polecamy wystawę  „Światło  Alhambry” w Muzeum Per-
gamońskim, która potrwa do 20 czerwca 2021 roku. 

Alhambra to warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim 
regionie Hiszpanii, zbudowany w latach 1232–1273 i rozbudowywany do 
XIV wieku. Alhambra była twierdzą mauretańskich kalifów. W 1984 roku 
Twierdza Alhambra została wpisana na listę światowego dziedzictwa 
kultury UNESCO, jest jednym z najbardziej znaczących zabytków sztuki 
islamskiej w południowej Hiszpanii. 

Kultura i tradycja potrafią przetrwać różne zawirowania historyczne i to 
często w niezwykły sposób. Wystawa pokazuje, jak kultura muzułmań-
ska wzbogaciła Półwysep Iberyjski zwany przez muzułmanów al-Anda-
lus. W muzeum znajdziemy 55 przedmiotów pokazujących ten wpływ, 
głównie ceramikę, której fragmenty do dziś można znaleźć na południu 
Hiszpanii. Były one inspiracją dla artystów i rzemieślników pracujących 
w późniejszych czasach. Również dziś. 

Kiedy: Piątek 9 kwietnia 2021 16:45
Gdzie: Alte Nationalgalerie

Oferta: Oprowadzanie telefoniczne dla dorosłych, dla osób niewi-
dzących lub słabowidzących.  

Co kryje się za zamkniętymi drzwiami muzeum? Proszę koniecz-
nie zadzwonić! Jedyne i niepowtarzalne oprowadzanie telefoniczne. 
A do tego fascynująca rozmowa z przewodnikiem o kolekcjach wy-
branych muzeów.  

Koszt: 5 EUR. Wystawa: Sztuka XIX wieku. Kolekcja: Nationalgalerie

Konieczna rezerwacja online. Ograniczona liczba uczestników. 
Po rezerwacji otrzymają Państwo szczegóły na maila. 

Kiedy: 7, 9 oraz 11 kwietnia 2021 11:00-12:30

Gdzie: Haus Bastian – Zentrum für kulturelle Bildung

OFERTA: warsztaty online dla dzieci i rodzin, prezentacja kolek-
cji (Die Kunst des 19. Jahrhunderts, Altes Ägypten, Vor- und Früh-
geschichte, Antike Welten. Griechen, Etrusker und Römer, Zurück! 
Steinzeit. Bronzezeit. Eisenzeit, Schätze aus dem Rhein. Der Barba-
renschatz von Neupotz, Die Krone von Kertsch. Schätze aus Euro-
pas Frühzeit)

Koszt: Bezpłatnie 

Pasuje Ci złoty kapelusz? Albo korona Nefretete? Lubicie ciężkie 
hełmy czy modne berety? W miejskich muzeach znajdziecie prze-
różne nakrycia głowy: od wianków, poprzez korony księżniczek aż 
po hełmy z brązu. Ile tu inspiracji! Stwórz oryginalne nakrycia głowy 
dla całej rodziny! 

Ograniczona liczba uczestników. Konieczna rejestracja na trzy 
dni przed terminem. Link do warsztatów zostanie wysłany na maila 
z potwierdzeniem rejestracji. 

Rejestracja: bastian@smb.spk-berlin.de

Także w państwach Maghrebu kulturalne dziedzictwo al-Andalus nadal 
było kultywowane i chronione. Widać to w ornamentach, rodzajach pi-
sma, w sztuce książek i papieru, w ilustracjach. Jak widać, nie mieści się 
ono w ciasnych granicach, ale sięga o wiele dalej i głębiej. 

 
Wciąż stosunkowo nowa dyscyplina sztuki, fotografia, rzuciła światło 

na kulturę al-Andalus w XIX wieku, wzbudziła zainteresowanie dziedzic-
twem sztuki muzułmańskiej w tej części świata. Najstarsze zdjęcia w ko-
lekcji pochodzą z 1858 roku. Felix Alexander Oppenheim uchwycił na 
nich Alhambrę i inne zabytki Hiszpanii.  Fotografie te wchodzą w  dialog 
ze zdjęciami powstałymi 50 lat później, w lokalnym zakładzie fotograficz-
nym. Widać na nich zmiany zabytku oraz to, jak mocno XIX wiek ukształ-
tował naszą wizję historii al-Andalus. 

Godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli 10:00-18:00, poniedziałki za-
mknięte  

Marta Janik

MUZEA ZNÓW OTWARTE

OPROWADZENIA
I WARSZTATY ONLINE

Alicatado, fragment, Hiszpania, XV wiek, inv. no. KGM 1896,187 © Staatliche 
Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst / Johannes Kramer

Tischtelefonapparat, Zwietusch, Hersteller, 1930er Jahre, Gebrauchsort: Berlin 
© Museum Europäischer Kulturen der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußi-
scher Kulturbesitz / Ute Franz-Scarciglia

© Staatliche Museen zu Berlin, Haus Bastian / Juliane Eirich

Kafel z geometrycznym wzorem, fragment, Hiszpania, XV wiek, Inv.-Nr. I. 18/60b 
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst / Johannes Kramer

Strona z tzw. Oppenheim-Koran, fragment, Maroko XVI-XVII wiek, Inv.-Nr. I. 
7163 fol. 36. © Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst / 
Georg Niedermeiser

Bilety: normalny 12 Euro, ulgowy 6 Euro

Uwaga! Z powodu pandemii wszystkie bilety należy kupować 
online www.smb.museum/tickets Są to zawsze bilety czasowe, na 
konkretną godzinę, ponieważ jednocześnie w budynku może prze-
bywać ograniczona liczba osób. 

Denken im Bild mit Caspar David Friedrich
Das Museum an der Strippe: Alte Nationalgalerie

Alle unter einem Hut!
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Osoba niepełnosprawna poszukuje asystentów/tki kucharz, 
rehabilitant/masażysta, pielęgniarz, logopeda. Znajomość niemieckiego. 
Niepaląca. 13,73 €/h. CV na assistenten24@hotmail.com

Renomowana kwiaciarnia 40lat działalności poszukuje florystki 
z zamiłowania!!!Wymagane wysoka kultura osobista, znajomość 
angielskiego i niemieckiego, znajomość komputera, prawo jazdy.  
Tel.: +49 157 77665725

Szukam prywatnych mieszkań do sprzątania i Praxis na Mini Job. 
Mam 10letnie doświadczenie. Tel.: +49 17645613770

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 piśmie, znajomość pakietu MS 
Office, prawo jazdy, zaangażowanie i motywacja w osiąganiu celów, 
mile widziane doświadczenie zawodowe. Aplikację prosimy wysyłać  
na adresy: elbud@elbudprzemysl.pl  lub instal-rz-bln@t-online.de 

Profesjonalne biuro podatkowe oferuje pracę dla 
Steuerfachangestelte, Buchhalter bzw. Lohnbuchhalterin (m/w/g) 
w miłej atmosferze, zgodnym i pomocnym zespole. Proszę o Kontakt 
z Katharina Kochanowska Steuerberaterin, kk@kochanowska.de
Hohenzollerndamm 61 14199 Berlin

Zajęcia indywidualne / Kursy /  Tłumaczenia
Niemiecki / Angielski

 
Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych 

DAF BAMF Zulassung

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

Przygotowanie do egzaminów TELC / Goethe Zerti�kat / Cambridge

Nowe kursy od stycznia 2021 (grupy 4 osobowe). Zajęcia też przez Skype

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).

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

NAUKA / PRACA

Pielęgniarko/ Pielęgniarzu Fachkraft

– WIEM, ŻE MAJĄC TEN ZAWÓD I MIESZKAJĄC 
W BERLINIE – TO MASZ PRACĘ,

ALE JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z TWOJEJ PRACY, 
KOLEGÓW CZY PRACODAWCY – PRZYJDŹ DO NAS.

NUDZIĆ SIĘ NIE BĘDZIESZ, A ZESPÓŁ JEST 
BARDZO DOBRY I ZGRANY.

PFLEGEHEIM PINECKI, MARIE SIEPRATH, 
CASPER – THEYß – STR.23

14193 BERLIN
Kontakt Frau Sieprath lub Frau Höffner, tel.: 030 8916026

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

Rosenhof Berlin-Zehlendorf zatrudni

•  Exam. Altenpfleger (*płciowo neutralny) 

natychmiast lub po wczesniejszym umówieniu

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą 
Wasilewski pod numerem telefonu +49(0)30/70 55 05 915. 
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie  
internetowej.

Rosenhof Berlin-Zehlendorf
Winfriedstraße 6 • 14169 Berlin
E-Mail: berlin-zehlendorf@rosenhof.de
www.rosenhof.de/karriere
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Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Młody duchem, romantyczny człowiek, lat 59, 1,95 m, szczupły, 
niepalący, chciałaby ponownie doświadczyć magii miłości. Która 
kochająca polska Pani 50+, szczupła, niepaląca, też tęskni za tym miłym 
winem? Jestem z Berlina, mówię i rozumiem trochę po polsku. Jeśli 
wzbudziłem Twoje zainteresowanie, zadzwoń pod numer  
+49 176 104 304 96 Może do później?

Może fajny facet lat 54 szuka fajnej Pani do spędzenia wspólnego 
czasu, chętnie związek stały. Tel.: 0151 63928651,  
stacjonarny 030 43776396

Czterdziestolatek wolny, pracujący, szuka partnerki na stałe do lat 40. 
Milan. Tel.: 0152 03865047

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!!!

TO CIEBIE WŁAŚNIE POTRZEBUJEMY

Lubisz prace na magazynie?

UBIEGAJ SIĘ NA STANOWISKO:
Pracownik magazynu (m/k/i)

Komisjoner (m/k/i)

Pracownik produkcji (m/k/i)

Firmowy transport do 
Waszej dyspozycji.
www.ahead-personal.com

BÜRO FRANKFURT/ODER:
Tel.: 0335 52119908
frankfurt@ahead-personal.com

BÜRO BERLIN:
Tel.: 030 67937453
berlin@ahead-personal.com

Chętnie powitamy w naszej �rmie nową pielęgniarkę/pielęgniarza jak 
i opiekunkę/opiekuna.  U nas jesteś swoim własnym szefem i jednocze-
śnie częścią empatycznego, zgodnego zespołu pomocnych ludzi, którzy 
rozumieją potrzeby człowieka w każdym wieku. My traktujemy zarówno 
naszych pacjentów jak i pracowników z sercem i wyrozumieniem. Firma 
rozwija się prężnie od 20 lat (1991) i teraz potrzebujemy również i Ciebie. 

Oferujemy zatrudnienie na cały etat w systemie 8- lub 12-godzinnym, na 
pół etatu lub Minijob. Podstawy języka niemieckiego wystarczą, prawo 
jazdy to zaleta, ale nie konieczność.                                                                     
Czekamy na Ciebie. 

My respektujemy twoje potrzeby i twoje zdanie. U nas jest:                                                                                                
• praca rozwojem osobistym, a nie tyraniem                                                                                                                                  
• wynagrodzenie z dodatkami i premia, a nie monotonna wypłata                                                                                             
• szczepienie wyborem,  a nie przymusem.

Skontaktuj sie z nami teraz: 030-687 04 00 (09.00-15.00 Uhr)
Poznaj nas: Sonnenallee 102, 12045 Berlin
www.ahb-krankenp�ege.com

Wir sind ein führendes , modernes und innovatives Dentallabor
in Berlin-Prenzlauer Berg.

Tel.: 0172 3834024

Zahntechniker für Modellguss
sowie

Zahntechniker für Kunststo�
dringend gesucht.

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
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Chemia z Niemiec - wszystko, 
co powinniście wiedzieć, ale 
boicie się zapytać
Pamiętacie małe sklepiki lub stragany na pol-
skich targowiskach z dumnym napisem: chemia 
z Niemiec? Lepsza nutella, skuteczniejsze proszki 
do prania i bardziej aromatyczna zielona Jacobs 
Krönung - do dziś funkcjonuje przekonanie, że 
niemieckie znaczy lepsze. Patrycja Lema, autorka 
debiutującego właśnie podcastu “Chemia z Nie-
miec” objaśnia nam, Polakom, czym stoi niemiec-
kojęzyczny świat i czy jego rzeczywistość jest 
faktycznie taka, jaką się nam, zza jej wschodniej 
granicy, wydaje.

Anna Burek: Chemia z Niemiec - to chyba element pol-
skiej rzeczywistości, który znany jest każdemu Polakowi. 
Mnie kojarzył się z luksusem zachodu - dostępem, do tego, 
co lepsze i pewnym poczuciem niesprawiedliwości, że inni 
mają to na co dzień. U Ciebie było podobnie?

Patrycja Lema: Moja historia jest trochę inna, bo zachód, a w 
tym przypadku - Niemcy, nie były dla mnie nigdy owiane jakąkol-
wiek tajemnicą. Urodziłam się w Szczecinie, który nie bez powo-
du, nazywany jest już obecnie sypialnią czy przedmieściem Ber-
lina, mieszkałam w dzielnicy, z której w kilka minut można było 
dojechać na rowerze do Niemiec, dodatkowo w kontekście hi-
storycznym, bardzo podoba mi się nazwanie tych terenów przez 
Ziemowita Szczerka - “poniemiecją”. Ze względu na pracę mo-
jego taty, podróże do Niemiec nie były postrzegane przeze mnie 
w kategorii wielkiej wyprawy. Wychowywałam się na dosłownym 
pograniczu - zarówno geograficznym, jak i mentalnym. Dla mnie, 
jako dziecka, te rozdzielane przez wielu rzeczywistości: pol-
ska i niemiecka, tworzyły całość. Pamiętam, jak pewnego razu 
w trakcie wakacji w Niemczech, weszłyśmy z mamą do campin-
gowej łazienki, a naszym oczom ukazał się typowy tutaj widok, 
czyli nagie kobiety w trakcie porannej toalety - moją mamę zszo-
kowała nagość, a mnie? To, że mama jest w szoku. Poznając 
Niemcy równolegle z Polską, nie dzieliłam zwyczajów czy kultury 
na “nasze” i “ich”, długo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że 
moja wiedza i doświadczenia są dość wyjątkowe. W budowaniu 
tych kompetencji pomagała też na pewno moja dwujęzyczność - 
mój tata wychowywał się w Niemczech, więc język niemiecki od 
zawsze obecny był w moim domu na równi z językiem polskim. 

Anna Burek: Jak, wychowując się w takim kontekście kul-
turowym, reagowałaś na funkcjonujące w Polsce stereotypy 
na temat Niemców i Niemiec? 

Patrycja Lema: Cóż, stereotypy wytwarzane są głównie w celu 
wypełnienia jakiejś luki poznawczej - zastępują nam realne do-
świadczenie i wiedzę dotyczącą pewnego wycinka rzeczywisto-
ści. Jako, że wychowałam się na tym mentalnym i geograficznym 
pograniczu, stereotypy nie były mi potrzebne do uzupełniania 
wiedzy o świecie niemieckojęzycznym, bo ja po prostu go zna-
łam. Miałam do niego łatwy dostęp, uczestniczyłam w nim wła-
ściwie z kompetencjami porównywalnymi do rodzimego Niemca. 
Oczywiście, niektóre z moich obserwacji okazały się potwierdzać 
ogólnie funkcjonujący stereotyp, np. punktualnego czy obowiąz-
kowego Niemca, co może sugerować, że stereotyp zawsze bie-
rze się skądś. Nie zapominajmy jednak, że niezależnie od tego, 
czy pozytywny czy negatywny, zawsze jest krzywdzący. Co cie-
kawe, jako dziecko wychowane w bliskiej relacji z Niemcami, 
sama padłam ofiarą przekonań funkcjonujących w Polsce i za 
czasów wczesnoszkolnych nieraz musiałam wysłuchiwać ko-
mentarzy na temat tego, że na pewno należę do Hitlerjugend. 
Wtedy, choć wiedziałam, że to niesprawiedliwe założenie, nie 
miałam odwagi, by o tym dyskutować. Towarzyszyło mi też prze-
konanie, że stale brak mi wiedzy, konkretnych argumentów. Dziś 
zaopatrzona w wiedzę, ale także poczucie, że mam do tego pra-
wo, nie boję się mówić głośno o tym, że nie wszyscy Niemcy to 

naziści, nie każdy Polak to wyborca PiS, a to, co wydaje się być 
najpopularniejszą opinią, nie musi być jedną słuszną. 

Anna Burek: Czy to właśnie chęć walki ze stereotypami 
skłoniła Cię do tworzenia podcastu “Chemia z Niemiec”? 

Patrycja Lema: Niekoniecznie. U mnie ten proces przebiegał 
trochę inaczej. Po pierwsze - w pewnym momencie mojego ży-
cia, poczułam silną potrzebę, by wrazić siebie. Tak, jak malarz 
wyraża się przez rysunek, muzyk - za pomocą instrumentu, ja 
czułam, że słowa systematycznie układają  się we mnie i do-
magają się jakiegoś ujścia. Trochę na zasadzie “muszę, bo się 
uduszę”, wiedziałam, że czas wypuścić je na wolność. Rosną-
ca we mnie potrzeba dzielenia się tym, co wiem, myślę i czuję 
zbiegła się - paradoksalnie - z trudnym czasem początku pan-
demii w 2020 roku. Pierwszy lockdown w Berlinie był dla mnie 
niezmiernie trudny - zamknięta w domu z dwójką małych dzieci, 
jako matka, żona, pracownik, ale także - osoba nieustannie po-
szukująca, pragnąca rozwoju, nosząca gdzieś w sobie tę uświa-
domioną już potrzebę wyrażenia siebie, czułam, że koniecznie 
muszę coś zrobić. Plan nawet nie zakładał tworzenia podcastu 
dla innych, on miał przede wszystkim pomóc mnie samej, jed-
nak, jak widać - sprawy potoczyły się inaczej. Kiedy poluzowano 
pierwsze obostrzenia, wybrałam się z dziećmi na Tempelhofer 
Feld, nagrałam króciutkie video na swoim prywatnym koncie IG - 
trochę słońca, mnóstwo rowerzystów, jakieś latawce - wiadomo, 
powszechny widok w tym miejscu. Wrzuciłam relację  w świat, 
a po chwili miałam dziesiątki zapytań od bliższych i dalszych, 
znajomych i nieznajomych: hej, u Was tak można, jak wygląda 
lockdown w Berlinie, nie jesteście pozamykani, jak Polacy, nie 
macie kryzysowej sytuacji, jak podają nasze media? Byłam za-
skoczona, jak wiele osób prosiło o informację na temat tego, co 
się dzieje po zachodniej granicy Polski, było zainteresowanych 
tym, jak wygląda tu codzienność i ile z tego, co Polacy “wiedzą” 
o Niemczech jest prawdą. Okazało się, że mimo sąsiedztwa 
tych dwóch krajów, bliskości Berlina do Szczecina czy Słubic, 
nadal brakuje nam wiedzy o sobie nawzajem, ale co chyba waż-
niejsze - nie brakuje zainteresowania.

Anna Burek: To było rok temu, a pierwszy odcinek podca-
stu ukazał się 8 marca tego roku - to przypadek? Co działo 
się w międzyczasie?

Patrycja Lema: Przede wszystkim, od początku wiedziałam, 
że premierowy materiał chcę opublikować w Dzień Kobiet, więc 
termin mnie nie gonił. Sporo czasu spędziłam na przekonywa-
niu samej siebie, że mój podcast nie będzie kolejnym cyklem 
o tym samym, potrzebowałam się upewnić, że moje pomysły 
są wartościowe i wnoszą coś nowego w tę internetową bazę 
informacji. Korzystałam mocno ze znajomości z Maciejem Okra-
szewskim, twórcą podcastu Dział Zagraniczny, wymieniłam 
z nim kilkanaście maili, konstatując, że mój pomysł na realizację 
jest słuszny. Wiedziałam, że zacznę od odcinka poświęconego 
kobietom w Niemczech - bo jaka jest nasza, Polaków, wiedza na 
ich temat, poza stereotypami? W kontekście ostatnich wydarzeń 
w Polsce - Niemki jeszcze bardziej kojarzą się nam z wolnością 
wyboru i emancypacją, więc proszę sobie wyobrazić moje nie-
dowierzanie, kiedy znajoma  z Niemiec opowiadała mi o tym, 

Wykonała Ewa Dajer: http://www.ewadajer.com/
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jak długo Niemki z RFN musiały ubiegać się u  swoich mężów 
o pozwolenie na pracę, a w razie rozwodu nadal zmuszone były 
rozliczać się poprzez wspólny z byłym małżonkiem numer podat-
kowy! Ostatecznie powstał odcinek poświęcony temu, jak Niemki 
wywalczyły sobie prawo do aborcji - obalam w nim mity o legal-
ności tego zabiegu, podaję przykłady wykorzystania tego tematu 
w potyczkach politycznych, a historycznie sięgam aż do począt-
ków XIX wieku. Praca nad tym odcinkiem była wyczerpująca ze 
względu na jego problematykę, ale również ze względu na to, że 
cały proces tworzenia podcastu był dla mnie  nowością. Dlatego 
traktuję go jako swoisty prezent, dla innych, ale i dla siebie, wła-
śnie z okazji Dnia Kobiet. 

Anna Burek: Odcinki Twojego podcastu “Chemia z Nie-
miec” to około czterdziestominutowe materiały, ale po wy-
słuchaniu pierwszego miałam wrażenie, że ukończyłam 
roczny kurs tematyczny - jak wygląda przygotowanie do ta-
kiego nagrania?

Patrycja Lema: To zabawne, bo rzeczywiście wiele osób, któ-
re poprosiłam o feedback na temat mojego podcastu, przyznało, 
że jest naszpikowany informacjami. Dlatego to takie ważne, by 
materiał miał jasną narrację i był oparty o wcześniej wypraco-
wany scenariusz. Przede wszystkim zaczynam od wyboru tema-
tu - chciałabym, by materiały były poświęcone ogólnie krajom 
niemieckojęzycznym i tego, co mimo swojej oczywistości, jest 
nieraz źle interpretowane lub pomijane w dyskusjach o Szwaj-
carii, Austrii i Niemczech. Oczywistym jest, że chętniej zabieram 
się za pracę nad tym, co osobiście mnie interesuje, dlatego czas 
poświęcony na research jest bardzo rożny - o Mahlzeit w Niem-
czech pewnie mogłabym mówić z marszu, ale już o koloniach 
niemieckich i ich braku obecności w powszechnej świadomości - 
nie opowiem rzetelnie bez uprzedniego przygotowania. Przecież 

nie wiem wszystkiego na każdy temat, co więcej - są tematy, 
których nie chcę zgłębiać. Wagę problemu wstępnie wybranego 
przeze mnie oceniam też na podstawie rozmów z innymi: z są-
siadami o nazwie naszej berlińskiej okolicy tj. Afrikanisches Vier-
tel, a z kobietami w Polsce i Niemczech - o dostępie do aborcji. 
Po wielogodzinnym researchu, staram się nakreślić sobie ramy 
nagrania - zwykle wychodzi z tego całkiem niezły felieton, który 
wysyłam do zaufanych osób, by usłyszeć, czy mój plan narra-
cji jest jasny. Następnie siadam, obłożona poduchami i kocami 
w celu eliminacji pogłosu i echa, do mikrofonu. Nagrany materiał 
wymaga jeszcze montażu i można puszczać go w świat. Począt-
kowo chciałam, by wszystko było idealne, nałożyłam na siebie 
ogromną presję, wycinałam z materiału wszelkie zająknięcia czy 
nawet odgłosy przełykania śliny! Jestem perfekcjonistką, więc to 
dla mnie dość stresujące przedsięwzięcie, jednak odzew, któ-
ry do tej pory dostaję, jest bardzo pozytywny - to motywuje do 
działania. 

Anna Burek: Gdzie, jak często i o czym można słuchać 
Twoich nagrań?

 
Patrycja Lema: Podcast ukazuje się już na największych plat-

formach z tego typu mediami, tj. Spotify, Apple Podcast, Google 
Podcasty, a wkrótce też pojawi się w kolejnych miejscach. Pla-
nuję publikować nowy materiał co dwa tygodnie, a o wszystkich 
nowościach, pracach nad materiałami, informuję na Instagramie 
oraz na Facebooku - nazwa kont w obu mediach to @chemia-
zniemiecpodcast. Łatwo tam ze mną nawiązać kontakt, podzielić 
się opinią, podrzucić pomysł na odcinek czy zwyczajnie wymie-
nić się doświadczeniami, do czego serdecznie zachęcam. 

Anna Burek

Pamiętasz te koszmary? Tłok przy wejściu 
do klasy, przepychanie się łokciami, szturcha-
nie plecakami, zaczynający się wraz z dzwon-
kiem wyścig z czasem i znajomymi z klasy, by  
na czas strategicznie dotrzeć do najdalszych 

rzędów, ukryć się za wyższą koleżanką na matematyce, kolegą 
kujonem na historii. Odwieczny stres towarzyszący końcówce 
pięciominutowej przerwy - by przypadkiem się nie potknąć na 
ostatnim schodku łącznika, nie zapatrzeć na ładną koleżankę 
z równoległego rocznika, nie żuć za długo buły z żółtym serem, 
nie myć zbyt dokładnie rąk. 

Bo kto gapa, ten wiadomo - ląduje w pierwszej ławce, zupeł-
nie na widoku - niczym nieosłonięty, blisko, za blisko, tak blisko, 
że czuje na policzku papierosowy oddech belferki. W panice, 
licząc na/ modląc się o cud, zwiesza głowę aż po kolana, szu-
kając zeszytu zdecydowanie zbyt długo, wpatrując się w wyryte 
w ławce życiowe mądrości poprzednich pokoleń maltretowanych 
w szkolnej ławie, zastanawiając się, czemu na boga wkuł je na 
pamięć zamiast stepów akermańskich. Byle nie złapać kontaktu 
wzrokowego z katem, byle się schować, usunąć z pola widze-
nia, zniknąć. Czasem działa. Oby jak najdłużej. Jednak, kiedy 
przy każdym nazwisku w dzienniku pręży się dumna piąteczka, 
powoli topią się szanse na umknięcie uwadze nauczycielki. Na 
kogo pada, na tego bęc. I nie pomaga bycie niewidzialnym. 

A więc to dziś. Cholerne wezwanie do tablicy. Wiedziałeś, że 
nadejdzie, wiedziałaś, że nie da się tak lecieć na “może się uda” 
bez końca. I to właśnie dziś dopada Cię nieszczęsne pytanie. 
Tym razem nikt nikt nie pyta, kto chętny. Wszystkie nieprzygoto-
wania już wykorzystane. Ojciec nie wypisał zwolnienia, a mama 
nie nabrała się na ból brzucha. Nic nie pomoże, nie pozwoli 
uniknąć odpowiedzi. Trudne pytania zostaną postawione, a czas 
na odpowiedź, choć i tak łaskawie wydłużony, już zaczął ucie-
kać i pędzi w myśl jakichś fizycznych praw, których do końca 
nie opanowałeś.

Zaciskasz pięści, stajesz przed tablicą i słyszysz to najtrud-
niejsze z pytań. To, którego boisz się całe życie. To, którego nie 
życzysz usłyszeć nikomu. To, na które ponoć nikt nie zna odpo-
wiedzi, ale jednak inni dostali przynajmniej tróję. A Ty? Nieprzy-
gotowany! Liczysz, na to, że nikt nie zauważy! Przecież to sen, 

może jak mocniej się postarasz, silniej zaciśniesz oczy, może 
znikniesz? Ściskasz spocone dłonie, a kreda kruszy się mię-
dzy palcami, pot ścieka Ci po plecach, a w gardle przeciwnie 
- zaschło jak po życiówce. Gratulacje - wygrałeś pytanie za sto 
punktów, dotarłeś do mety, to Twój moment. Być albo nie być. 
Na zaliczenie wystarczy wskazać słuszność zdania:

- Kto Ty jesteś? Polak mały?

I choć początkowo utwierdzasz się w przekonaniu, że to sen, 
bo przecież haha, co za żart, tak się stresujesz jakimś durnym 
wierszykiem, przecież wbito Ci go głowy zanim potrafiłeś zapi-
sać swoje imię, każdy zna ciąg dalszy, każdy zna odpowiedź, 
to coś tu nie gra. Szczypanie się w ramię nie pomaga, rozglą-
danie na boki również nie, sen się nie rozmywa, nie kończy, 
nie ulatnia wraz z pierwszym spojrzeniem w okno po przebu-
dzeniu. To nie matma, polak czy historia. Nie podstawówka, 
liceum czy studia. Nie senna mara czy nocne marzenie.

To tu i teraz. Wzywany jesteś do tablicy. Jesteś dorosły. Nie-
ważne, jakbyś się starał, wiesz już, że nie znikniesz. Nikt też Ci 
nie podpowie. Nikt nie pokiwa głową z uznaniem, gdy powtó-
rzysz za wszystkimi wyświechtaną odpowiedź. Przebimbałeś 
czas na naukę, zmarnowałeś lata na unikanie tego pytania, 
aż dotarłeś do momentu, w którym końcówka przedszkolnego 
wierszyka, choć znasz ją na pamięć, nie przechodzi Ci przez 
gardło, a lepszej, cóż… czyżbyś nie miał?

Hej Ty. Kto Ty jesteś? Wiesz, że nazywają Cię tu niewidzial-
nym? Wiesz, że choć budzisz się  co rano w berlińskiej rze-
czywistości, z berlińskiej wypłaty kupujesz berlińskie kebaby, 
płacisz  berliński czynsz i tutejsze podatki, jeździsz na rowerze 
jak każdy i pijesz club mate jak wszyscy, to mówią o Tobie nie-
widoczny? Wiesz, że choć opanowałeś niemiecki do perfekcji, 
pracujesz po angielsku, a dziecko wychowujesz w dwóch języ-
kach, to i tak Cię nie słychać? Tak bardzo się starałeś, wszyscy 
staraliśmy się z Tobą, że w końcu Ci się udało. Nie ma Cię, nie 
istniejesz. Nie widać Cię na ulicach, nie słychać w urzędach, 
nie widać Cię na spotkaniach kulturalnych, nie słychać w de-
batach. Jesteś “unsichtbar”. Twoje senne marzenie o znika-
niu stało się realnym koszmarem. Zła wiadomość jest taka, że 
w berlińskiej rzeczywistości Cię nie ma. Dobra? Dwóje można 
poprawiać. Ale przyłożyć trzeba się solidnie, a naukę zacząć 
od już!

 Anna Burek

FELIETON
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Monika Kozub robi sesje buduarowe nie zawodowym mo-

delkom, a zwykłym kobietom. Zdjęcia powstające w ramach 
projektu Berlin Boudoir mają pomóc kobietom lepiej poczuć 
się we własnej skórze. Z berlińską fotografką i podcasterką 
o fotografii buduarowej i o tym, czy kobiety zmienią świat, 
rozmawia Maciej Wiśniewski.

Zanim zaczniemy rozmawiać o Twojej fotografii, wyjaśnij-
my, czym są sesje buduarowe?

To typ fotografii, który staje się coraz bardziej popularny. Kon-
centruje się głównie na zdjęciach kobiet, które są albo nagie, 
albo w bieliźnie, chociaż jest też odmiana zwana dla zabawy 
duduarem, czyli dla panów.

Bardziej się to kojarzy z Playboyem niż z feminizmem…

Moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby kobiety czuły się 
swobodnie ze swoją seksualnością, były blisko swojej sfery ero-
tycznej. Zdjęcia buduarowe pozwalają im zatrzymać się na chwi-
lę, odetchnąć od codziennego kołowrotka, pomyśleć, że ciało 
służy nie tylko do wykonywania określonych zadań. Kobiety są 
przecież i matkami, i gospodyniami domowymi, zarabiają pienią-
dze. W sesji buduarowej kobieta przypomina sobie, że ciało jest 
też źródłem przyjemności, może skupić się na swoim ciele.

Jak to się stało, że zajęłaś się sesjami buduarowymi?

W ramach mojej działalności fotograficznej w Berlinie świad-
czyłam usługi dla Airbnb Experiences. Spotykałam tam kobiety 
z całego świata, które przychodziły do mnie, żebym zrobiła im 
profesjonalną sesję zdjęciową jako turystkom w Berlinie. Pod-
czas rozmów z nimi widziałam, że z jednej strony są to kobiety, 
które wyglądały zjawiskowo, a z drugiej większość z nich była 
zakompleksiona. Uważały, że są albo za grube, albo mogłyby 
mieć lepsze włosy czy większy biust. Większość kobiet niestety 
wychowywała się w kulturze, która im mówiła, że niezależnie od 
tego, jak wyglądają, zawsze będzie coś nie tak. Dzięki rozmo-
wom z nimi zorientowałam się, że mogę wykorzystać swoje do-
świadczenie jako kobiety, która sama przeszła proces oswajania 
się ze swoją cielesnością i połączyć je z faktem, że jako fotograf 
mam narzędzie, by pokazać kobietom, że nie muszą nic w sobie 
zmieniać, żeby wglądać zjawiskowo na zdjęciach.

Taka sesja wymaga odwagi. Miałaś wiele chętnych do ta-
kich sesji?

Zaczęłam od siebie. Wcieliłam się w rolę modelki, żeby spraw-

„MOJĄ MISJĄ JEST POKAZAĆ 
KOBIETOM, ŻE SĄ PIĘKNE”

Monika Kozub / foto: Daniel S. Roden

dzić, czy pozy i ujęcia, które mam w głowie, są możliwe do wyko-
nania przez nieprofesjonalne modelki. Wiedziałam od początku, 
że chcę kierować ten projekt do kobiet, które są niewidoczne w 
reklamach, filmach, którym wydaje się, że nie są wystarczająco 
piękne, żeby zostać modelką. Moją misją jest pokazanie im, że 
owszem, są piękne. Zaczęło się ode mnie, potem były moje zna-
jome, aż w końcu zaczęły się zgłaszać inne kobiety.

Jakie są to kobiety? 

Całe spektrum. Są wśród nich te, które są na pewnym etapie 
przebudzenia, wiedzą, że chciałyby przestać się nie lubić, ale 
ciągle jeszcze coś im w nich nie gra. Są też takie, które chcą 
wziąć udział w sesji, żeby zmienić myślenie o sobie. Dostaje od 
nich wiele wzruszających wiadomości.

Rozmawiasz ze swoimi modelkami?

O tak. Zdjęcia nie są dla mnie celem samym w sobie. Sesja 
jest po to, żeby kobieta mogła pobyć ze sobą, skupić się na tym, 
co lubi w swoim ciele. Zresztą często zaczynam sesję od tego 
pytania.

To bardziej jak u psychologa niż u fotografa…

Nigdy nie aspirowałam do tego, żeby uznać moje sesje za se-
sje terapeutyczne, bo nie mam do tego przygotowania, ale wiem, 
że to może być pomocne. Zawsze zaczynam od rozmowy, bo 
chcę kobiety poznać, wyjaśnić im, dlaczego to robię, skąd się 
wzięłam, to naturalne. Mówię też kobietom, że to one decydują 
o tym, do jakiego stopnia chcą się rozebrać, żeby czuć się kom-
fortowo. Niektóre dopiero w trakcie sesji decydują, że chcą mieć 
nagie zdjęcia, mimo że wcześniej o tym nie myślały.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią?

Pochodzę z Krakowa, z rodziny architektów. Zarówno mój 
dziadek jak i tata byli zapalonymi fotografami. Pierwszy analogo-
wy aparat dostałam, gdy miałam 8 lat. Na tyle mnie to wciągnęło, 
że niedługo potem tata kupił mi aparat Minolta, który pozwalał mi 
fotografować detale architektoniczne. To był mój pierwszy zaką-
tek fotografii.

Dziewczynki w tym wieku wolą raczej stać przed obiekty-
wem. Nie ciągnęło Cię, żeby zostać modelką?

Jako dziecko w latach 90. patrzyłam na zdjęcia Claudii Schiffer 
i myślałam: o, ta to ma życie, ale z drugiej strony czułam, że 
taka modelka jest jednak pasywna, bo to fotograf decyduje, jak 
zostanie zapamiętana przez zdjęcie, które zrobi. A ja chciałam 
być aktywna.

No i poszłaś w tym kierunku. Ukończyłaś fotografię.

Tak, chociaż nie było to dla mnie od początku takie oczywiste. 
Ukończyłam grafikę na ASP w Krakowie. Trafiłam tam do stu-
dia fotografii prowadzonego przez prof. Agatę Pankiewicz, która 
zmieniła moje myślenie o fotografii, pokazała mi, że może być 
ona sposobem na wyrażanie siebie i opowiadanie o świecie w 
dużo większym stopniu, niż mi się wydawało.

Twoja droga do Berlina prowadziła przez całą Europę. 
Mieszkałaś w Amsterdamie, wcześniej w Lizbonie. Do stoli-
cy Niemiec trafiłaś 3 lata temu. Jak Ci się tu podoba?

Bardzo. Berlin pomógł mi w stworzeniu projektu Berlin Boudoir. 
Pochodzę z Polski, gdzie widać kult “dobrze zrobionej kobiety”, 
takiej, która ma zadbane włosy, paznokcie, makijaż, ubrania. To 
oczywiście nie jest wymuszone, ale “tak wypada”. Sama temu 
ulegałam. Kiedy przyjechałam do Berlina, poczułam, że tu jest 
większa swoboda, większe zrozumienie, że wygląd kobiety to jej 
własna decyzja. Dominuje myślenie, że nagość jest naturalna, 
nie jest czymś, czego należy się wstydzić.

Co z projektem Berlin Boudoir w czasie pandemii?

Jest w zawieszeniu, chociaż w zeszłe wakacje, kiedy chwilowo 
było lepiej, robiłam sesje w plenerze. Sesje w studio byłyby zbyt 
niebezpieczne ze względów zdrowotnych. Z nadzieją czekam na 
lato.
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NIE STRASZMY DZIECKA 
DENTYSTĄ  

„Nie tylko umiejętność leczenia zębów, ale też znajomość 
psychologii dziecięcej pomaga mi w wykonywaniu tej pracy. 
Dentysta powinien potrafić rozmawiać zarówno z dzieckiem, 
jak i z jego rodzicami” – mówi Aleksandra Wachtel, berlińska 
dentystka dziecięca, z którą rozmawia Tomasz Kycia.

Czy jako dziecko bała się Pani chodzić do dentysty?

Nie, nie miałam z tym żadnych problemów. Rodzice dbali, że-
bym chodziła regularnie do dentysty. W wizytach towarzyszył mi 
zawsze tato. Nie mam żadnej traumy, co więcej, już w podsta-
wówce marzyłam, żeby zostać dentystką.

Kiedy powinniśmy zacząć chodzić z dzieckiem do stoma-
tologa?

Pierwsza wizyta powinna nastąpić wraz z pojawieniem się 
mlecznych zębów, czyli najpóźniej do 3 roku życia dziecka. To 
wizyta instruktażowa, na której rodzice dowiedzą się, jak dbać o 
zęby pociechy. Kolejne spotkanie to kluczowa wizyta adaptacyj-
na, która powinna nastąpić ok. 3 roku życia dziecka. Pacjent jest 
już wtedy w stanie świadomie współpracować z dentystą.

Czy dentysta musi mieć specjalne podejście do małego 
pacjenta?

Dziecko to wyjątkowy i wymagający pacjent. Zadaniem den-
tysty jest wprowadzenie go w świat gabinetu dentystycznego w 
lekki i przyjemny sposób. Ja osobiście opisuję urządzenia w ga-
binecie, używając słownictwa, które dziecko zrozumie, na przy-
kład lampa to słońce, wiertło to pszczółka, a fotel dentystyczny to 
winda. Pokazuję, jak to działa, a na koniec wykonuję daną czyn-
ność, współpracując z dzieckiem. Współpracuję też z rodzicami.

Czy jest jakaś specjalna naukowa metoda postępowania 
z dziećmi, czy też każdy dentysta musi ją sobie sam wypra-
cować?

Myślę, że każdy indywidualnie pracuje nad takimi metodami. 
Ja na przykład oprócz szkoleń merytorycznych zrobiłam szko-
lenie z psychologii dziecięcej, żeby wiedzieć, jak rozmawiać z 
dziećmi, ale i z rodzicami.

MARZYMY, ŻEBY WRÓCIĆ 
NA BOISKO  

Sekcja piłki nożnej berlińskiego klubu FC Polonia odnosi-
ła w ostatnich latach duże sukcesy, ale wszystko zatrzyma-
ło się przez pandemię. „Widzimy małe światło w tunelu, bo 
na boisko wracają najmłodsi” – mówią Rafał Kwak i Radek 
Singer, prezes i wiceprezes klubu sportowego FC Polonia 
Berlin w rozmowie z Adamem Gusowskim.

Po miesiącach przerwy w działalności wszystkich klubo-
wych sekcji na boisko wracają juniorzy piłki nożnej. Czy to 
jakieś światełko w tunelu?

Jest to małe światełko w tunelu. Roczniki 2011-2015 już teraz 
mogą biegać po boisku. Chociaż nie jest to łatwe, bo treningi 
odbywają się w dużym reżimie sanitarnym. Juniorzy nie mogą 
korzystać z szatni, prysznica, nie mają możliwości skorzystania 
z toalety.

Aleksandra Wachtel / foto: RBB/ Kycia

Jakie są najbardziej radosne chwile w Pani pracy, a które 
są trudne?

Te radosne momenty są wtedy, kiedy widzę uśmiech na twa-
rzy dziecka po zakończonym zabiegu, kiedy patrzę, jak dumne 
dziecko biegnie do mamy i pokazuje jej plombę. Albo jak pyta 
rodziców, kiedy znowu do mnie przyjdzie. Trudne momenty zda-
rzają się rzadziej i dotyczą raczej rodziców, którzy sami mają złe 
doświadczenia z dentystą, boją się wizyt u stomatologa i prze-
rzucają ten strach na dziecko. Dziecka nie powinno się straszyć 
dentystą, mówić np.: jeśli nie będziesz mył zębów, pójdziesz do 
dentysty. Bo wtedy dziecko będzie wiązać z tą wizytą lęk, że 
mimo wszystko będzie je to bolało.

Pamięta Pani swojego pierwszego pacjenta?

Oczywiście. Był to czteroletni chłopczyk, a ja miałam do wypeł-
nienia najmniejszą dziurką na świecie. Byłam tym bardzo zde-
nerwowana, więc wszystko trwało zamiast kwadransa – godzinę. 
Miałam jednak szczęście, dziecko było cierpliwe, a mama mnie 
wspierała.

Jak zachęcić rodziców i dzieci do wizyty u dentysty dzie-
cięcego?

Nie powinno się przychodzić pierwszy raz z dzieckiem do den-
tysty dopiero wtedy, kiedy coś boli, bo mały pacjent czuje się 
wtedy niekomfortowo, nie ma możliwości adaptacji. Im wcześniej 
rodzice wybiorą się z dzieckiem do stomatologa, tym szybciej 
dziecko przyzwyczai się do wizyt i będzie chętnie chodziło do 
dentysty.

Dziękuję za rozmowę

Twoim nowym pomysłem powiązanym z Berlin Boudoir 
jest podcast: Boudoir Talk, do którego zapraszasz...

…zwykłe-niezwykłe kobiety. Kiedy zaczęłam robić sesje budu-
arowe, zaczynałam je od rozmów, które były często niesamowi-
te. Podczas lockdownu pomyślałam, że może jest to najlepszy 
czas, żebym mogła takie rozmowy nagrywać i dzielić się nimi z 
innymi kobietami. I o ile podcasty są coraz bardziej popularne, to 
niewiele z nich mówi wprost o ciałopozytywności. Ponadto są to 
często podcasty, do których zaprasza się celebrytów bądź eks-
pertów. A ja chciałam porozmawiać z kobietami, które poznałam 
podczas sesji albo przez znajomych znajomych. Odkryłam ener-
gię płynącą z tego, że poznałam czyjąś historię. Ona nie musi 
być niesamowita. Każda z kobiet ma niezwykłą-zwykłą historię 
za sobą. To dlatego stworzyłam ten podcast.

Podejrzewam, że nie są Ci obojętne sprawy kobiet także 
w Polsce, sprawy, o które walczy m.in. Strajk Kobiet. Czy Ty 
też jesteś wkurzona?

Tak, byłam na manifestacji w Berlinie i była to pierwsza mani-
festacja w moim życiu. Tłum wywołuje we mnie zawsze uczucie 
niepokoju, ale po tym, co wydarzyło się w październiku, poczu-
łam, że chcę tam stać i moją obecnością wyrazić sprzeciw.

Wierzysz, że kobiety zmienią Polskę?

Myślę, że tak. Mam nadzieję, że dziadersi zostaną przegłoso-
wani.

Dziękuję za rozmowę
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COSMO – Radio po polsku to jedyne w swoim rodzaju spo-
tkanie z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnow-
sza polska muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, pu-
blicystami, ludźmi tworzącymi polską kulturę w Niemczech.

Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język 
polski. Zasięgamy porad u polskich i niemieckich eksper-
tów w sprawach, które Państwa interesują. Podpowiadamy, 
jakich słuchać płyt, jakie czytać książki, gdzie bywać, by 
spotkać się z polską kulturą w Berlinie i innych regionach 
Niemiec. Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.

Audycje prowadzą: Monika Sędzierska, Adam Gusowski, To-
masz Kycia i Maciej Wiśniewski.

Radio COSMO po polsku

o godz. 15.15 FacebookLive: 
KORONAWIRUS W NIEMCZECH

o godz. 18.00 livestream w Internecie i na smartfonach w apli-
kacji WDR

o godz. 22.00 na antenie radia COSMO
oraz online i na facebooku

O KŁOPOTACH RODZINNYCH 
ŁATWIEJ MÓWIĆ PO POLSKU 
Trudna sytuacja rodzinna, konieczność kontaktu z pra-

cownikami socjalnymi lub sądowymi i dziecko, które w 
domu mówi po polsku. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? 
Z dr Anną Mróz, językoznawczynią i ekspertką do spraw 
dwujęzyczności, rozmawia Monika Sędzierska.

Czy często spotyka się Pani z pytaniami rodziców doty-
czącymi dwujęzyczności w aspekcie prawnym?

Tak, czasami rodzice zwracają się do mnie z pytaniem o możli-

wą linię argumentacji na rzecz dwujęzyczności w przypadku roz-
wodu, kontaktów z kuratorem sądowym, asystentem rodzinnym, 
urzędem do spraw dzieci i młodzieży czy też opieką społeczną.

Jakie to mogą być sytuacje, w których dwujęzyczność 
dzieci odgrywa dużą rolę?

Chodzi mi głównie o sytuację dzieci w rodzinach, w których 
mówi się w języku pochodzenia, czyli w języku polskim. Kiedy 
dzieci są przesłuchiwane przez pracownika socjalnego czy są-
dowego, który ma ocenić odbiór sytuacji rodzinnej przez dzieci, 
najlepsza byłaby możliwość komunikacji w języku rodzimym. To 
w nim dziecko przeżywa sytuacje rodzinne, w nim zakorzenio-
ne są jego uczucia, emocje i rytm dnia, sytuacje komunikacyjne, 
dlatego posługiwanie się językiem przeżyć rodzinnych podczas 
rozmowy z asystentem czy kuratorem byłoby ważne. Ważne jest 
też, żeby po takim spotkaniu dziecko miało szansę “przerobie-
nia” emocji w rozmowie z rodzicami, żeby rozładować napięcie, 
porozmawiać o tym, co było dla niego trudne. Kolejnym aspek-
tem jest sfera skojarzeń negatywnych z językiem otoczenia. Jeśli 
ta sytuacja była dla dziecka trudna i stresująca, to mogłoby się 
to przenieść na sferę kontaktów z językiem niemieckim, sprawić, 
że dziecko będzie kojarzyć ten język z dramatyczną sytuacją 
rodzinną, co może prowadzić w skrajnych przypadkach nawet 
do zaburzenia lękowego, jakim jest mutyzm wybiórczy, czyli nie-
możność mówienia w sytuacjach oficjalnych. W języku polskim 
dziecku będzie dużo łatwej “przerobić” emocje.

Co mogłaby Pani poradzić rodzicom, którzy wychowują 
dzieci w języku rodzimym, a są zmuszeni do kontaktu z pań-
stwową instytucją w Niemczech?

Można np. złożyć wniosek do instytucji o postaranie się o oso-
bę polskojęzyczną. Takich osób nie jest może w Berlinie wiele, 
ale są i myślę, że warto uświadamiać instytucjom, że to ma zna-
czenie, jest ważne dla rozwoju emocjonalnego dzieci ze względu 
na przetwarzanie emocji związanych z trudną sytuacją rodzinną. 
Chciałabym zaapelować do pracowników sądów, pracowników 
socjalnych, urzędu do spraw dzieci i młodzieży, psychologów, 
lekarzy, wychowawców przedszkolnych i nauczycieli, żeby byli 
świadomi swojego potencjału języka pochodzenia również na 
rynku pracy i w bezpośrednich kontaktach z dziećmi. To ogrom-
ny zasób, warto uświadamiać go pracodawcom, podkreślać te 
kompetencje. W przypadku kontaktów z dziećmi są one na wagę 
złota.

Dziękuję za rozmowę.

Jak wyglądała atmosfera na pierwszym treningu? 

Dla dzieci nie było to łatwe, bo nie widziały trenerów od 3 mie-
sięcy. Taka kilkumiesięczna przerwa powoduje, że muszą się od 
nowa do wszystkiego przyzwyczajać, a rodzice nie mogą im w 
tym – ze względów sanitarnych – towarzyszyć. Ten powrót jest 
związany z mnóstwem pracy, motywacją ze strony trenerów. 
Cała machina nagle rusza, ale dzieje się to powoli.

Jak członkowie FC Polonia Berlin radzą sobie z sytuacją 
pandemiczną?

Nie jest łatwo. Najgorzej mają zawodnicy sportów uprawianych 
na halach, takich jak piłka ręczna, siatkówka, zumba. Tutaj nic 
się nie dzieje od października. Inne kluby zresztą zmagają się z 
podobnymi problemami. Machinę trzeba rozbujać od nowa.

Jak się do tego przygotowujecie? 

Każdy piłkarz biega, jeździ rowerem, uprawia sporty, któ-
re pozwalają mu zachować dobrą formę. Trenerzy piłki nożnej 
seniorskiej mają kontakt ze swoją drużyną, podobnie jak w ju-
niorach starszych, ale nie jest to taki kontakt jak podczas zajęć 
sportowych. Zresztą podstawą naszego klubu jest, oprócz zajęć 
sportowych, to, że się znamy i przyjaźnimy. Ludzie na tyle, na ile 
mogą, spotykają się ze sobą i ta baza, jaką jest przyjaźń będzie 
ich motywować do powrotu na boisko. A potem nie trzeba już nic 
więcej robić, tylko trenować.

Życzę więc szybkiego powrotu na boisko i udanego se-
zonu.

FC Polonia / foto: RBB/Gusowski

dr Anna Mróz / foto: RBB / Sędzierska
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DLACZEGO MOJE DZIECKO 
NIE JEST SPOKOJNE, CZYLI 
O NADPOBUDLIWOWOŚCI 
I ADHD U DZIECKA

W mojej pracy z najmłodszymi pacjentami najczę-
ściej spotykam się z zaburzeniem ADHD – Zespół 
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. 

Z uwagi na skalę rozpowszechnienia tego zjawiska w niniej-
szym artykule przybliżę najważniejsze fakty i sposób leczenia. 
Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które przejawia brak koncentracji, 
nadruchliwość i impulsywność, tym bardziej zapraszam Cię do 
zapoznania się z treścią artykułu. Bowiem, nieleczone ADHD 
u dzieci prowadzi do słabszych wyników i braku sukcesów zarów-
no w życiu szkolnym, zawodowym jak i towarzyskim. Zwiększa 
również ryzyko wystąpienia w przyszłości depresji czy poważ-
nych zaburzeń zachowania i uzależnienia od używek. Dlatego 
też ADHD należy leczyć.

CZYM JEST ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD) wg Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego (DSM-IV), czy też zespół hiperkinetyczny wg Między-
narodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia 
(ICD-10) jest najczęściej występującym i bardzo dobrze opisanym 
zaburzeniem neurorozwojowym okresu dzieciństwa. Ocenia się, 
że częstość występowania ADHD na świecie wynosi u dzieci od 
3% do 9%. Rozpoznanie owego zespołu ocenia się na podstawie 
określonych kryteriów. Objawy ADHD muszą dotyczyć nadruchli-
wości, impulsywności i zaburzeń koncentracji uwagi. Występują 
one przed 7 rokiem życia i powinny być obecne w przynajmniej 
dwóch różnych środowiskach (najczęściej ocenia się zachowanie 
dziecka w domu i środowisku przedszkolnym/szkolnym). Najczę-
ściej w kwalifikacji ADHD określa się, że dziecko nie jest wytrwa-
łe w swoich działaniach, szybko się nudzi nowym zajęciem czy 
zabawką, zaczyna wykonywanie kilku czynności naraz i żadnej 
z nich nie kończy.

OBJAWY

ADHD jest schorzeniem mającym charakterystyczne objawy. 
Aby je zdiagnozować objawy muszą utrzymywać się przez mini-
mum 6 miesięcy i w większym zakresie niż u innych dzieci. Doty-
czą one trzech głównych elementów: nadruchliwości, impulsyw-
ności i zaburzeń koncentracji uwagi. Każdy z tych objawów może 
u dzieci występować w różnym nasileniu.

Wyróżnia się trzy typy objawów:

1. Nadmierna ruchliwość, jak:
- ciągłe mówienie
- ciągłe przemieszczanie się, dotykanie i bawienie się wszyst-

kim co jest w zasięgu ręki i wzroku
- trudności z siedzeniem w miejscu, np. podczas posiłków, 

zajęć w grupie
- problemy z wykonaniem cichych, spokojnych zadań
- dzieci przejawiają nieustanny ruch

2. Nadmierna impulsywność, jak:
- duża niecierpliwość
- brak reakcji na uwagi opiekunów, okazywanie emocji bez 

zahamowań, podejmowanie działań bez względu na konse-
kwencje

- zniecierpliwienie podczas oczekiwania na upragnione rze-
czy lub swoją kolej podczas gier i zabaw

- częste przerywanie rozmów i działań innych osób

3. Nadmierny brak koncentracji jak:
- łatwe rozpraszanie się, brak koncentracji na szczegółach, 

zapominanie rzeczy, częste zmiany czynności z jednej na 
drugą

- nudzenie się zadaniem po zaledwie kilku minutach
- problemy z kończeniem lub oddawaniem prac domowych, 

związane z gubieniem rzeczy potrzebnych do ich wykonania,
- problemy z organizacją lub uczeniem się nowych rzeczy
- wydają się nie słuchać, kiedy się do nich mówi
- trudności z wypełnianiem instrukcji
- problemy z przetwarzaniem informacji tak szybko i dokład-

nie jak inni

PRZYCZYNY ADHD i CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

W latach 50-tych i 60-tych za przyczynę ADHD uważano mikro-
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Popularna była 
też teoria o zatruciu ołowiem i o negatywnym wpływie barwników 
i konserwantów dodawanych do żywności. Najnowsze badania 
jako przyczynę ADHD wskazują biologiczne czynniki. Uważa się, 
że 70-80% przypadków zespołu hiperkinetycznego ma uwarun-
kowania genetyczne, na skutek których dochodzi do nieprawidło-
wości w mózgu. Ponadto, ocenia się, że 80% dzieci z ADHD wy-
kazuje choroby współistniejące (trudności szkolne – u 26% dzieci 
i młodzieży z ADHD; zaburzenia lękowe i emocjonalne – u 31% 
dzieci z ADHD; depresja; tiki nerwowe). Jednocześnie aż u 50% 
dzieci z zespołem Tourette’a rozpoznaje się ADHD, a od 30 do 
76% dzieci z ADHD przejawia buntownicze zaburzenia zachowa-
nia.

ROZPOZNANIE ADHD

Rozpoznanie ADHD wymaga przeprowadzenia dokładnego 
wywiadu z rodzicami/opiekunami oraz psychologicznego badania 
dziecka w celu oceny między innymi możliwości intelektualnych, 
zdolności do koncentracji, zapamiętywania, kojarzenia, sprawno-
ści i koordynacji ruchowej i innych funkcji. Konieczne jest uzyska-
nie informacji o zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka od innych 
osób, które biorą udział w opiece nad nim: nauczycieli, wycho-
wawców w przedszkolu, członków dalszej rodziny. Z uwagi na 
złożoną specyfikację objawów ADHD należy wykluczyć inne pro-
blemy i zaburzenia psychiczne, które mogą powodować podobne 
objawy. Należy wykluczyć: upośledzenie umysłowe, problemy 
adaptacyjne wywołane stresującymi wydarzeniami lub nowymi 
sytuacjami w życiu dziecka, zaburzenia zachowania, zaburzenia 
lękowe, a także choroby somatyczne i neurologiczne, takie jak 
choroby tarczycy, problemy ze wzrokiem i słuchem, alergie, pa-
daczkę czy niepożądane działania stosowanych leków.

LECZENIE ADHD

Leczenie ADHD opiera się na stosowaniu różnych metod tera-
peutycznych i oddziaływań społecznych, uzupełnianych w razie 
konieczności podawaniem leków. W pierwszej kolejności zale-
cana jest psychoedukacja rodziców. W ramach psychoedukacji 
omawia się metody postępowania w przypadku niepożądanych 
zachowań oraz pomoc dziecku w radzeniu sobie z objawami (np. 
ustalenie dokładnego planu dnia, który zapobiegnie zapominaniu 
o obowiązkach, sposobów motywowania dziecka do systema-
tycznej nauki, znalezienie bezpiecznych form „rozładowania roz-
pierającej energii’ itp.). Takie sposoby radzenia sobie z objawami 
nazywa się interwencjami behawioralnymi.

W przypadku małych dzieci lub niezbyt nasilonych objawów 
psychoedukacja i systematycznie prowadzone interwencje beha-
wioralne mogą być wystarczające. W sytuacji nasilenia objawów 
ADHD, należy wprowadzić dodatkowe interwencje terapeutycz-
ne, takie jak: psychoterapia indywidualna lub grupowa dla dziec-
ka, terapia rodzinna, treningi umiejętności społecznych. W wy-
jątkowych przypadkach poza leczeniem terapeutycznym stosuje 
się farmakoterapię.

Warto podkreślić, że prawidłowa diagnoza przeprowadzona 
we współpracy psychologa i lekarza psychiatry, zapewnia zapla-
nowanie odpowiedniej dla dziecka i systematycznej strategii le-
czenia, umożliwiającej mu prawidłowe funkcjonowanie w domu, 
w szkole i w grupie rówieśniczej, a równocześnie odciążającej 
całą rodzinę.

Literatura:
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Me-

dycznego w Białymstoku; Samodzielna Pracownia Pedagogiki 
Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Bia-
łymstoku

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 mło-
dzieży.

www.psychologberlin.de/Facebook - psychologberlin
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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

Koszty podobne do cen w Polsce
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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 :

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

   

Pokaż swój najpiękniejszy uśmiech
Zahnarztpraxis Samtweiss 
Dr. med. dent. Agnieszka Ziolkowska 
Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)
www.zahnarztpraxis-samtweiss.de

Pn | Śr | Pt  9:00–16:00
Wt | Czw | 12:00–19:00

Telefon 030 433 80 20 
info@praxis-samtweiss.de
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Dr med. hab. Paweł Fidziński
SPECJALISTA NEUROLOG

Godziny otwarcia
Środa 14:30-18:30             
Czwartek 14:30-18:30            
Piątek 9-13 & 14-17 
oraz po uzgodnieniu

Kontakt
Baumschulenstr. 31, 12437 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 2000-377-17
E-Mail:   info@neurodoc-berlin.de

POLSKI NEUROLOG W BERLINIE
www.neurolog-berlin.de/polski

Gimnastyka

Fizykoterapia

Terapia Manualna

Fizjoterapia 
uroginekologiczna

Drenaż limfatyczny

Masaże

Terapia stawu 
skroniowo-żuchwowego

mgr Kornelia Mroczek
& Team zapraszają!
Wszystkie kasy
chorych i prywatnie

Tel. 030/797 460 16
info@physiolab-berlin.de
Barrierefreie Praxis

Również wizyty
domowe

Godz otwarcia:
Pon, WT, Czw:    8:00 - 13:00
    14:00 - 18:30
Śr, Pt:       8:00 - 13:00

FIZJOTERAPIA Physiotherapie-Praxis
»PHYSIOLAB«
Düppelstraße 39
12163 Berlin
     +      Rathaus Steglitz

DARMOWA PORADA !!!  Jesteś w ciąży? Zaplanowano już twoją operację  lub 
uległaś /łeś  wypadkowi ? Chorujesz  lub skierowano cię na rehabilitację ? Nie jesteś 
w stanie wykonać samodzielnie  codziennych czynności domowych  lub zająć sie 
dzieckiem ?  Czy wiesz ze koszty twojej pomocy domowej / opiekunki dla dziecka  
może przejąć twoja kasa chorych ? Jestemy uprawnieni do świadczenia tej usługi  
(rownież w j.polskim). Jesteśmy  tu dla ciebie i twojej rodziny. 

Masz pytania?
Zadzwoń : pn-pt 8: 00-16:00 Tel. 03023543442  Mobil: 015204363414 

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
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna

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

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

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

Eisenacher Str. 64, 10823 Berlin (Schöneberg)
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Domowa Stacja Opieki "Galerie"

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

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

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

GABINET 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

ZDROWIEZDROWIE

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

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ

Mobilna opieka w domu nad osobami starszymi i chorymi.
Poprzez naszą aktywizującą opiekę utrzymujemy i wspieramy istniejące zdolności 
psychiczne i �zyczne, aby jak najdłużej zachować Twoją niezależność. 
U nas jesteś w rękach empatycznego, zgodnego zespołu pomocnych ludzi, którzy 
rozumieją potrzeby człowieka w każdym wieku. Firma rozwija się prężnie od 20 lat 
(1991) i teraz zadbamy również chętnie i o Ciebie. 

Szanujemy Twoje życzenia i zwyczaje w kategoriach społecznych, kulturowych 
i religijnych. Zaufanie budują stale pielęgniarki i opiekunowie. Możesz się cieszyć 
na znajome twarze. Zadbamy o Ciebie. 
Obszar pracy: Neukölln-Treptow.

Nasza oferta:
• opieka medyczna: podawanie leków, insuliny, zmiana opatrunków, itp.                                       
• opieka zastępcza i rodzinna: usługi pielegnacyjne, sprzątanie, zakupy, itp.                                                                                                                                                                                                    
• organizacja: bezpłatnych środków pielęgnacyjnych jak rękawiczki, maski, itp.                                
• rekomendacja: sprawdzonych partnerów jak np. pielęgnacja stóp.                                
• pomoc: przy składaniu wniosków, porady dotyczące terminów MDK i pokrycia
   kosztów dopasowania łazienek i całych mieszkań pod seniorów. 

Być dobrze zadbanym - we własnych czterech ścianach do późnej starości!

Skontaktuj sie z nami teraz: 030-687 04 00 (09.00-15.00 Uhr)
Poznaj nas: Sonnenallee 102, 12045 Berlin
www.ahb-krankenp�ege.com
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OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

APS Haustechnik GmbH • remonty łazienek
USŁUGI  HYDRAULICZNE

• wymiana objektów sanitarnych
Eintragung:
Berliner Wasserbetriebe • instalacje grzewcze
NBB / GASAG

• instalacje wodno-kanalizacyjne

Tel.: 030-49081770 • układanie płytek i glazury
Mobil: 0160-1813587
E-Mail: apshaustechnik@gmail.com • drobne remonty i naprawy

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

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

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

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  

Wycena gratis!   Tel. 0177 1689892
TERMINOWO   •   SOLIDNIE   •   TANIO

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń

      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

USŁUGI MALARSKIE
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Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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.

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

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

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

Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia
mieszkań, kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw,
dachy, fasady, kostka brukowa. Wynajem busa. 
Tel.: 0151 29016283

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring, 
kreatyna). Agnieszka 0157 30430185, 0151 29016283

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

Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne 
i relaksacyjne. Tel.: 0163 7882447   
 
Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów, rzetelna praca, krótkie 
terminy, bezpłatna wycena, tel.: 0176 96383270

FRYZJERKA wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie,
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEX - rekonstrukcja
i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy WELLA.
Ola. Tel.: 0178 3476775

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy. Kafle, laminaty, 
w tym specjalizujemy się w klejeniu flizeliny na ścianach. Emil,  
tel.: 0152 11308510, 0178 4660919 lub Whatsapp: 0152 12150968

Majster złota rączka pomoże w rozwiązaniu każdego problemu 
w domu lub mieszkaniu. Tel.: 0177 1689892 Marek.

Naprawy: TV, audio, video, indukcje, mikrofale, roboty kuchenne, 
elektronika w pralkach i lodówkach. Również elektryka domowa 
i oświetlenie. Tel.: 0157 31622878, markowski-service.eu

Pranie narożników, kanap, dywanów i wykładzin. Dojazd do klienta 
na terenie Berlina i Brandeburgi.Tel.:+49 157 74539629, 
www.derputzbaer.de 

Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej 
z dojazdem do klienta. Mezoterapia igłowa, mikroigłowa (BB), 
wypełnianie zmarszczek,powiększanie ust, prophilo, botox (również 
nadpotliwość), nici liftingujące, AHA i inne. Wysoka jakość, promocyjne 
ceny. Tel. 0176 27398949
 
Makijaż permanentny, mezoterapia igłowa, modelowanie ust, 
pigmentacja skóry głowy. Tel.: 0163 8012379, www.permanent24.com

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.: 015163586743

Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwnymi. Meble 
na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na ścianę 
zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity, marmury 
i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne... w atrkcyjnej cenie.
Tel.: 0157 84556424, www.festti.de

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

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej. Jakość HD, 
wystarczy Smart TV i internet. Tel.: 0152 11474611

29 €/m – dla FIRM oraz osób GEWERBE (działalność gospodarcza,)
nielimitowane rozmowy na Niemcy do Polski i do krajów Unii, 
Internet, SMS teleberlin.de Inh. Teodor Mainka, tel.: 030 81868077, 
kom.: 0176 48207784

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

MONTAŻ ANTEN SAT – ustawianie anten – pomiary SAT DVB-T. 
Akcesoria (Anteny – uchwyty – kable – dekodery Polska TV). Serwis 
– Berlin i okolice. Tel. whatsaap Telegram Sygnal 0152 14849681 DE  
oraz 0048 733568191 PL

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

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

Opróżnianie mieszkań, profesjonalne opróżnianie mieszkań, 
piwnic, strychów, magazynów, ogrodów. Krótkie terminy, solidna praca, 
darmowa wycena. Przewóz mebli z punktu A do B. Tel.:0176 96538820

Rowery elektryczne - autoryzowany przedstawiciel marki Gazelle 
i inne. Sprzedaż, naprawa, wyposażenia rowerów i pojazdów 
elektrycznych Kołobrzeg. E-mail: roweryelektrycznedejer@onet.pl,  
FB roweryelektrycznedejer, tel.: +48 604506504, tel.: +49 1622993000

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

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

Co zapamiętał ze swojej niemieckiej przygo-
dy debiutant roku Bundesligi z 2003 roku? Czy 
legendarnemu trenerowi Chicago Bulls i Los 
Angeles Lakers, Philowi Jacksonowi, udało się 
powiedzieć „Szymon Szewczyk ze Szczecina?” 
Dowiemy się także, czy łatwo dostać autograf 
Michaela Jordana i powspominamy świętej pa-
mięci Adama Wójcika. 

Grzegorz Szklarczuk: Ponoć w rozmowie 
z Philem Jacksonem powiedział Pan od razu: 
„Jestem Szymon Szewczyk ze Szczecina.” 
Czy i dziś przywiązanie do rodzinnego mia-
sta jest dla Pana równie ważne? Bywa Pan 
w Szczecinie?

Szymon Szewczyk: Oczywiście, że tak, choć 
ostatni mecz w szczecińskich barwach rozegra-
łem ponad 20 lat temu. Tam mam znajomych, 
rodzinę, ukochaną babcię, która niebawem 
kończy 96 lat. Nie wyobrażam sobie powrotu do 
tego przepięknego miasta bez wizyty na babci-
nej jajecznicy. 

Z Philem Jacksonem była dłuższa histo-
ria. Trener miał zapisane na kartce moje imię 
i nazwisko, którego nijak nie umiał przeczytać. 
Powiedział, że to wszystko bardzo trudne do 
wypowiedzenia, a ja na to, że jakby zapytał 
skąd jestem i jak się nazywam odpowiedział-
bym: Szymon Szewczyk ze Szczecina. Jackson 
stwierdził tylko: Dobra, bierz tą piłkę i spadaj 
na boisko. Było sporo śmiechu, do dziś w ar-
chiwum prywatnym mam nasze wspólne zdję-
cie. Nie wyglądam na nim najlepiej, zmęczony 
po trzygodzinnym treningu, w samych spoden-
kach, na fotografii z legendą. Ale przynajmniej 
została pamiątka, nie tak jak ze spotkanym 
wcześniej Michaelem Jordanem. Przybiliśmy 
tylko piątkę, a ja godzinę później, jadąc autem 
na kolejny trening, pomyślałem: jak mogłeś, ani 
zdjęcia, ani autografu i to od gracza, dla które-
go wstawałeś o trzeciej, czwartej w nocy, żeby 
oglądać finały NBA. Dopiero po fakcie dotarło 
do mnie, co przegapiłem. 

Grzegorz Szklarczuk: U progu kariery wy-
brał Pan pierwszoligową Polpharmę zamiast 
ofert z ówczesnych gigantów jak Śląsk czy 
Anwil. Z perspektywy czasu – to była do-
bra decyzja?

Szymon Szewczyk: Do Polski ściągano 
wówczas mnóstwo zagranicznych koszykarzy, 
miałem propozycje z całej czołówki ligi, ale nie 
interesowało mnie samo podawanie ręczników. 
Naszpikowanie składów gwiazdami sprawiło, że 
trafiłbym na sam koniec rotacji, bez możliwości 
regularnej gry. Pierwszoligowa Polpharma za-
proponowała mi naprawdę dobre warunki. Wo-
lałem zrobić jeden krok do tyłu, by w kolejnym 
sezonie zrobić nawet trzy kroki naprzód. Tak też 
się stało, za rok w Niemczech zdobyłem nagro-
dę dla najlepszego debiutanta i MVP miesiąca 
maja, więc wyszło mi to na dobre. 

Grzegorz Szklarczuk: Przygodę w Niem-
czech zaczął Pan od gry dla rewelacji roz-
grywek 02/03 - drużyny Braunschweigu. By-
liście blisko wyeliminowania Alby w play-off, 
a indywidualnie osiągał Pan solidne staty-
styki. Jak wspomina Pan pierwszy rok gry za 
zachodnia granicą?

Rozmawiamy z koszykarzem GTK Gliwice, Szymonem Szewczykiem, wielo-
krotnym reprezentantem Polski, trzykrotnym drużynowym mistrzem kraju, 
występującym niegdyś w barwach Braunschweigu i berlińskiej ALBY. 

Szymon Szewczyk: Rzeczywiście byliśmy 
niezwykle blisko pokonania Alby, w meczu pro-
wadziliśmy do przerwy bodajże 15 punktami, 
a w całej serii do trzech zwycięstw przeważali-
śmy 2:1. Rozgrywamy bardzo dobre spotkanie, 
a cała hala zaczyna śpiewać „Finale, ooo, Fina-
le!”. W kolejnym roku reprezentowałem już klub 
z Berlina i rozmawiałem z chłopakami, którzy 
wspominali, że te śpiewy tak ich rozjuszyły, że 
na dwie ostatnie kwarty wyszli z nową motywa-
cją. Mieliśmy nawet problem z przeprowadze-
niem piłki na połowę rywala. Byli jak bestia, któ-
ra wyczuła krew, dorywa się do gardła i zagryza 
ofiarę. Niesamowity mecz. Niestety zakończony 
porażką. 

Grzegorz Szklarczuk: Później przyszedł 
wybór z 35 numerem w drafcie NBA i po-
tężny występ w Lidze Letniej. Jak postrze-
ga Pan dzisiaj zrezygnowanie z podpisania 
niegwarantowanej umowy z Bucks? Można 
też z pewnością żałować pysznych obiadów 
z polonijnej restauracji „Polonez” w Milwau-
kee. 

Szymon Szewczyk: Jest pewien niesmak 
po odrzuceniu niegwarantowanej umowy, ale 
trzeba pamiętać, że byłem wówczas zupełnie 
niedoświadczony w negocjacjach. Powiem tak, 
jestem tu gdzie jestem, sprawia mi to satysfak-
cję. Trzeba podążać za swoimi wyborami, albo 
idziesz w lewo, albo idziesz w prawo i nie po-
winieneś się zastanawiać później, czy to dobre 
czy złe. Oczywiście – trzeba wyciągać wnioski 
z nabytego doświadczenia. Ogółem jestem za-
dowolony ze swojej kariery, a restaurację „Polo-
nez” oczywiście pamiętam, szczególnie gołąbki, 
z sosem, powiedzmy, pomidorowym. Najważ-
niejsze, że można było zjeść polskie dania.  

Grzegorz Szklarczuk: Wywiad ukaże się 
w berlińskiej gazecie dla Polaków, stąd kilka 
pytań o miasto, z którym nie ma Pan chyba 
najlepszych wspomnień. Czemu wybrał Pan 
grę w stolicy Niemiec?

Szymon Szewczyk: Po pierwsze pozdra-
wiam całą Polonię w Niemczech, bardzo mi 
miło, że dostałem w ogóle propozycję udzie-
lenia takiego wywiadu. W Berlinie spędziłem 
dwa lata z trzyletniego kontraktu. To na pewno 
niesamowite miasto, które żyje 24 godziny na 
dobę, siedem dni w tygodniu, są w nim cudow-
ne miejsca, ale nie ze stolicą są związane moje 
najlepsze wspomnienia - to w Brunszwiku po-
znałem przyjaciół i znajomych, z którymi mam 
kontakt i do dziś, i ten czas przyćmiewa dwa lata 
w Berlinie. 

Grzegorz Szklarczuk: Patrząc na udzie-
lone wywiady i statystyki, Pana relacje ze 
szkoleniowcem i przynajmniej jednym z jego 
asystentów, delikatnie mówiąc, nie były naj-
lepsze…

Szymon Szewczyk: Polak w lidze niemiec-
kiej w tamtym czasie nie zawsze miał łatwo. 
Nie daję sobie w kaszę dmuchać, więc nie do 
końca pozwoliłem sobą kierować. Bierzecie 
mnie takiego jakim jestem - nie dam przerobić 
mojego indywidualnego stylu. Stąd moja fryzura 
a’la Denis Rodman. Pamiętam też artykuł z tam-
tego czasu opublikowany w niemieckiej prasie– 
„Szewczyk diabelnie dobry”. Taka była prawda. 

Grzegorz Szklarczuk: Co pozytywnego 
pamięta Pan z pobytu w Berlinie. Miejsce, 
historia, mecz?

Szymon Szewczyk: Z pewnością miejsca, 
jak muzea, zabytki, ale także Sony Center, 
dające okazję do zasmakowania amerykań-
skiego stylu życia – restauracji, filmów pusz-
czanych z oryginalnym dźwiękiem. Poza tym 
lubiłem możliwości miasta – zjeść coś smacz-
nego o drugiej w nocy – nie ma problemu. Nie 
ukrywam też, że ważna była bliskość Szczeci-

na, czasem po wieczornym treningu jechałem 
na kolację do domu. Półtorej godziny jazdy nie 
stanowiło problemu. Choć kiedyś na granicy 
sprawdzano czy przypadkiem nie szmugluję pa-
pierosów, ale mój jedyny ‘przemyt” polegał na 
wożeniu Kubusia - soku marchewkowego dla 
dzieci, który wówczas uwielbiałem. Co więcej 
w Rosji kontynuowałem ten proceder. 

Grzegorz Szklarczuk: Jako fan muzy-
ki techno i house brał Pan ponoć udział 
w Love Parade?

 
Szymon Szewczyk: Jasne, że tak, to był rok 

milenijny, 2000. Niesamowita sprawa, na pew-
no zapamiętam to wydarzenie do końca życia. 
Długo wówczas nie zabawiłem, ale dziś, gdyby 
nie pandemia, chętnie wróciłbym na muzyczne 
festiwale. 

Grzegorz Szklarczuk: Jak doszło do Pana 
spotkania z piłkarzem Arturem Wichniar-
kiem? Czy ta przyjaźń trwa do dziś?

Szymon Szewczyk: Nie kojarzę, jak dokład-
nie się poznaliśmy. Z Arturem nie mam dziś 
kontaktu, ale długo byliśmy dobrymi znajomy-
mi. Pamiętam jak odchodził z Herhty, zostając 
w niższej klasie rozgrywek królem strzelców. 
Dzięki niemu miałem okazję uczestniczyć 
w spotkaniach Herthy Berlin na Stadionie Olim-
pijskim w Berlinie, co zawsze było wielkim świę-
tem, serdecznie mu za taką możliwość dziękuję. 

Grzegorz Szklarczuk: Grając dla ALBY, 
mierzył się Pan między innymi ze Śląskiem 
Wrocław, w którego barwach grał świętej pa-
mięci Adam Wójcik. Pamięta Pan tamte me-
cze?

Szymon Szewczyk: Dobrze pamiętam ten 
mecz! Wyjazd z Albą do Wrocławia był dla mnie 
czymś niesamowitym. Na kolacje zamawiałem 
chłopakom u szefa kuchni polskie dania – pie-
rogi itp. Później miałem nawet z tego powodu 
problemy u kierownictwa: czemu ustalam menu 
zespołu. Wielu zawodników chwaliło jednak 
jedzenie i prosiło nawet o dokładkę na wynos. 
Pamiętam, że po przegranym meczu rozma-
wialiśmy z Adamem, z którym znaliśmy się już 
z reprezentacji. Ale wówczas Szymon i Jan  to 
były jeszcze dzieciaki w pampersach (Dzisiaj 
Jan Wójcik reprezentuje barwy Śląska, pano-
wie mieli nawet szansę zmierzyć się ze sobą 
w tym sezonie – Szewczyk zdobył 10 punktów, 
Wójcik 2 oczka – przypomnienie redakcji). Są to 
spotkania, do których często wracam pamięcią, 
człowiek uświadamia sobie, że niesie na swoich 
barkach kawał historii. Starając się poukładać 
sobie wspomnienia w głowie, zdaję sobie spra-
wę ile tych znajomości, meczów, dni, przejecha-
nych kilometrów, tak naprawdę było. Cieszę się, 
że przeżyłem tyle dobrych chwil. 

Grzegorz Szklarczuk: W dawnym wywia-
dzie zadano Panu pytanie: Załóżmy, że mamy 
2020 rok. Jak i gdzie siebie wtedy widzisz?, 
na które padła odpowiedź: - Jestem na ze-
braniu rodzicielskim, u mojej córki w szkole. 
Mamy 2021 i występuje Pan z powodzeniem 
w Gliwicach. Czy pojawiło się więcej czasu 
na zebrania?

Szymon Szewczyk: Mamy rok pandemiczny, 
ciężko cokolwiek planować, zebrania odbywa-
ją się online. Staram się być aktywny w życiu 
dzieci i prywatnie i sportowo. Mam nadzieję, że 
mój syn będzie miał okazję naprawić mój błąd 
i zrobić sobie zdjęcie z Jordanem. Z kolei córa, 
za co trzymam kciuki, zrobi karierę w siatków-
ce. Już dostała się do kadry, zadebiutowała 
szybciej niż swój ojciec, z czego jestem dum-
ny. Zdobyła nawet punkty, choć występuje jako 
rozgrywająca. Wierzę, że kiedyś zrobią piękne 
kariery, a Państwo, czytający ten wywiad, będą 
mogli zobaczyć ich w telewizji lub na parkiecie. 
Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Viel Glück!

Grzegorz Szklarczuk: Pozdrawiam i szcze-
rze życzę sukcesów, w życiu prywatnym i za-
wodowym. 

Grzegorz Szklarczuk

Nie daję sobie w kaszę dmuchać

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/
PZK_20140824_Koszalin_9920
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Pension - Spandau
Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka

Tel.: 0151-172-61-455 lub 0152-106-19-534

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 

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

Spotykamy się w sobotę, tj. 24.04.2021  o godz. 11:00 
przy Bramie Brandenburskiej.

Tiergarten należy do najstarszych ogrodów w Berlinie, a powstał w pierwszej połowie XVI 
wieku na terenach gęsto porośniętych lasami. W owym czasie tereny te należały do majątku 
Księcia Joachima I, a później do Księcia  Joachima II. Obaj używali go do polowań na zwie-
rzęta, które wcześniej były tam wypuszczane. Wielkiemu Księciu (1628-88) służył on również 
jeszcze do polowań, ale już za jego czasów zaczęły powstawać pierwsze aleje. 
Wraz z budową zamku królewskiego i zamku Charlottenburg, a dokładnie  za czasów Fry-
deryka I (1688-1713) park zmienił nieco swoje oblicze dzięki tworzonym alejom, które pełniły 
wtedy rolę promenad. W tym też czasie ogród ogrodzono i stał się on wówczas miejscem 
jedynie dla odpoczynku i spacerów. 
Tak naprawdę, to dopiero Fryderyk II zwany Wielkim (1740-1786) wraz ze swoim głównym 
architektem Knobelsdorfem uczynił z Tiergartenu prawdziwe dzieło sztuki. Do dzisiaj zacho-
wała się forma, wtedy ukształtowanego ogrodu. Wokół Großer Stern stworzono podwójne 
aleje udekorowane figurami, które Berlińczycy nazywali „kukłami”. W 7-etapach udało się 
Lenné przeobrazić ogród w latach 1833-40 w jasne, pełne światła przestrzenie wypełnione 
łąkami i ozdobnymi elementami.  Powstawały wtedy otwarte „zielone salony” i „gabinety”, wy-
dzielone żywopłotami i drzewami, przyozdobione rzeźbami, wazami, fontannami, klombami 
i ławami do siedzenia.
Z końcem wieku XVIII Tiergarten przejął rolę Parku Centralnego. Z czasem dołączono do 
niego Plac Królewski, Sieger Säule (1873), zamek Bellevue i kolejną wyspę Rousseau.
Po drugiej wojnie światowej Tiergarten wiele stracił na swojej świetności i różnorodności, lecz 
w ramach planu odbudowy oraz z okazji jubileuszu, 750 lat Berlina poczyniono bardzo wiele, 
o czym przekonamy się podczas naszego spaceru. Na spacer zaprasza w imieniu „PTTiK 
BERLIN” Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

ŻYCZYMY ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! 

„PTTiK BERLIN” zaprasza w kwietniu na spacer 
po Parku Tiergarten.

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

1.Początek sezonu w Potsdamie.
Do okresu Pandemii COVID co roku nasz Klub organizował początek sezonu w Potsdamie. 
Najczęściej było to „Święto Tulipana” organizowane w tzw. Dzielnicy Holenderskiej w Potsda-
mie. Jeżeli rygory sanitarno-epidemiologiczne pozwolą na to, to tradycyjnie spotkanie grupy 
w dniu 17 kwietnia na dworcu Potsdam Hauptbahnhof o godz. 11.00 przy informacji.

2. Korzystanie z informacji o działalności naszego Klubu i Oddziału na 
stronie internetowej naszego Oddziału w Międzyrzeczu
www.miedzyrzecz.pttk.pl

3. III Pieszy Rajd Powitania Wiosny PTTK w Berlinie.
Klub PTTK Berlin im.W.Korfantego w roku 2014 zorganizował w porozumieniu z Polską Radą 
w Berlinie i przy współudziale Związku Polskich Spadochroniarzy w Berlinie -  I Pieszy Rajd 
Powitania Wiosny PTTK w Berlinie. W roku bieżącym planowaliśmy powrót do korzeni, czyli 
organizację Rajdu Powitania Wiosny w dniu rozpoczęcia wiosny czyli 21.03.2021 - niedziela. 
Rygory Pandemii COVID nie pozwoliły nam zorganizować Rajdu w planowanym terminie. 
W kwietniu powtarzamy próbę organizacji Rajdu. Spotkanie grupy na pętli autobusu 222 Alt 
Lübars o godz. 11.00, dnia 25 kwietnia.  Jeżeli do połowy kwietnia przepisy sanitarno-epide-
mologiczne nie pozwolą na realizację naszego rajdu powtórzymy  organizację Rajdu w mie-
siącu maju. Szczegóły w majowym wydaniu Kontaktów.

Klub składa serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych wszyst-
kim czytelnikom „Kontaktów”.

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego zaprasza 
serdecznie na:

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik miejski w Berlinie 
i Potsdamie  -  tel.:015738100586, mail: piotr_swider@gmx.de
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e-mail: webmaster@kontakty.org
tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW

TURYSTYKATURYSTYKA
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

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.

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 i piwnic
- wywóz rzeczy na BSR

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915
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0176 83392933
• 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

0049 176 471 923 57

����������������������
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
wymeldowanie

5-dniowe rejestracje (próbne)
����������������������������������
���
�	��������
����������������

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

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

���������

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

TR ANSPORT I  PRZEPROWDZKI
przewóz mebli      opróżnianie mieszkań

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

Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada

Pracowałem od 16 roku życia na gospodarstwie rodziców 
i teraz potrzebowałbym uznania tego czasu do osiągnięcia 
540 miesięcy stażu pracy.Mam pisemne świadectwa zeznań 
dwóch świadków złożonych przed urzędnikiem gminnym. 
Czy to zostanie mi uznane?

Po przeprowadzeniu dalszego wywiadu okazuje się, że zainte-
resowany posiada już co najmniej 520 miesięcy stażu, który jest 
wystarczająco długi, aby uzyskać rentę. Czyli chodzi tutaj o na-
stawienie jego fokusowego zapatrywania na rentę dla szczegól-
nie długotrwale ubezpieczonych. Tymczasem samo osiągnięcie 
540 mie 
sięcy stażu ubezpieczenia wymaga skrupulatnego sprawdzenia 
kolejnych lat składkowych, co do których istnieją specyficzne 
przepisy ich zaliczania do wysokiego stażu pracy. Jeśli są one 
spełnione to można od poowy roku 2014 przejść na tę rentę na-
wet po ukończeniu 63 roku życia.

W efekcie  głównym kierunkiem rozważań winien być tutaj  
aspekt  sprawdzenia stanu konta składkowego, w szczególności 
w kontekście  występującego - po wyczerpaniu zasiłku bezro-
bocia z końcem listopada br -braku siedemnastu miesięcy do 
ukończenia 63 roku życia.W razie faktycznej takiej luki  pozosta-
je jedynie podjęcie pracy, czy to w formie pełnego etatu, bądź też 
jako mini-job, w tym ostatnim przypadku z zapewnieniem sobie 
odprowadzania składek rentowych.Sam zainteresowany widzi 
taką możliwość zatrudnienia i dojścia do koniecznego wieku 63 
lat plus cztery miesiące przedłużonego wieku rentowego.
Natomiast uznanie pracy na roli w wieku 16 lat nie wchodzi w ra-
chubę już z powodu samego wieku.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

Zauważyłem - moim zdaniem – niewłaściwe zaliczenie mo-
jego zatrudnienia w prywatnej wytwórni grzejników w wyso-
kości pół etatu. Tymczasem moje świadectwo pracy podaje 
całoetatowe zatrudnienie?

Sprawę należy w pierwszym kroku sprawdzić w ZUS, a miano-
wicie w jakiej wysokości odprowadzane były składki. W przeci-
wieństwie do przedsiębiorstw uspołecznionych, które nie były 
zobowiązane  przekazywać miesięczne składki socjalne do 
ZUS łącznie z listami pracowników, zakłady inicjatywy prywat-
nej musiały tego rodzaju listami dokumentować odprowadzanie 
składek. Dopiero po uzyskaniu potwierdzenia o odprowadzeniu 
składek w stu procentach za cały etat, można wystapić o zmianę 
dokonanego w połowie zaliczenia omawianego zatrudnienia.

Mam 63 lata , ukończyłam po szkole zawodowej trzyletnie 
technikum i chciałabym wiedzieć, czy do renty wliczane są 
lata technikum, bo wtedy osiągnęłabym 45 lat pracy ? 

Niezbędnym warunkiem do otrzymania renty dla szczególnie 
długoletnio ubezpieczonych od ukończenia 63 lat jest posiada-
nie 45 lat  składkowych, co wymaga szczególnego sprawdzenia. 
Ewentualnie  urząd rentowy zajął się tym sprawdzeniem w ostat-
nim RentenInfo i wtedy można sprawdzić, na ile własna ocena 
długości stażu pracy zgodna jest z urzędowym jej wariantem. 
Generalnie trzeba wziąć pod uwagę, że lata szkolne nie były i nie 
są obciążone składkami rentowymi. 
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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!
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www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!

Tel.: 769923-25Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

p. Cezary Szulc

Propozycje pana Szulca na LUTY 2021!!!

Zobacz nas na:

RENAULT CAPTUR XMOD 1,5 DCI EURO 6
SUV/Pickup, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
11.2015 Przebieg: 84.000 km Paliwo: diesel Moc: 66 
kW / 90 PS Skrzynia biegów: Automatyczna, Metallic, 
Alufelgi, zamek centralny, Elektr. podnosniki szyb, 
Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ABS, nawigacja, 
ogrzewanie siedzenia.

Cena: 11.890 €

BMW 320 I AUTOMATIK 
Limousine, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
03.2011 Przebieg: 65.000 km Paliwo: benzyna Moc: 
125 kW / 170 PS Skrzynia biegów: Automatyczna, 
Metallic, Alufelgi, zamek centralny, Elektr. podnosniki 
szyb, ABS, ogrzewanie siedzenia, czujnik deszczu,
Komputer pokladowy.

Cena: 12.780 €

MERCEDES-BENZ SPRINTER II, KOMBI
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 07.2016 Prze-
bieg: 81.466 km Paliwo: diesel Moc: 105 kW / 143 PS 
Skrzynia biegów: Automatyczna, 9 Miejsc siedzacych, 
zamek centralny, Elektr. podnosniki szyb, Elektr. Im-
mobiliser, Wspomaganie, ABS filtr cząstek stałych.

Cena: 23.890 €

RENAULT CLIO IV GRANDTOUR
Kombi, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 04.2018 
Przebieg: 59.781 km Paliwo: diesel Moc: 66 kW / 90 PS 
Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, Metallic, 
zamek centralny. Elektr. podnosniki szyb, Elektr. Immo-
biliser, Wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), 
nawigacja.

Cena: 9.890 €

FORD MONDEO TREND 1.0 ECO-BOOST
Limousine, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
12.2015 Przebieg: 39.395 km Paliwo: benzyna Moc: 92 
kW / 125 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia bie-
gów, Metallic, zamek centralny, Elektr. podnosniki szyb, 
Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ESP (stabilizacja 
toru jazdy), ogrzewanie siedzenia, czujnik deszczu.

Cena: 12.890 €

RENAULT TRAFIC
Pojazd demonstracyjny Kastenwagen, pojazd używany 
Pierwsza rejestracja: 01.2021 Przebieg: 1.000 km Pali-
wo: diesel Moc: 88 kW / 120 PS Skrzynia biegów: man-
ualna skrzynia biegów, zamek centralny, Wspomaganie, 
ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), filtr cząstek stałych.

Cena: 24.520 €

VOLKSWAGEN ARTEON ELEGANCE, 2.0 TDI
Limousine, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
06.2017 Przebieg: 57.860 km Paliwo: diesel Moc: 110 
kW / 150 PS Skrzynia biegów: Automatyczna, Metal-
lic, Alufelgi, Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie 
siedzenia, filtr cząstek stałych, czujnik deszczu, spor-
towe fotele.

Cena: 24.444 €

RATY od
99 €/mies.

RATY od
199 €/mies.

RATY od
239 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
125 €/mies.

RATY od
219 €/mies.

Mercedes-Benz E 280 E-Klasse
Limuzyna, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
12.2005 Przebieg: 108.000 km Paliwo: benzyna 
Moc: 170 kW / 231 PS Skrzynia biegów: Automa-
tyczna, Elektryczne siedzenia, Nawigacja, Ekran 
dotykowy, Internet, TV, Google Asystent, Telefon, 
Bluetooth, USB, letnie i zimowe opony, Alu.

Cena: 6.750 €

RATY od
129 €/mies.

RATY od
79 €/mies.



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.: +0049 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
o�ce@tradeo�ce24.com 
www.tradeo�ce24.com

           Oferujemy bezpieczne doradztwo 
online w formie konferencji video. 
Nie musicie Państwo instalować 
żadnych dodatkowych programów. 
Wystarczy dostęp do internetu.

 

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.: 030 394 30 56 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

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

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 
LUB BUS 104

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

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.
NOWOŚĆ! Domowa garmżerka (gołąbki, krokiety, bigos

  i wiele innych - oglądaj nas na FB). 

POLSKI SKLEP PYZA NA FB

Życzymy Wesołych Świąt

To już drugie święta Wielkiej Nocy, które będziemy 
spędzać w obostrzeniach. Wierzymy jednak, że izola-
cja, brak możliwości spotkań w szerszym gronie, będzie 
wkrótce należeć do przeszłości. Jako Polska Rada pra-
gniemy zapewnić, że nie przestaliśmy działać.

Planujemy nowe aktywności polonijne, spotkania, kon-
certy i imprezy na świeżym powietrzu. Czekamy tylko na 
„zielone światło”. Obecnie nasi seniorzy są szczepieni, 
a potem, gdy już nabierzemy jako społeczeństwo odpor-
ności zbiorowej, powrócą czasy naszych tradycyjnych 
spotkań. Tego Wam wszystkim życzymy. Do tego czasu 
bądźmy ostrożni i dbajmy o siebie nawzajem.

Drodzy Państwo! Drodzy Przyjaciele!

Z okazji świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim
zdrowych i pogodnych świąt, pogody w sercu i radości

płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego, a także mnóstwo
wiosennego optymizmu i nadziei, na szybkie przezwyciężenie

pandemii i rychłe spotkanie w naszym polonijnym gronie
oraz tradycyjnie smacznego jajka i mokrego dyngusa.

Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie


