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Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć a już śpiewa
Jak zabłąkanych ptaków głos
Jak liść, przez chwilę piękny nim go wiatr strąci z drzewa
Tak w nas głęboko skryte śpią
Małe tęsknoty krótkie tęsknoty
Znaczące prawie tyle co nic
tekst Krystyna Prońko

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!
„Zapachniała wiosna majem…” Nadszedł on,
czarodziej maj i czaruje nie na żarty, choć chciałoby się powiedzieć raczej „nienażarty”. Bo ciągle nam mało. I chce się więcej. Więcej słońca,
więcej zieleni, więcej pąków, więcej kwiatów!
A my czarujemy wraz z tym pięknym miesiącem. W Waszych rękach najnowszy numer
„Kontaktów” a w nim rozmaitości.
Polecamy rozmowy dziennikarzy radia COSMO. Maciej Wiśniewski tym razem przepytuje
Kamilę Majcher z Berlina. Jest ona autorką „Bardzo brzydkich talerzy”, które zawojowały świat.
Artystka skupuje stare talerze i tworzy na nich
własne historie. Wcale nie łagodne, tylko z charakterem, o czym świadczy chociażby to, że Instagram zablokował jej konto za propagowanie
treści erotycznych. Czymże jednak byłoby życie
bez skandali!
Czas podróży i wycieczek właśnie nadszedł,
oczywiście wszystko w ramach rozsądku i mając na uwadze pandemiczne obostrzenia. Ale
tak, zdecydowanie należy nam się częstsze
przebywanie na świeżym powietrzu! Bartosz
Drajling w swoim felietonie „Warto wiedzieć”
pisze wprost: „podróże kształcą”, ale tym razem
ma na myśli te w głąb siebie. Na te zawsze jest
odpowiednia pora.
A jeżeli wraz z wiosną nie przyszła siła i nie chce
się wychodzić z domu, pomóc może przeczytanie rozmowy Moniki Sędzierskiej z psycholożką
i psychoterapeutką Honoratą Moliter. Rok pandemii miał duży wpływ na nasz stan psychiczny. Zadbajmy o siebie nawzajem – apelują rozmówczynie.
My pobędziemy jeszcze trochę zieloni, ale kontaktowy Kucharz robi już krok do przodu i marzy o słonecznym lecie i wakacjach. Zabiera nas
do pięknej Italii i podaje przepisy na świetne
makarony. A zatem SMACZENGO!

Maj, to także miesiąc ważnych dat i rocznic.
1 maja Święto Pracy
2 maja Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Święto Flagi RP
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
8 maja rocznica zakończenia drugiej wojny Światowej w Europie
2 maja – Dzień Polonii i Polaków za Granicą
Burzliwa historia naszego kraju i zmienność sytuacji ekonomicznej
sprawiły, że na przestrzeni kilku wieków z kraju wyemigrowało wiele milionów rodaków. Życie na obczyźnie nie zawsze jednak musi
oznaczać oderwanie się od korzeni. To od nas samych zależy czy
będziemy kultywować polskie tradycje i posługiwać się rodzinnym
językiem. Dostaliśmy od życia prawo wyboru. Wielu z nas wybrało
życie w innym kraju. My wybraliśmy Berlin i to tu pracujemy, zdobywamy kwalifikacje i coraz wyższą pozycję. Nasza zaradność i pracowitość spowodowały, że Polak/ Polka postrzegany jest jako dobry,
porządny fachowiec, dumny i wykształcony Europejczyk. Dzięki takiej
postawie pracujemy także na szacunek dla siebie i naszej Ojczyzny.
Otwarte granice, wolny wybór, niezależność, daje nam możliwość by
żyć godnie, kultywować polską kulturę i obyczaje. Daje nam także poczucie przynależności narodowej, a dzięki posługiwaniu się językiem
polskim stajemy się nośnikiem kultury narodowej dając świadectwo
przywiązania do korzeni.

26 maja – Dzień Matki
Najpiękniejsze święto i najbardziej osobiste
święto w roku. Matka – to synonim miłości
i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia,
wierności i przywiązania, przyjaźni i wiary
w to wszystko, co piękne i szlacheckie.
Matka jest natchnieniem dla poetów, artystów
i kompozytorów. Opiewano ją w pieśniach, utrwalano
na płótnie tę zmęczoną, uśmiechniętą, radosną,
dumną ze swojego macierzyństwa i tę, która radość
życia oddała swoim dzieciom.
W Polsce Dzień Matki obchodzimy 26maja. W Niemczech
podobnie jak w USA w drugą niedzielę maja. Dla dzieci
i młodzieży to święto jest tradycją i ma szczególne znaczenie,
jest czymś w rodzaju święta rodziny...
Życzymy Wam dużo zdrowia, miłości i pogody ducha.
Dziekujemy za włożony trud w nasze wychowanie, za
waszą miłość i oddanie. Za to że jesteście...

Podziękowanie
Za złożone kondolencje, kwiaty oraz uczestnictwo
w pożegnaniu mojej Najukochańszej Małżonki Alice
składam wszystkim serdeczne podziękowanie.
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Antoni Zembrzuski

Z żalem żegnamy
Śp. Danute Haffke ur. Sienkowska
długoletnią członkinię Oddziału Berlin Związku
Polaków w Niemczech. Autorkę książki "1720 dni na Syberii".
Osobisty zbiór wspomnień z pobytu na "nieludzkiej ziemii". Autorke
książki bajki babci Danuty pt. "Jego Wysokość Czas" Pisała też wiele
okolicznościowych wierszy, brała udział w konkursach
recytatorskich. Zmarła w wieku 92 lat. Cześć Jej pamięci.
Były Zarząd Oddziału Berlin ZPwN Tz.
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MUZEA ZNÓW OTWARTE

Doczekaliśmy się, choć nie wiadomo, jak długo to potrwa.

Fot. Zozoville Gallery

To chyba najpiękniejsze miejsce w Berlinie!
Co tam Berlin! Na całym świecie! Nie będziecie mogli oderwać oczu od tego, co tam zobaczycie! I nie, nie stanie się wam tam krzywda,
choć miejsce opanowały… POTWORY. Ale co
to są za potwory! Piękniejszych nie znajdziecie!
Zakochacie się od razu! Stracicie mnóstwo pieniędzy, więc - UWAGA! Czytacie ten tekst na
własną odpowiedzialność!
Wszystko zaczęło się od pchlego targu. Tego
w dzielnicy Friedrichshain na Boxhagener Platz.
To tam Mateo Dineen zaczął sprzedawać swoje oryginalne prace w 2004 roku. Oprócz tego
można tam zobaczyć katalog ze zdjęciami jego
dzieł, wśród których są również te, które zostały sprzedane. Pewnego dnia jeden chłopiec
przeglądając katalog załamał się, że potwór,
którego właśnie pokochał, nie jest już dostępny.
Powiedział do artysty: „Musisz namalować go
ponownie!” Wtedy pojawił się pomysł na sprzedawanie wydruków artystycznych swoich prac.
Zaraz potem przyszedł czas na pierwszą wystawę. I to właśnie tę wystawę postanowił odwiedzić Johan Potma, drugi filar galerii Zozoville. Tych dwóch twórców zaczęło się dogadywać
błyskawicznie, zarówno na stopie koleżeńskiej
jak i biznesowej. Obaj dzielą te same pasje,
mają podobny styl i pomysły! Zaczęli planować
wspólny biznes marząc o tym, by być szefami
samych siebie (i potworów). W każdą niedzielę, niezależnie od pogody, sprzedawali swoje
obrazy na pchlim targu. To tam znajdowali też
przedmioty, na których malowali potwory, stare
walizki, drewniane płyty, wiekowe drzwi, metalowe pokrywy… Używali tylko zardzewiałych
gwoździ. I pokochały ich tłumy!

W 2005 roku galeria Zozoville przywitała
pierwszych gości. Ta pierwsza znajdowała się
na ulicy Mainzer. Jej ściany pełne były zachwycających dzieł. Stare ramy, dziwne oprawy
a także leciwe przedmioty, takie jak maszyny z gumami do żucia, pudła na cygara czy
zardzewiałe instrumenty zaczęły zdobywać
kolejnych fanów świata vintage. A potworów
przybywało… Mateo i Johan poruszali ponadto
w swych pracach tematy, które żywo dotykały
wiele osób niezależnie od wieku czy miejsca
zamieszkania, takie jak zmiany klimatyczne czy
ekspansywna digitalizacja. Zyskali rozgłos na
całym świecie, wywiad z nimi zrobił sam Anthony Bourdain!
Z biegiem lat w galerii pojawiały się nowe
produkty. Od 2012 ukazuje się Kalendarium
z potworem na każdy miesiąc. Biznes się kręci,
rośnie. Od 2018 roku możecie znaleźć galerię
na ulicy Simon Dach. Poza tym artyści w każdą niedzielę zapraszają na swoje stanowisko
na pchlim targu w Mauer Park. A dzięki stronie
internetowej potwory przekraczają kolejne granice. Jak daleko zawędrują?

„Potwór w moim domu” - ta książka przyjemnie was zaskoczy. I nie, nie opowiada o tym
potworze na okładce, ale o zupełnie innym i o
wiele straszniejszym, dziesięć razy mniejszym
i z ogonem! Przekonajcie się sami!

A oto porada życiowa od Johana Potmy:
„Bierz rzeczy takimi, jakie są i wyciśnij z nich
to, co najlepsze. Nie pozwól, by kierowały tobą
pieniądze i strach.”
A oto parę słów od Mateo Dineena: „Zawsze
z niecierpliwością czekam na swój następny
pomysł, aby go namalować i zawsze mam nadzieję, że to będzie moje najlepsze dzieło. Na
koniec dnia myślę jednak, że to sama podróż
jest celem”.

Fot. „Jarantine” by Mateo Dineen

Po miesiącach zamknięcia galeria znowu jest
otwarta. Codziennie od 11:00 do 18:00 oprócz
niedziel. Potwory czekają!
Zozoville Gallery
Simon-Dach-Straße 31
10245 Berlin
+49 30 545 979 82
info@zozoville.com
The Cheese Mountain Tragedy
Gallery/Studio - Johan Potma
Schönleinstr. 32
10967 Berlin
SkallywagGallery
Gallery/Studio - Mateo Dineen
Herrfurthstr. 10
12049 Berlin
Marta Janik

Fot. Zozoville Gallery
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PRAWO / ADWOKACI

Oferujemy szybkie terminy!

Rozmowa z adwokatem odbywa sie zawsze w jezyku polskim

▪
▪
▪
▪
▪

PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO

KARNE
CYWILNE
RODZINNE
DROGOWE
BUDOWLANE

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

UWAGA! Nowy adres!

Stefan
Nowak
mecenas

K u r f ü r st en d am m 152, 10709 Be rl in

Specjalista prawa rodzinnego

- uznany przez izbę adwokacką
specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie
w problemach z Jugendamten
- rozwody, alimenty, władza
rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.
UWAGA! Nowy adres!
Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03
Fax: +4930 / 611 19 05
E-mail: stefan.nowak@t-online.de
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PRAWO / ADWOKACI

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

Dr. Sascha
Hantschel

Adres: Olivaerplatz 15, 10707 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516
www.hantschel-wollny.de
kontakt@hantschel-wollny.de

Julian
Wollny

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 spadkowe
• prawo cywilne

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

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

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

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

Rechtsanwältin Edyta Koryzna LL.M.

Große Müllroser Str. 69, 15232 Frankfurt (Oder)

Prawo karne Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne
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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PRAWO / ADWOKACI
Rechtsanwaltskanzlei

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

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

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

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin;
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

KANCELARIA ADWOKACKA
Rok założenia 2003

Peter Kupisz

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

Porady z prawa polskiego
i niemieckiego
W trakcie parkowania na parkingu przy centrum handlowym w Berlinie doszło do kolizji z innym pojazdem. W momencie kolizji moje auto nie poruszało się. Nie mogę tego
jednak udowodnić. Jakie mam szanse przed sądem na
uzyskanie odszkodowania?
Generalnie w tego typu przypadkach spornych, gdy obie
strony obstają przy swoich, odmiennych wersjach wydarzenia
decydujące znaczenie ma to, czyj pojazd stał w momencie
kolizji a czyj się poruszał. Jeżeli nie można tego udowodnić,
to najczęściej sąd zarządza przeprowadzenie kosztownej ekspertyzy rzeczoznawczej. Tak było w przypadku zderzenia na
parkingu dwóch aut, które stając tyłem do siebie w tym samym
momencie zaczęły, na biegu wstecznym, wyjeżdżać względnie jedno z nich zaczęło wyjeżdżać uderzając w drugie. Ponieważ powód twierdził, że w momencie kolizji jego auto się nie
poruszało, sąd zarządził przeprowadzenie ekspertyzy, która
potwierdziła jego wersję. Aczkolwiek sąd uznał, iż w podobnego typu sytuacjach drogowych oboje kierowcy są zobowiązani
do zachowania szczególnej ostrożności. Powód uznany został
za współwinnego kolizji w wysokości 20% a najeżdżający 80%
(wyrok sądu rejonowego w Dortmundzie; sygnatura akt 425 C
434/16)
Mam w Polsce proces o spłatę długu. Ja uważam, że
dług jest przedawniony, ale druga strona twierdzi, że ja
dług uznałem i wobec czego przedawnienie nie nastąpiło.
Czym jest uznanie długu i jakie skutki prawne wywołuje?
Uznanie długu to takie zachowanie dłużnika w stosunku
do wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik wie, iż jego dług
względem wierzyciela istnieje. Uznanie długu może mieć formę pisemnej umowy, z której jasno wynika wysokość zadłużenia oraz termin jego zapłaty. Uznanie długu może mieć też formę tzw. uznania długu niewłaściwego, wywołującego zresztą
takie same skutki prawne jak umowa uznająca dług.
Uznanie długu niewłaściwe to generalnie rzecz ujmując każde inne (tzn. poza umową) oświadczenie dłużnika o istnieniu

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną
w języku polskim i niemieckim
w następujących dziedzinach prawa:
• prawo karne i drogowe
Peter Kupisz
• prawo rodzinne
biuro:
• prawo pracy
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
• prawo gospodarcze
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)
• rozliczenia podatkowe
tel.: 030/682 31 107
fax: 030/68231108
i księgowość
kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de, www.kupisz.de
długu czy jego zachowanie wskazujące na to, że wie o tym, że
roszczenie istnieje. Chodzi tu więc o takie zachowania dłużnika
jak spłata części długu lub jego odsetek, prośba o odroczenie
terminu zapłaty, rozłożenie długu na raty, jego umorzenie lub
(w pewnych przypadkach) potwierdzenie salda. Bez znaczenia
jest, czy dłużnik wyraził wolę uznania długu. Dłużnik może więc
skutecznie uznać swój dług będąc całkowicie tego nieświadomym. Istotna jest sama wiedza dłużnika w kwestii istnienia
długu. Uznanie takie nie może być też cofnięte lub odwołane
przez dłużnika, zwłaszcza gdy dopiero po czasie zorientował
się, jakie skutki przyniosło uznanie długu.
Najważniejszym skutkiem uznania długu jest przerwanie biegu przedawnienia, co oznacza, że termin ten zaczyna biec od
początku. Przez uznanie długu można wielokrotnie przerywać
bieg przedawnienia. W razie uznania długu, gdy dług jest już
przedawniony, to może być to traktowane jako zrzeczenie się
przez dłużnika możliwości powoływania się na zarzut przedawnienia.
Moja mama zmarła w Polsce przed miesiącem. Zastanawiam się, czy przyjąć spadek czy nie. W jaki sposób obecnie odpowiadam za długi spadkowe?
W świetle polskiego kodeksu cywilnego do momentu przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi
spadkowe tylko ze spadku. Majątek spadkowy jest oddzielony
od osobistych majątków spadkobierców. Natomiast od chwili
przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego
swego majątku (art. 1030 k.c.).
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
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TŁUMACZE
mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Ewa Golabek-Alberth

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

13057 Berlin – Hohenschönhausen, Warnitzer Str. 19

tel.: 030 814 93 668
kom. 0152 226 79 474
fax: 030 21978655 golabek-alberth@vodafone.de

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

Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln

Zygmunt J. Piątosa

mgr Winfried Lipscher

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

- 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

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

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

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

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)

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Tłumaczenia ekspresowe
Tłumacz
przysięgły
języka polskiego
dla sądów
i notariuszy
Berlina

Tel.: 030/24721362

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

Rochstrasse 9

10178 Berlin

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW I WYPOWIEDZI USTNEJ

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!

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

PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF

NIERUCHOMOŚCI

150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

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

Wynajmę pokój w dzielnicy Wedding blisko „U” –Bahn .
Tel.: 0049 17624522153
Wynajmę mały pokój umeblowany dla Pani. Charlottenburg, blisko
S-Bahn Savignyplat, U-Bahn Wilmersdorferstr. Tel.: +49 177 7150360
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WARTO WIEDZIEĆ
Podróże kształcą, czyli
wycieczka w głąb siebie.
Dziel i rządź
Rząd polski likwiduje OFE (Otwarte
Fundusze Emerytalne) przenosząc część
pieniędzy ludzi m.in. do ZUS.
Problem polega na tym, iż 15% środków
klientów będzie przeznaczone na „opłaty“
związane z restrukturyzacja funduszy (!).
Z drugiej strony, rząd niemiecki zapowiedział w prasie (15.04.21) niższe o 213€
emerytury dla nowej kohorty świadczeniobiorców.

I teraz obywatel będzie się musiał jeszcze mocniej sprężać aby napędzić osłabioną mocno koniunkturę.
Po co …?
to wszystko, ten wykład o ekonomii
i obiegu pieniądza ? Czemu ma służyć
kolejne wlewanie oleju do głowy ? Czy
nie ważniejsze jest teraz przeżycie ? Skupienie się na bardziej przyziemnych rzeczach ?
Można. Czemu nie. Zbójeckie prawo
każdego, zadbać o swoją przyszłość
i bezpieczeństwo bliskich, na swój sposób.
Warto jednak zrobić to umiejętnie, a nie
na żywioł.

Nie-normalność
Jakby nic dziwnego w świecie życia na
kredyt, gdzie państwo kredytuje swoje
pomysły pieniędzmi obywatela. I jeśli i to
nie wystarcza, bo potrzeby są wyższe niż
bieżące środki, banki dodrukowują pieniądze.
Dodrukowanie pieniędzy nie może
trwać wiecznie i nie jest w praktyce żadnym stabilnym rozwiązaniem a jedynie
kredytowaniem wierzącego zadłużenia,
czyli kolokwialnie mówiąc przedłużaniem
agonii.
Dlaczego agonii ?

Ale meksyk !
To częste powiedzenie określające niecodzienne zamieszanie lub skomplikowaną sytuację ma sporo w racji w swojej
wymowie.
Meksyk bowiem to kraj kolorowy i bogaty kulturowo. To kraj namiętny, podszyty
pasją i nakrapiany przemocą przemieszaną z alkoholem i seksem.
W swojej podróży po tym malowniczym
kraju spotkałem się z licznymi sytuacjami,
w których typowy europejczyk zastanawia się, czy dane lokalne zachowanie jest
normalne, czy też z powodu niewystarczających umiejętności językowych padliśmy ofiara wyłudzenia lub zgoła przez
nieuwagę naruszyliśmy czyjeś dobro.
Meksyk żyje z „turistas” i często proponowane ceny są mocno zawyżone, bazując
na niewiedzy kupujących.

Ponieważ wszelkiej maści pomoc finansowa i dotacje, w szczególności te
bezzwrotne, trzeba będzie jednak oddać,
tylko w innej formie.
Na przykład nowych podatków.
A dodatkowo do spłaty zadłużenia dojdzie rozciągnięta w czasie próba odbuW pewien upalny dzień rozmawiałem
dowania wartości pieniądza, który został
z
nuworyszem, zaaklimatyzowanym tam
mocno zdewaluowany poprzez zbyt swobodne wypuszczenie jego obfitej ilości na od 30 lat Niemcem, który potwierdził, że
ceny proponowane przez sprzedawców
rynek. Aby pobudzić gospodarkę.

mają dwie kategorie - turistas i locales.
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie wielokrotne próby naciągania rzeczywistości i drenowania portfela klienta.
Przykładem może być odprawa na lotnisku, gdzie z dokładnością i skrupulatną
precyzją bagaże są mierzone i ważone.
Przy czym każdy kilogram nadwagi bagażu to 25 USD dopłaty, a każdy dodatkowy
centymetr dokłada się do tej kwoty dodatkowo.
Na własne oczy widziałem dopłaty rzędu 200-300€, gdzie urzędnik albo chował
pieniądze do kieszeni i nie wydawał pokwitowania, względnie pozwalał utargować kwotę, anektując jednak jej pozostałą część, jak w powyższym przykładzie.
Co jeszcze ?
Nie zawsze też jest tak, jak to obiecują
kolorowe foldery biur podróży i czasem
wymienione warunki lotu, pobytu lub proponowanych atrakcji odbiegają w jakimś
stopniu od rzeczywistości.
Czy zatem warto zaopatrzyć się w odpowiednia ochronę ? Zdecydowanie.
W sytuacji newralgicznej w obcym kraju bardzo pomocne może być posiadanie
ubezpieczenia ochrony adwokackiej
Rechtsschutz.
Dzięki temu nie musimy w sytuacji krytycznej rozwiązywać sporu koniecznie
przed sądem. Możemy pozasądowo dochodzić swoich praw na zasadzie mediacji prowadzonej przez wybranego adwokata.
Dobrze zaplanowany urlop powinien
być dla nas możliwością zasłużonego
odpoczynku. Nie dajmy sie zwariować,
w tych i tak szalonych czasach.
Pozdrawiam serdecznie,
Bartosz Drajling.
Doradztwo Ubezpieczeniowe
Bartosz Drajling
Kontakt:
T: +49/1511 8666 445
F: 030/921 099 05
M: drajling.finanz@web.de
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
Twój Partner od ubezpieczeń,
inwestycji i emerytury.
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

Ksiegowość, zbudowanie egzystencji, kursy...

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

• Gewerby bez meldunku i od ręki
• Steuer-Nummer i Freistellung
• Profesjonalna obsługa budowlańców
• Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia
• Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom
• Kindergeld (204 €/mies. na dziecko)
Gewerbe-Service, Dipl.-Ing. Peter Hoffmann
Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

Tel.-DE: +49-152-18214530, Tel.-PL: 666-994-177
E- mail: GewerbeService@onet.eu
Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin

Wsparcie finansowe przez Arbeitsamt:

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

Zakładania i zarządzania firm w BRD i PL
- załatwiania wszelkich spraw urzędowych
- Consulting, frenching, licencji, patentu...

Księgowości,problemów podatkowych

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Robert Koszewski Dipl. Betriebswirt

Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,

e-mail: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91, 0171 570 52 44

Połączenie:
S8- Eichborndamm,
U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221

Tel.: 030/77006344 • 030/239 16 284 • Kom.: 0176/49127482 • Fax: 030/23916283

naszeplbiuro@onet.pl

BIURO SERWIS POLONEZ
•
•
•
•
•

Księgowość
Serwis biurowy, zakładanie firm
Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych
Pisanie rachunkow i prowadzenie korespondencji
Gewerbe na biuro bez konieczności stałego meldunku w Niemczech
Ollenhauerstr.45, 13403 Berlin (biuro mieści się w pomieszczeniach redakcji KONTAKTY).
Wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00 (w pozostałe dni możliwość wcześniejszego uzgodnienia terminu)

Tel. 030/ 343 90 574 • kom.: 0152 18954868 • fax: 030/ 375 91 850 • Email:info@polonez-eu.eu
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

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

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

Prywatne ubezpieczenia osobowe

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

maciej.daniel@aol.de

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

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

Renciści pytają, doradca rentowy
odpowiada
Korzystam z ubezpieczenia zdrowotnego mojego męża. Teraz
TK (Techniker Kasse ) domaga się przedłożenia mojej decyzji
rentowej. Mam co prawda emeryturę polską, ale z niej potrącane są składki zdrowotne, więc nie podlega ona wtórnemu
obłożeniu taką składką?
Niestety, podana interpretacja nie jest właściwa. Od kwoty przekazywanej emerytury ZUS odprowadza zaliczkę na podatek na rzecz
Skarbu Państwa, a nie składkę do kasy zdrowia . Czyli nie można
mówić o podwójnym obciążeniu składką zdrowotną, a wprost o podleganiu wszystkich dochodów omawianej składce, które obowiązuje
już od ponad sześciu lat .
Po ukończeniu technikum ekonomicznego zajmowałam kilka
stanowisk w średnim management jednego z przedsiębiorstw
okołogórniczych. Ponieważ w świadectwie pracy podano jedynie trzy angaże bez określenia szczegółowych danych czasowych, niemiecki zakład rentowy zaszeregował tylko kilka ostatnich lat pracy do należnej mi drugiej.grupy kwalifikacyjnej. Po
długich staraniach udało mi się wreszcie zdobyć karty zaszeregowań za cały okres czasu, który wchodzi tu w rachubę. Czy
będą one uwzględnione?
Jeśli z tych kart wynikają dokładne daty zajmowania poszczególnych stanowisk, wskazujących daty przejęcia każdego z nich oraz
daty przejścia na inne, przy czym nie ma - poza tym - zbyt dużego
rozrzutu ich ważkości merytorycznej, które w niektórych zakładach
przemysłowych w Polsce miało dość często miejsce, (jak np.:inspektor potem kasjer) wówczas nie ma przeszkód co do zawnioskowania wcześniejszego przeniesienia do wyższej grupy kwalifikacyjnej, poprzez przedłożenie omawianych kart zaszeregowań
Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

Pomagam: w załatwieniu formalności urzędowych
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00

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

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73
J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Gewerbe bez stałego
meldunku

Dipl.-Kfm

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

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

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

WŁOSKA SPECJALNOŚĆ „MACARONI”

Makaron ma swoje początki w Chinach, gdzie do dziś jest bardzo
popularny, choć w krajach azjatyckich nazywa się go kluskami.

mierne rozgotowywanie spaghetti jest najczęstszym popełnianym błędem.
NAJBARDZIEJ POPULARNE SOSY
DO SPAGHETTI
Carbonara

Wiele źródeł podaje, iż to Marco Polo sprowadził makaron do Włoch z podróży po Azji
w 1292 roku. Jednak to wątpliwe, gdyż historia makaronu we Włoszech sięga czasów
starożytnych Rzymian, czyli wiele lat przed
narodzeniem Chrystusa. Makaron był znany
niewątpliwie zarówno antycznym Grekom jak
i Rzymianom. Antyczny makaron to były szerokie kluski, nazywane przez Greków „laganon”.
Prawdopodobnie był to makaron podobny do
współczesnej lasagne. Warto wspomnieć, że
nie był przygotowywany jak dzisiejsza lasagna,
tylko był przypiekany na gorących kamieniach,
bądź w piecach. Obecnie podobnie piecze się
pizzę.

Około 1000 roku ukazał się pierwszy udokumentowany przepis na makaron w książce pt.:
„Sztuka gotowania wermiszelu i sycylijskiego
makaronu” napisanej przez Martina Corno – mistrza kuchni na usługach potężnego Patriarchy
Akwilei.

Apicius – rzymski pisarz I wieku naszej ery
opisał przygotowanie makaronu, do którego potrzebne są: timballi i ciasto. Składniki te nazywane były „lagana”. Przepis na ciasto nie został
podany, ale podano wskazówki dotyczące układania warstwami i przyprawiania go mięsem
i rybami, przypomina to ravioli lub tortellini.

W XV wiecznych dokumentach z włoskich
i dominikańskich klasztorów istnieją wzmianki
o różnorodnych rodzajach makaronów, w tym
o długich, wydrążonych rurkach. Do XVII wieku
makaron stał się częścią codziennej diety we
Włoszech, ponieważ był tani, łatwo dostępny
i uniwersalny w użyciu. W XVII wieku, szczególnie w Neapolu, w wyniku wzrostu populacji
doszło do problemów z podażą żywności aż do
momentu, gdy niewielki postęp technologiczny
umożliwił produkcję makaronu po znacznie niższej cenie. W ten sposób stał się on powszechnie dostępny dla wielu ludzi. Nadmorskie położenie Neapolu (podobnie jak Ligurii i Sycylii),
ułatwiało suszenie makaronu, dzięki czemu
można go było przechowywać przez długi czas.
Jednocześnie, port neapolitański umożliwiał
dystrybucję suchego makaronu na obszar całych Włoch. W 1766 roku w korycie do wyrabiania ciasta znaleziono zwłoki św. Szczepana
i w którym go pochowano. Z tego powodu św.
Szczepan jest dziś uznawany za patrona producentów makaronu.

Pierwsze wzmianki o gotowaniu klusek, napisane po aramejsku w V wieku naszej ery, pojawiły się w Talmudzie. Opis określa suszone
kluski, zakupione u sprzedawcy, a nie świeże,
wytwarzane w domu. Świeże kluski musiały
być natychmiast spożyte, podczas gdy suszone
mogły być długo przechowywane. Najprawdopodobniej Arabowie poznali makaron podczas
podbicia Sycylii, kiedy był używany jako suchy
prowiant.

Pierwsze historyczne źródła pochodzące
z 1150 roku odnoszą się do produkcji suchego
makaronu i opisują niewielkie zakłady produkcyjne. Podano, że w Trabi około 30 km od Palermo „produkuje się znaczne ilości makaronu
w kształcie nitek, które są eksportowane drogą
morską m.in. do Kalabrii i wielu krajów muzułmańskich i chrześcijańskich”.

Przypuszcza się, że sycylijskie słowo „maccaruni”, które tłumaczy się jako „ciasto zrobione siłą” jest oryginalnym słowem, od którego
pochodzi określenie makaron. Dawna potrawa
sycylijska – lasagna, spożywana do dzisiaj,
Spaghetti – regionalna potrawa włoska i jedzawierała rodzynki i przyprawy przywiezione
przez arabskich najeźdźców, co było kolejną nocześnie nazwa szczególnego rodzaju makaoznaką, że to Arabowie ponownie wprowadzili ronu, który stanowi jej podstawę. Typowe danie
makaron, na terytorium współczesnych Włoch. spaghetti składa się z porcji świeżo ugotowanego makaronu wymieszanego z odpowiednim
sosem i posypanego serem we Włoszech najczęściej parmezanem lub pecorino.
Gotowanie makaronu
Spaghetti składa się z długich prostych i dość
grubych nitek. Produkuje się je z mąki pszenicznej tzw. durum. Makaron ten wkłada się bez łamania do dużej ilości osolonej wody Następnie
gotuje przez ok 10 minut (zależnie od rodzaju),
po czym szybko odcedza wodę, miesza z sosem i podaje mocno parujące na stół. Makaronu
tego nie należy zalewać zimną wodą. Dobrze
ugotowane spaghetti powinno być al dente (wł.
na ząb), tzn. lekko twarde, ale nie surowe. Nad-
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Sos pochodzi z regionu Rzymu. Wymyślili
go alianccy żołnierze podczas II wojny światowej, którzy połączyli włoski makaron z dostępnymi sobie racjami wojskowymi. Carbonarę
sporządza się z boczku, żółtek, parmezanu,
sera owczego pecorino, oliwy, soli i pieprzu.
Sos przygotowujemy, kiedy makaron jest już
gotowy. Na rozgrzanej oliwie przyrumieniamy
boczek, gdy jest złocisty, zdejmujemy patelnię
z ognia. W miseczce roztrzepujemy jajka z serem, solą i pieprzem, aż otrzymamy kremową
masę, a następnie łączymy z boczkiem i makaronem.
Bolognese
To sos mięsny pochodzący z włoskiego miasta Bolonia. Sporządza się go z wielu rodzajów
mięs (tradycyjnie krojonych na bardzo drobne
kawałeczki, obecnie się je miele, używa się wieprzowiny i wołowiny), kiełbas, boczku, zestawu
warzyw (czyli marchewki, selera i pietruszki),
oliwy, pomidorów i czerwonego wina. Sekretem udanego sosu jest długie gotowanie: co
najmniej przez dwie godziny, a najlepiej przez
cztery. Drobno posiekaną cebulę, warzywa, boczek i wędliny podsmaża się przez chwilę na
oliwie. Następnie dodaje się mięso mielone.
Kiedy zrobi się brązowe, dodaje się wino oraz
pieprz. Potem dodajemy pomidory, przykrywamy garnek lub patelnię i gotujemy na małym
ogniu co najmniej dwie godziny. Jeśli sos jest
zbyt gęsty, można go rozrzedzić bulionem. Na
koniec całość solimy do smaku. Według niektórych włoskich przepisów przed dodaniem pomidorów, można też dodać szczyptę cynamonu
i świeżo zmielony goździk. Należy pamiętać, że
jest to sos mięsny, do którego Włosi jedynie dorzucali warzywa, które mieli pod ręką, nie może
więc być w nim za dużo pomidorów. Tradycyjnie
sos boloński podaje się z makaronem tagliatelle
(wstążki).
Sos pleśniowy
Sos przygotowywany ze śmietany, sera pleśniowego, cebuli oraz przypraw. Należy na patelni w śmietanie rozpuścić około 250 gramów
sera, dodać do tego zeszklonej cebuli i ewentualnie posolić i popieprzyć, chwilę podgrzewać.
Po czym dodać do garnka z makaronem i wymieszać jedno z drugim. Smacznego.
Bogusław Sypień

NAUKA / PRACA
Szukam prywatnych mieszkań do sprzątania i Praxis na Mini Job.
Mam 10-letnie doświadczenie. Tel.: +49 176 45613770

Poszukuję pracownika do wykończeniówki, mile widziane
doświadczenie. Proszę o kontakt tylko ludzi z Gewerbe.
Tel.: 0177 5213820
Suchen Maurer, Betonbauer und Eisenflechter in Vollzeit oder als
Subunternehmen, Tel.: 0179 6647913 Kosior
Praca przy osobie lekko ruchowo niepełnosprawnej (gotowanie,
sprzątanie, pomoc w życiu codziennym). Niepaląca. 13,73 €/h plus
dodatki za święta, weekendy. Kontakt: assistenten24@hotmail.com
Od zaraz praca w Pflegedienst/Opiekunka lub Pielęganiarka
w Steglitz, Wilmersdorf, Treptow i Tegel. Wymagane doświadczenie
i język podstawowy. Niemiecka umowa o pracę i dobre zarobki –
CV na info@berlinconsultant.de lub Tel.: 0159 01979175
Niemiecka firma budowlana poszukuje murarzy oraz dwóch
blacharzy do produkcji i montażu parapetów zewnętrznych. Umowa
o pracę na stale. (Wiek do 53 lat) Wymagany język niemiecki
(komunikatywny) Kontakt tel.: 0176 43297897
Pielęgniarka. Jesteście Państwo sami, chcecie razem odwiedzić
lekarza, zakupy zrobić. Potrzebujecie Państwo innej pomocy?
Macie Państwo dzieci i za mało czasu. Wystawiam rachunki.
Cena do ustalenia od 12 Euro. W zależności od ilości godzin.
Rozmawiam w kilku językach. Handynummer 0176 83074654

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

NCM Malerbetrieb GmbH

Matematyka po polsku, po niemiecku

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

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

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

www.matheman.de

DUŻA PRAKTYKA W CENTRUM BREMY
POSZUKUJE
OD 01.01 2022 LEKARZA RODZINNEGO
Wymagana jest znajomość
języka polskiego.
Kontakt : Dr.Joanna Zoll, tel.0173 2448067
Zahntechniker für Modellguss
sowie

Zahntechniker für Kunststoff
dringend gesucht.

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

Tel.: 0172 3834024
Tel.: 0176 8742 8939
E-Mail: info@languagebalance.com
www.languagebalance.com

Zajęcia indywidualne / Kursy / Tłumaczenia

Niemiecki / Angielski

Nowe kursy od stycznia 2021 (grupy 4 osobowe). Zajęcia też przez Skype
Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych
DAF BAMF Zulassung
Przygotowanie do egzaminów TELC / Goethe Zertifikat / Cambridge

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

Do naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:

Opiekuna/Opiekunki
Zakres obowiązków
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Pomoc w codziennych czynnościach
Organizacja czasu wolnego
Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy
Oferujemy
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę na czas nieokreślony
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci filar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwalifikacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów
Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne,
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego minimum B1
Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: job@rc-online.eu, lub
monika.radke@rc-online.eu, Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J,
13509 Berlin. W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu
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NAUKA / PRACA

Lackierer / Tischler/-in als neues
Teammitglied gesucht
Wir suchen an unserem Standort in Hoppegarten bei Berlin sofort
Lackierer / Tischler/-in mit Leidenschaft in Vollzeit
Deine Aufgaben:
• Oberflächenbearbeitung von Möbelteilen nach Vorgabe (Ölen, Lackieren)
• Bedienung von modernen Holzbearbeitungsmaschinen
Das bringst Du mit:
• Berufserfahrung
• sehr gutes technisches Verständnis
• Verantwortungsbewusstsein und unternehmerisches Handeln
• lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise
• gute Sozialkompetenz und Spaß an der Arbeit im dynamischem Team
• Deutschkenntnisse auf B1-Niveau
Was erwartet Dich:
• leistungsgerechte Bezahlung
• sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz
• familiäre und moderne Atmosphäre
Du hast Interesse zu unserem Team zu gehören?
Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.
Sende bitte Deine Bewerbung an info@corpus-linea.de oder per Post
an unsere Anschrift. Bei Fragen wende Dich gern an unser Empfangsbüro,
die Telefonnummer lautet +49 (03342)425770.
Corpuslinea GmbH & Co.KG
Gewerbestr. 30 • 15366 Hoppegarten • Telefon:+49 (03342)425770
E-Mail info@corpus-linea.de • Webseite: www.corpus-linea.de

Ambulanter Pﬂegedienst "Galerie"

SEKRETÄRIN (M/W/D)

(20 STUNDEN / WOCHE) AB SOFORT GESUCHT.

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!!!
Skontaktuj sie z nami teraz: 030-687 04 00 (09.00-15.00 Uhr)
Poznaj nas: Sonnenallee 102, 12045 Berlin
www.ahb-krankenpflege.com
Chętnie powitamy w naszej firmie nową pielęgniarkę/pielęgniarza jak
i opiekunkę/opiekuna. U nas jesteś swoim własnym szefem i jednocześnie 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.
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.

Die Kanzlei wurde 2013 gegründet und befindet sich im stetigen
Wachstum. Die Ausrichtung auf polnischsprachige Mandantschaft
sichert dabei eine besonders hohe und konstante Nachfrage.
Diese Nachfrage gilt es schnell und professionell zu bedienen.
Hauptsächlich werden die Gebiete des allgemeinen Zivilrechts,
des Strafrechts und des Familienrechts bearbeitet.

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.

Polnischkenntnisse sowie Deutschkenntnisse (Niveau B1) sind
notwendig. Eine Einarbeitung sowie der ständige kollegiale
Austausch sind selbstverständlich. Bei uns gibt es geregelte
Arbeitszeiten, eine sehr gute Büroatmosphäre und ein marktgerechtes Gehalt.

Gabinet lekarski (psychiatryczny) w Berlinie poszukuje
nowej współpracowniczki na stanowisko rejestratorki medycznej.

Bewerbungen mit einer Gehaltsvorstellung bitte
ausschließlich per eMail an
matuschewski@ra-matuschewski.de

Zakres obowiązków:
- obsługa i rejestracja telefoniczna
i bezpośrednia
- archiwizacja dokumentacji medycznej
- prace biurowo-administracyjne
- inne czynności związane z organizacją
pracy gabinetu

Oczekiwania:
- wykształcenie min. średnie
- obsługa komputera (programu komputerowego Albis)
- znajomość języka niemieckiego i polskiego w mowie
i piśmie
- doświadczenie na podobnym stanowisku jest
dodatkowym atutem.

Proszę o kontakt na telefon: 0176 420 21 304 • Marek Wasserman
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Oral history - ile historii jest w naszych
historiach i na odwrót
Z Piotrem Filipkowskim - socjologiem, pracownikiem Centrum Badań Historycznych Państwowej Akademii Nauk związanym także z Instytutem
Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, rozmawiamy o tym, czym jest oral
history, jak indywidualne doświadczenia wpisują się w podręcznikową
wiedzę historyczną oraz na czym polega narracyjność ludzkiego życia.
stominutowy skrót, który staramy się potem
otwierać – nie zawsze z dobrym skutkiem. Ale
wróćmy do wywiadów bardziej udanych, gdzie
taka swobodna biograficzna opowieść się pojawia i do tego jest gęsta: w życiowe zdarzenia,
doświadczenia, przeżycia – poprzez ich narracyjne reprezentacje i interpretacje. Albo przemilczenia, które jako takie potrafimy rozpoznać
i jakoś zrozumieć.
Taki zarejestrowany w postaci audio lub wideo wywiad oral history możemy opracować
(spisać, czasem tylko opisać) i zdeponować
w archiwum – wiele projektów na tym poprzestaje. Albo zinterpretować z bardzo wielu perspektyw. Nawet w obrębie historii czy historiografii, nie musi chodzić tylko o rekonstrukcję
faktów z przeszłości, ale historyczny sens czy
znaczenie określonych doświadczeń biograficznych, czy szerzej, społecznych.
Piotr Filipkowski

Anna Burek: Jak sam Pan mówi, zajmuje
się Pan historią mówioną (oral history) - czy
nasza rozmowa na potrzeby tego tekstu zalicza się do tego nurtu?
Dr Piotr Filipkowski: Nie, na pewno nie.
Historia mówiona to nie każda narracja o przeszłości wypowiadana w procesie komunikacji.
To nie wystarczy, by mówić o oral history. Oral
history to, w moim rozumieniu, opowieść o doświadczeniu biograficznym człowieka, oczywiście zawsze osadzona w jakimś kontekście,
często historycznym (w sensie tego, co zdroworozsądkowo bierzemy za historię), ale niekoniecznie - może to być kontekst zawodowy,
społeczny, kulturowy. To rodzaj narracji usystematyzowanej, nierzadko moderowanej pytaniami ze strony badacza, badaczki czy osoby
inicjującej taką opowieść. Pracowałem różnymi
metodami, ale zdecydowanie preferuję podejście narracyjne, swobodne, dające rozmówczyniom i rozmówcom maksymalną swobodę
wypowiedzi – nadania jej jak najbardziej zindywidualizowanej treści i formy. Choć oczywiście
w wielu projektach dokumentacyjnych i badawczych, wybiera się bardziej pragmatyczne podejście, formułując zestaw pytań albo chociaż
ogólnych tematów, które należy czy warto poruszyć. Jednak wywiad historii mówionej (ta
nazwa przyjęła się w języku polskim) powinien
zawsze wyraźnie odróżniać się od zestandaryzowanej ankiety. Najbliższa mi biograficzno-narracyjna metoda badawcza, polega w dużej
mierze na uważnym, aktywnym słuchaniu opowieści rozmówców. Inicjuje ją prośba o opowiedzenie historii życia czy biografii. Ten pierwszy
impuls jest ważny, bo może decydować o tym,
jak potoczy się cały wywiad, jak rozmówczyni
czy rozmówca zdefiniuje tę sytuację komunikacyjną i swoje w niej „zadanie”. A chodzi o to,
przynajmniej mnie zwykle o to chodzi, żeby poczuł(a) się podmiotem własnych doświadczeń
i ich autonomicznym narratorem, a nie tzw.
świadkiem historii. Mówiąc inaczej – ważniejsze
są indywidualne przeżycia i sposób ich wysłowienia (oraz przemilczenia), niż zobiektywizowane historyczne „jak było”.
Oczywiście to nie zawsze się udaje, to otwarte narracyjne podejście nie zawsze „działa”.
Zależy to od rozmaitych czynników, z których
bardzo ważna jest relacja zaufania między mówiącą a słuchającą (mówiącym a słuchającym).
Bez niej brak komunikacyjnej otwartości, trudno
więc o opowieść o „całym życiu” – w skrajnych
przypadkach dostajemy jego kilku czy kilkuna-

Anna Burek: Do naszej rozmowy doszło
z powodu Pana pracy nad opowieściami
gdyńskich stoczniowców. Intuicyjnie połączyłam stocznię z obchodzonym 1 maja
Świętem Pracy, jednak zdziwiłam się, gdy
lepiej poznałam Pana biografię zawodową na naukowym koncie ma Pan wiele opracowań poświęconych zupełnie innej tematyce,
tj. wojennej, a dokładniej - obozowej.
Dr Piotr Filipkowski: Moja biografia naukowa na pewno nie jest oczywista, wydaje
mi się raczej nielinearna. Zaczynałem od magisterskich studiów prawniczych, po których
rozpocząłem interdyscyplinarne, ale głównie
socjologiczne, studia doktoranckie w Szkole
Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Tam doktoryzowałem się
na podstawie pracy o pamięci i narracji (o raczej pamięciach i narracjach) biograficznych
polskich więźniów niemieckich nazistowskich
obozów koncentracyjnych. To wyrazisty temat,
który trudno do końca porzucić – albo ja nie potrafię. Nic więc dziwnego, że moja aktywność
badawcza kojarzona jest z okresem II wojny
światowej. Jednak jestem socjologiem, a nie
historykiem, nie specjalizuję się w rekonstrukcji
faktów czy wydarzeń i ich przyczynowo-skutkowym wiązaniu w historię obozów, czy jakąś
inną historię. W centrum moich zainteresowań
stawiam raczej indywidualne doświadczenie
ludzkie, jego społecznie zapośredniczoną pamięć, oraz tworzenie z nich interpretacji przeszłości. Historia jest w mojej pracy oczywiście
mocno obecna, można nawet powiedzieć, że
jest tożsama z tym ostatnim. Tylko mnie nie tyle
interesuje produkt końcowy w postaci monografii, podręcznika czy innej jeszcze historycznej (historiograficznej) reprezentacji, co proces
i sposób ich wytwarzania czy, jak wolę mówić,
konstruowania.
Anna Burek: Wspomniał Pan w trakcie naszej rozmowy, że opowieść biograficzna nie
zawsze musi koncentrować się na wydarzeniach dramatycznych, jednak jedne z pierwszych badań, w których Pan uczestniczył,
dotyczyły więźniów niemieckich nazistowskich obozów - dlaczego?
Dr Piotr Filipkowski: Jeszcze w trakcie
studiów doktoranckich rozpocząłem pracę
w warszawskim Ośrodku KARTA, pozaakademickim, niezależnym, historycznym instytucie dokumentacyjno-badawczym. To moje
pierwsze istotne doświadczenie zawodowe
właściwie rzutuje na całą moją późniejszą pracę naukową. Niedługo po moim dołączeniu do
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zespołu Ośrodka, rozpoczęliśmy realizację polskiej części dużego międzynarodowego projektu o nazwie Mauthausen Survivors Documentation Project. W jego ramach zarejestrowaliśmy
ponad 160 wywiadów (na 850 wszystkich zrealizowanych) audio i wideo z byłymi polskimi
więźniami (i kilkoma więźniarkami) systemu
obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.
Te więźniarskie narracje stały się podstawą mojej pracy badawczej i doktoratu. Choć od wielu
lat zajmuję się zasadniczo inną tematyką badawczą (jednak często z wykorzystaniem historii mówionej), to zdarza mi się wracać do tych
wywiadów, reinterpretować je w nowych kontekstach i perspektywach badawczych. Teraz
na przykład współpracuję z Mauthausen Memorial przy wydaniu książki polskiego więźnia
Stefana Krukowskiego, pod znaczącym tytułem
Byłem KAPO. I ja wracam „do obozu” i kontaktują się ze mną ludzie zainteresowani tą tematyką, niekoniecznie, a nawet rzadko historycy.
I pewnie tak już zostanie, bo rozmowy z byłymi
więźniami, to moje ważne doświadczenie nie
tylko zawodowe, które istotnie wpłynęło na mój
sposób myślenia o świecie.
Anna Burek: Na ile wysłuchane przez
Pana opowieści spójne są z tym, co podają podręczniki historyczne? Pamiętam, że
zdziwił mnie i trochę poirytował lekki ton
książki Czesałam ciepłe króliki, w której autorka opowiada o swoich czteroletnim pobycie w obozie Ravensbrück tak, jakby nic się
nie stało - lekko, optymistycznie i w oparciu
o pozytywne wspomnienia, których przecież
nie mogło być wcale tak wiele z tego, ogólnie przecież uznanego za koszmarny, czasu
historycznego.
Dr Piotr Filipkowski: Nie czytałem tej książki, więc nie będę wprost o niej mówił. Jednak
to, co Panią w niej dziwi, mnie zupełnie nie zaskakuje. Jak wspominałem, oral history służyć
może nie rekonstrukcji faktów, a na ich podstawie uogólnionego obrazu przeszłości, lecz zapisaniu i zrozumieniu interpretacji indywidualnych
doświadczeń – wraz ze sposobami, w jaki nadaje się im sens, czy różne sensy: historyczny,
biograficzny, egzystencjalny. Z jakichś, dla siebie zapewne ważnych powodów, autorka przywołanej przez Panią książki z wielości swoich
obozowych doświadczeń, wybrała akurat te
„miłe”. Może pomogły jej one zachować spójność obrazu siebie, poczucie własnej podmiotowości? Przeżywanie dobrych emocji w obozie
można czytać jako dowód zachowania człowieczeństwa w „nieludzkich” warunkach – wobec
samej siebie i świata. Mogę się mylić w interpretacji tych wspomnień, ale od razu przypominają
mi się rozmaite fragmenty moich wywiadów,
w których rozmówcy opowiadali właśnie „miłe”
i „lekkie” historie obozowe. Myślę, że różne
rzeczy chcieli mi w ten sposób zakomunikować
– ale może głównie tę właśnie, że ich doświadczenie obozowe było złożone i że pozostali, czy
chcieli w nim pozostać wielowymiarowymi ludźmi, nie dać się do końca zniszczyć pod presją
obozowych okropieństw. Im bardziej te ostatnie
dominowały, tym bardziej chcą się trzymać tych
jasnych przebłysków. Pisał zresztą o tym pięknie już wiele lat temu Antoni Kępiński – krakowski psychiatra badający skutki psychologiczne
uwięzienia w kacetach.
Pamiętam rozmowę z człowiekiem, akurat
nie więźniem obozu, ale robotnikiem przymusowym w III Rzeszy, który opisywał swoje
wojenne doświadczenia w kategoriach przygodowych. Warszawska codzienność okupacyjna, wyjazd na „roboty”, ucieczka, kolejne
aresztowania, kolejne miejsca pracy, kolejne
ucieczki, podróże setki kilometrów – wszystko
to opowiedziane było tak, jakby narrator przez
cały czas w pełni kontrolował sytuację, rozdawał karty, wyprowadzał wszystkich w pole – samodzielnie kierował swoim losem. Czy to jest
historyczna prawda o wojnie, w której utrata
kontroli nad własnym życiem (i życia samego)
była przecież tak powszechnym doświadczeniem? Raczej nie, nawet jeśli jego opowieść na
poziomie podstawowych faktów, poświadczonych dokumentami, była faktograficznie spójna.

Była to jednak jego prawda psychologiczna –
i narracyjna. Podobnie zresztą skonstruowane
są niektóre wspomnienia obozowe, jak szeroko
znane, wielokrotnie wznawiane Pięć lat kacetu
Stanisława Grzesiuka.
Jeszcze inny przykład nieoczywistych narracji obozowych. Zdarzyło mi się usłyszeć dwie
niezwykłe podobne opowieści obozowe – rozmówcy się nie znali, byli w innych obozach –
o wysłuchaniu pięknej arii operowej zaintonowanej przez jednego z więźniów, zawodowego
śpiewaka. Obaj rozmówcy przywoływali tę
scenę z ogromnym wzruszeniem. Jako zupełnie wyjątkowe, najpiękniejsze wykonanie jakie
dane było im usłyszeć. Czy tak faktycznie było?
Czy rzeczywiście był to tak aż tak wybitny popis
artystyczny? A może ta scena – tak podobna
w obu relacjach – została dodana do własnych
wspomnień spoza indywidualnego doświadczenia – zasłyszana czy przeczytana? Nie umiemy
odpowiedzieć wiążąco na te pytania, ale w oral
history nie musimy tego koniecznie robić. Kluczowym przekazem tej sceny jest bowiem kontrast między światem obozowym, a tym pozaobozowym – reprezentowanym tu przez operę,
a więc tzw. kulturę wysoką. Sposób przeżywania doświadczenia obozowego jest tutaj ważniejszy, od ustaleń faktograficznych. Nie chodzi
też o budowanie uogólnień historycznych, jakie
znamy z podręczników. A są to najczęściej,
warto dodać, podręczniki historii narodowych –
pełne nie tylko historycznych faktów, ale przede
wszystkim wspólnototwórczych mitów.
Anna Burek: Kiedy słyszę stocznia to
właściwie pierwsze nie kojarzą mi się statki, a Solidarność. Czy to właśnie wynik skutecznego działania historii narodowej?
Dr Piotr Filipkowski: Z pewnością. Nauczono nas w szkołach „pamiętać”, że polscy stoczniowcy „obalali komunizm” – i przy okazji „zapomnieć”, że ci ludzie przede wszystkim, kilka
godzin dziennie, nieraz przez kilkadziesiąt lat,
przez całe swoje zawodowe życia, , budowali
statki. 1 Maja to dobra okazja, żeby sobie o tym
„przypomnieć”. A może po raz pierwszy sobie

uświadomić. Przez ostatnie kilka lat uczestniczyłem w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym przemian doświadczenia
pracy w kontekście transformacji – i tej wielkiej,
globalnego kapitalizmu przemysłowego, i tej
mniejszej (choć nie umniejszam jej wagi), jakiej
doświadczyliśmy w Polsce i innych krajach po
roku 1989. W projekcie porównywaliśmy dwie
wielkie stocznie – Uljanik w chorwackiej Puli,
i Stocznię w Gdyni (kiedyś im. Komuny Paryskiej). Obie już nie istnieją, nie sprostały globalnym przemianom gospodarczym. Ja nagrywałem wywiady z gdyńskimi stoczniowcami – od
spawaczy po inżynierów projektantów i technologów produkcji. Wielu z nich uczestniczyło
w strajkach roku 1970 i 1980, potem angażowali się w „Solidarność”. Jednak nie te polityczne
doświadczenia było w centrum ich opowieści.
Tym, co je wszystkie najmocniej łączyło był
szczególny etos pracy. Poczucie dumy, odpowiedzialności, ale też sprawczości w procesie
budowy statków – uważanych za nasze (nasze-gdyńskie i nasze-polskie), za dobre, doceniane
na świecie. Te ogromne konstrukcje powstawały
przez kilka miesięcy, tworzone były na miejscu,
w suchym doku, od zera, od tzw. stępki – do
samego końca, do wodowania i wyposażenia.
Tę ciągłość wspólnego wytwarzania produktu
od początku do końca, dzisiaj już nieuchwytną
w masowej skali – do tego produktu spektakularnego, olbrzymiego niczym katedra i w jakiś
sposób pięknego, nadto obdarzonego imieniem, którego chrzest i wodowanie były wspólnym rytuałem i świętem – nazwaliśmy w projekcie holizmem produkcyjnym. Towarzyszył mu
holizm społeczny – stocznia, jak i inne wielkie
zakłady przemysłowe, nie była tylko miejscem
pracy, ale organizowała wiele wymiarów życia
swoich pracowników: szkoły zawodowe i średnie, przychodnie, żłobki i przedszkola, stołówki
i bary, kluby sportowe, kółka zainteresowań,
ośrodki wczasowe… paczki świąteczne dla
dzieci i zaopatrzenie w kartofle na zimę. Wreszcie mieszkania. Nie chodzi tu jednak tylko o tzw.
przywileje socjalne. Ten złożony świat stoczniowych instytucji sprzyjał tworzeniu i pielęgnowaniu horyzontalnych więzi społecznych miedzy
pracownikami. Stoczniowcy mówią o sobie jak
o rodzinie albo termitierze. Można to nazwać

FELIETON
Od 12 miesięcy siedzę w domu. W czterech
ścianach (nie licząc dwóch działowych z łazienki),
w jednym pokoju z dwojgiem drzwi - jedne prowadzą na klatkę, drugie na balkon. Z łóżka do stołu
(który od ponad 12 miesięcy jest i biurkiem) mam
15 kroków, do lodówki - 12, do wanny - 9. Żeby
spalić kalorie jednej zjedzonej czekolady musiałabym zrobić 10 000
kroków, czyli okrążyć mieszkanie 222 razy. Zakładając, że na trasie nie
otwieram lodówki ani szuflady z przekąskami. Żeby przejść mieszkanie
222 razy musiałabym robić 15 rundek na godzinę, licząc, że aktywna
jestem 14 godzin z 24, bo od roku śpię jakby dużo więcej, w dodatku tylko na połowie dostępnego wcześniej w całości łóżka. I choć moje życie
różni się znacznie od tego sprzed pandemii, mam dość pytań o to, jak
sobie radzę. Bo do diaska, z czym tu sobie radzić?
Gdybym rzuciła pracę, jak mój kumpel, i od roku nie mogła znaleźć nowej, to miałabym się o co martwić. Gdybym właśnie miała wracać po macierzyńskim do pracy jak przyjaciółka, a otwarcie żłobków przypominałoby loterię, pewnie byłabym wściekła. Gdybym, jak znajoma męża, wzięła
kredyt na budowę domku letniskowego i nie miała jak go spłacić z powodu zamknięcia branży turystycznej, obgryzałabym paznokcie. Gdybym
miała w Polsce chorych rodziców i z powodu zamkniętych granic nie
mogła ich odwiedzać co weekend, pewnie musiałabym podjąć trudne
decyzje. Gdybym miała masę planów życiowych, które COVID-19 by pokrzyżował, pewnie cieżko byłoby mi sobie z tym poradzić. Tak się jednak
składa, że po głębszym zastanowieniu, planów właściwie nie miałam.
Owszem, przepadły wyjazdy do Szwecji i Szkocji zorganizowane w ramach gwiazdkowych prezentów, ale pieniądze odzyskałam, kolejnych
nie wydałam. Tak, wstrzymane zostały finansowania dla projektów edukacyjnych, które w głowie układałam od 3 lat, ale w sumie siedzą w niej
tak długo, że jeszcze trochę im nie zaszkodzi. (Nie tak) długo planowany
ślub odbył się w rygorze sanitarnym, który na naprawdę posłużył nam
za wymówkę, by zamiast na dwudniową imprezę, spotkać się na kilka
godzin i tschüss. Wyczekiwany rok pełen miejskich atrakcji z nowo nabytym mężem zamienił się w konkurs: na ile sposobów jesteś w stanie

małą solidarnością – małą, ale dużo trwalszą,
jak ta duża, którą była zaledwie epizodem narodowej historii. I trzeci holizm – biograficzny. Już
wspomniałem o stoczniowcach, którzy przepracowali w Gdyni całe swoje życie, nierzadko
zaczynając od szkoły zawodowej, a kończąc
jako kierownicy kluczowych oddziałów produkcyjnych. Były tez wielopokoleniowe rodziny
stoczniowe. Ci ludzie bardzo silnie utożsamiali
się ze swoją stocznią, w której praca bywała
przecież dla nich ogromnym ciężarem – ale też
źródłem poczucia sensu, dumy, a także gwarantem życiowej stabilizacji i egzystencjalnego
bezpieczeństwa.
Tego świata pracy stoczniowej i szerzej przemysłowej już nie ma. Zmiotła go transformacja
– bardziej ta duża niż mała, choć jedna z drugą ściśle się wiążą. W Gdyni, ten holistyczny
stoczniowy świat pracy choć ulegał stopniowej
erozji po 1989 przetrwał do końca, do likwidacji
stoczni w 2009 roku. Dziś na terenie tego zakładu i z wykorzystaniem jego infrastruktury (doki,
dźwigi, hale, itd) nadal produkuje się statki
i rozmaite morskie konstrukcje. Jednak logika
tej produkcji i jej społeczna praktyka jest zupełnie inna – fragmentaryczna, a nie holistyczna.
Wbrew jednak pozorom, rezultatem naszego projektu badawczego nie jest stworzenie
nostalgicznego obrazu zlikwidowanej kultury
przemysłowej czy uruchomienie tęsknot za pożegnanym w 1989 roku systemem politycznym.
Emocje naszych rozmówców i nasze wnioski są
znacznie bardziej zniuansowane. Chodzi o pokazanie skomplikowanych, wielowymiarowych
procesów historycznych, które radykalnie zmieniły znaczenie ludzkiej pracy, w szczególności
wielkoprzemysłowej pracy fizycznej. Ta zmiana zaszła na wielu poziomach: biograficznym,
społecznym, kulturowym i politycznym. Warto
to sobie uświadomić przynajmniej 1 maja. Warto też uważniej rozglądać się wokół, już nie tylko od święta, by dostrzegać, że praca – także
ciężka, fizyczna, nie tylko homeoffice – wcale
nie zniknęła z naszego świata. Uczyniliśmy ją
tylko „niewidzialną” i „nieistotną”.
Anna Burek

podać paprykowe chipsy, włożyć dres i ułożyć klocki w domino, spędzając kolejny wieczór w czterech ścianach po całym dniu we dwoje…
w czterech ścianach we dwoje, ale no błagam - czy miałabym w ogóle
odwagę o tym marzyć, gdyby nie pandemia? Nie, nie miałabym.
I tak, wiem, że to brzmi jak jakiś holistyczny bełkot, na który pozwolić sobie może jedynie ktoś w uprzywilejowanej sytuacji. Że nie
straciłam źródła dochodu, nikogo wskutek choroby, miejsca w kolejce na ratujący życie zabieg. Ale może właśnie dlatego, tym głośniej
mam ochotę mówić, że wdzięczność to słuszna postawa. Z każdym
mijającym miesiącem pandemii obserwowałam zmieniające się nastawienie wśród znajomych i bliskich. Z niepewności i pytania “co dalej”
przeszliśmy w etap irytacji i kwestionowania “po co to wszystko”, by
wejść w fazę pokory i błagań: “niech już wróci normalność”. A gdyby
tak ktoś Ci potwierdził to, o czym wielu już mówi? Że pora na nową
normalność. Że to, co znamy, to przeszłość. A co znane do tej pory już nigdy nie wróci.
Od 12 miesięcy siedzę w domu. To znaczy, że żeby zdążyć do pracy
na 9:00, wstaję o 8:50 - w sam raz, by wypić podaną do łóżka kawę
i umyć zęby. To znaczy, że znienawidzone wcześniej poniedziałkowe
raporty uprzyjemniam sobie, wykonując je spod kołdry. Że codziennie
jem to, na co mam ochotę - świeże, domowej roboty, w ulubionym
towarzystwie, a nie na wielkiej pracowniczej stołówce. W ciepłe dni
pracuję z balkonu, a popołudniową herbatę piję z ulubionego kubka,
a nie styropianu. Nauczyłam się piec, grać w rummikub, grać na pianinie, robić drinki na bazie jaja, oglądać Netflix i olewać nieporządek.
Co wieczór, siedząc z mężem w kuchni, mam wrażenie, jakbym była
na koloniach. Na wakacjach od codzienności, na wyszarpanym od życia, trochę na nielegalu, urlopie. I jak każdy, kto ma coś na sumieniu,
zastanawiam się, kiedy zostanę przyłapana. Wiem, że pandemia to
tragedia dla wielu, rozumiem, że inni nie mają tyle szczęścia, co ja, ale
nic na to nie poradzę - jestem wdzięczna za ten czas. I może właśnie
dlatego, że czuję się niewłaściwie, każdego dnia przed snem rzeczywiście umartwiam się. Jednak nie tym, co jest, ale tym, czy to oby nie
ostatni dzień tego luzu. I tak martwię się już od 12 miesięcy.
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Anna Burek

Co jest trudniejsze – wymyślenie haseł czy zdobycie talerzy?

TALERZE, KTÓRE
OPOWIADAJĄ HISTORIE

To proces wymagający dużej elastyczności. Niektóre talerze, odpowiednie do serwowania na nich posiłków, sama drukuję, wykorzystując stare obrazy, współpracując z innymi artystami. Ale główny
zamysł tego projektu jest taki, że znajduję talerz i na tym talerzu
piszę teksty. Czasem mam gotowy tekst i szukam odpowiedniego
talerza, czasem znajduję talerz i od razu wiem, co ma na nim być,
a jeszcze innym razem kupuję talerz, bo jest i czekam na pomysł.
Czasem historia przychodzi nawet po dwóch latach.
Skąd masz zamówienia na swoje talerze?
Japonia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia. Mam zamówienia z całego świata, tylko do Afryki jeszcze nic nie wysyłałam.
Najwięcej zamówień jest z Niemiec, Francji i Włoch. Z Polski też,
ale w Krakowie i Warszawie są sklepy, w których można je kupić na
miejscu.
Jak ważny dla Twojego projektu jest Berlin? Bo nie jest to
Twój pierwszy przystanek. Wcześniej była Anglia, była Hiszpania, ale zakotwiczyłaś się właśnie tutaj ...
Jestem notoryczną imigrantką, ale od zawsze wiedziałam, że Berlin jest moim punktem docelowym. To nie jest miasto, które mnie inspiruje stricte do tworzenia talerzy, bo te historie mogą się wydarzyć
w każdym mieście. Nie chcę, żeby to były typowo berlińskie historie,
tylko historie, z którymi każdy mógłby się identyfikować, ale przyznaję, że Berlin dał mi wolność i możliwość, żeby zająć się tym tak naprawdę na zasadzie – mieszkam w miejscu, które jest na tyle tanie,
że mogłam zaryzykować, rzucić pracę i zająć się czymś kreatywnym.
Tak zrobiłam i nie żałuję. Jest fajnie.

Kamila Majcher / foto: Györgyi Kovács

Czym tłumaczysz sobie sukces tych talerzy? Może tym, że to
Instagram skasował jej konto za propagowanie treści erotycznych, ale jej pracami zachwyca się cały świat. Kamila Majcher są takie “memy na talerzach”?
z Berlina wysyła swoje “bardzo brzydkie talerze” nawet do Japonii, USA i Australii. Jak powstają te niezwykłe talerze i jakie
Memy działają trochę inaczej. To bardziej dialog z odbiorcą, a ja
historie opowiadają? Z Kamilą Majcher rozmawia Maciej Wi- nie chcę prowadzić dialogu, tylko opowiedzieć historię w paru słośniewski
wach. Każdy z talerzy odnosi się do jakiejś historii, opowiada historię. I każdy ją odbiera poprzez pryzmat własnych doświadczeń
Very Ugly Plates to tak naprawdę ładne, choć może trochę ki- i przeżyć.
czowate stare talerze, na których malujesz swoje hasła i sentencje, przeważnie podszyte czarnym humorem, zmieniając w ten
Czy zdarzyło Ci się zrobić talerz, który tak pokochałaś, że nie
sposób ich przekaz.
zdecydowałaś się go sprzedać?
Owszem, choć niektóre talerze są faktycznie bardzo brzydkie...
Tak, mam w swojej kolekcji talerze, których nie sprzedałam. Jeden
Stworzyłam ten projekt po to, żeby ludzi zaskoczyć, pokazać trochę z nich kupiłam ostatnio. To talerz z czechosłowackiego uzdrowiska,
inną historię niż ta, która dzieje się na talerzu. A przede wszystkim który ma kształt nagrobnej fotografii i na którym widniał napis “Bad”.
wywołać uśmiech.
Dopisałam więc “Bad vibes only”, bo to opisuje mnie. Jestem gderliwa i zrzędliwa. Taki napis chciałabym widzieć na swoim nagrobSkoro mowa o historii, to jak zaczęła się historia Very Ugly ku. Duży sentyment mam też do polskiego talerza, który jest czarny
Plates?
Zaczęło się od złamanego serca. Jestem wtedy bardzo kreatywna.
Robiłam mnóstwo rzeczy, haftowałam, malowałam, robiłam lalki. Na
jednej z aukcji charytatywnych dla psów w Polsce znalazłam uroczy
talerzyk z foczkami. Był tak słodki, że od razu zachciało mi się namalować na nim coś brzydkiego. Napisałam “send nudes”. I wygrałam
tę aukcję. Tak to się zaczęło. Wstawiłam ten talerz na mój prywatny
profil na fejsbuku i znajomi oszaleli. Wszyscy chcieli go kupić.
Sukces przyszedł od razu?
Tak, jak tylko utworzyłam profil na instagramie, w zastraszającym
tempie, bo w ciągu 2 msc, miałam 1500 followersów oraz propozycje
wystaw. A potem, przed moim pierwszym wernisażem w Berlinie, instagram usunął moje konto, uzasadniając to propagowaniem treści
erotycznych. Wernisaż się jednak odbył, odniosłam sukces i założyłam nowe konto. Tym razem się udało.
Może więc blokada instagrama nie odnosiła się do samych
obrazków, które pochodzą z zupełnie innych czasów, gdy sfera
erotyczna była traktowana inaczej, tylko do haseł, bo piszesz
np. “Kto potrzebuje faceta, skoro może mieć 10 psów” albo
“Goście są jak ryby, śmierdzą po dwóch dniach” lub “Kokaina
i kebab to nie jest zbalansowana dieta. Jedz też owoce”. Skąd
bierzesz pomysły?
Jedną z najważniejszych inspiracji dla większości polskich talerzy,
które robię, jest moja mama, chociaż robię głównie talerze z napisami po angielsku.

Jeden z talerzy autorstwa Kamili Majcher / foto: Very Ugly Plates
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i mówi “Pozdrowienia z ciemnej d.” Akurat wtedy w Polsce odbywały
się protesty, dostałam dużo wiadomości od ludzi, którzy dziękują za
komentowanie sytuacji politycznej w Polsce. Nie to było moim zamiarem, ale to pokazuje, jak bardzo uniwersalne są te talerze.
Tych talerzy nie można kupić, ale większość pozostałych owszem. Dziękuję za rozmowę

DOSTRZEŻMY W ROMACH
WSPÓŁOBYWATELI
„Postrzegamy Romów jako wiecznych wędrowców, zamiast
widzieć w nich współobywateli. Społeczność romska nadal bo- Anna Mirga-Kuszelnicka / foto: Akos Stiller
ryka się z rasizmem i odrzuceniem” – mówi w rozmowie z Ada- samych siebie. W ERIAC-u używamy języka kultury i sztuki, żeby
mem Gusowskim dr Anna Mirga-Kuszelnicka, wicedyrektor Eu- pokazać, kim jesteśmy. Dużo pracujemy z językiem sztuki współropejskiego Instytutu Kultury i Sztuki Romów w Berlinie
czesnej, bo jest bardzo wielu nowatorskich, innowacyjnych artystów
pochodzenia romskiego, o których wciąż niewiele wiemy.
Z jakimi problemami borykają się Romowie w Europie?
Ważne jest też to, żeby wspomagać Romów, żeby funkcjonowaŻeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba spojrzeć w przeszłość. li w ramach społeczeństwa większościowego, bo np. jeśli mówimy
Historia naszej grupy etnicznej sięga co najmniej 700 lat. To wtedy o mediach, rzadko uda nam się zobaczyć osobę romskiego poznaleźliśmy się w Europie. I od samego początku byliśmy postrzega- chodzenia, która pracuje jako dziennikarz, uczestniczy w debatach
ni jako niepożądani goście. Łączyło się z tym wiele praktyk społecz- publicznych, jest w stanie walczyć ze stereotypami dotyczącymi
nych, prawnych i politycznych, które miały na celu albo ekstermina- Romów. To uczestnictwo powinno się odbywać na wszystkich pocję Romów albo całkowite wykluczenie z lokalnych społeczności. To ziomach życia społecznego, tak, żebyśmy mieli szansę na interakcję
wszystko wpłynęło na obecną sytuację Romów, którzy, jak pokazują z większościowym społeczeństwem, które wciąż niestety nie zna
badania, są wciąż parę kroków za społecznością nieromską.
nas za dobrze.
Historycznie uwarunkowany antycyganizm, czyli rodzaj rasizmu
wobec Romów sprawił, że mamy mniejszy dostęp do edukacji, służby zdrowia, miejsc pracy. W niektórych krajach europejskich wciąż
praktykowana jest segregacja szkolna – romskie dzieci nie mogą
uczyć się w tych samych klasach co pozostałe dzieci. Zależy nam
na tym, żeby zbudować nowy dyskurs wobec tego, kim jesteśmy,
walczyć z rasizmem, którego Romowie doświadczają.

Jak my możemy pomóc?

Warto przede wszystkim uświadamiać sobie istnienie uprzedzeń.
To trudne, bo uprzedzenia często nie są świadome, ale można to
zaobserwować np., kiedy na widok osoby społeczności romskiej na
ulicy, odruchowo chowamy telefon do kieszeni. Jest też stereotyp
Romów – ludzi wiecznie wolnych. Postrzegamy ich jako wiecznych
wędrowców, zamiast widzieć w nich współobywateli, którzy tworzą
Czy sytuacja Romów różni się w poszczególnych krajach eu- naszą rzeczywistość od setek lat.
ropejskich?
Dziękuję za rozmowę.
Możemy mówić o pewnym zróżnicowaniu, ale niestety globalne
trendy są podobne, a antycyganizm jest wszędzie. Mimo że romska społeczność jest bardzo zróżnicowana nie tylko pod względem
różnic kulturowych, religijnych czy stylu życia, ale też ze względu
na klasę czy poziom społeczny, wciąż dominuje obraz Romów jako
biednych, zmarginalizowanych ludzi mieszkających w osadach na
obrzeżach większych miast. Tak oczywiście też jest, ale również wiW Narodowym Spisie Powszechnym powinni wziąć udział
dać coraz większą grupę Romów, którzy są świetnie zintegrowani
i nie odbiegają od reszty społeczeństwa pod względem poziomu so- także Polacy w Niemczech mający stały meldunek w Polsce.
cjoekonomicznego. Oni też spotykają się z rasizmem i odrzuceniem. „To obowiązek obywatelski, spiszmy się dla Polski” – apeluje
Dariusz Pawłoś, rzecznik ambasady RP w Berlinie, z którym rozmawia Tomasz Kycia.
Również w Niemczech?

SPIS DOTYCZY TAKŻE
POLAKÓW W NIEMCZECH

W Niemczech są różne subgrupy romskie. Jest mniejszość narodowa Sinti, która zamieszkuje te tereny od bardzo dawna i ma swój
osobny dialekt języka romskiego. Jest wielu Romów z krajów byłej
Jugosławii, z Europy Wschodniej i Centralnej, z Polski i Rumunii.
Jednak, mimo że mniejszość romska jest obecna w Niemczech od
bardzo dawna, wciąż doświadcza odrzucenia. Romowie bywają ofiarami ataków na tle rasowym. O tym się mało mówi, ale podczas ataku terrorystycznego w Hanau 3 osoby przynależały do mniejszości
romskiej, w tym jedna pochodząca z Polski.

W Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny. Wydawałoby się,
że Polaków mieszkających w Niemczech to nie dotyczy. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Kto jest więc objęty
spisem?
Wszyscy mieszkańcy Polski, zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
ale także mieszkańcy naszego kraju przebywający w czasie spisu
za granicą, czyli osoby, które czasowo przebywają w Niemczech,
ale na stałe są zameldowane w Polsce, również są objęte spisem
powszechnym.

Jak to zmienić?

Czy odgrywa jakąś rolę fakt, że jedni są za granicą miesiąc lub
Myślę, że warto wprowadzić pozytywny dyskurs. Pokazywać dwa, a inni nawet 30 lat?
Romów nie tylko jako ofiary i osoby zmarginalizowane, ale również
Kluczową datą w spisie jest 31 marca 2021 r., bo to właśnie na
przedstawiać nas jako współobywateli, którzy mają wiele do zaoferoten dzień podajemy nasze aktualne dane. Spis trwa do 30 września
wania, pokazać nasze umiejętności, naszą bogatą kulturę.
2021 r., czyli osoby, które czasowo mieszkają w Niemczech w tym
okresie, powinny do 30 września wziąć udział w spisie powszechJak konkretnie miałyby wyglądać takie działania?
nym.
Dobrym przykładem jest praca ERIAC-u (Europejskiego Instytutu Kultury i Sztuki Romów w Berlinie). Nasz instytut to pierwsza
międzynarodowa instytucja, która zajmuje się promowaniem kultury
i sztuki Romów. To ważne, bo pewien stereotyp Roma, tak głęboko
zakorzeniony w postrzeganiu większościowym, był i jest kształtowany przez język kultury i sztuki. Byliśmy opisywani przez badaczy,
pisarzy, etnografów, którzy widzieli i kształtowali pewien romantyczny obraz Roma, nie do końca zgodny z tym, jak my postrzegamy

A co w przypadku osób z podwójnym obywatelstwem?
To nie ma wpływu.
Jakie dokumenty są potrzebne do udziału w spisie?
Nie przedkładamy żadnych dokumentów, ale potrzebny jest PE-
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nować. To specyficzny stan regresu, który skutkuje emocjonalnym
wyczerpaniem. Nie oznacza to jeszcze choroby psychicznej, ale dla
wielu jest to stan szczególny i zaskakujący. Jeśli do tego dołączymy dramaty, realne sytuacje, z jakimi ludzie się stykają, bankructwa,
problemy finansowe, utratę pracy lub chorowanie i umieranie naszych bliskich na COVID – to pojawią się warunki do powstania stresu pourazowego, który jest już konkretną chorobą. COVID wpływa
na nasz stan psychiczny zarówno poprzez mechanizmy biologiczne,
jak i poprzez doświadczenie znalezienia się na oddziale covidowym,
w sytuacji zagrożenia życia, w lęku i samotności, kiedy nikt nie może
nas odwiedzać. To bardzo trudne doświadczenie emocjonalne. Niezależnie więc, gdzie w tym covidzie się znajdziemy, to wpływa on
bardzo obciążająco na nasze samopoczucie i emocjonalne funkcjonowanie.
Skoro nie można się spotykać z przyjaciółmi, podróżować,
chodzić do kina, to skąd czerpać energię w tym trudnym czasie?
Spis powszechny / picture-alliance / empics / Ian West

SEL, bo jego numer decyduje o tym, że jesteśmy obywatelami polskimi odpowiednio zarejestrowanymi w dokumentach obowiązujących
w Polsce. Spis jest prowadzony metodą internetową i telefoniczną.
Polecamy tę pierwszą metodę, bo jest najkrótsza i łatwo dostępna.
Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Potrzeba na to 10 minut.
Spis powszechny jest obowiązkowy. Czy to prawda, że osobom, które nie przekażą informacji w Narodowym Spisie Powszechnym, grozi grzywna do 5 tys. złotych?
Wierzę, że nasi obywatele w Polsce i za granicą są świadomi obowiązków obywatelskich i nie będą unikać spisu, tylko spiszą się dla
Polski.

W CZASIE PANDEMII MÓZG
PRACUJE INACZEJ

Ważne jest przestrzeganie zasad higieny psychicznej, harmonogramu dnia, wyznaczanie sobie małych celów, dostrzeganie małych
sukcesów. To bardzo ważne głównie dla rodziców małych dzieci, którzy modelują sposoby radzenia sobie w tej sytuacji. Nic bardziej nie
niepokoi dzieci niż zła kondycja dorosłych. Ważna jest też szczera
i empatyczna rozmowa z drugim człowiekiem, szczere zainteresowanie. A poza tym kontakt z naturą, ze zwierzętami, spacer czy wycieczka do lasu.
Ile czasu może zająć nam powrót do normalności?
To zależy od tego, jak bardzo jesteśmy obciążeni i jakie mamy podejście, czy staramy się “wytrzymywać” czy też szukamy najlepszego sposobu na cierpliwe zajęcie się sobą, zaopiekowanie się sobą.
To słowo “wytrzymać” jest tutaj kluczowe. Spróbujmy je przeformułować w kierunku dbania o siebie i swoich bliskich. To dziś najważniejsze zadanie.
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
„Wydaje nam się, że świetnie sobie radzimy, ale czasem to przesłuchiwane przez pracownika socjalnego czy sądowego, który
tylko iluzja. Pandemia i izolacja stwarzają idealne warunki do ma ocenić odbiór sytuacji rodzinnej przez dzieci, najlepsza byłaby
pojawienia się zaburzeń stresu pourazowego. Dbajmy o siebie możliwość komunikacji w języku rodzimym. To w nim dziecko
i siebie nawzajem” – apeluje Honorata Moliter, berlińska psycholog i psychoterapeutka w rozmowie z Moniką Sędzierską.
Przyszła długo wyczekiwana wiosna, jednak od wielu osób
słyszę, że wcale nie chce im się wychodzić z domu, że odczuwają zmęczenie, apatię, frustrację. Jak rok w pandemii wpłynął
na nasz stan psychiczny?
Po pierwsze całkowicie zmienił się świat wokół nas, a wraz z nim
nasz sposób życia, nasze plany i marzenia. Nie możemy się swobodnie i spontanicznie spotykać, przytulać. Znaleźliśmy się w stanie
przewlekłego stresu, wobec którego jesteśmy całkowicie bezradni.
Stwarza to warunki do tego, żeby nasz mózg zaczął inaczej funkcjo-

COSMO – Radio po polsku to jedyne w swoim rodzaju spotkanie z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi tworzącymi polską kulturę w Niemczech.
Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język
polski. Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów 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, Tomasz 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 aplikacji WDR

Honorata Moliter / privat archiv

o godz. 22.00 na antenie radia COSMO
oraz online i na facebooku
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ZDROWIE
Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

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

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

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

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

LOGOPEDA
Magdalena Mayer

Tel:
(030) 805 853 83
Mobil: (0160) 931 70 967
E-Mail: magdalena.radziewicz@onet.eu
Terapia prowadzona jest w języku polskim

Apotheker Ronald Weber e.K.
Mówimy po polsku
• Realizujemy polskie recepty
• Karta stałego klienta (rabat 10%)
• Środa w godzinach 1500-1800 rabat 20%
• Szeroka dostępność leków w możliwie
jak najkrótszym czasie

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

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

Mo - Fr: 08.00 - 19.00 Uhr • Sa: 09.00 - 18.00 Uhr

GABINET PSYCHOTERAPII
4, 10117 Berlin
BARBARA KREMER Kronenstrasse
Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse

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

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

Dr med. hab. Paweł Fidziński
SPECJALISTA NEUROLOG
Kontakt
Baumschulenstr. 31, 12437 Berlin
Telefon: +49 (0)30 2000-377-17
E-Mail: info@neurodoc-berlin.de

Turmstraße 77 • 10551 Berlin
Tel.: 030 - 53 60 45 01
Fax: 030 - 53 60 45 02
info@die-neue-apotheke.berlin

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

DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna
OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)
Tel.: 030 491 91 95
13409 Berlin - Reinickendorf
030 499 07 360
Reginhardstr. 34
e-mail: info@praxis-germedica.de
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ZDROWIE



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

Koszty podobne do cen w Polsce

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska
Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń.
Pomoc indywidualna oraz terapia par.
Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de
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11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00

Beata Mydlowska
Zahnärztin

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

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

und nach Vereinbarung

praxis@dentes-zahnaerzte.de

Pn.

Wt.

Śr.
---------

900-1300
00
00
15 -19

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

Czw.

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

Pt.

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

Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Fr

8-14

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

Pokaż swój najpiękniejszy uśmiech
Zahnarztpraxis Samtweiss
Pn | Śr | Pt 9:00–16:00
Dr. med. dent. Agnieszka Ziolkowska
Wt | Czw | 12:00–19:00
Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)
Telefon 030 433 80 20
www.zahnarztpraxis-samtweiss.de
info@praxis-samtweiss.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
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Domowa Stacja Opieki "Galerie"
MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

ANONIMOWI ALKOHOLICY – MEETING

Skontaktuj sie z nami teraz: 030-687 04 00 (09.00-15.00 Uhr)
Poznaj nas: Sonnenallee 102, 12045 Berlin
www.ahb-krankenpflege.com
Mobilna opieka w domu nad osobami starszymi i chorymi.
Poprzez naszą aktywizującą opiekę utrzymujemy i wspieramy istniejące zdolności
psychiczne i fizyczne, 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.
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.
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.

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

Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00,
Sobota 17.00-19.00 - Gierkezeile 39, 10585 Berlin
Czwartek 18.00-20.00 - Wernerwerkdamm 36,
13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8
Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin
Niedziela 17.00-19.00 - Lipschitzallee 80, 12353 Berlin
Wtorek (grupa NA) - 17.30-19.30 - Boxhagenerstr. 89
10245 Berlin

USŁUGI / INNE

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

Szafy z drzwiami suwanymi
Drzwi suwane przejściowe
Zabudowy wnęk
Meble kuchenne
Żaluzje poziome i pionowe
Plisy, markizy, rolety
Wszystkie produkty
wykonujemy na wymiar
Wysoka jakość
Konkurencyjne ceny
Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

DIKO
Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a
16552 Schildow

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

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

Wymierzanie oraz oferta bezpłatnie i bez zobowiązań dla klienta !

REMONTY MIESZKAŃ
parkiet laminat deski
cyklinowanie składanie mebli

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

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

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

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

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.: 0178 4660919, 0152 11308510 lub Whatsapp: 0152 12150968
Majster złota rączka pomoże w rozwiązaniu każdego problemu
w domu lub mieszkaniu. Tel.: 0177 1689892 Marek.
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
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
Malowanie, szpachlowanie, malowanie drzwi i okien, woda i prąd.
Tel.: 0157 83615980
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

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
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
WSZYSTKO OD A DO Z. SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
hydraulicznych, elektrycznych na zamówienie. Atrakcyjne ceny! Nowi
klienci 10% rabatu przy pierwszym zamówieniu. Tel.: +49 162 69 29 449
Klimatyzacja w domu! Montaż * Serwis * Naprawa. Ciche urządzenia
pozwalające na komfortowy sen i wypoczynek. Gorące lato coraz bliżej!
Wyślij SMS Oddzwonię. Tel.:+48 788 468660
Naprawa sprzętu AGD w domu klienta, pralki, zmywarki, suszarki
kuchenki i lodowki . Profesjonalny technik certyfikowany przez AEG,
Bosch, Siemens, Miele. Niskie ceny. Berlin wschodni i okoliczne
miejscowości do Bernau, Werneuchen, Strausberg, Schoneiche,
Erkner. Tel.: 017 628426443
Makijaż permanentny, mezoterapia igłowa, lipoliza, usuwanie
makijażu, modelowanie ust, pigmentacja skóry głowy, mezoterapia
skóry głowy, usuwanie drugiego podbródka. Tel. 0163 8012378
www.permanent24.com
Witam, nazywam się Arkadiusz, ale nazywają mnie Arek. Urodziłem
się w Polsce, mam 42 lata i zawsze byłem zapalonym rzemieślnikiem.
Ułożyłem już laminat, pomalowałem i wygładziłem ściany w wielu
domach, z przyjaciółmi i osobami prywatnymi. Chętnie zaoferuję te
usługi, a może nawet pomogę! Nie mogę się doczekać, aby wkrótce Cie
poznać i uczynić Twój dom nieco piękniejszym. Tel.: +49 172 4079926
Przeprowadzki – transport, opróżnianie mieszkań i piwnic, przewozy
mebli, materiałów budowlanych oraz narzędzi (IKEA, Bauhaus,...).
Expresowo, solidnie, rzetelnie. Tel.: 015163586743
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USŁUGI / INNE
POLSKI
,

ekspresowe kremacje.

www.chwolka.pl

0171/6503466

28
N A G R O B K I

Mistrz Kamieniarstwa & Inż. KRZYSZTOF IMIELSKI
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

zrozumieć

towarzyszyć

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

03027497001, 0171 9074101 , 0173 6865350

www.sanssouci-bestattungen.de

Pogotowie zamkowe dzieñ i noc

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

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

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

niedrogo

godnie

stylowo

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

USŁUGI MALARSKIE

Telewizja internetowa – iptv
tel. 0175 1200 662

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

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

Superliga - czy Niemcy powstrzymali
wojnę futbolową?
Piłka nożna od lat kręci się wokół pieniędzy, niektórzy badacze dyscypliny
twierdzą, że już XIX-wieczne początki dalekie były od romantycznych idei.
W 2017 r. kibice tunezyjskiego Club Africain przygotowali oprawę stadionową z napisem: Stworzona dla biednych, skradziona przez bogatych. Hasło to
stało się jeszcze bardziej aktualne w ostatnich dniach, gdy Florentino Perez
ogłosił założenie Superligi.

gantycznych operacji finansowych, jak chociażby przekształcenie Realu Madryt w konstelacje
gwiazd z Figo, Zidanem, Ronaldo, Beckhamem
i Owenem, nie bez powodu zwanych galacticos.
Superliga w założeniu miała zrzeszać dwadzieścia drużyn: piętnaście zespołów założycielskich i pięć, które zostaną zaproszone do zacnego grona ze względu na swój poziom sportowy.
Rozgrywki podzielono na dwie dziesięciozespołowe grupy, z których po trzy najlepsze awansują
do ćwierćfinałów, natomiast znajdujące się za
ich plecami drużyny, rywalizują w barażach. Kolejno rozgrywane są zwyczajowe play-off, aż do
poznania zwycięzcy. Superliga, wzorem chociażby koszykarskiej NBA, nie przewiduje spadków
– nawet pomimo fatalnych rezultatów i zajęcia
ostatniego miejsca, w tym samym składzie miały odbywać się kolejny sezon. Podsumowując:
najlepsi zmagają się z najlepszymi, zarabiają na
tym gigantyczne pieniądze, a piłkarskie szlagiery stają się nie świętem, a codziennością kibica.
W wywiadzie Perez tłumaczył obszerniej cel powstania nowego formatu rozgrywek:
Piłka to jedyny globalny sport z ponad 4 miliardami kibiców. Obowiązkiem wielkich klubów
jest odpowiadanie na ich pragnienia. Pomożemy
futbolowi na każdym poziomie, zaprowadzimy go
na należne mu miejsce.
Kontynuował już mniej patetycznie, zamiast
do serc kibiców, odnosząc się do motywacji finansowych i pandemii.

https://hypebeast.com/2021/4/european-super-league-officially-canceled-details

Romantyczny mit klasy robotniczej
Trzepak, chętni do gry i piłka – tyle w dzieciństwie wystarczało do rozpoczęcia najlepszych
futbolowych spotkań. Pieniądze? Przegrani co
najwyżej musieli rozbić świnki skarbonki i kupić
zwycięzcom oranżady w szklanych butelkach,
o zawrotnej cenie 30 groszy.
Początki futbolu związane są z Wielką Brytanią, pierwszy klub powstał w 1857 w Sheffield,
łebskiej miejscowości, w której urodziło się aż
pięcioro laureatów nagrody Nobla. Nie było wówczas mowy o zarobkach, bardziej martwiono
się o ujednolicenie zasad gry i oddzielenie piłki
nożnej od rugby. Ostatecznie wszyscy zgodzili
się, że piłki nie można łapać w ręce i futbolowa
machina ruszyła w świat. Zmagania piłkarzy fascynowały początkowo przede wszystkim klasę
robotniczą. Do proletariackich tradycji dumnie
odnoszą się argentyńscy Boca Juniors, włoski
A.C. Milan oraz brytyjskie potęgi: Manchester
United i Liverpool, którego słynny hymn You never walk alone wskazuje, że klub miał być skierowany do „zwykłych” ludzi, którzy mogą odnaleźć
w nim poczucie jedności i wspólnego celu.
W Niemczech z lewicowych poglądów słynie
szczególnie St. Pauli, którego kibice pod piracką banderą śpiewają: nigdy więcej wojny, nigdy
więcej faszyzmu, nigdy więcej trzeciej ligi. Patrząc na lokalne, berlińskie podwórko, możemy
znaleźć przykład Unionu, który w latach 80’ znajdował się w opozycji do ulubieńców szefa Stasi
– Dynama. Mecze piłkarskie to nie tylko zjawiska
sportowe, ale także polityczne areny, o czym
doskonale wiedzą miłośnicy reportaży Ryszarda
Kapuścińskiego, w tym „Wojny futbolowej”. Jednak sama romantyczna miłość do piłki kopanej
nie sprawiłaby, że dziś Messi w sekundę zarabia
15 złotych, a rocznie 434 miliony – już od XIX
wieku sport flirtował z komercjalizacją i kapitalizmem.
Pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy…
Pierwszymi, którzy dorobili się na piłce nożnej,
byli właściciele ziemskich nieużytków, na których
w XIX wieku tworzono prowizoryczne stadiony.
Kolejno dołączyli wytwórcy specjalistycznego
obuwia dla graczy, przedstawiciele gastronomii,
i jakżeby inaczej, skoro mówimy o Wielkiej Brytanii, szefowie pubów, odpowiadający hektolitrami piwa na potrzeby kibiców. Pierwsze reklamy
pojawiły się wokół aren jeszcze przed II wojną
światową, ale to lata 80’ i rozwój transmisji telewizyjnych, znacznie przyspieszył proces komercjalizacji piłki. Obecnie środki pozyskiwane

przez kluby z transmisji stanowią średnio 43%
przychodów klubów. Barry Smart relacje między
mediami, biznesem a futbolem, nazywa złotym
trójkątem, który wiąże poszczególne strony najsilniejszym spoiwem – pieniądzem. Globalizacja
sprawiła dodatkowo, że kibic nie sympatyzuje
już tylko z lokalną drużyną, ale zainteresowanie
kieruje w stronę światowych gigantów, których
zazwyczaj ogląda nie na żywo, ale z wygodnej
pozycji na kanapie. Herby klubowe przestały być
jedynie nadrzędną wartością dla miejscowych
ultrasów, którzy gotowi byli za nią zginąć, ale zaczęły stawać się rozpoznawalnym na rynku logo.
W sezonie 2017/2018 przychody dwudziestu najzamożniejszych zespołów wyniosły 8,3 miliarda
euro, w czym królował Real Madryt, z kwotą 750
milionów euro. Europejska piłka, rozumiana jako
całość, wygenerowała 22 biliony euro, z czego
lwia część należy do tak zwanej Wielkiej Piątki,
składającej się z ligi brytyjskiej, hiszpańskiej,
niemieckiej, francuskiej i włoskiej. Słabszych klubów nie stać na wybitnych piłkarzy, błyszczący
talentem wychowankowie szybko przejmowani
są przez zamożniejszych rywali, i tym sposobem
biedni pozostają biedni, a bogaci zamykają się
w kółku wzajemnej, intratnej, adoracji.
Przeciwko komercjalizacji futbolu protestują głównie Niemcy, w 2002 roku grupa kibiców
manifestowała w Berlinie, w 2018 zachęcano do
oglądania spotkań Bundesligi w całkowitej ciszy.
Najosobliwszą formę strajku przyjęli zawodnicy
amatorskich drużyn podczas meczu w miejscowości Oer-Erkenschwick, którzy wystąpili na golasa – z numerami namalowanymi na plecach.
Jak tłumaczyli: Zapomnieliśmy, że futbol jest własnością kibiców, a nie inwestorów. Piłkarski świat
stał się chory, dlatego wszyscy pokazujemy mu
tyłki. Wydarzenie to, choć rozpowszechnione
w światowych mediach, nie wzruszyło jednak
potentatów z największych europejskich potęg.
Zdecydowanie donioślejsze znaczenie miało wycofanie się niemieckich klubów z tworzonej niedawno snobistycznej Superligi.
Liga dla bogaczy
Jak przystało na porządną rewolucję, pomysłodawcy Superligi swój plan ogłosili tuż po
północy, a znakiem czasu jest platforma, której
użyto do zaanonsowania wieści – media społecznościowe dwunastu piłkarskich potęg. Podpisy pod nieszczęsnym projektem złożyli prezesi
AC Milan, Arsenalu, Atletico Madryt, Chelsea, FC
Barcelony, Interu Mediolan, Juventusu, Liverpoolu, Manchesteru United, Realu Madryt i Tottenhamu. Ojcem chrzestnym przedsięwzięcia został
Florentino Perez, słynący z wcześniejszych gi-
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Kluby z Anglii, Włoch i Hiszpanii muszą znaleźć rozwiązanie dla bardzo złej sytuacji, przez
którą przechodzi futbol. Łącznie straciliśmy pięć
mld euro. W Realu Madryt w ciągu dwóch sezonów straciliśmy 400 mln euro. Albo uratujemy
piłkę nożną, albo w 2024 r. wszyscy będziemy martwi.
Sęk w tym, że to właśnie projekt wielkiej dwunastki za zwiastun śmierci futbolu uznali kibice,
niemieckie kluby, UEFA oraz część trenerów i piłkarzy.
Veto
Fani Liverpoolu przed stadionem wywiesili
banery informujące o śmierci ich ukochanego
klubu. Zwolennicy Manchesteru United wdarli się
do siedziby organizacji, by osobiście wyperswadować włodarzom wszelakie zmiany. We Włoszech podobne nastroje prezentowali sympatycy
Juventus – na transparencie pisali między innymi o obrzucaniu historii klubu błotem. Największe protesty odbyły się w trakcie meczu Leeds
z Liverpoolem – palono koszulki The Reds, a nad
stadionem latał samolot z napisem NIE dla Superligi.
Mniej emocjonalne, ale skuteczne groźby
w postaci pozwów na 60 miliardów euro i licznych
zakazów, wytoczyła UEFA. Piłkarzom występującym w Superlidze planowano zabronić występów
w reprezentacyjnych barwach, a wszystkie kluby
renegatów chciano wyrzucić z rozgrywek krajowych i Ligi Mistrzów. Niemieckie zespoły, z Bayernem na czele, od razu odcięły się od rebelii,
a wielu zawodników i trenerów, w mocnych słowach skomentowało plany swojego szefostwa,
w ich opinii niezgodne z duchem sportu.
Każdy kij ma dwa końce
Oczywiście idea zamkniętej ligi dla uprzywilejowanych i bogatych jest skrajnie kontrowersyjna. Przez taki format rozgrywek nie doczekalibyśmy się tak pięknych historii jak chociażby
tryumf F.C. Porto w LM. Już żaden Kopciuszek
nigdy nie wszedłby na bal. W całym zamieszaniu zapomina się także wspomnieć, że UEFA
sama wprowadza sporne zmiany w organizacji
Ligi Mistrzów, a na futbolu bogaci się tak samo,
jak właściciele zbuntowanej dwunastki. Póki co
projekt Superligi w ogniu krytyki ulega rozpadowi
– z rewolucji wycofali się przedstawiciele klubów
angielskich i włoskich. Jedno jest pewne – kto
szuka futbolu czystego i pozbawionego wpływu
pieniądza, ten powinien pójść pokopać z dziećmi
przy trzepaku, a nie szukać tych ideałów w telewizji.
Grzegorz Szklarczuk

MOTORYZACJA / TRANSPORT
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

STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?
MPU Vorbereitung („Idiotentest”)
mgr psychologii Małgorzata Voelkel
Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych
i medycznych. Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności
Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin,
www.mpu-in-berlin.de

Tel.: 030 47980232; Tel.: 0152 33578752

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

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

e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

Przeprowadzki – transport „ Piotrek „
- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń i piwnic
- wywóz rzeczy na BSR
Tel.: 0152 17271079 lub 030 96596915

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

samochodów

jednośladów

campingów, ciężarówek

bezpłatne porady

łodzi oraz jachtów

Rafał Lubiński

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

Tel.: 01577 3670602 lub 030 5514263 1

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY
od
1995 r.

Dipl.-Ing. Michael Żurek
partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!
w Berlinie

*

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

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

www.michael-zurek.de

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

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

AUTO - UBEZPIECZENIA

0176 83392933

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

• 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

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

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


Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie

wymeldowanie
5-dniowe rejestracje (próbne)

0049 176 471 923 57

  
    
  

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

T R A N SPOR T I P R Z E P ROW DZ KI
przewóz mebli opróżnianie mieszkań
wywóz na BSR

tel.: 0172 573 59 94
Megtrans – usługi transportowe (przeprowadzki, opróżnianie
pomieszczeń, przewóz sklep – dom). Berlin, Niemcy, Polska
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550,
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de
Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz.
Dowozy z domu i pod dom, dowozy na lotniska, paczki.
Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246

MECHANIK, LAKIERNIK
Wieloletnie doświadczenie. Naprawi każde auto, pomoże
w TiF ze wszystkimi formalnościami. Usuwanie szkód
powypadkowych. Kosmetyka aut.

Atrakcyjne ceny!

Tel.: +49 162 69 29 449

Matrymonialne / Towarzyskie
Może fajny facet lat 54 szuka fajnej Pani do spędzenia wspólnego
czasu, chętnie związek stały. Tel.: 0151 63928651,
stacjonarny 030 43776396
Wdowiec (Potsdam), lat 68 na rencie szuka towarzystwa Pani od lat
50. Cel, wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne wyjazdy, wzajemna
pomoc. Chętnie związek stały. Telefon 0331 90143715 lub e-mail
nowydzien@freenet.de
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TURYSTYKA

Pension - Spandau
Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka
Tel.: 0151-172-61-455 lub 0152-106-19-534

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE
BERLIN – PTTiK BERLIN

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

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie
Klub PTTK Berlin im. W.Korfantego zaprasza na:
1.Spacer z cyklu „Legendy Berlina”. Spotkanie grupy 22.05.2021 na przystanku autobusu
X34 przy Banhof ZOO o godz. 11.00 Planujmy wycieczkę całodniową, w związku z tym
proszę zabrać suchy prowiant i coś do picia.

Foto: Elzbieta Potępska

2. Jeżeli do połowy maja sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam, to spotykamy się na przystanku końcowym autobusu linii 222 - Alt Lübars 30.05.2021 o godz. 11.00 Przy sprzyjającej
pogodzie planujemy przejść trasę III Rajdu Pieszego PTTK ( tzw.Tegeler Fließ) Powitania
Wiosny w ramach obchodów 70 rocznicy powstania PTTK. Zakończenie rajdu na posesji
Reiterhof Qualitz-Domaradzki około 14.00. Dla uczestników Rajdu konkursy z nagrodami
i inne atrakcje.

„PTTiK BERLIN” zaprasza w maju ponownie na
odwołany w kwietniu spacer po Parku Tiergarten.
Spotykamy się w sobotę, tj. 29.05.2021 o godz. 11: 00 przy Bramie Brandenburskiej.
Zakazy spotkań grupowych wiązane z nadal trwającą pandemią nie pozwalają nam na realizację wcześniej ustalonych planów, w wyniku czego kwietniowy spacer po Parku Tiergarten
został przeniesiony na maj w przekonaniu, że będą już możliwe spotkania grupowe.
Park Tiergarten jest pełen niespodzianek o każdej porze roku, również w maju, a może właśnie przede wszystkim w maju, kiedy przyroda przebudza się w pełni po zimowym śnie i dostojnie ukazuje otwarte pąki rododendronów czy magnolii. Natomiast pośród zazielenionych
już drzew bardziej stają się widoczne zielone salony i gabinety. Odkryjmy więc je wspólnie
razem wśród tej świeżej zieleni i pachnących kwiatów, a wraz z nimi zapomniane pomniki
i romantyczne mostki.
O historii ogrodu i o tym, że Tiergarten należy do najstarszych ogrodów w Berlinie pisałam już
szczegółowo w kwietniowych Kontaktach i na naszej stronie, www.pttik-berlin.de. Na spacer
zaprasza w imieniu „PTTiK BERLIN” Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.
PTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie
i Poczdamie, tel.: 030 815 89 14, e-mail: kontakt@pttik-berlin.de

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik miejski w Berlinie
i Potsdamie - tel.:015738100586, mail: piotr_swider@gmx.de

Biuro ogłoszeń
KONTAKTÓW

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

W CIEMNOŚCIACH NIE ZNACZY W CIEMNOCIE
W wielotysięcznym zbiorze śląskich piosenek ludowych nie mało
jest poświęconych górnikom. Wielu wydaje się to oczywiste, bo
przecież Śląsk = górnictwo.
Jest to jednak przekonanie błędne, bowiem górnictwo – to węglowe, czyli najbardziej ze Śląskiem kojarzone – zaczęło się
rozwijać w XIX wieku i po tych mniej więcej
200 latach nieodwołalnie zanika. Natomiast rodowód śląskich pieśni sięga średniowiecza zaś obszar z którego pochodzą
to cały Śląsk; od Świebodzina po Jabłonków - a nie tylko górnicza część Górnego
Śląska. Są ich tysiące! Wśród nich jest
oczywiście i tych kilkadziesiąt związanych
z górnictwem węglowym. Obraz „syna podziemnych, czarnych światów” bywa w nich
różny. Najczęściej sielsko – anielski i pełen
estymy. Ale jest też passus przestrzegający dziewczynę przed zamążpójściem za
górnika, „bo to pierón dziki”. Dziewczyna
nie posłuchała dobrej rady, za co spotkała
ją kara i „na drugi dzień po weselu helmiskiem dostała”. No nie jest to, przyznają
Państwo, pochlebny wizerunek górnika. Aż
się dziwię, że żaden z „obrońców dobrego
imienia górników” nie wpadł dotąd na pomysł zakazania publikowania i śpiewania
tej pieśniczki, jako propagującej przemoc
w rodzinie i kreującej fałszywy, krzywdzący
wizerunek górnika. Zresztą w tradycyjnych
ludowych pieśniach sporo jest treści afirmujących postawy niewłaściwe w świetle
dzisiejszych wymogów współżycia społecznego. Więc może należałoby stworzyć
jakiś indeks przyśpiewek i pieśniczek zakazanych? Choć z drugiej strony zakazywanie też jest niewłaściwe… Pewnie teraz
nie wybrnę z tego dylematu, więc skupię
się na wizerunku górnika w pieśniczkach
i życiu – bo sztuka, również ludowa, jest
odbiciem życia; jego artystycznym opisaniem. Zresztą, oceny oczerniające górniczy stan od dość dawna z wielkim zaangażowaniem głoszą różni krajowi publicyści
i ich polityczni mocodawcy, więc wystarczy. O wiele milej będzie przytoczyć opinie
sympatyczne, pełne szacunku i podziwu.
Na przykład śpiewa kobieta, skarżąc się na
swego niewydarzonego męża, że „jakby
Francik nie był tuleja, to byłby górnikiem”.
„Tuleja” to ktoś nierozgarnięty, ciapowaty
na ciele i umyśle. Mężczyzna nazwany „tuleją” powinien się spalić ze wstydu a potem
z tego samego powodu zakopać pod ziemią i schować w najciemniejszy kąt. Zatem
dowiadujemy się z tej pieśniczki, że górnik
nie może być „tuleją”. Czyli musi posiadać
należyte moce fizyczne i umysłowe. Ale
z drugiej strony, kiedyś często można było
usłyszeć, że: „jak się nie będziesz uczył,
to pójdziesz do roboty na dół”. A niejeden
chłopak zapytany co będzie robił w życiu,
bo nieuk z niego straszny, odpowiadał:
„Jak co? Póda na gruba…”
Stereotypy, takie jak te przedstawione
powyżej – bo zapewne Państwo spostrzegli, że w świecie stereotypów się poruszałem – bywają najczęściej zmorą naszej
egzystencji. Szczególnie, gdy nie zdajemy
sobie sprawy z tego, że wśród stereotypów
właśnie się poruszamy. Moja znajoma, już
emerytowana polonistka z przeogromnym
doświadczeniem, była przez jakiś czas na
zastępstwie w pewnej maturalnej klasie.
Tematem był Szekspirowski „Macbeth”.
„A po co nóm to pani godo?” – zapytał nagle jeden z uczniów a potem wyjaśnił, że
taka wiedza i matura do niczego mu nie
będą potrzebne, bo on i tak będzie gór-

nikiem. „O! To wspaniale!” - powiedziała
nauczycielka – „Ja mam wielu znajomych
górników. To tacy mądrzy ludzie. Po pracy
zajmują się muzyką, czytają książki, dokształcają się z różnych dziedzin. Wspaniali
i mądrzy ludzie.” W tym co powiedziała jest
wiele prawdy. I nie chodzi o tzw. „syndrom
hajera”. Hajer, czyli dawniej rębacz; ktoś,
kto w hierarchii górniczej osiągnął pewną
pozycję, z racji tej pozycji często uważał się
za znawcę wszystkiego. Od howu królików
poczynając, na lotach kosmicznych i całej
kosmologii kończąc. Zatem nie to roztropna
polonistka miała na myśli. A co? Wystarczy
prześledzić cały amatorski ruch artystyczny
z którego wyrośli i muzycy i plastycy i pisarze; zdarzało się, że całkowicie przechodzący na swe nowe, artystyczne profesje.
Dziś, niestety, nawet w górniczych orkiestrach dętych częściej grają uczniowie i absolwenci szkół i uczelni muzycznych, niż
górnicy. Ale po tym zdaniu, wypowiedzianym przez roztropnego pedagoga, chłopak
stał się jednym z najpilniejszych uczniów
i maturę zdał. Czy pracuje na kopalni, nie
wiem. Jeśli tak, to wiedza o dramatach
Shakespeare’a na pewno mu w tym nie
przeszkadza a wręcz przeciwnie. Jak każda wiedza. Rónież ta górnictwie, które na
Górnym Śląsku właśnie kończy swą dziejową misję „lokomotywy rowoju”.

Sprzedam
Fiat 500

Rocznik 2007, nowy TÜV, benzyna
Cena 3.500€
Tel.: +4917680038229

ciec z westchnieniem ulgi, a córka kontynuowała:
- On mnie namalował całkiem z pamięci…

Niespełnienie
Chłopak z dziewczyną podczas randki
wpatrują się w rozgwieżdżone niebo. Nagle
zauważają spadającą gwiazdę.
- Patrz! Gwiazda spada! – radośnie woła
chłopiec – A czy wiesz, że gdy gwiazda
spada, to spełniają się marzenia, które
masz w tym momencie?
MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH,
- Eeee… Ja w to nie wierzę – mówi
NIE ZAWSZE ZNANYCH…
dziewczyna sceptycznie.
- Ale dlaczego?
Wszystkie zwierzęta wiedzą, że żyje się
- Bo widzisz; ty chyba jesteś okropdla radości. Człowiek jest wyjątkiem…
nie niedomyślny…
Poważna sprawa
Chłopak zapewnia dziewczynę o szczerości swych uczuć i swej odpowiedzialności
oraz poważnym stosunku do ich związku:
- I dlatego – mówi – chcę cię zapewnić,
że nie na żarty się z tobą spotykam…
- O? – dziwi się dziewczyna – To niedobrze. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie,
żebyś coś zjadł…
Zaradna
- Martwią mnie te twoje wypady z chłopakami – mówi matka do dorastającej córki. – Jeździcie gdzieś daleko, do lasu, nad
wodę… Któregoś dnia jeszcze będą cię
chcieli wykorzystać, a jak odmówisz, to cię
zostawią i jak wrócisz do domu? Pieszo?
- Ależ mamo – mówi córka uspokajająco – czy zdarzyło się, żebym kiedyś wróciła pieszo?

Problemy z rachubą
Starsza ciotka rozmawia ze swoją siostrzenicą, która dopiero co wyszła za mąż:
- No i powiedz mi kochana, jak to się
stało, że dziecko urodziło wam się zaraz
po ślubie?
- Oj, ciociu! A skąd taki mały dzidziuś miał
wiedzieć, kiedy był nasz ślub???
W MARKLOWICACH,
WĄCHOCKU I GDZIE INDZIEJ…
- Jak sołtys w Kłaju pobił rekord w trójskoku?
- W ciągu kwadransa trzy razy skoczył do
sklepu po piwo…

- Dlaczego w centrum Wąchocka usypują wysoki kopiec ziemi?
- Bo sołtys chce zorganizować spotkanie na szczycie wszystkich zaprzyjaźnioDla sztuki…
nych sołtysów, dla omówienia wspólnych
Ojciec wszedł do pokoju swojej już peł- działań, celem przeciwdziałania dalszemu
noletniej córki i omal nie upadł z wrażenia. opowiadaniu dowcipów o ich miejscowoNa ścianie wisiał jej całopostaciowy portret, ściach…
na którym była namalowana całkiem naga.
Gdy złapał oddech, wyraził swoje oburze- Od czego rozpoczęto tworzenie ZOO
nie:
w Marklowicach?
- Czyś ty dziecko zwariowała!? Pozo- Od umieszczenia na wybiegu zebry
wałaś całkiem goła jakiemuś malarzynie?! z przejścia dla pieszych…
Wstydu nie masz??? Gdzie się podziało
twoje wychowanie??? Przecież nie tak cię
- Na co żonie sołtysa w Rzykach dwie
uczyliśmy! Byłaś takim przyzwoitym dziec- pralki automatyczne?
kiem. Co niedziela do kościoła. Nie włóczy- Bo na jednej stoi balia z waszbretem,
łaś się i tu takie rzeczy!
a na drugiej balia do płukania…
- Ależ tato, uspokój się; ja mu wcale nago
nie pozowałam…
Jurek Ciurlok „Ecik”
- Oj, no to całe szczęście – przerwał oj-
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zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na MAJ 2021!!!
Renault Clio Experience 1.0 TCe Navi
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 02.2020
Przebieg: 19.206 km Paliwo: benzyna Moc: 74
kW / 101 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia
biegów, Metallic, Alufelgi, zamek centralny, Elektr.
podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ABS, ESP.

PORSCHE PANAMERA TURBO 4.8 ALLRAD
Awaria silnika. Limuzyna, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 04.2011 Przebieg: 178.000 km Paliwo: benzyna
Moc: 368 kW / 500 PS Skrzynia biegów: Automatyczna,
nawigacja, ogrzewanie siedzenia, Luftfederung, czujnik
deszczu, elektr. lusterko boczne, Komputer pokładowy,
odtwarzacz CD, elektrycznie ustawiane fotele itd.

Cena: 12.890 €
RATY od
119 €/mies.

RENAULT ESPACE V INITIALE PARIS 1.6 DCI
Van/Minivan, pojazd używany Pierwsza rejestracja:
10.2017 Przebieg: 84.910 km Paliwo: diesel Moc:
118 kW / 160 PS Skrzynia biegów: Automatyczna,
Metallic, Schiebedach, Alufelgi, Elektr. podnosniki
szyb, Elektr. Immobiliser, ABS, ESP (stabilizacja
toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie siedzenia,
czujnik deszczu.
RATY od
169 €/mies.

Cena: 22.890 €

AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO RÜCKFAHRKAM
Allrad Panorama, Pickup, pojazd używany Pierwsza
rejestracja: 11.2012 Przebieg: 96.000 km Paliwo: diesel
Moc: 130 kW / 177 PS Skrzynia biegów: Automatyczna,
Metallic, Allradantrieb, Schiebedach, Alufelgi, zamek
centralny, Elektr. podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser.

Cena: 16.790 €
RATY od
159 €/mies.

CITROËN C4 SPACETOURER, VAN/KLEINBUS
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 07.2018 Przebieg: 27.600 km Paliwo: benzyna Moc: 121 kW / 165 PS
Skrzynia biegów: Automatyczna, Van/Kleinbus, pojazd
używany Pierwsza rejestracja: 07.2018 Przebieg: 27.600
km Paliwo: benzyna Moc: 121 kW / 165 PS Skrzynia
biegów: Automatyczna.

MERCEDES-BENZ E 280 E-KLASSE
Limuzyna, Titan-Metalic, pojazd używany Pierwsza
rejestracja: 12.2005 Przebieg: 108.000 km Paliwo:
benzyna Moc: 170 kW / 231 PS Skrzynia biegów:
Automatyczna, 4 x Alufelgi lato, 4 x zima,, Elektr. podnosniki szyb, ABS, ESP, czujnik deszczu, TV, Internet,
Google Maps, -Assistent itd.

Cena: 6.750 €

Cena: 18.890 €

RATY od
169 €/mies.

RATY od
79 €/mies.

RENAULT MASTER KASTEN L3H2,
KASTENWAGEN
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 10.2013 Przebieg: 134.560 km Paliwo: diesel Moc: 92 kW / 125 PS
Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, zamek
centralny, Wspomaganie, ABS, filtr cząstek stałych.

TOYOTA PRIUS EXECUTIVE 1.8 VVT-I,
HYBRYD: BENZYNA-ELEKTRO
Limousine, pojazd używany Pierwsza rejestracja:
11.2017 Przebieg: 30.000 km Paliwo: Hybrid (Benzin/Elektro) Moc: 72 kW / 98 PS Skrzynia biegów:
Automatyczna, nawigacja, ogrzewanie siedzenia,
Plug-in-Hybrid, czujnik deszczu, Bluetooth, Komputer pokładowy.
RATY od
169 €/mies.

Cena: 21.880 €

RATY od
188 €/mies.

Cena: 19.580 €

Cena: 14.900 €
RATY od
129 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

aut.

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

Tel.: 769923-25

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

tradeoffice24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +0049 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
office@tradeoffice24.com
www.tradeoffice24.com
Światowe Stowarzyszenie Firm
Polskich i Polonijnych
Poland Business Center World
info@PolandBusinessCenter.world
www.PolandBusinessCenter.world

Tylko u nas w jednym miejscu, w jednym zespole i według branży:
wielojęzyczni inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi,
eksperci marketingu międzynarodowego, tłumacze Organizacja dystrybucji
towarów i usług Stała opieka w trakcie otwierania i działalności firmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji
i przedstawicielstw firm z Polski Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.
Oferujemy bezpieczne doradztwo
Nowych klientów pozyskacie Państwo
Kontakt:
online w formie konferencji video.
jako
współwystawcy
Światowych
Alina Winiarski
Nie musicie Państwo instalować
Targów Przemysłu w Hanowerze
– zarząd
żadnych dodatkowych programów.
(12-16.04.2021).
stowarzyszenia
Wystarczy dostęp do internetu.
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

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

Sposób na COVID-19
Posiadam do sprzedaży bardzo atrakcyjną i piękne położoną działkę
rekreacyjne „ROD”, o pow. 900m2, która znajduje się 100m od jeziora
i miejskiej plaży z ratownikiem w Myśliborzu - 120km od Berlina.

Cena za m2 - 17€ • Tel: 0176 22956875


TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

Tel.: 030 394 30 56
Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w j. polskim w sprawach
związanych z Państwa zdrowiem
DLA STAŁYCH PACJENTÓW
ORGANIZUJEMY SPOTKANIA TEMATYCZNE
Dbamy o dostarczanie leków w najlepszych
cenach i możliwie w najkrótszym czasie
RABATOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA

Alte Roland
Apotheke

Apotheke
am Antonplatz

Apotheke am
Anton-Saefkow-Platz

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

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

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

zapraszamy w godz.:

pn.-pt. 9-18, sob 9-16
POLSKI SKLEP PYZA NA FB

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).

