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Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy!
Cieszyliśmy się na wiosnę i cieszmy się dalej! To nic,
że przyszła trochę zimniejsza niż oczekiwaliśmy. Zamiast 28 stopni mamy marne 14. Bermudy na razie
zostają w szafie, można rozsiąść się w fotelu i poczytać. W Wasze ręce trafia świeżuteńki numer kontaktowego magazynu a wraz z nim dużo dobrego.
Na początek Bogusław Sypień przypomina nam,
jak dobrze upiec kurczaka, który awansował do
najpopularniejszego mięsa w wielu krajach. Grono
wielbicieli tego mięsa nie maleje, wręcz odwrotnie.
Sposoby, jak przygotować drób kurczaka, pochodzą
niemal z każdego zakątka ziemi, a zatem do dzieła!
I nie ma co ze sobą walczyć, jeść trzeba! Tak jak trzeba myśleć i to najlepiej spiralami i zygzakami. Do
czego zachęca Bartosz Drajling. My, ludzie, jesteśmy
kłębkiem sprzeczności. Co z tego wynika? Co możemy z tym zrobić? Jednym zdaniem: jak żyć? O tym
w felietonie.

W młodości słuchał punk rocka, potem został skinheadem. „Zrozumiałem, że świata nie można zmieniać
pięściami, ale mocą wypływającą z serca” – mówi reporterowi radia COSMO Tomaszowi Kyci ksiądz Przemysław KAWA Kawecki, nowy proboszcz Polskiej Misji
Katolickiej w Berlinie. Zachęcamy do przeczytania tej
rozmowy.
Życzymy Wam miłych kontaktowych chwil. Czekamy
na Wasze relacje – z gotowania, myślenia, inwestowania, obcowania ze sztuką oraz zmieniania świata. Do
przeczytania w lipcu!
Redakcja

Spis treści
PRAWO / ADWOKACI

str. 4

TŁUMACZE

str. 7

Piszemy też o tym, gdzie jeszcze inwestować w Berlinie. Friedrichshein? Schmargendorf? Okolice Hauptbahnhof? Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania
w stolicy Niemiec? O tym co, gdzie i za ile, przeczytacie w artykule Olgi Martin.
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Marta Janik natomiast z radością informuje o otwartych galeriach polecając wspaniałą retrospektywę Japonki Yayoi Kusama w Martin Gropius Bau. Ponad
90 letnia artystka zaczęła tworzyć jak miała 10 lat.
Warto zatrzymać się i poznać jej intrygujące prace
i fascynujące, bogate życie. Tej wystawy nie wolno
przegapić.
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Covidowe powikłania - jak radzą sobie polskie biznesy
i instytucje w Berlinie?
Ponad rok minął od wprowadzenia w Berlinie pierwszych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, które
przeorganizowały życie każdego z nas. O tym, jak w tym trudnym czasie radziły sobie polskie biznesy i instytucje, a także - jakie zmiany zaszły w ich strukturach, rozmawiamy z przedstawicielami kilku z nich.
Osobiście, kiedy myślę o tym, czego najbardziej brakowało mi
w trakcie ostatniego roku, to zdecydowanie najpierw do głowy
przychodzą mi tak typowe przecież dla Berlina kawiarnie, bary,
restauracje z ogródkami. Choć ponad roczny pobyt w domu rozwinął moje zdolności kulinarne tak, że pies nie ucieka już z kuchni,
kiedy gotuję, a rzucanie mięsem w trakcie kucharzenia kojarzy
mu się już jedynie z resztkami kurczaka lądującymi w jego misce,
tęskniłam bardziej niż myślałam za przycupnięciem w miłym kawiarnianym ogródku i wypiciu popołudniowej kawy na siedząco,
z widokiem innym niż sąsiadujące z moich balkonem bloki. Nie
podjęłam również próby lepienia domowych pierogów, a zamknięcie wolnego ruchu między Polską a Niemcami odcięło mnie od
regularnych dostaw polskich rarytasów. Wiedząc, że upragniony
czas luzowania lockdownu musi w końcu nadejść, czekałam cierpliwie na dzień, kiedy zawitam w polskim bistro TakTak przy Rosenthaler Platz i zamówię porcję ich popisowego dania. Okazuje
się jednak, że jeszcze długo nie będzie mi to dane.
Karol Kasierski, właściciel Bistro TakTak:
Niestety, nauczeni doświadczeniem ostatnich miesięcy, nie odważymy się otworzyć bistro w tym sezonie. Decydując się kilka
lat temu na kontynuację tradycji polskiej kuchni, nie zdawałem
sobie chyba do końca sprawy, że w formie przekąski pierogi czy
bigos dobrze sprzedadzą się zimą, ale już niekoniecznie latem.

Od pewnego czasu obserwowaliśmy, że kiedy temperatury rosną,
nasza oferta cieszy się dużo mniejszym zainteresowaniem, więc
łataliśmy nasz budżet wyjazdami na różnego rodzaju targi, zloty
foodtruckowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Dla nas najlepszym sezonem jest jesień i zima, więc trwające od listopada
obostrzenia mocno dały nam w kość, po ciężkim lecie mieliśmy
nadzieję na lepszą końcówkę roku 2020. Obecnie mimo poprawiającej się sytuacji związanej z liczbą zachorowań, branża jest
obecnie na tyle niepewna, że z bólem podjęliśmy decyzję o opóźnieniu naszego powrotu do działania na pełnych obrotach. Przeczekaliśmy znów zimę, czyli okres na cięższą kuchnię, więc nie
widzimy sensu otwierania bistro w trakcie sezonu na zimne, lekkie
przekąski. COVID-19 dał nam w kość, ale jednocześnie utwierdził nas w przekonaniu, że potrzebujemy zmian. Obecnie myślimy
nad czymś zupełnie nowym - prawdopodobnie kolejnym lokalem,
z większym zapleczem kuchennym, by rozwijać naszą ofertę i jednocześnie być lepiej przygotowanym na wypadek takich sytuacji,
jak ta związana z lockdownem.
Z podobnym problemem w ostatnim roku mierzył się polski sklep
i restauracja Mały Książę w Berlinie. Pewnie każdy z nas choć
raz, przy okazji codziennych zakupów, zatrzymał się w ich urokliwym ogródku przy Lilienthalstr. na kawę lub polski smakołyk. To
jedno z miejsc rozpoznawalnych przez wszystkie pokolenia Polaków mieszkających w Berlinie. W trakcie trwania obostrzeń zwią-
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zanych z COVID-19 i ta polska przestrzeń w mieście zmuszona
Sklepy spożywcze, księgarnie oraz sklepy drogeryjne - to włabyła do podjęcia szeregu działań, służących dostosowaniu się do ściwie jedyne, których działanie nie było ograniczone w ramach
nowej rzeczywistości.
walki z pandemią. Przechadzając się obecnie ulicami Berlina, nie
da się nie dostrzec pustych lokali, w których przez COVID-19 mieKrzysztof Stasilo, właściciel sklepu i kawiarni Mały Książę:
ściły się małe sklepiki z rękodziełem, alternatywne galerie sztuki
czy butiki z wyselekcjonowanymi produktami. To właśnie o maOkres pandemii to dla nas właściwie nieustanne zmagania łych, często jednoosobowych firmach, mówi się, że najgorzej poz zaistniałą sytuacją i próby natychmiastowego reagowania na radziły sobie z ponadrocznym zamknięciem.
wszelkie zmiany w obostrzeniach. Kiedy rok temu wprowadzono
pierwsze nakazy zamknięcia czy ograniczenia pracy lokali gastro- Magdalena Rohrmann, właścicielka studia fotograficznego:
nomicznych, ratowało nas mocno to, że poza kawiarnią, prowadziStale zmieniające się obostrzenia na pewno nie ułatwiały mi pramy przecież również sklep. Jednak brak możliwości ugoszczenia
klientów na miejscu odczuliśmy dotkliwie zarówno my sami, jak cy z trakcie pandemii, jednak dużo większy wpływ na moją działali nasi stali bywalcy. Szybko więc postanowiliśmy, że nasze pro- ność, a właściwie jej brak, miała powszechna panika i strach zwiądukty, które na ogół podlegały konsumpcji na miejscu, będzie- zany z epidemią. Ostrożność w kontaktach międzyludzkich, brak
my dowozić do zainteresowanych, osób w potrzebie czy stałych poczucia bezpieczeństwa, wpłynęły na mój biznes tak, że właściklientów. Rozwoziliśmy zamówienia przez prawie dwa miesiące wie… nie ma biznesu. To poczucie zagrożenia działało oczywiście
samodzielnie, jednak było to bardzo czasochłonne, więc z czasem w obie strony - mając małe studio wygospodarowane na terenie
zaczęliśmy korzystać z usług firm kurierskich, które zajmują się własnego mieszkania, nie czułam się pewnie, zapraszając do nietym profesjonalnie. Niestety, nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, go obce przecież osoby. Kiedy w zeszłym roku poluzowano remówiąc, że to rozwiązanie to ogromna strata zysków - z każdego strykcje, zrobiłam ponownie kilka sesji fotograficznych, ale przed
zamówienia na wynos potrącana jest spora prowizja, w związku Bożym Narodzeniem, wraz z nastaniem kolejnej fali, a co za tym
z czym, właściwie ta część naszego biznesu stała się dużo mniej idzie - wprowadzeniem kolejnego lockdownu - wszystko zamarło.
dochodowa - robimy to, by nasi wierni klienci, nadal mieli dostęp Choć obecnie zgodnie z zaleceniami pandemicznymi, ponownie
do polskich delikatesów. Z drugiej strony - dzięki temu, że sklep mogłabym otworzyć studio, czekam na moment, w którym będę
mógł normalnie działać, a jednocześnie granice pozostawały za- w pełni zaszczepiona. Wiem, że większe studia już działają na pełmknięte, a ruch przygraniczny mocno ograniczony, trafiało do nas nych obrotach, jednak z doświadczenia wiem, że trudno było mi
wiele zamówień na produkty, w które przed pandemią każdy ber- wymóc na klientach zachowanie zasad - był problem z noszeniem
lińczyk mógł zaopatrzyć się samodzielnie, wyjeżdżając do Słubic maseczki, niechęć do sesji dziecięcych jedynie z jednym rodzicem
czy Szczecina. Szczególne natężenie ruchu zaobserwowaliśmy przez limit osób na metr kwadratowy. Zdecydowałam więc ruszyć
w trakcie świąt - zarówno Wielkanocnych, jak i Bożego Narodze- ponownie z biznesem, kiedy ryzyko zachorowania nie będzie już
nia - nasza selekcja potraw tradycyjnych, a także regionalnych, tak wysokie. Na ten moment jednak pozostaje mi jedynie czekać.
pozwoliła Polakom, ale i Niemcom, zasmakować prawdziwych
polskich przysmaków bez konieczności wyjeżdżania z miasta.
Również ze względu na kwestie bezpieczeństwa właściwie
Co ciekawe, okazało się, że pewne nietypowe polskie produkty w całej Europie zamknięto szkoły, odwołano lub w znacznym stopszczególnie przypadły do gustów niemieckim klientom - mamy niu ograniczono zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz w różnym stoppana, który z drugiego końca miasta przyjeżdżał do nas po polskie niu zdecydowano się na przeniesienie edukacji do sfery online.
chipsy oraz klientkę mieszkającą 100 km od Berlina, tak rozsma- Decyzje podjęte w wielu krajach właściwie z dnia na dzień pokowaną w polskiej soli ziołowej, że prosiła o jej wysyłkę z Berlina. stawiły nauczycieli przed trudnym zadaniem przeniesienia swoich
Sklep więc funkcjonuje stale, bez większych zmian, jednak to tylko dotychczasowych działań dydaktycznych w zupełnie nowy obszar
połowa naszego biznesu. Na powolne otwieranie się gastronomii - nauki przez Internet.
w Berlinie nie nastawiamy się zbyt entuzjastycznie i podchodzimy
do niego z dużą rezerwą. W zeszłym roku otworzyliśmy ogródek, Izabela Mischke, przewodnicząca Rady Pedagogicznej Polktóry wkrótce potem wskutek rosnącej liczby zachorowań musieli- skiego Towarzystwa Szkolnego PTS „Oświata”:
śmy zamknąć - zostaliśmy z towarem, który wyprzedawaliśmy za
przysłowiowe grosze, by go nie zmarnować. Bardzo czekamy na
Nie będę ukrywać, że decyzja o zamknięciu szkół i kontynumoment, w którym znów będziemy mogli gościć klientów u siebie owaniu nauczania w formie online okazała się dla nas ogromnym
na miejscu, jednak trudno nam przewidzieć, w jakim tempie bę- wyzwaniem. Tym bardziej więc chciałabym podkreślić, z jaką
dziemy wracać do normalności.
dumą patrzę wstecz i oceniam to, jak sobie z nim poradziliśmy.
Do kategorii sklepów pozostających otwartymi, niezależnie od Chylę czoła przed wszystkimi nauczycielami. Jako pedagog
metrażu, należały również przez większość czasu berlińskie księ- z ponad 25-letnim doświadczeniem “przy tablicy” wiem, jak trudne
garnie. W czasie zamkniętych teatrów, kin, muzeów i galerii, wy- i czasochłonne okazało się opracowywanie zajęć internetowych,
dawać mogłoby się, że książki przezywać będą swój renesans. równie ciekawych i wartościowych co te dotychczas, dla dzieci
Czy tak się rzeczywiście stało?
i młodzieży z naszych oddziałów. Mimo świetnego przygotowania
nauczycieli, dostępu do bazy materiałów pomocniczych, e-podMarcin Piekoszewski, właściciel księgarni Buch Bund:
ręczników, bogactwa serwisów e-learningowych czy zbiorów
chociażby serwisu YouTube, nauka przez Internet nie może się
Rzeczywiście księgarnie ominęły jakieś większe restrykcje, równać tej w klasie stacjonarnej. Od połowy grudnia 2020 prowabyliśmy zamknięci w okresie największego zamieszania, kiedy dzimy zajęcia w formie online i niestety chyba nie mamy co liczyć
nastąpił twardy lockdown, ale szybko zdecydowano, że możemy na jakąkolwiek zmianę w tym roku szkolnym. Wiem, że zajęcia
dalej działać. Obowiązywał nas limit klientów na metr kwadrato- w formie internetowej mogą się podobać - eliminując czas dojazwy i obowiązek noszenia maseczek. Dodatkowo, my jako Buch du do placówki, pozwalają zyskać więcej wolnego czasu zarówno
Bund funkcjonowaliśmy do tej pory nie tylko jako księgarnia, ale młodzieży, jak i dowożącym swoje pociechy rodziców. Jednak dla
także miejsce spotkań. Organizowaliśmy swoje wydarzenia, udo- młodszych dzieci to przecież niewyobrażalne wyzwanie - odcięte
stępnialiśmy przestrzeń na rzecz spotkań autorskich, dyskusji pa- od kontaktu z rówieśnikami, zmuszone do spędzania wielu godzin
nelowych, etc. Ta część naszej działalności została wstrzymana w bezruchu, przed ekranem komputera, szybko się nudzą i, w zai raczej do nie niej nie wrócimy. Przez wiele lat istnieliśmy w świa- leżności od temperamentu, także zniechęcają do nauki. Z drugiej
domości berlińczyków, a właściwie polskich mieszkańców miasta, strony, jak wspomniałam, dla starszych dzieci nauka online okajako księgarnia z polską literaturą i to, co było naszym znakiem zuje się dość wygodnym rozwiązaniem - w trakcie pandemii, w odrozpoznawczym, z czasem zaczęło nam trochę przeszkadzać. powiedzi na potrzeby zainteresowanych, otworzyliśmy dodatkową
W dobie księgarni online, serwisów wysyłkowych, sens ogranicza- grupę, która niezależnie od panujących obostrzeń, funkcjonować
nia naszej oferty jedynie do wydawnictw polskojęzycznych mocno będzie w formie online, bo ta forma niektórym bardzo się spodobasię stracił. Stopniowo poszerzaliśmy swoją kolekcję, wzbogacając ła. Nie zmienia to jednak faktu, że ze zniecierpliwieniem czekamy
półki o literaturę, która przyciągnie berlińczyków jako takich, nie na powrót do nauki stacjonarnej. Nasze Towarzystwo to nie tylko
nastawiając się już jedynie na polskich odbiorców. Wskutek tych zajęcia językowe, ale także m.in. działająca u nas grupa teatralna,
działań, i nie ukrywam - pandemia mocno przyspieszyła tę decy- której wirtualne spotkania nie mogą równać się z zajęciami na scezję - staliśmy się po prostu lokalną, sąsiedzką księgarnią, w której nie, pracą z żywym tekstem, interakcją z drugim ‘aktorem”. Tym
każdy mieszkaniec Berlina znajdzie coś dla siebie. Oczywiście na bardziej więc liczymy na to, że po wakacjach spotkamy się już
naszych regałach nadal znajduje się polska literatura, stale też na- wszyscy osobiście, zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i w rabywamy nowe pozycje, także na specjalne życzenie klientów, ale mach kół zainteresowań.
staramy się odejść od koncepcji księgarni jedynie dla nich. To są
decyzje, które wymusza na nas obecna sytuacja czytelnictwa jako
takiego. Żeby się w niej jakoś odnaleźć, nie możemy kurczowo
Anna Burek
trzymać się tego, co założyliśmy kilka lat temu.
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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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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

KONTAKTY | 5 | KONTAKTY

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
Pracuję w Niemczech. Przez zakład pracy zostałem wysłany do innego miasta w celu wykonania
zamówienia.
W sprawozdaniu zawyżyłem wydatki związane
z podróżą, ponieważ w rzeczywistości nocowałem
o jedną noc mniej aniżeli to podałem w wydatkach
(Spesen).
Pracodawca dowiedział się o tym i wymówił mi
stosunek pracy? Czy miał takie prawo?
Generalnie pracownicy muszą się liczyć z natychmiastowym wymówieniem stosunku pracy, jeśli oszukują
pracodawcę w kwestii diet i innych wydatków związanych z wykonywaniem pracy (Spesen). Jednakże w wyjątkowych przypadkach, jeśli są pewne ku temu powody,
sądy mogą uznać, że upomnienie (Abmahnung) może
być wystarczająca formą kary za nieprawidłowe obliczenie diet. Tak było w przypadku pewnego pracownika, który w ramach stosunku pracy miał przenocować
w innym mieście 3 doby, a przenocował dwie. W rozliczeniu tygodniowym (Arbeitszeitwochenbericht) podał
jednak 3 doby. Pracodawca dowiedziawszy się o tym,
że pracownik jedną noc spędził w domu wymówił mu
stosunek pracy. Chodziło o dodatkowe koszty w wysokości 24 Euro. Pracownik wniósł pozew do sądu pracy
i wygrał w obu instancjach (Okręgowy Sąd Pracy Palatynatu Nadreńskiego; sygnatura akt: 2Sa 556/13). Należy tu podkreślić, że sędziowie nie mogli się dopatrzyć
w zachowaniu pracownika umyślnego oszustwa.
Kupiłem w Niemczech na aukcji w Ebay-u używane książki. Przez pomyłkę na konto sprzedającego
zamiast 10 euro wpłaciłem 100 euro. Sprzedawca
nie chce mi oddać omyłkowo wpłaconych pieniędzy. Czy może mi tego odmówić?

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

Generalnie w niemieckim prawie obowiązuje reguła, że
kto bez podstawy prawnej uzyskał jakieś świadczenie,
to jest zobowiązany do jego zwrotu. Z drugiej strony ten
kto uzyskał świadczenie nie jest zobowiązany do zwrotu,
jeśli samo świadczenie już nie istnieje a odbiorca świadczenia był w dobrej wierze. Jeśli więc na przykład biedny
sprzedawca miał prawo - biorąc pod uwagę okoliczności
sprawy - uznać, że wpłata nadwyżki 90 euro była podarunkiem dla niego od kupującego i te pieniądze już wydał,
to kupujący mógłby mieć problem ze zwrotem nadpłaty.
W podobnego typu przypadkach zaleca się natychmiastowe poinformowanie (w formie pisemnej) drugiej strony
umowy o fakcie pomyłkowej nadpłaty.
Czy w prawie niemieckim zobowiązania alimentacyjne zmarłego wchodzą w skład spadku?
Tylko roszczenia alimentacyjne rozwiedzionego
i uprawnionego do alimentów małżonka stanowią zobowiązania spadkowe. Stosownie do § 1686 b BGB (niemiecki kodeks cywilny) wysokość roszczenia jest jednak
ograniczona do kwoty jaką rozwiedziony małżonek uzyskałby jako zachowek, gdyby małżeństwo jeszcze istniało. Inne zobowiązania alimentacyjne spadkodawcy wygasają z chwilą jego śmierci i nie wchodzą w skład masy
spadkowej.
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

13057 Berlin – Hohenschönhausen, Warnitzer Str. 19

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Ewa Golabek-Alberth

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

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

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

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

PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF
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

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW I WYPOWIEDZI USTNEJ

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły
tel. 030 86209709 tel. kom. 0177 3086578

NIERUCHOMOŚCI

faks 030 85743858 wojciech.bukowski@t-online.de
Gossowstr. 5, 10777 Berlin-Schöneberg (U Nollendorfplatz)

Szybko i niezawodnie!

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

Działka budowlana powierzchnia 1.04 ha - 6 działek,
strefa nadgraniczna, z towarzyszeniem usług.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i częściowo uzbrojona,
Cena: 416.000 zł
Położenie Piasek, gmina Cedynia.
Pokój do wynajęcia, potem przejęcie 2 pokojowe mieszkanie 62 m²
z balkonem , WM 500 €. Dla niepalących, lub samotnej pani z dzieckiem/
cmi. U-7 Siemensdamm, janp1546@gmail.com.
Wynajmę pracującej parze: częściowo umeblowany, 2-pokojowy
apartament z balkonem, kuchnią i łazienką z wanną w 13599 BerlinSpandau, Faucherweg 17, Metro: Haselhorst, Warmmiete 720,00€,
Kaucja wymagana, Tel. 0162 6014949
Osobie pracującej wynajmę pokój lub udzielę adresu dla
korespondencji, załatwię: bezpłatne konto bankowe lub porządną
ubezpieczalnię (gesetzliche Krankenversicherung).
Mob.: +49 (0)172 305 16 89
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WARTO
WIEDZIEĆ
- lex orandi - lex credendi,
czyli rzecz o postarzaniu produktu.
Zastanowiło mnie ostatnio postarzanie produktów i sam ten problem w skali globalnej.
Jesteśmy genetycznie uwarunkowani i biologicznie przygotowani na dzień dzisiejszy aby
żyć 120 lat. Dlaczego zatem żyjemy średnio
78?
Uczeni z różnych krajów przyznają, że ludzki organizm może w sprzyjających warunkach
funkcjonować sprawnie przez 120 lat.
Jest wiele teorii na ten temat, z których największą popularnością cieszy się koncepcja
telomerów, czyli zakończeń chromosomów.
Gdy komórki nie mają już więcej telomerów,
umierają, aby powstrzymać proces starzenia,
czyli obumierania komórek, należy podtrzymywać proces aktywności telomerazy. Można
wspierać go spożywając m.in. winogrona oraz
jagody, uprawiając umiarkowany sport i techniki relaksacyjne.
Obyś żył w ciekawych czasach!
Chemia w żywności, chemtrials w powietrzu, szampony powodujące alergie skóry po
to, aby zaraz kupić na to miejsce balsam nawilżający. Najlepiej tego samego producenta.
Problem w tym, że to w zasadzie kilku dostawców, a w praktyce jeden producent, tworzący inną markę z tym samym praktycznie
składem, jednak w innym opakowaniu i pod
inną nazwą.
To nie jest tabu
To, co się dzieje wokół nas, to nie jest żadna
specjalna tajemnica. Przeżywamy to i uczestniczymy w tym. Patrząc jednak z bliska widzimy najmniej. Czasem tak się dzieje, gdy jesteśmy w pobliżu i skupimy wzrok na jednej rzeczy. Wtedy nie dostrzegamy wątków pobocznych, ani nawet nie widzimy wyraźnie celu, na
który patrzymy. Wiemy tylko, że jakiś jest.
Sprzeczności na drodze
My, ludzie jesteśmy kłębkiem sprzeczności.
Chcemy zarabiać jak najwięcej, nie dając już
tego prawa innym. Dalej, deklarujemy uczciwość wobec osób trzecich i wymagamy jej dla
siebie, jednocześnie nie umiejąc jej przyjąć
wolimy słuchać słodkich kłamstw, gdyż prawda i uczciwość są mniej spektakularne i nie aż
tak emocjonujące.
Ubieramy się w tzw. „sieciówkach“, jednak
podkreślając stanowczo swoją indywidualność i zapewniając o własnej niepowtarzalno-

ści. Dalej wierzymy w reklamę, czyli odrobinę
przekoloryzowany świat, który serwują nam
codzienne media.
Do momentu ogłoszenia teorii heliocentrycznej przez Mikołaja Kopernika ludzkość
była przekonana o wyjątkowości własnej rasy
i umiejscowieniu jej w centrum Wszechświata.
Po czym okazało się, iż wcale nie jesteśmy
raptem tacy wyjątkowi. Powiedziałbym nawet,
dosyć zacofani na drodze ewolucji i humanizacji.
Ba, wręcz nie jesteśmy sami, co w 2018 roku
przyznał nieśmiało nawet sam Watykan (!).
Dalej, nasza jakże wychwalana niebieska
planeta, kręci się dookoła Słońca a nie, jak
wcześniej przypuszczano, jest „rapa nui“ /polin. Wielka Ziemia, lub obiegowo „pępek
świata“/.
Można zaniemówić z wrażenia idąc dalej
tym tropem, ponieważ nie jesteśmy w centrum Wszechświata, a jedynie na peryferiach
naszej galaktyki zwanej Drogą Mleczną, która
sama w sobie jest gdzieś zawieszona w czarnej otchłani kosmosu.
Nie ma teorii spiskowych
Są tylko lepsze i gorsze wersje serwowanej
prawdy. A tą, jak wiemy, każdy ma własną.
Każdą teorię warto sprawdzić i zweryfikować w praktyce, zatem postaram się w kilku
zdaniach udowodnić słuszność mojej i potwierdzić, tym samym, cały dotychczasowy wywód.
Podczas każdego kryzysu bogaci kupowali
rzeczy, które sprzedawali w danym momencie
biedni, chcąc utrzymać się przy życiu.
Po 5-ciu lub 10-ciu latach, kiedy kryzys
opada a sytuacja gospodarcza się normuje,
bogaci sprzedają te same rzeczy z powrotem
biednym, za wyższą w tym momencie stawkę.
Kreatywna księgowość
Objawia się między innymi wtedy, kiedy jakiś
rząd emituje obligacje państwowe. Obligacje
kupują banki komercyjne, od których następnie odkupuje przez Bank Centralny danego
kraju. Banki zarabiają, rząd może poszczycić
się dokonaniami naprawy budżetu i rozdawnictwem nowych pieniędzy.
Po co ?
Sprzedaż obligacji przyniesie zysk i pieniądze do budżetu. Jednak fizycznie jest to dług,
zobowiązanie, które trzeba z czasem uregulować. Jest to dług specyficzny, ponieważ zamieszane są tu podmioty z kapitałem Skarbu
Państwa, a takie długi można w określonych
okolicznościach umorzyć.
Ukrywanie rzeczywistego długu publicznego zostaje tym samym prawnie usankcjonowane.
Potrzeba stawiania pytań dotyczących spiskowej teorii dziejów jest raczej zbędna.
Nie ma, tak naprawdę, żadnego spisku.
Jest jedynie chęć zysku określonych grup interesu, które najzwyczajniej w świecie planują
i realizują zamierzone, długofalowe cele przy
wsparciu dobrego PR-u, czyli umiejętnej, socjotechnicznej reklamy na skalę masową.
Prawda jest nie tylko jedna
Z prawdą jest trochę po macoszemu. U każdego pomieszkuje po trochu, nigdy na stałe
i nie u każdego jest jej dobrze.
Japonia, Taiji - malownicza, mała nadmorska miejscowość w południowej Japonii słynie
nie tylko z widoków lecz także z rytualnych
i masowych odłowów delfinów. Przy czym „słynie“ i „masowych“ to jedynie eufemizmy i to
dużego kalibru.
Odłowy te są chronione przez policję, tajne służby oraz straż przybrzeżna, które to
jednostki skrupulatnie inwigilują i trzymają
na bezpieczny dystans wszystkich śmiałków,
którzy chcieliby uwiecznić ten krwawy sport
i podzielić się tym faktem ze światową opinią
publiczną.
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Lokalni rybacy tłumaczą połowy trudną sytuacją gospodarczą i obwiniają delfiny o zmniejszenie populacji ryb, w tym akurat okręgu.
Prawda delfinów jest taka, iż to nie one
powodują zaśmiecanie oceanów, spadek populacji kluczowych gatunków potrzebnych do
rozwoju fitoplanktonu, czy też przemysłowe
odłowy poszczególnych gatunków ryb.
Prawda człowieka z kolei, szuka usprawiedliwienia swoich poczynań, zasłaniając się potrzebą konsumpcji, potrzebą przeżycia.
I o dziwo, każda ze stron ma tu, na swój sposób rację. Jedynie prawo pięści reguluje prawdę nadrzędnie.
Część. Znikoma część poławianych delfinów jest odławiana na sztuki na potrzeby przemysłu rozrywkowego, czyli dla aqua parków.
Pozostałe 90% złapanych delfinów zostaje
brutalnie zabitych. Ich mięso nie jest wykorzystywane, jako nie nadające się już do spożycia.
Niewiele dalej na północ jest port rybny Kii-Katsuura. Jak się okazuje, nie jest to zwykły
port rybacki. Pod osłoną nocy, w opłaconym
dogu, dokonuje się regularnych wyładowań
masowo odławianych tuńczyków błękitnopłetwych. Należą one do najdroższych ryb, których populacja jest zagrożona, gdzie za jednego takiego osobnika zapłacono raz w Tokyo
ponad 3.1 miliona dolarów amerykańskich.
Na 5 złowionych tuńczyków ginie średnio
30-50 delfinów.
Prawda tuńczyka na poziomie 3% jego populacji a prawda człowieka o wartości 42 bilionów dolarów w tym sektorze, to kolejny przykład walki Dawida z Goliatem.
Nie ma co się dziwić, do czego posuwają
się rządy tych krajów, które są uwikłane w interesy na morzu, ponieważ one same dotują
również ten sektor. Dotacja, to pieniądze podatnika przekazane branży w celu utrzymania
niskiej ceny produktu. W wielu krajach więcej
pieniędzy przekazywano na dotację, niż otrzymywano zysku z połowów. Nawet jeśli nie jesz,
utrzymujesz rybołówstwo. Dotacje zostały
uruchomione aby zapewnić na świecie bezpieczeństwo żywnościowe. Paradoksalnie, obecnie są przyczyną jego braku.
Zatem, co ma wspólnego tuńczyk z naszą
sytuacją życiową ?
Wydaje się jednak, że całkiem sporo, czego
nie widać na pierwszy rzut oka.
Aby bronić, swoich praw i dochodzić ewentualnych roszczeń na drodze prawnej nierzadko napotykamy barierę finansowa w postaci
wysokich kosztów adwokackich lub następnie
dodatkowych kosztów procesowych, kiedy zawiedzie mediacja i trzeba przeprowadzić przewód sądowy.
Solidnym i sprawdzonym rozwiązaniem
może być na przykład ubezpieczenie ochrony
adwokackiej Rechtsschutz.
Zacznijmy myśleć spiralami i zygzakami.

Pozdrawiam serdecznie,
Bartosz Drajling.
Kontakt:
T: +49/1511 8666 445
F: 030/921 099 05
M: drajling.finanz@web.de

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

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

Ksiegowość, zbudowanie egzystencji, kursy...
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

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

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

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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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

NAUKA / PRACA
Wir suchen eine/n engagierte/n Buchhalter/in
für eine unbefristete Vollzeitstelle ( 40h/Woche)
in unserem Betrieb für Garten- Landschafts- und
Sportplatzbau am Rand nördlich von Berlin.
Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:
• das Erstellen von Angeboten und Rechnungen
• die Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Kundenanfragen
• das Pflegen der Kundendaten

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

naszeplbiuro@onet.pl

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

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

Ihr Profil:
• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Buchhalter
(m/w/d) oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung/ Berufserfahrung
wäre wünschenswert
• ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
• sicherer Umgang mit Word/ Excel und Datev
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude an Büro- und Verwaltungstätigkeiten
Wir bieten:
• eigenverantwortliches Arbeiten
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• eventuelle Wohnmöglichkeit nahe am Arbeitsplatz

Kontakt:

Frau Czyplis

Mo- Fr von 9- 16 Uhr unter der Mobilfunknummer: 0170/ 7420694

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
maciej.daniel@aol.de

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

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
Poszukujemy murarzy, betoniarzy, zbrojarzy. Praca na cały etat lub
z działalnością gospodarczą. Tel. po polsku 0179 6647913, po niemiecku
0330 2801188.
Poszukuję murarza, starszego, doświadczonego do pracy prywatnej
przy renowacji starego domu w Berlinie. Traditioneller Mineral-Glattputz
(nur Außenputz), keine Wärmedämmung. Tylko doświadczony fachowiec.
Tel.:030 29686898
Potrzebuję pracowników do remontów mieszkań.
Tel.: 0176 23633381. Proszę o SMS
Poszukiwany fizjoterapeuta/ka do praktyki fizjoterapeutycznej
PHYSIOLAB, Berlin-Steglitz (www.physiolab-berlin.de).CV proszę
wysyłać na: info@physiolab-berlin.de ,Kornelia Mroczek

Matematyka po polsku, po niemiecku
www.matheman.de

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

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

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

Zahntechniker für Kunststoff
dringend gesucht.

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

Tel.: 0172 3834024

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.

Poszukujemy pracowników

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.

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Oferujemy:

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,
opłata za godzinę wynosi 11,11 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo
80% wynagrodzenia podstawowego
wybrane dni świąteczne w roku aż 200%
wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski
częściowo zwracamy koszt dojazdu

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Ambulanter Pflegedienst in Berlin
sucht für Wohngemeinschaften
oder ambulant im Wedding
• Pflegehilfskräfte (opiekunka, opiekun)
• Krankenschwestern (pielęgniarka)
• Krankenpfleger (pielęgniarz)
(gute Bezahlung)
Interessenten bitte melden unter

Tel.: +49 30 4613010 oder
info@sozialstation-biedermann.de
Osoby zaszczepione mogą ponownie
podróżować bez kwarantanny!
Prosimy składać podania o pracę!

Ambulanter Pﬂegedienst "Galerie"

szuka Alten- Pflegehelferin ze znajomością j.niemieckiego i j.polskiego.
Prawo jazdy nie potrzebne. Tel.: (030) 32303208 w godz. 12.00-16.00.
Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!
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Yayoi Kusama: RETROSPEKTYWA
Nareszcie! Do muzeów marsz! A jest czym oczy cieszyć. Wystawy w Martin Gropius Bau nie można przegapić za żadne skarby!
nets”), z których stanie się znana. Po latach
wyznała w swojej autobiografii: „Chciałam dokonać rewolucji w świecie sztuki. Tak się w tym
zatraciłam, że zapomniałam o głodzie”. Ta nieskończoność stała się jej credo. Kropki wkrótce
zaczęły wychodzić poza ramy pojawiając się na
ścianach… a potem pojawiły się lustra, żeby
naprawdę wydawało się, że ten świat rozciąga
się w nieskończoność…

Yayoi Kusama: Retrospektywa, widok na instalację,
2021, Gropius Bau

Yayoi Kusama urodziła się 22 marca 1929
roku w Matsumoto w Japonii. Jest rzeźbiarką,
malarką, pisarką, aktywistką polityczną, performerką i chyba nie ma na świecie osoby, która
nie kojarzy jej dzieł a także jej samej, mającej
obecnie czerwoną grzywkę. Zalicza się do najbardziej znanych artystów. W 2008 roku jedna
z jej prac została sprzedana za ponad 5 milionów dolarów, co uczyniło ją najdroższą żyjącą
artystką na świecie. W Martin Gropius Bau na
jej dorobek przeznaczono prawie 3000 metrów
kwadratowych. To z jednej strony dużo, ale
z drugiej mało, jeżeli pomyśli się, że Kusama
tworzy już przeszło 70 lat! W galerii zobaczymy
starsze instalacje, ale też jeden z najnowszych
„Infinity Mirror Room”.

Yayoi Kusama, “Infinity Mirror Room – Phalli’s Field”,
1965© YAYOI KUSAMA, courtesy: Ota Fine Arts, Victoria Miro & David Zwirner

Swoje dzieciństwo w Japonii artystka nazwała ciężkim i niemożliwym do zniesienia. Miała
wtedy stany lękowe i dręczyły ją halucynacje.
W latach 60-tych decyduje się na podróż do
Nowego Jorku. Samotna, biedna i głodna maluje na wielkich płótnach małe wzory, niby kręgi, swoje niekończące się jakby sieci („Infinity

Wystawa potrwa do 15 sierpnia 2021 roku.

Dziś każdy kojarzy artystkę o barwnym,
charakterystycznym wyglądzie, która zdaje się
być idealnym uzupełnieniem swoich dzieł. Jest
znana z tego, że organizowała performensy
i oburzała rozwiązłością swojej sztuki. Nixonowi zaproponowała sex w zamian za odwołanie
wojny w Wietnamie. Kręciła nawet soft porno
i namawiała uczestników happeningu do uprawiania seksu. Mając 92 lata wciąż udowadnia,
że nie ma czegoś takiego jak „normalność”. I to
nas w niej pociąga!
W latach 80-tych jednakże, mimo różnych
sukcesów, zostaje prawie zapomniana. Świat
usłyszy o niej ponownie w latach 90-tych, kiedy po powrocie do Japonii dostaje propozycję,
aby reprezentować swój kraj na Biennale w Wenecji. To wtedy ma początek tak dobrze znana
rzeźba będąca jednocześnie oryginalnym alter-ego artystki: ogromna żółta dynia w czarne
kropki. To taką właśnie dynię znalazła kiedyś
na polu jako mała dziewczynka, to taka dynia
prześladowała ją w myślach. Żeby je odgonić
rysowała powtarzające się kształty. Prawie
w nieskończoność. I to ta dynia między innymi
przyczyniła się do czegoś na tamte czasy niebywałego: Kusama stawała się marką! To sama

Yayoi Kusama: Retrospektywa, widok na instalację,
2021, Gropius Bau, Foto: Luca Girardini

Wystawie towarzyszy katalog. To pierwsza
retrospektywa prac Japonki w Niemczech.
Publikacja stanowi wgląd w życie i twórczość
artystki na przestrzeni ponad siedemdziesięciu
lat. Na książkę składa się jedenaście esejów
dotyczących wkładu artystki w świat mody,
filmu, sztuki, marketingu i działalności wydawniczej. Znajdziemy tu również opisy mniej znanej działalności Kusamy w Europie, zwłaszcza
w Niemczech. Dzięki albumowi uporządkujemy
w naszej głowie fakty z bogatego i bardzo długiego życia artystki oraz nacieszymy się zdjęciami dzieł oraz archiwalnych dokumentów. Publikacja kosztuje 38 Euro.

Yayoi Kusama, Portret, YAYOI KUSAMA, Courtesy:
Ota Fine Arts, Victoria Miro & David Zwirner

Retrospektywa skupia się przede wszystkim
na pokazaniu rozwoju kreatywności artystki. Widzimy jej wczesne obrazy i rzeźby, doświadczamy obcowania z pochłaniającymi przestrzeniami. Mamy też okazję, aby poznać też jej mniej
znaną działalność w Niemczech i Europie.

Kusama zyskała jeszcze większą popularność
dzięki swojej współpracy z Louis Vuitton oraz
Instagramowi, na którym ludzie odwiedzający
wystawy artystki dzielą się odczuciami i opiniami. A odczuć jest wiele, bo światy Kusamy
robią ogromne wrażenie. To prawie tak, jakby
się znaleźć w kosmosie. A całe życie artystki też
takie właśnie jest – kosmiczne.

Yayoi Kusama, Infinity Mirror Room — Love Forever,
1966/94, YAYOI KUSAMA, Courtesy: Ota Fine Arts

artystka zainspirowała Warhola do tworzenia
słynnych tapet w powtarzające się wzory. Można z całą śmiałością (a może nieśmiałością) powiedzieć, że są one kopią prac Japonki.

Martin Gropius Bau
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin
Bilety:
Bilety należy kupić online i wcześniej
sprawdzić ich dostępność oraz godziny,
w których będzie odbywać się ich sprzedaż. Ze względu na pandemiczne ograniczenia dostępna jest ograniczona liczba
biletów (wszystkie są na konkretną godzinę). Wystawę można zwiedzać maksymalnie przez 90 minut. Przed wejściem do
budynku należy pokazać negatywny wynik
testu na COVID albo dowód szczepienia.
Obowiązują maseczki FFP2.

Yayoi Kusama: Retrospektywa, widok na instalację,
2021, Gropius Bau, Foto: Luca Girardini

Do dzisiejszego dnia Yayoi Kusama kontynuuje ukazywanie siebie i swej sztuki w za każdym
razem w nowy sposób. Tworzy odrębne sytuacje dla każdej swojej pracy. W ostatnich latach
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15 Euro – normalny
10 Euro – ulgowy
Godziny otwarcia:
Od środy do poniedziałku 9:00-21:00
Zamknięte we wtorki.
Marta Janik

KULINARIA

PIECZEMY DRÓB

Dobrze wypieczona, lekko chrupiąca skórka, pod którą skrywa się
soczyste, rozpływające się w ustach mięso i obłędny zapach, który
unosi się po kuchni już podczas pieczenia. Jak to osiągnąć? Przypomnę
proste triki.

dówce. Przed pieczeniem wyjmujemy naczynie z lodówki, aby uniknąć szoku termicznego.
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 ° na
złoty kolor (ok 50 min. w zależności od piekarnika). Gotowe. Dobrze smakuje z chlebem, ryżem, kaszą, ziemniakami, sałatkami, na biurku,
na stoliku, przed komputerem, laptopem czy
innym złodziejem czasu. Polecam.
PAŁKI NA OSTRO

Przygotowanie
Przed pieczeniem nacieramy mięso solą oraz
pozostałymi przyprawami i pozostawiamy kurczaka na dwie godziny. Zestaw przypraw polecany do drobiu to najczęściej: papryka słodka/
ostra, pieprz ziołowy, curry, czosnek granulowany, cebula, tymianek i estragon.
Czas pieczenia
Jak długo piec całego kurczaka? Czas pieczenia najlepiej dostosować do jego wagi 1 kilogram to godzina pieczenia. Dwukilogramowego kuraka pieczemy dwie godziny, a półtorakilogramowego - półtorej. Inaczej sprawa
wygląda np. z udkami, duże udka pieczemy ok
1 godziny.
Wariant pieczenia
Pieczemy w opcji góra dół. Wstawiamy mięso do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, zamykamy drzwiczki i obserwujemy. Gdy skórka
zacznie się rumienić, zmniejszamy temperaturę
do 180 stopni.
W czym i jak piec?
Pieczemy pod przykryciem lub w rękawie (foliowym) do pieczenia. W ten sposób unikniemy
konieczności polewania kurczaka sosem co

jakiś czas w trakcie pieczenia. 20 minut przed
końcem pieczenia usuwamy przykrycie i smarujemy skórkę masłem.
W innym, bardziej popularnym (i nieco bardziej pracochłonnym) wariancie co ok. 20 minut polewamy kurczaka sosem z dna naczynia
żaroodpornego, a po upływie połowy czasu
przewidzianego na pieczenie nakrywamy go
spożywczą folią aluminiową. W tej opcji również
możemy posmarować skórkę masłem na ok. 20
minut przed wyjęciem mięsa z pieca.
Mięso będzie bardziej aromatyczne, soczyste, a zarazem lepiej chronione przed przypaleniem, jeśli do naczynia, w którym będzie się
piekło wlejemy pół szklanki czystego, przecedzonego rosołu/bulionu lub ewentualnie wody.
W kuchni śródziemnomorskiej tę rolę spełnia
jogurt. Zapraszam do kuchni.
KURCZAK PIECZONY (PAŁKI)
Przygotowanie kurczaka z tym przepisem
jest banalnie łatwe i wyjątkowo smaczne. Jest
to receptura dla osób którym brakuje czasu,
dla osób zapracowanych do granic możliwości,
którym zajęcia nie pozwalają na rozczulanie się
nad prostym gotowaniem, taką maja filozofię
życia i nic tego nie zmieni. Niezbędnym elementem w tym wypadku będzie minutnik, który
zaalarmuje, że „coś” jest już gotowe.
Dla mniej zagonionych polecam celebrację
tego dania, eksperymentowanie z przyprawami, sosem i dodatkami. Można wyczarować
naprawdę super obiad lub przyjęcie dla znajomych, a to takie proste.
Dowolna ilość kurczaka. Dla 2 osób (10 szt.
pałek) nakłuć nożem, aby lepiej wchłonęły marynatę
Na sos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 łyżki jogurtu
3 łyżki oleju lub oliwy
1 łyżeczka czerwonej papryki w proszku
1 łyżeczka rozmarynu
½ łyżeczki zmielonego kminku
1 łyżeczka tymianku
½ łyżeczki przyprawy do kurczaka
1 szczypta soli i pieprzu
2 ząbki czosnku rozgniecione

W naczyniu żaroodpornym do pieczenia tarty
lub jakimkolwiek rondlu, w którym można zapiekać mieszamy wszystkie składniki sosu. Każdą pałkę umytą i przekłutą nacieramy sosem
i układamy w tym samym naczyniu. Przykrywamy, aby nie obeschło i dajemy min 2 godziny na
zamarynowanie mięsa najlepiej całą noc w lo-
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•
•
•
•
•
•
•
•

8 pałek z kurczaka,
2 cytryny,
łyżeczka rozmarynu,
zioła,
4 ząbki czosnku,
2 ostre papryczki,
sól, pieprz,
olej

Udka z kurczaka umyj, osusz, oprósz solą
i pieprzem. Odstaw. Cytryny cienko obierz,
skórkę zachowaj i wyciśnij z nich sok. 1/4
szklanki oleju połącz z sokiem z cytryny i połową rozmarynu. Całość dokładnie wymieszaj.
Marynatą zalej udka i odstaw na godzinę do
lodówki. Na patelni rozgrzej olej i przesmaż
udka na złoty kolor. Pod koniec smażenia dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. W tym
czasie naczynie żaroodporne wysmaruj olejem
i przełóż do niego udka.
Oprósz je pozostałym rozmarynem i wszystko wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz
w temperaturze 200° C przez około 30 minut
(zależy od pieca). Dodaj pokrojoną w cienkie
paski skórkę z cytryny i piecz jeszcze ok. 10
minut. Danie podawaj z frytkami lub pieczonymi
ziemniakami. Udekoruj ziołami.
Bogusław Sypień

Gdzie jeszcze opłaca się inwestować
w nieruchomości w Berlinie?
Kiedy wysiądziemy na dworcu głównym w Berlinie i rozejrzymy się
wokół siebie, zobaczymy prawdziwy płac budowy. To właśnie tu
powstaje nowa dzielnica Berlina zwana Europacity. Będzie mieć
około 61 hektarów i będzie jednym z najdroższych projektów budowlanych w Niemczech. Planowanych jest około 3000 mieszkań,
które zostaną sprzedane za kwoty co najmniej pięciocyfrowe.

metr kwadratowy mieszkania wyniosła
ponad 5500 euro. Na dawnej granicy
NDR Friedrichshain-Kreuzberg powstała
dzielnica zwana Mediaspree, gdzie wybudowano nowe budynki przeznaczone
zarówno na mieszkania jak i na biura firm.
Ponadto w budowie są już dwa nowe
wieżowce przeznaczone na mieszkania.
W budynku Upside Berlin powstanie 179
mieszkań na 22 piętrach. Do końca roku
2020 można było jeszcze kupić około 67
mieszkań od dwóch do dziewięciu pokoi
w cenie od 425 000 euro.
Schmargendorf
Ponieważ nieruchomości w ścisłym
centrum są coraz droższe, część z osób
zaczyna szukać nieruchomości na obrzeżach, ale z dobrym połączeniem komunikacji miejskiej. Najlepiej, gdy są
usytuowana w okolicach S-Bahn-Ring.
Właśnie tak położone dzielnice znajdują się w południowo-zachodniej części
Berlina. Z jednej strony niedaleko jest
do Kurfürstendamm, gdzie można pójść
na zakupy. Z drugiej strony leży zielona
dzielnica Grunewald, gdzie można odpocząć na łonie natury.

Wydaje się, że 3000 mieszkań to bardzo dużo, ale w porównaniu do zapotrzebowania mieszkalnego w stolicy Niemiec,
stanowi jedynie znikomy procent. Berliński senat zezwolił w 2020 roku na budowę około 20500 mieszkań. To prawie 9%
mniej niż w roku poprzednim i nie pokryje
to nawet w części zapotrzebowania na
mieszkania w Berlinie, który ciągle się
rozrasta. Według przewodniczącej Związku Pośredników Nieruchomości Kerstin
Huth szacuje się, że do roku 2030 w Berlinie będzie mieszkać ponad 180000 więcej mieszkańców. Dość dobre zarobki
i stosunkowe niskie koszty utrzymania,
jak na europejską stolicę, przyciągają coraz więcej osób.
W tym momencie można mówić o wzroście cen zarówno w segmencie sprzedaży o około 5,5 procent w całym Berlinie.
Przede wszystkim w centrum miasta jest
już bardzo drogo, także dla inwestorów.
W dobrych miejscach zysk z inwestycji
jest dużo niższy niż zakłada Niemiecki Związek Nieruchomości. Co innego
w mniej centralnych miejscach i na obrzeżach miasta.
Głównym tematem związanym z rozwojem przestrzennym miasta było otwarcie lotniska BER w Schönefeld. W związku z tym sytuacja na rynku nieruchomości
w stolicy Niemiec całkowicie się zmieniła. Wpłynęło to zarówno na południową,
jak i północną część Berlina. Na północy
zostało zamknięte lotnisko Tegel. Zaplanowano tam inwestycje budowlane na
jego terenach. Zyskały takie dzielnice jak
Reinickendorf i Spandau, które stały się
bardziej spokojne ze względu na ograniczenie transportu lotniczego. Dzięki temu
stały się bardziej atrakcyjne zarówno dla
kupujących jak i wynajmujących nieruchomości w Berlinie. Z kolei Schönefeld,

znajdujący się na południu miasta także
zyskał na wartości dzięki nowej infrastrukturze, która powstała wraz z lotniskiem.
Gdzie jeszcze warto kupić nieruchomość w Berlinie?
Friedrichshain
Ta dzielnica należy do najbardziej lubianych miejsc do mieszkania w centralnej
lokalizacji. W budownictwie przeważają
Schmargendorf położony w dzielnicy
kamienice, a także nie ma dużego stężezachował
nia centrum handlowych, czy wieżowców. Charlottenburg-Wilmersdorf
Tutaj kupujący muszą się pospieszyć, po- swój wyjątkowy charakter. Można tam
nieważ jest to jedna z dzielnic, w której jeszcze znaleźć wiejski kościół z XIV
wieku i ceglany ratusz w neogotyckim
stylu. Wynajmujący mogą znaleźć tam
mieszkania za 12,50€ za metr kwadratowy. W przypadku zakupu mieszkania
w Schmargendorf trzeba liczyć około
4200€ za metr kwadratowy. Właśnie powstają tu cztery bardzo luksusowe „Townhouse” o powierzchni od 213 do 249
metrów kwadratowych. Cena to 10 000€
za metr kwadratowy.
Weißensee

ceny najszybciej wzrosły. W porównaniu
do roku 2020 o około 23% i jest to największy wzrost cen nieruchomości w Berlinie.
W przypadku kupna mieszkania kupujący muszą przeznaczyć średnio 4400
euro za metr kwadratowy. Jednak w odrestaurowanych kamienicach pomiędzy
Ostbahnhof a Karl-Marx-Allee cena za
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Także we wschodniej części Berlina można znaleźć kilka interesujących
miejsc. Dzielnica Weißensee ze swoim
historycznym i czarującym centrum ma
wszystko, czego potrzeba w małym miasteczku. Nawet jezioro z plażą, na której
można się opalać w gorące dni, a wieczorem posłuchać muzyki w barze nad
wodą. W dzielnicy można znaleźć kilka
dobrych restauracji, czy kawiarni. Tramwajem można dojechać stad do Alexanderplatz w 14 minut. Wynajmujący mieszkanie znajdą lokum już od 9,25€ za metr
kwadratowy. W przypadku kupna mieszkania należy liczyć od 2700€ do 3600€ za

kwadratowymi. Ceny za metr kwadratowy
zaczynają się już od 5 000€ za metr kwadratowy.
Autor: Olga Martin, Pośrednik Nieruchomości w Berlinie – www.immolla.
com
Moją specjalizacją jest zakup, wynajem i sprzedaż nieruchomości w Berlinie i Niemczech. Pomagam moim
klientom przejść bezpiecznie przez
każdy etap sprzedaży.

metr kwadratowy. Także tutaj budują i inPracuję w pięciu językach: niemiecwestują deweloperzy. Na przykład nowy
projekt budowlany na Charlottenburger kim, angielskim, włoskim, hiszpańStraße to trzy bloki z około 3800 metrami skim i oczywiście polskim.

FELIETON

Choć wakacje kojarzą mi się mocno z pierwszymi razami (tymi szczytnymi - pierwsza w życiu praca, jak i zwyczajnie durnymi - pierwszy
papieros), to w tym, nie tak przecież innym
niestety od poprzedniego, roku, mam inaczej.
Może za sprawą koleżanek z wyrastającymi
jak grzyby po deszczu ciążowymi brzuchami,
może dlatego, że skończył się czas wychwalanych miesiąc temu
domowych kolonii spędzanych na nicnierobieniu, bo skończył się
nam home office, a może po prostu robię się sentymentalna. W tym
roku, nie mogę przestać myśleć o ostatnich razach i o tym, jak
niesprawiedliwie spychamy je na margines życiowych wspomnień.
I czy przypadkiem nie za karę właśnie, nam na przekór, wracają do
nas w pamięci te ostatnie razy i bolą szczególnie dotkliwie.
Taka sytuacja: siedzimy z przyjaciółkami z czasu studiów, każda
w innym kraju, każda na swoim balkonie, każda z innym napojem
w kubku. Przytulnie schowane pod kocami, choć maj przecież miał
przynieść upragnioną wiosnę, mówimy niby do siebie, ale jednak
każda o czymś innym. Może dlatego tak się kiedyś polubiłyśmy żadnej z nas nie przeszkadzał chwilowy brak dialogu w naszych
rozmowach. Monologi to nasza stała forma komunikacji, czemu
szczególnie sprzyja zrywające się co chwilę połączenie internetowe. Wtedy w końcu można pełniej rozwinąć myśl, dokończyć
anegdotę towarzyszącą dygresji, dodać szóste porównanie do
pięciu poprzednich. Kiedy temat schodzi na dzieci rozmówczyń,
kiedy odstawić od piersi, jak odpieluchować, zmusić do zasypiania
we własnym łóżeczku, ja podkręcam muzykę w mieszkaniu, nie
myśląc za wiele o tym, że sąsiadka z dołu słyszy ją wyraźniej niż ja
na balkonie, biorę łyk, zapalam papierosa, i odpływam.
Pamiętam nasze ostatnie spotkanie, dwa lata temu. Zanim jedna wyleciała na inny kontynent, druga oddała się robieniu kariery,
trzecia - wyszła za mąż w najgorszym z możliwych czasów na marriage-life balance. Siedziałyśmy z tymi naszymi płaskimi brzuchami
w fancy pensjonacie wyłączonym na Instagramie po hashtagach:
#lovemylife, #happydays, #weekendrelax, #wineforlife, gołymi
dupskami na zimnym piachu, patrząc w blask ogniska i martwiąc
się jedynie tym, czy do rana przypadkiem nie braknie nam wina
na tym odludziu. Rezolutnie rozmawiałyśmy sobie o przewadze
szczoteczek bambusowych nad plastikowymi, pierogów ruskich
nad tymi z jagodami, życia na wsi nad życiem w mieście (nie żeby
ktokolwiek dał nam jakikolwiek wybór lub pytał o zdanie). Rankiem
marudziłyśmy, że zimno, przeziębione pęcherze, a wino za 15 PLN
nie mogło przecież być dobrym pomysłem.
Boże, ile bym dała za tego typu ból głowy teraz. Pewnie i tak
mniej, niż moje przyjaciółki-matki. Każda z nas doskonale wie, że
na kolejny taki weekend przyjdzie nam poczekać jeszcze = liczba
lat na odpieluchowanie + dwa lata na kolejny przylot przyjaciółki
zza oceanu - prawdopodobieństwo, że kolejna zajdzie w ciążę x
ryzyko, że nasze drogi się w końcu rozejdą. Czy tamten raz to był
ostatni raz?
Taka sytuacja: piątkowy wieczór, niby fajnie, bo udało się nam
spędzić aktywy dzień, były lody w lubionej lodziarni, kawa super
wczesna, by nie czekać na nią wieki w najlepszej kawiarni, spacer
z psem, wycieczka rowerowa bez psa, piknik nad kanałem i czas
na wyczekaną lekturę (taką, co ją sobie dawkuję, bo boję się, że
skończy się za szybko). Mąż zgodził się nawet na włączenie jazzu,
którego nie znosi, więc sączy się ten przyjemny jazgot z głośników,
a z moich ust, na każde pytanie męża, jad. Co mi się dzieje? Właściwie nic. Przeraźliwie nic. W przeciwieństwie do tego, co 30 moich ulubionych ludzi raportuje w Facebookowej grupie, wrzucając
średnio trzy posty na godzinę. Patrzę na ich zadowolone mordy, na
ich rozchełstane koszule nad naszym ulubionym jeziorem. Znam
każdy kąt wynajętej przez nich chałupy, swego czasu miałam

w niej nawet ulubiony fotel. Teraz zajął go Borys - najmłodszy
członek rodziny. W końcu to coroczna impreza urodzinowa jego
matki. Mojej ulubionej kuzynki.
Pamiętam jej ostatnią imprezę, na którą pojechałam. Wpakowałam swój tyłek w zbyt krótkich szortach na skórzaną tapicerkę
starszego ode mnie mercedesa młodszego ode mnie brata. Choinka o mdlącym zapachu lasu kołysała się pod lusterkiem w rytm
paskudnego gustu muzycznego kierowcy. Klimatyzacja przestała działać jeszcze przed zakupem auta, więc na trzygodzinnej
trasie zatrzymywaliśmy się w każdym McCafe po lody z polewą
czekoladową. Dojechaliśmy jako ostatni, więc przypadły nam
miejsca noclegowe na tarasie, pod gryzącymi, pachnącymi wilgocią, kocami harcerskimi. W Biedronce na wałówkę wydaliśmy
pół mojej berlińskiej wypłaty, spaliliśmy kiełbaski na grillu, grając
bez umiaru w UNO, a ognisko zgaszone zostało przez męskie
towarzystwo w ramach konkursu na najmocniejszy strumień.
Rankiem obudziła nas afera, bo okazało się, że żar ostatecznie
pomogły gasić pozostawione na leżakach szmaty, które okazały
się fancy ciuszkami damskiego grona.
Boże, ile bym szmatek oddała za ich towarzystwo teraz. Na
pewno więcej niż ci, za którymi tęsknię. Dla nich od dawna jestem tą kuzynką, co nigdy jej nie ma, bo wyprowadziła się do
Niemiec. Kurtuazyjnie pytają, czy wpadnę, ze szczerym bólem
odpowiadam, że nie mogę, bo: nie ma z kim psa zostawić/ nie
mam wolnego/ granice pozamykane/ pracuję/ choruję/ nie mam
jak dojechać. Czy ostatni raz już za mną?
Taka sytuacja: dowolny poranek dnia roboczego, budzi mnie
koszmarny dźwięk ptaszków z telefonu, a ja ze zdziwieniem
przecieram oczy, że to już, 8:50, pora na szybkie ogarnięcie laptopa, sprawdzenie maili, odpisanie na wiadomości sygnalizujące pożary, myję zęby w międzyczasie, owsiankę jem na zimno,
pierwsza kawę piję w porze obiadu, na obiad łapię kebsa spod
domu, wyprowadzając smutnego psa, kawałkami wołowiny próbując udobruchać go za to, że na swój poranny spacer czekał
do popołudnia. Dobrze, że nie mówi, bo zdradziłby moje małe
kłamstewka mężowi, który wracając z pracy, siłę ma już jedynie na krótkie hej rzucone w drzwiach. Już nawet nie wiem, czy
to powitanie czy pożegnanie. Dni zlewają się w całość, godziny
w stałe poczucie gonitwy z czasem, a mimo to, mam wrażenie,
że czas wlecze się bezlitościwie i zupełnie bez celu czy sensu.
Pamiętam, jak bałam się, że to nastanie. Jak co rano budził
mnie zapach gorącej kawy, a ja popijając ją pod kołdrą, słuchałam wykładów mojego męża na temat historii napoleońskich
podbojów czy różnicy między rzeczownikiem a przydawką.
Wściekałam się, że nie mogę wejść do kuchni, bo zaanektował
ją na szkolną salę, ale kiedy wołałam o kanapki, dostawałam
je z podwójnym serem, obiad lądował na stole równo o 14:00,
komputery zamykaliśmy w okolicach deseru, a długie popołudnia
spędzaliśmy na nauce gry na pianinie, odnawianiu starych mebli
i wizytach w bibliotece. Kłóciliśmy się przy tym, jak dzicy, marudziliśmy, że mamy siebie dość i żadnej przestrzeni dla siebie.
Były dni, że nudziliśmy się potwornie.
Boże, ile bym dała, by znów wspólnie się nudzić. Na pewno
więcej niż za otwarte ogródki kawiarniane, możliwość wyjścia do
muzeum i kina. Każdą pizzę w restauracji wymieniłabym na tą
lekko przypaloną w domowym piekarniku. Mam nadzieję, że ta,
nad którą się pokłóciliśmy o to, którą ścierką wycierać kieliszki,
nie była naszą ostatnią.
Boże, ile bym dała, by te ostatnie razy przeżyć jeszcze raz.
Żeby wiedzieć wtedy, co wiem teraz. Żeby cieszyć się z nich tak,
jak wtedy za nimi tęsknię. Żeby nie musieć przekonywać się na
siłę, że koniec to jednocześnie początek. Może robię się sentymentalna, ale dość mam już początków. I nie chcę więcej końców.
Anna Burek
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mi dotyczyła np. celibatu i niejednokrotnie spraw wiary. A pracowaliśmy
i z katolikami, i muzułmanami, i z ewangelikami.
Czy praca z młodzieżą w Niemczech i młodzieżą w Polsce wygląda inaczej?

ULICA NIE JEST MI OBCA

To, co przeżywałem 20 lat temu w Niemczech, jeśli chodzi o klimat,
o pewne relacje społeczne, problemy młodzieżowe – my to mamy dzisiaj w Polsce. Dla mnie to była ciekawa lekcja, doświadczenie, które
wykorzystywałem później w Polsce, nie dziwiąc się temu, co do nas
przychodzi. Procesy laicyzacyjne to czysta socjologia, zachodzą, kiedy
społeczeństwo się bogaci. Doświadczenie Niemiec pomogło mi niejednokrotnie w doświadczeniu Polski.
Doświadczenie zdobywał ksiądz także w telewizji. Prowadził programy między innymi w TVP. Jest współautorem takich książek jak
“Nigdy się nie poddawaj” oraz “Kawa z Bogiem”. Skąd to zainteresowanie dziennikarstwem?
Przełożeni po seminarium wysłali mnie na studia. Wybrałem socjologię z podkierunkiem media i komunikowanie społeczne na KUL-u.
A przez to, że jako kleryk robiłem projekty uliczne i praktyki w poprawczaku, wpadłem na pomysł stworzenia płyty dla tych chłopaków, płyty,
na której słyszeliby tylko pozytywny przekaz, i to w klimacie rap, bo oni
żyli rapem. Tak nagraliśmy „Hip hop Dekalog”. Były tam kawałki, które dawały do myślenia. Na koncercie premierowym było więcej mediów
i dziennikarzy niż publiczności, ale ponieważ na płycie wystąpili znani
polscy raperzy, nawiązałem wtedy kontakt z mediami. Tak zaczęła się
moja praca w telewizji.
Polska Misja Katolicka w Berlinie, w Niemczech. Czy ona jest
jeszcze potrzebna?

Ks. Przemek KAWA Kawecki Foto: RBB / Kycia

W młodości słuchał punk rocka, potem został skinheadem. „Zrozumiałem, że świata nie można zmieniać pięściami, ale mocą wypływającą z serca” – wspomina ks. Przemysław KAWA Kawecki. Z salezjaninem, dziennikarzem, socjologiem oraz nowym proboszczem
Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie rozmawia Tomasz Kycia.
“Jako chłopak w szkole podstawowej i średniej nie byłem pasjonatem kościoła. Księża kojarzyli mi się bardzo negatywnie”. To są
księdza słowa. Myślę, że spora część naszych czytelników też nie
jest zafascynowana kościołem. Czy to księdza martwi?
Raczej nie, bo jestem przekonany, że wiara to osobiste doświadczenie. Byłem wychowany w tradycyjnej, katolickiej rodzinie. Chodziło się
w niedzielę do kościoła. Było wiadomo, że Bóg jest. Sam byłem zbuntowanym nastolatkiem i nie miałem szczęścia do charyzmatycznych
księży. Tak było, dopóki nie zrobiłem osobistego doświadczenia. Dopiero
wtedy okazało się, że pan Bóg to ciekawy partner, z którym można iść
przez życie i że księża są ludźmi. Jedni są fajni, inni mniej. Zacząłem trafiać na twardych zawodników, którzy pokazali mi, na czym polega droga
życia duchowego. I jestem tym, kim jestem.
Czy to prawda, że księdza droga była drogą od skinheada do kapłana?
Taka jest moja przeszłość. Takie jest moje życie. Ulica nie jest mi obca,
chociaż w miasteczku, w którym się wychowałem i które liczy 15 tys.
mieszkańców, ta ulica zupełnie inaczej wygląda niż w dużym mieście
takim jak Berlin. Dziś postrzegam moje bycie skinheadem jako udział
w hardcorowym harcerstwie. Zawsze chciałem zmieniać świat, w którym
żyję na coś lepszego. Jako nastolatek byłem zafascynowany subkulturą
punkową, ale był też czas, że w tej subkulturze pojawiły się narkotyki.
I to nie takie jak dzisiaj, ale butapren, kleje. Odrzucało mnie to. Miałem
szczęście, że w domu była mama, która mnie wspierała, ale wielu chłopaków nie miało takiej alternatywy. Całe noce spędzali na ulicy, w domu
nie czekało na nich nic dobrego. Wsiąkali więc w takie klimaty. Trafiłem
wówczas na skinheadów. Byli zafascynowani historią, mówili, że trzeba
nad sobą pracować, potrafili elokwentnie mówić o tym, co myślą. A do
tego byli wysportowani. Ćwiczyli sporty walki. Porwało mnie to. Dopiero
potem zrozumiałem, że ta opcja polega na zmienianiu świata za pomocą
pięści. Stwierdziłem, że nie chcę tak żyć, że nie tak mnie wychowano.
Zauważyłem, że świat można zmieniać inaczej, a zmiana nie musi opierać się na sile, ale na mocy. Ta moc wypływa z serca, ze słowa, które ma
taką moc, że może w minutę zmienić czyjeś życie.
Ksiądz się zmienił, ale do dzisiaj ma kontakt z trudną młodzieżą
w Polsce. Czy taka praca jest możliwa także w Niemczech?
Kiedy szedłem do seminarium, miałem nadzieję, że postudiuję 2 lata,
a potem wrócę w sutannie na ulicę i tam będę pracował. Jako salezjanie
uczymy się jednak “na księdza” 9 lat. W tym czasie byłem 2 lata w Essen
na praktyce. Pracowałem w klubie, do którego przychodziła w wolnym
czasie młodzież różnej narodowości. Dotknąłem wtedy ulicy bardzo realnie. Jeździliśmy wieczorami do dzielnic i miejsc, w których spotykała się
młodzież mieszkająca jedną nogą w domu, drugą na ulicy. Wykonywaliśmy pracę socjalną, ale większość naszych rozmów z tymi chłopaka-

Jestem tu dopiero kilka miesięcy, ale z tego, co mogłem zaobserwować, to bez dwóch zdań jest potrzebna, bo to środowisko kulturotwórcze, wielowymiarowe, nie dające się określić jednym mianownikiem. Są
pokolenia, które tu przyjechały w czasach Solidarności, ale i pokolenia
młodych ludzi, którzy przyjechali do Berlina jako Europejczycy, do pracy,
bez żadnych kompleksów. To wachlarz rozmaitych środowisk.
Polska Misja Katolicka w Berlinie w wielu środowiskach uważana
jest za najbardziej upolitycznioną polską parafią w Niemczech, m.in.
ze względu na ścisłe kontakty z ambasadą, choćby przemówienie
ambasadora z ambony. To nie pomaga w jednoczeniu Polaków, raczej dzieli ze względu na poglądy polityczne. Tak nie powinno być
w kościele. Czy nie da się już dotrzeć do tej drugiej strony, która nie
podziela narodowościowych treści?
Przebywając kwartał w Polskiej Misji Katolickiej, za każdym razem
szeroko otwieram oczy i uszy, kiedy słyszę, że ta misja jest upolityczniona. Ja się z tym nie spotkałem. Ostatnio był Dzień Polonii. MSZ przesłało
życzenia dla Polaków za granicą. I zacząłem się głęboko zastanawiać,
czy jeśli przeczytam życzenia skierowane przez organ państwowy do
Polonii, to będę propagatorem idei politycznej, czy przekażę tylko życzenia? Oczywiście, Kościół jest dla wszystkich i nie łączyłbym go z żadną
opcją polityczną. Znajdą tam miejsce i wyborcy z lewa i z prawa, i ze
środka.
Tyle, że ci z drugiej strony nie chcą już tam przychodzić. Wiedzą,
że są tam organizowane spotkania klubu “Gazety Polskiej”, a np.
“Tygodnik Powszechny” nigdy tam swojego miejsca znaleźć nie
mógł.
Ciężko mi odpowiadać za przeszłość, której nie jestem autorem, ale
gdyby zwrócono się do mnie z zapytaniem, czy może spotkać się tu klub
“Tygodnika Powszechnego” lub “Gościa Niedzielnego”, to jeśli to są moi
parafianie, nie widziałbym problemu, żeby każda z grup dostała swój
czas. Oczywiście jeśli byłoby to w zgodzie z ogólną nauką Kościoła.
A czy spotkałby się ksiądz kiedyś z przedstawicielkami stowarzyszenia “Dziewuchy Berlin”?
Ciekawe pytanie. Nie wiem, czy one chciałyby się ze mną spotkać.
Ja, Przemek Kawecki, nie mam żadnego problemu, żeby spotkać się
z każdym człowiekiem w Berlinie, o jakimkolwiek światopoglądzie pod
warunkiem, że traktujemy się partnersko jako ludzie i w kulturze osobistej. Bardzo chętnie rozmawiam. Pytanie, czy podziały ideologicznie nie
powodują, że spotykamy się w agresji, niefajnym klimacie. Ale jestem
w stanie to przetrwać.
O czym marzy KAWA?
Chciałbym, żeby Polska Misja Katolicka kojarzyła się wszystkim Polakom w Berlinie z taką przestrzenią, do której można przyjść i usłyszeć
Słowo, które ratuje życie i daje sens. Mam nadzieję, że znajdą tu miejsce
także wszyscy poszukujący. Taki jest sens tej misji.
Dziękuję za rozmowę
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FOTOGRAFUJĄC,
STAWIAM PYTANIA
„Pamiętam z dzieciństwa zabawy w wojnę, ale to coś innego niż
obozy wojskowe dla dzieci, na które napotykałam się w Polsce dość
często. Dlaczego jest ich coraz więcej? To pytanie stawiam poprzez
swoje zdjęcia” – mówi Natalia Kepesz. Z mieszkającą w Berlinie laureatką World Press Photo 2021 rozmawia Monika Sędzierska
Otrzymała Pani trzecią nagrodę w kategorii serii zdjęć portretowych za fotorelację z obozów paramilitarnych dla dzieci w Polsce.
Jak powstawał ten cykl?
Zaczęłam nad nim pracować latem ubiegłego roku. Spędziłam tydzień
na obozie militarnym nad polskim morzem. Jesienią odwiedziłam też
klub militarny i szkołę wojskową. Z tych zdjęć wybrałam 10 portretów,
które wysłałam na World Press Photo.
Moją ulubioną fotografią z tego cyklu jest zdjęcie chłopca podczas treningu w basenie, trzymającego przed sobą karabin. Nie widzimy jego twarzy, bo głowę ma zanurzoną w wodzie. Czy to znaczy,
że w portretach nie chodzi wcale o twarz?
W serii “portret” World Press Photo chodzi o coś więcej. Wiadomo,
muszą znaleźć się na niej też portrety, na których widać twarz, ale nie
każde zdjęcie musi takie być. Tu bardziej chodzi o opowiedzenie historii
o ludziach, o dzieciach. Na niektórych zdjęciach przecież w ogóle nie ma
ludzi. Nie samą twarzą można opowiedzieć coś o człowieku.
A jaką historię chciała Pani opowiedzieć w swoim cyklu?
Najczęściej tematy same mnie znajdują. Nie szukam ich. Są rzeczy,
które mnie interesują, które chce poznać. To sprawia, że zapalam się
do pracy. Mieszkam w Niemczech dość długo, bo już 18 lat. Odwiedzam
często rodziców w Polsce i w ostatnich latach zauważyłam wiele zmian.
To, czego nie znam z dzieciństwa to obozy i szkoły wojskowe, na które
napotykałam dość często w ostatnich latach. Zainteresowałam się tym
tematem, sporo czytałam, robiłam badania naukowe. A ponieważ moim
sposobem ekspresji są zdjęcia, wybrałam się na miejsce, żeby to wszystko sfotografować.

Dlaczego wybrała Pani fotografię analogową?
Kiedy robię zdjęcia analogowe, nie widzę ich, nic mi nie przeszkadza,
muszę być skoncentrowana. Takie zdjęcia są bardziej przemyślane, bardziej takie, jakie chcę, żeby były.
Czego życzyć osobie, która osiągnęła tak dużo już na początku
swojej kariery?
Nie chodzi mi o konkursy, chociaż bardzo się cieszę, że je wygrywam.
Mam nadzieję, że dzięki nim będą mogła dalej fotografować i móc z tego
żyć, pokazywać zdjęcia, robić kolejne projekty i móc je finansować.

Myślę, że jest Pani na najlepszej drodze do tego i wierzę, że konkurs World Press Photo będzie miał duży wpływ na Pani karierę fotograficzną. Dziękuję za rozmowę.

ŚWIATŁO, KTÓRE MOŻNA
WYDRUKOWAĆ
Opakowania, które świecą, reagują na dotyk, a w przyszłości
mają się nawet poruszać. Jest to możliwe dzięki technologi OLED,
którą wykorzystuje innowacyjny startup Inuru. „To magia, ale działa” – mówi Marcin Ratajczak, współzałożyciel i szef berlińskiej firmy
w rozmowie z Maciejem Wiśniewskim.
Butelka popularnego napoju chłodzącego. Na etykiecie postaci
z sagi filmowej “Gwiezdne wojny”. Ich sylwetki mają charakterystyczne miecze świetlne. I te miecze na butelce świecą. Czy to opakowanie coca-coli to dzieło, z którego jesteście najbardziej dumni?

Przesłanie jest bardzo uniwersalne ...
Tak, bo nie tylko w Polsce odbywają się takie obozy. Organizuje się
je i w Rosji, i w Ameryce. Rodzice wysyłają na nie coraz młodsze dzieci.
Żyjemy w dziwnych czasach, kiedy ludzie zaczynają się bać. Dlaczego
tych obozów jest coraz więcej? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć.
Fotografując, zadaję pytania. Być może nie ma na nie odpowiedzi, ale
chciałabym, żeby moje zdjęcia wywołały debatę, dlaczego, tak się dzieje.
Bo ja też pamiętam zabawy w wojnę z dzieciństwa, ale one były czymś
innym niż obozy militarne.
Ukończyła Pani szkołę fotograficzną w Berlinie, die Ostkreuzschule für Fotografie. Czy ten etap edukacji ukształtował Pani spojrzenie na fotografię?
Bardzo dużo dała mi nauka w tej szkole. Wcześniej studiowałam
w Berlinie historię sztuki i kulturoznawstwo. Fotografia była moim hobby. Zrozumiałam jednak, że to, co czuję i to, co chcę powiedzieć, potrafię powiedzieć tylko przez zdjęcia. Zdecydowałam się na studia, żeby
dowiedzieć się wszystkiego o fotografii analogowej, nauczyć się jej od
podstaw, zrozumieć ją. Pomogło mi to w odnalezieniu własnej drogi jako
fotografka.

Marcin Ratajczak. Foto: RBB / Wiśniewski

To dzieło, z którego jesteśmy dumni, ale nie najbardziej. Najbardziej
jesteśmy dumni z technologii, która pomogła stworzyć tę etykietkę.
Porozmawiajmy więc o tej technologii. Jak to jest możliwe, że
opakowania świecą? Tylko poproszę o wersję raczej dla laików niż
dla fizyków
Laikom odpowiedziałbym, że jest to magia. Szczerze mówiąc, my też
do końca nie rozumiemy, jak to działa. Ale działa. Co my robimy? Proszę
sobie wyobrazić. Bierzemy tusze z pewnymi materiałami i drukujemy je
tak, jak farbę. Z tego wychodzi cieniutka folia, która się świeci. Jeśli pod
nią nakładam prąd, to ona się świeci.
Czy to jest inna technologia niż ten OLED, który znamy z telewizorów?
Podstawa technologii jest ta sama, ale sposób produkcji jest inny. Poprzez sposób nadruku, można to zrobić o wiele taniej.
Skąd wziął się pomysł na świecące opakowania i etykiety?

Natalia Kepesz. Foto RBB / Sędzierska

Jako dziecko w latach 90. przeglądałem grube, ciężkie, zagraniczne
katalogi. Często bawiliśmy się z kolegami, co byśmy sobie z tego katalogu kupili, jak będziemy dorośli. Któregoś dnia w deszczowy dzień siedziałem przed telewizorem, patrzyłem to na telewizor, to na ciężki katalog i myślałem: jak by to było fajnie, jak by w tym katalogu była tylko jedna strona, która się zmienia jak telewizor. Parę lat później wynaleziono
tablet. Amerykanie byli mądrzejsi niż ja. Ale nasz czas przyszedł później.
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Byłem zawsze zafascynowany fizyką. Mój partner Patrick Barkowski,
z którymi chodziłem do liceum w Berlinie, przyszedł do mnie i mówi, że
ma dość pracy w laboratoriach. Postanowiliśmy, że zrobimy biznes. Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić z technologią OLED. Szukaliśmy
prostego produktu, który można zrealizować. Impulsu.
Co było tym impulsem?
Siedzieliśmy w barze sushi. W karcie dań były typowe japońskie rysunki wykonane niebieskim delikatnym piórem. Pomyślałem, że gdyby
taki karp mógł pływać po papierze, to byłaby to frajda dla oka. Tylko kto
chciałby ciągle ładować takie menu? Stąd pomysł na robienie reklamy.
Dwóch młodych facetów ma wariacki pomysł. Chce produkować
opakowania, które będą świeciły. Ale co potem? Trzeba przecież
zdobyć pieniądze na badania, prototypy, produkcję. To jest jednak
sfera naukowa, nie produkcja gwoździ. Trzeba mieć dostęp do laboratoriów. Jak wam się to udało?
To było szalenie trudne. Ani ja, ani Patrick nie mamy doktoratu z fizyki.
Nie jesteśmy typowymi naukowcami. Patrick ma dziary na szyi. Nikt nas
nie chciał wpuścić do laboratorium. Chodziliśmy od instytutu do instytutu
po całych Niemczech, a nawet Europie. Gdzie się tylko dało. Większość
mówiła: jesteście szaleni, to się nie uda. Ale jak się rozmawia z różnymi
profesorami, to każdy z nich powie coś, co uzupełni te puzzle. Wypracowaliśmy w ten sposób strategię i w końcu znaleźliśmy profesora, który
nam pomógł. To prof. Norbert Koch z Uniwersytetu Humboldtów. Mogliśmy robić eksperymenty w laboratoriach. Potem szukaliśmy kolejnych
partnerów i złożyliśmy pierwszy wniosek o granty. Odrzucony. Napisaliśmy kolejny. Dostaliśmy pieniądze.
Początki były trudne, ale jak udało wam się pozyskać kontrakt
z tak globalnym graczem jak Coca Cola?
Najpierw musieliśmy wypracować technologię, przeprowadziliśmy się
do Chemnitz, rozwinęliśmy produkt. Trwało to 2 lata. Dopiero wtedy rozpoczęła się sprzedaż. Zaczęli zgłaszać się klienci.
Po takich sukcesach wiele drzwi stoi przed Wami otworem
To tak jakby się grało w filmie z Angeliną Jolie. Wszyscy mówią, byłeś w Hollywood, na pewno masz masę propozycji. A w gruncie rzeczy,
mnóstwo aktorów orze jak może. U nas jest podobnie. Musimy walczyć
o każdy kontrakt, żeby rozwijać technologię.
Trudniej jest przez koronakryzys?
Zdecydowanie. Koniec marca 2020 zapowiadał rekordowy rok dla
spółki. Przyszła pandemia. Klienci odwoływali zamówienia. Był wielki
strach. Niepewność. Dużo reorganizacji.

Homeschooling to duże wyzwanie. Foto: picture alliance / Jochen Tack

nej, która przygotowała projekt „Ostatni dzwonek“ dla polskich dzieci
z klas 3 - 6. “Dzieci potrzebują wsparcia, ważne, by miały równe szanse”
– dodaje.
„Ostatni dzwonek” ma ułatwić dzieciom powrót do szkoły po wakacjach. Pomóc w nadrobieniu zaległości. A tych nie brakuje – potwierdza
Joanna Nalewajka, nauczycielka jęz. polskiego, historii i matematyki
w Polsko-Niemieckiej Szkole Europejskiej w Berlinie. “Zaczęłam rok
szkolny z nową 7 klasą. Trafiły do niej dzieci z różnych podstawówek
w Berlinie po ubiegłorocznym lockdownie. Już wtedy były zaległości, na
które nakładają się braki z tego semestru” – ubolewa.
Dla nauczyciela oznacza to często konieczność tłumaczenia podstawowej wiedzy. Trudno zatem ruszyć z materiałem – dodaje nauczycielka
Katharina Heinroth Grundschule.
Polsko-Niemiecka Szkoła Europejska we współpracy z jedną ze szkół
językowych pomaga dzieciom w nadrabianiu zaległości językowych. Póki
co nie oferuje zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów. “Dzieci po
całym dniu w szkole musiałyby dodatkowo pracować z korepetytorem.
Nauka jest ważna, ale ważne jest też, żeby dziecko się ruszało, przebywało na powietrzu” – uważa Joanna Nalewajka. I to w gronie rówieśników. “W przypadku dzieci, które od niedawna mieszkają w Niemczech,
ma to szczególne znaczenie. Dzieci uczą się przez wspólnie spędzony
czas” – dodaje lingwistka Alicja Fiedler. Tymczasem w pandemii było
to niemożliwe. “Lockdown wyrządził też duże szkody w kompetencjach
społecznych. Szczególnie u dzieci w klasie pierwszej, bo nie były one
w stanie poznać koleżanek i kolegów z klasy, nawiązać bliższych relacji.
Dlatego czekają z utęsknieniem na powrót do normalności”.
Marta Kupiec

Do tej pory działaliście głównie na rynku opakowań, ale czy macie
zastosowanie tego, co robicie w innych branżach?
Robiliśmy opakowania z jednego powodu. Technologia OLED jest
krótkożywotna, jeśli się drukuje. Z naszą najnowszą inwestycją udało
nam się stworzyć długożywotne produkty. Światło można teraz zintegrować gdziekolwiek, na odzieży, meblach, ścianie, tapetach.
Czy Berlin, w którym mieszkasz większość życia, ukształtował cię
jako biznesmena, człowieka?
Jeśli Berlin mnie ukształtował, to raczej ten z końca lat 80. i początku
lat 90. Surowy Berlin. Wychowałem się w dzielnicy, w której spożywało
się więcej narkotyków niż chleba. Dziś mieszka mi się tu dobrze, jeśli nie
zwraca się uwagi na wysokie czynsze. Berlin stał się międzynarodowy,
dużo barów, muzyki, zieleni.
Dziękuję za rozmowę

PO LOCKDOWNIE
ZOSTANĄ ZALEGŁOŚCI

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.

Zaległości w nauce, problemy z koncentracją i motywacją, niemożność spędzania czasu z dziećmi z klasy. „Zaległości są ogromne“ – mówi Joanna Nalewajka, nauczycielka w Polsko-Niemieckiej
Szkole Europejskiej w Berlinie. Jak berlińscy uczniowie poradzili
sobie z pandemią?

Radio COSMO po polsku

“Homeschooling nas wykończył. Wiele dzieci ma zaległości w jęz. niemieckim, matematyce, w jęz. angielskim, dlatego proponujemy im darmowe korepetycje. Na początku online, w przyszłości stacjonarnie przy
Oranienstr. 34” – mówi Kamila Schöll-Mazurek z Polskiej Rady Społecz-

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

o godz. 18.00 livestream w internecie i na smartfonach
w aplikacji WDR
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CZY BYCIE WRAŻLIWYM SIĘ
OPŁACA - WRAŻLIWOŚĆ DAR CZY PRZEKLEŃSTWO?

Funkcjonujemy w taki sposób, by dopasować się do obowiązujących norm i reguł społecznych. Dążąc do pełnej akceptacji w grupie.
W tym celu nierzadko świadomie lub nie, ukrywamy swoje prawdziwe odczucia i reakcje, z lęku przed odrzuceniem.
Na szczęście w dobie popularyzacji psychoterapii i samorozwoju, coraz więcej osób ma chęć i świadomość potrzeby zaglądania
w głąb siebie. Dzięki czemu, uwidaczniają się wrażliwości na pewne
obszary naszej osobowości czy doświadczeń.

Cecha, która najczęściej i najbardziej utrudnia funkcjonowanie
moim pacjentom z wysoką wrażliwością jest - nadmierna analiza
swoich myśli, reakcji i otoczenia. Osoby te doszukują się szczegółów
w kontekstach sytuacji i odbierając wszystkie sygnały bardzo osobiście do siebie.
Najczęściej przypisując im negatywną ocenę. Potrafią tworzyć kilka scenariuszy danej sytuacji. Uwielbiają rozważania nad sensem
życia i śmieci. Skupiają się nad tematami które nie zawsze przynoszą im jasną odpowiedź, co napędza ich spirale dalszych rozważań.
Stąd często osoby WWO doświadczają poczucie krzywdy czy zraNiekiedy niestety, nasza wrażliwość utrudnia nam funkcjonowa- nienia.
nie. A nawet jest powodem naszego wstydu, na przykład gdy słyszyWarto jednak podkreślić, że ta tendencja do analizy czy inne cemy o sobie „beksa lub obrażalski“.
chy charakterystyczne dla wysokiej wrażliwości nie są wadą! WażOkazuje się, że wrażliwość ma swoje różne oblicza. A 20% osób ne jest, aby nauczyć się kontroli i dystansu oraz zrozumieć swój
w społeczeństwie wykazuje wysoką nadwrażliwość na bodźce świat wewnętrzny.
i określa się je mianem osób wysoko wrażliwych (WWO).
JAK OSOBY WYSOKO WRAŻLIWE PRZEŻYWAJĄ SWÓJ
ŚWIAT WEWNĘTRZNY?
CZYM JEST WYSOKA WRAŻLIWOŚĆ (WWO)?

Z pewnością wielu z nas mówi o sobie że jest
wrażliwa, lub zna osoby wrażliwe. Wrażliwość
jako cecha uznawana jest za wysoko szlachetną. Rozumiana jest jako coś co pozwala nam
głęboko rozumieć i doświadczać świat.

Wysoka wrażliwość to genetycznie uwarunkowany zestaw cech,
który sprawia, że osoby je posiadające intensywniej odbierają otaczający ich świat. Są bardziej czułe na różnorodne doświadczenia,
odznaczają się większą reaktywnością emocjonalną, fizyczną i sensoryczną oraz rozbudowanym życiem wewnętrznym.
Ale wszystko to ma swoją cenę.
Osoby WWO, często są narażone na tzw. przebodźcowanie. Na
wstępie warto podkreślić, że wysoka wrażliwość nie jest klasyfikowana jako zaburzenie. To naturalna cecha uwarunkowana genetycznie, która łączy się z pewną odmianą genu kodującego transport
neuroprzekaźników serotoniny i dopaminy. W ciągu każdej sekundy
nasz organizm wysyła do mózgu 11 milionów różnych informacji, ale
nasza świadomość rejestruje tylko około 50 mln. Inaczej to się ma
w przypadku osoby wysoko wrażliwej, której mózg przetwarza tych
informacji wiele więcej. Ta niezwykłą cechą, została kiedyś uznana
za przewagę ewolucyjną, ale dziś w wysoko rozwiniętym społeczeństwie może utrudniać codzienne funkcjonowanie.
Wiele osób choć zmaga się od lat z wysoką wrażliwością nie potrafi
swoich zachowań i reakcji zakwalifikować pod pojęcie WWO. Doszukując się w swoich odczuciach, poważnych zaburzeń psychicznych. Z pewnością dlatego, że pojęcie WWO jest stosunkowo nowe,
a jego skomplikowana natura może prowadzić do błędnych diagnoz.
JAK ROZPOZNAĆ WYSOKĄ WRAŻLIWOŚĆ?
WWO określa nadwrażliwość zmysłów, która prowadzi do przebodźcowania. W efekcie czego odczuwamy niekomfortowe zmęczenie, stres czy lęk.
Typowe zachowania i reakcje dla WWO to:
- zwracamy uwagę na zapach. Często łączymy zapachy ze skojarzeniami lub pewnych zapachów nie jesteśmy w stanie zaakceptować
- przeszkadza nam lub męczy głośna muzyka
- nie przepadamy za miejscami gdzie są duże skupiska osób np.
galerie handlowe
- czujemy się wyczerpani po długich spotkaniach towarzyskich
- nasze ciało jest bardzo wrażliwe na ból i dotyk
- widok krwi lub drastycznych scen w filmach sprawia, że się boimy
i zamykamy oczy
- Hiperempatia- bardzo osobiście przeżywamy opowieści innych
- nadmiernie analizujemy reakcje i zachowania innych
- nadmiernie analizujemy ocenę innych na nasz temat

Osoby wysoko wrażliwe, są tradycyjnie kojarzone z bardzo silnym
przeżywaniem emocji. Osoby te bardzo silnie odczuwają emocje
smutku, złości lub radości. Łatwo to zauważyć gdy są złe, dając temu
maksymalny wyraz, podobnie jak w chwili szczęścia czy smutku.
Ponadto, zakłada się że osoby WWO, są pewnego rodzaju idealistami. Dążącymi do perfekcjonizmu, przez to w jaki sposób spostrzegają otoczenie. Ten aspekt widoczny jest już w dzieciństwie, kiedy
dojrzewające dziecko dostrzega jak wiele jest niespójności w otaczającym nas świecie, okazując temu sprzeciw. Osobom wysoko wrażliwym, brakuje elastyczności w dopasowaniu się do otaczających je
warunków. Przez co ich nadwrażliwość na otaczające je elementy
i ich nadmierny odbiór, komplikuje ich sposób percepcji i myślenia.
Stąd, świat działający na zasadach 0-1 byłby dla nich idealny.
WYSOKA WRAŻLIWOŚĆ A DEPRESJA.
Wśród osób wysoko wrażliwych, istnieje tendencja do myślenia
o sobie jako kimś kto ma problem i wymaga odpowiedniego podejścia. Osoby WWO, mają poczucie odmienności, niedopasowania.
Na skutek dostrzegania różnic w swoich reakcjach i zachowaniu na
tle innych osób. W efekcie czego, mogą kształtować się negatywne
postawy spostrzegania siebie już od okresu dzieciństwa, które warunkują nasze dorosłe funkcjonowanie.
Dorastanie pod zalewem oceny, krytyki, poczucia inności i niedopasowania, może prowadzić do chorobliwego lęku przed odrzuceniem oraz znacząco obniża samoocenę.
Chęć osób WWO na zyskanie akceptacji u innych i dopasowania
się, może prowadzić do chorobliwego perfekcjonizmu, obniżać asertywność i zmagać uległość wobec innych.
Ponadto, brak zrozumienia w otoczeniu może rozwijać ogólny lęk
i niepokój.
Stąd, badania wskazują, że osoby wysoko wrażliwe mają większą
tendencje do zachorowania na depresje.
Składa się także na to trudność osób nadwrażliwych w odprężaniu
się, duża potrzeba osiągnięć czy samokrytycyzm. Ponadto, pesymistyczny nastrój czy poczucie braku kontroli nad własnym życiem.

Dlatego, choć wysoka wrażliwość nie jest chorobą, jeśli wpływa
negatywnie na nasze samopoczucie i funkcjonowanie, warto skorzystać z psychoterapii. W celu okiełznania naszej wrażliwości.
Popracować nad odbudową wydajnej bariery ochronnej, w postaci
dystansu do siebie i świata. Aby mając bogate życie wewnętrzne,
wykorzystać je w sposób twórczy i kreatywny.
Umiejętnie przekładają swoją wrażliwość na atut i zaletę, a nie
wroga,
który blokuje nasz emocjonalny potencjał.
Z uwagi na genetyczne uwarunkowania wysokiej wrażliwości,
w procesie rozpoznania czy dotyczy nas WWO pomocna jest okazuje się, obserwacja dzieci. Na bazie porównania dziecka do siebie
możemy dostrzec pewne podobieństwa w percepcji świata z naszeAlicja Grezlikowski - psycholog kliniczny. Pracuje od 6 lat
go dzieciństwa. Na przykład, dostrzegamy, że gdy byliśmy dziećmi
jako psycholog w Berlinie. Zajmuje się m.in problemami fobii,
reagowaliśmy tak samo skrajnie, na wiele sytuacji.
nerwic, depresji, uzależnień, terapią par, dzieci i młodzieży.
JAK OSOBY WWO ODBIERAJĄ ŚWIAT?
www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin
U przeciętnej osoby w dorosłym życiu nasze zachowania i reakcje
są często zautomatyzowane i nawykowe. Jako dorośli dużo mniej
zastanawiamy się nad rzeczami do których po prostu przywykliśmy.
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Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

Koszty podobne do cen w Polsce

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

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

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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Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg
Dr. Mazhigov Pestalozzstr. 38 • 10627 Berlin

Tel. +49 303133545

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

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

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!
Gimnastyka
Fizykoterapia
Terapia Manualna

Lekarz mówi po polsku

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia
uroginekologiczna
Drenaż limfatyczny
Masaże

LOGOPEDA

Terapia stawu
skroniowo-żuchwowego

Magdalena Mayer

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

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

mgr Kornelia Mroczek
& Team zapraszają!
Wszystkie kasy
chorych i prywatnie
Physiotherapie-Praxis
»PHYSIOLAB«
Düppelstraße 39
12163 Berlin
+ Rathaus Steglitz
Tel. 030/797 460 16
info@physiolab-berlin.de
Barrierefreie Praxis
Również wizyty
domowe

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

Terapia prowadzona jest w języku polskim

GABINET PSYCHOTERAPII
BARBARA KREMER Kronenstrasse 4, 10117 Berlin
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
Tel.: 030-45 08 85 87
www.barbarakremer.de

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.

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna
OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)

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

Tel.: 030 491 91 95
13409 Berlin - Reinickendorf
030 499 07 360
Reginhardstr. 34
e-mail: info@praxis-germedica.de
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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

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

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

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)

USŁUGI / INNE

REMONTY MIESZKAŃ
parkiet laminat deski
cyklinowanie składanie mebli

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

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 J Ą 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 !
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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

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

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

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

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

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
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
Makijaż permanentny, mezoterapia igłowa, lipoliza, usuwanie
makijażu, modelowanie ust, pigmentacja skóry głowy, mezoterapia
skóry głowy, usuwanie drugiego podbródka. Tel. 0163 8012378
www.permanent24.com

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

Przeprowadzki – transport, opróżnianie mieszkań i piwnic, przewozy
mebli, materiałów budowlanych oraz narzędzi (IKEA, Bauhaus,...).
Expresowo, solidnie, rzetelnie. Tel.: 015163586743

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

Naprawa sprzętu AGD w domu klienta. Tylko Berlin wschodni
i okolice do Strausberg, Werneuchen i Erkner. Pralki, zmywarki,
lodówki, kuchenki, suszarki. Gwarancja. Tel.: 0176 28426443

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

Wszystko od A do Z. Sprzedaż materiałów budowlanych,
hydraulicznych, elektrycznych na zamówienie. Atrakcyjne ceny! Nowi
klienci 10% rabatu przy pierwszym zamówieniu. Tel.: +49 162 6929449

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 atrakcyjnej cenie.
Tel.: 0157 84556424, www.festti.de
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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

Telewizja internetowa – iptv

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

tel. 0175 1200 662

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

Pogotowie zamkowe dzieñ i noc

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

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

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

niedrogo

godnie

stylowo

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

USŁUGI MALARSKIE

OKNA DRZWI BRAMY
GARAŻOWE OGRODZENIA
Z MONTAŻEM
Tel.: 030/216-34-32, Mobil: 0157-59640537
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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 znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu
wchodzą: 2 pokoje, aneks 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:

Foto: Elzbieta Potępska

Spotkanie grupy na peronie S-Bahn Grunewald 19.06.2021
o godz.11.00 Planujemy przejście od dworca S-Bahn według
zaplanowanej trasy do Jagd Schloß Grunewald. Dla osób
zainteresowanych proponuję zwiedzenie zamku myśliwskiego
z połowy XVI wieku. Brandenburski Książę Joachim II zlecił zbudowanie zamku według planów majstra budowlanego
(w tamtym czasie zawód architekta nie istniał) Caspara Theise.
W zamku ( w stylu wczesnego renesansu) poza oryginalnymi
meblami z tamtej epoki są także obrazy Lukasa Cranacha
starszego. W kompleksie zamkowym jest również godne obejrzenia muzeum myślistwa. Zamek był adaptowany przez pierwszego Króla Prus Fryderyka I w latach 1705 - 1708 (wpływ
stylu barokowego). Po abdykacji cesarza Wilhelma II zamek
przechodzi na własność państwa. Od roku 1932 administrowany jest przez Stiftung Preußische Schlösser und Garten
Brandenburg i służy jako museum.

„PTTiK BERLIN” zaprasza w czerwcu
na spacer wzdłuż brzegu Haveli
do Schildhorn.
Spotykamy się w sobotę, tj. 26.06.2021 o godz. 11: 00 na przystanku autobusu 218, znajdującym się przed głównym wejściem dworca S - Wannsee.
Schildhorn to bardzo wąski półwysep leżący nad Hawelą na terenie
Grunewald w dzielnicy Berlina, Charlottenburg-Wilmersdorf. Wraz
z wodami Haweli tworzy on uroczą zatokę Jürgenlanke. W XIX wieku Berlińczycy spędzali tu często swój wolny czas na bardzo modnych wtedy piknikach. Nazwa Schildhorn związana jest z legendą
wg, której książę słowiański Jaczo (Jaxa) powiesił na drzewie w tym
właśnie miejscu swój miecz i tarczę po szczęśliwym przepłynięciu na koniu przez Hawelę. Rzekomo zdarzenie to miało miejsce
w 1157 roku, czyli w roku utworzenia Marchii Brandenburskiej, kiedy
to Albrecht der Bär przepędził Słowian żyjących na tych terenach
od wieków. Główną atrakcją półwyspu nawiązującą do ww. legendy jest kolumna wykonana w 1845 roku przez Fryderyka Augusta
Stüler wg szkiców sporządzonych przez samego króla Fryderyka
Wilhelma IV, urzeczonego tą legendą. Na spacer zaprasza w imieniu „PTTiK BERLIN” Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie
i Poczdamie. Proszę zaglądać na naszą stronę, www.pttik-berlin.
de, aby upewnić się, czy nasz spacer nie został odwołany z powodu
nadal trwającego zakazu spotykania się grup.
/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

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
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SPORT

Lewandowski przechodzi do historii!
Niektóre rekordy sportowe wydają się święte i nienaruszalne niczym prawdy
wiary. Jednym z nich było 40 goli strzelonych przez Gerda Müllera w sezonie Bundesligi 1971/72. Robert Lewandowski w tegorocznych rozgrywkach
stanął do strzeleckiego pojedynku z legendą, a jego rozstrzygnięcie spowodowało niemałe kontrowersje.

łów kapitana reprezentacji Polski bronił jak natchniony. Mimo heroicznej postawy, Augsburg
przegrywał do przerwy już 4:0, w drugiej odsłonie zmniejszając straty do wyniku 4:2. Zbliżała
się końcowa, 90’ minuta, a pomimo zmasowanego naporu Bawarczyków na bramkę rywala, wciąż pozostawał ona nieosiągalna dla
goniącego rekord Lewandowskiego. W ostatnich sekundach regulaminowego czasu gry
zza pola karnego potężnie przymierzył Leroy
Sane. Zmierzającą płasko po ziemi piłkę odbił Gikiewicz, a futbolówka trafiła wprost pod
nogi Lewandowskiego, który już bez problemu
wyminął ofiarnie interweniującego przeciwnika
i skierował ją do pustej bramki.
Cieszącego się z sukcesu Lewandowskiego
otoczyli koledzy, z gratulacjami podbiegł nawet
przez całe boisko bramkarz monachijczyków,
Manuel Neuer. Całe zamieszanie rozkojarzyło widocznie i sędziego, który po ściągnięciu
przez Lewego koszulki powinien ukarać polskiego napastnika żółtą kartką, ale zapomniał
sięgnąć po odpowiedni kartonik, tym samym ratując zawodnika przed zawieszeniem
w pierwszym meczu kolejnego sezonu.
Gratulacje

https://sport.tvp.pl/53947522/bundesliga-wielki-gest-polaka-robert-lewandowski-spotkal-sie-z-zona-gerda-muellera-podarowal-specjalny-prezent

Bombowiec narodu
Każdy sport i każda liga mają swoich bohaterów. W hokeju dominował Wayne Gretzky,
koszykówkę odmienił na zawsze Michael Jordan, w NFL wygrał wszystko Tom Brady. Postacią tego kalibru dla Bundesligi był Gerd Müller – napastnik wyborowy. Najmłodszy z piątki
rodzeństwa grywał początkowo dla młodzieżowych drużyn z rodzinnego miasta Nördlingen,
od początku wyróżniał się na tle rówieśników
potężną sylwetką i niezwykłym instynktem
do zdobywania bramek. W sezonie 1962/63
ustrzelił 180 z 204 goli swojej drużyny. Choć
pierwsze szlify w pracy zdobywał na praktykach jako tkacz, to każdy wiedział, że pisany
jest mu los sportowca. Debiutancki kontrakt,
za nieletniego wówczas Gerda, podpisała matka i tak rozpoczęła się jego bajeczna przygoda
z Bayernem Monachium. Najpierw wprowadził
drużynę do najwyższej klasy rozgrywek, strzelając 33 gole. Siedmiokrotnie zostawał królem
strzelców, w tym aż pięć razy przekraczał granicę 30 utrafionych bramek. W końcu, w sezonie 1971/72 wyśrubował rekord 40 goli, który
miał pozostać nienaruszony na wieki, podobnie jak suma jego zdobyczy – w 427 meczach
do siatki trafiał 365 razy, średnio co 105 minut.
Müller nie mniej skuteczny był w krajowych
barwach, gdzie w 62 występach zdobył 68
bramek. Polacy szczególnie boleśnie pamiętają jego trafienie z 76’ minuty, toczonego
we Frankfurcie „meczu na wodzie”, w którym
ulegliśmy RFN 1:0, tracąc szansę na finał Mistrzostw Świata 1974.
Święte oburzenie
Robert Lewandowski strzelał niesamowicie
od początku bieżącego sezonu. Na kolejkę
przed końcem rozgrywek polski napastnik
wyrównał rekord sprzed 49 lat, wykorzystując
pewnie rzut karny w spotkaniu z Freiburgiem.
Ciesząc się po skutecznym karnym, Lewandowski podniósł klubową koszulkę, prezentując poniżej t-shirt z wizerunkiem Müllera
i podpisem 4Ever Gerd (Na zawsze Gerd),
symbolicznie oddając szacunek legendzie.
Szukany przez kolegów Lewandowski miał
jeszcze dwie niemal stuprocentowe okazje do
uzyskania kolejnej bramki, jednak tym razem
musiał obejść się smakiem, a wokół ostatniego
meczu Bayernu z Augsburgiem skoncentro-

wało się zainteresowanie kibiców i dywagacje
ekspertów.
Głos zabrał między innymi Dietmar Hamman, były niemiecki piłkarz, grający niegdyś
na pozycji defensywnego pomocnika w Bayernie i Liverpoolu. Ogłosił bezpardonowo, że Lewandowski ostatni mecz powinien… spędzić
na ławce rezerwowych.
Gdyby nie podjął próby pobicia tego rekordu, to byłoby coś niesamowitego. W tych
trudnych czasach, również dla piłki, pokazałbym, że jest jeszcze miejsce na piękne gesty.
W moim przekonaniu dzielić rekord z Gerdem
Müllerem byłoby czymś wspaniałym, dużo bardziej wyjątkowym, niż pobicie tego rekordu.
Na drodze do historii, postanowił stanąć Lewandowskiemu także polski bramkarz Rafał
Gikiewicz, znany berlińczykom z występów dla
Unionu. Obecnie, lubiący kontrowersje golkiper, reprezentuje barwy Augsburga i znów miał
szansę stanąć w blasku fleszy:
Zrobię wszystko, by powstrzymać Lewego.
My, jako piłkarze FC Augsburg, mamy szansę pojawić się w każdej gazecie, w każdym
telewizyjnym reportażu, jako zespół, który powstrzymał Roberta i FC Bayern.
Podobne nastawienie prezentował trener
Augsburga, Markus Weinzierl, który w wywiadach mówił:
Chcemy chronić rekord Müllera. Był on wielkim idolem mojej młodości i nie chcę, żeby
stracił pozycję lidera. Zrobimy wszystko, żeby
tak pozostało.
Cóż jednak można zrobić przeciwko Lewandowskiego będącemu w tak znakomitej dyspozycji? Jedyną słuszną radę podał Andre Hahn,
zawodnik Augsburga, sugerując żartobliwie
zamknięcie Lewego w klubowej szatni.
Przed pierwszym gwizdkiem ostatniego
spotkania sezonu, 57% Niemców według
ankiety internetowej Bilda trzymało kciuki za
Lewandowskiego, a 43% życzyłoby sobie, by
rekord pozostał współdzielony.
Filmowe zakończenie
Gikiewicz jak zapowiedział, tak zrobił i strza-
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Osiągnięcie Lewandowskiego zostało dostrzeżone przez największe światowe media.
Gratulacje od istotnych w świecie futbolu osób
płynęły nieprzerwanym strumieniem w mediach społecznościowych. W pomeczowym
wywiadzie polski napastnik stwierdził:
Brak mi słów. Próbowałem strzelić przez
cały mecz, i to próbowałem wszystkiego. Zrobiłem to w 90’ minucie i jestem bardzo, bardzo
szczęśliwy.
Najbardziej wzruszającym momentem okazało się jednak spotkanie Lewandowskiego
z Uschi, żoną Gerda Müllera. Kapitan reprezentacji Polski wręczył kobiecie pamiątkową
koszulkę z osobistą dedykacją, a fotografowie
uchwycili ich rozmowę na tle wystawy upamiętniającej niezwykły sezon 1971/72.
Gerd zawsze dziwił się, że ktoś nie przegonił go już dawno temu. Nigdy nie był zazdrosny
o sukcesy innych, więc nie narzekałby, że stracił rekord. Jako pierwszy pogratulowałby i powiedział: „Dobra robota, chłopcze”. Na kogoś
takiego jak Lewandowski trzeba było czekać
50 lat. W końcu mamy następcę Gerda – podsumowała spotkanie Uschi.
Sam Gerd Müller nie mógł niestety skomentować osiągnięcia Lewandowskiego. Od
lat przebywa w domu opieki w okolicach Monachium, zmagając się z chorobą Alzheimera
i demencją. Codziennie odwiedzany jest przez
bliskich i dostaje setki listów od fanów. Świętując dziś sukces Lewego, warto wspomnieć
i wielkiego mistrza niemieckiego futbolu. Kibicom reprezentacji Polski pozostaje nadzieja,
że Robert zachowa znakomitą formę strzelecką także na towarzyskie mecze z Rosją
(1 czerwca) i Islandią (8 czerwca), a przede
wszystkim - na rozpoczynające się 14 czerwca
potyczki na EURO 2020.
Fani piłki nożnej obowiązkowo powinni zaznaczyć w kalendarzach poniższe daty:
· Polska vs Słowacja
(14 czerwca, godz. 18:00)
· Hiszpania vs Polska
(19 czerwca, godz. 21:00)
· Szwecja vs Polska
(23 czerwca, godz. 18:00)
Wszystkim nam życzę, żeby mój lipcowy
felieton mógł traktować o sukcesach naszej
drużyny narodowej.
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
e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

samochodów

jednośladów

campingów, ciężarówek

łodzi oraz jachtów

bezpłatne porady

Rafał Lubiński

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

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

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

-------------------------------------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
--------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

• 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

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

0049 176 471 923 57


Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie

wymeldowanie
zmiana adresu, nazwiska, itp.
  
    
  

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

• 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

TR ANSPORT I PRZ EPROW DZKI
przewóz mebli opróżnianie mieszkań
wywóz na BSR

tel.: 0172 573 59 94

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Matrymonialne / Towarzyskie
Może fajny facet lat 54 szuka fajnej Pani do spędzenia wspólnego
czasu, chętnie związek stały. Tel.: 0151 63928651,
stacjonarny 030 43776396
Pan wolny 58/174/85 kg bez zobowiązań, usytuowany, sympatyczny,
dobry, uczciwy, pracujący 1 zmiana, 33lat w Berlinie. Szukam kobiety
dobrej, uczciwej, sympatycznej na związek stały. Tel.: 0157 86882296
lub 030 4150783
Jestem Kamil 45 lat. Jestem po wylewie. Chodzący, nie potrzebuję
opieki, tylko przyjaźni. Jedyne co to mam problem z mową. Proszę
o poważne oferty, odbiorę każdy telefon. Pozdrawiam serdecznie.
Tel.: 0176 20409016
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państewko

sto
litrów

do ogla˛- wariant
dania uje˛ cia
bakterii ﬁlm.

domena
ortodonty

gra z
blefami

klub piłk.
taboret Cze˛zstochowy

ptak z
rodziny
chruścieli
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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 KWIECIEŃ 2021!!!
Dacia Duster II Prestige 1.2, SUV/Pickup
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 07.2018
Przebieg: 34.500 km Paliwo: benzyna Moc: 92
kW / 125 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia
biegów, zamek centralny, Elektr. podnośniki szyb,
Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ABS, ESP
(stabilizacja toru jazdy), nawigacja, elektr. lusterko
boczne, Bluetooth.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

Cena: 13.890 €

RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR
EXPERIENCE 1.5 DCI, KOMBI
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 03.2018 Przebieg:
86.751 km Paliwo: diesel Moc: 81 kW / 110 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, Metallic, zamek
centralny, Elektr. podnośniki szyb, ABS, ESP (stabilizacja
toru jazdy), filtr cząstek stałych, elektr. lusterko boczne,
Bluetooth.

RENAULT KADJAR XMOD 1.5 DCI,
SUV/GELÄNDEWAGEN/PICKUP
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 11.2015
Przebieg: 62.600 km Paliwo: diesel Moc: 81 kW /
110 PS Skrzynia biegów: Automatyczna, Metallic,
Alufelgi, zamek centralny, Elektr. podnośniki szyb,
Wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy),
nawigacja, filtr cząstek stałych, czujnik deszczu,
elektr. lusterko boczne, Bluetooth.

Cena: 12.890 €

MERCEDES E KLASA, 2,8 L, SREBRNY-TYTAN
Metallic, Alufelgi, Klimaautomatic, ogrzewane siedzenia, Komputer pokładowy, Navigacja, Internet, Google
Maps, Live TV, Telefon, zamek centralny, Elektr. podnośniki szyb, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), czujnik
deszczu, Komputer pokładowy, odtwarzacz CD, elektrycznie ustawiane fotele, Wielofunkcyjna kierownica,
czujnik zmierzchu, tempomatic.

Cena: 16.980 €

Cena: 6.750 €

RATY od
69 €/mies.

AUDI Q2 30 TFSI 1.0,
SUV/GELÄNDEWAGEN/PICKUP
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 04.2019 Przebieg: 22.800 km Paliwo: benzyna Moc: 85 kW / 116 PS
Skrzynia biegów: Automatyczna,Alufelgi, Elektr. podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser, ABS, ESP (stabilizacja
toru jazdy), nawigacja, Książka serwisowa, ogrzewanie
siedzenia, czujnik deszczu, elektr. lusterko boczne, Bluetooth, Komputer pokładowy.

MERCEDES-BENZ SPRINTER II 316 CDI
SUPER MAXI
Kastenwagen hoch + lang, pojazd używany Pierwsza
rejestracja: 10.2016 Przebieg: 214.000 km Paliwo:
diesel Moc: 120 kW / 163 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, zamek centralny, Wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), filtr cząstek
stałych, Klima
RATY od
159 €/mies.

Cena: 11.690 €

RATY od
119 €/mies.

Cena: 22.890 €

RATY od
199 €/mies.

TOYOTA YARIS HYBRID TEAM, LIMOUSINE
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 03.2018 Przebieg: 48.500 km Paliwo: Hybrid (Benzin/Elektro) Moc:
55 kW / 75 PS Skrzynia biegów: Automatyczna , Alufelgi, zamek centralny, Elektr. podnosniki szyb, Elektr.
Immobiliser, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), Plugin-Hybrid, czujnik deszczu, elektr. lusterko boczne,
Bluetooth.

BMW 220 ACTIVE TOURER, VAN/KLEINBUS
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 04.2017 Przebieg: 44.000 km Paliwo: diesel Moc: 140 kW / 190 PS
Skrzynia biegów: Automatyczna, ABS, ESP, (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie siedzenia,
czujnik deszczu, Bluetooth, Komputer pokładowy.

Cena: 16.890 €
RATY od
119 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

Cena: 12.890 €

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


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).

