
TEL.: 030 / 324-16-32, FAX 030 / 375-91-850
e-mail: webmaster@kontakty.org

www.kontakty.org
NR 322 | GRUDZIEŃ | 2021 1995-2021



| | KONTAKTY KONTAKTY2

Spis treści
PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI str. 5

NIERUCHOMOŚCI str. 9

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia str. 10

TŁUMACZE str. 13

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie str. 13

NAUKA / PRACA str. 15

ZDROWIEZDROWIE str. 20

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE str. 26

MOTORYZACJA / TRANSPORT str. 29

TURYSTYKATURYSTYKA str. 31

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Znów zbliża się koniec roku. Nieubłaganie. Już za 
chwilę znów przyjdzie czas podsumowań, rachun-
ków sumienia, ale też planowania i nadziei, że to 
przed nami będzie lepsze niż to, co było. Ale zanim 
otworzymy nowe kalendarze z liczbą 2022, zanurz-
my się w grudniu, przeżyjmy go najlepiej, jak się da. 
Zaplanujmy piękne Święta!

Jak co miesiąc mamy dla Was interesujące artykuły. 
Nasz kucharz Bogusław Sypień już dawno przestał 
być tylko kucharzem. W tym miesiącu występuje 
w roli przewodnika po kuchniach Małopolski, Ma-
zowsza czy Lubelszczyzny a my wołamy z Nim 
„W Polskę idziemy!”

Kto wie? Może warto wydać papierowy kulinarny 
przewodnik autorstwa pana Bogusława? Na Nowy 
Rok tego Mu życzymy i zachęcamy, bo wciąż war-
to wydawać książki w wersji papierowej. Dowodem 
na to jest publikacja „OffBerlin. Przewodnik alterna-
tywny” autorstwa Marka Defée, z którym rozmawia 
nasza reporterka Anna Burek.

COSMO – Radio po polsku to jedyne w swoim ro-
dzaju spotkanie z polską tematyką w niemieckich 
mediach. To najnowsza polska muzyka, spotkania 
z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi two-
rzącymi polską kulturę w Niemczech. Miło nam dzie-
lić się radiowymi treściami na łamach „Kontaktów”. 
W tym miesiącu polecamy wywiad ze wspaniałym 
tłumaczem polskiej literatury Lotharem Quinken-
steinem. Monice Sędzierskiej opowiada o tym, jak 
zaczęła się jego współpraca z Noblistką Olgą Tokar-
czuk i co śni mu się po nocach.

Adam Gusowski porozmawiał z kompozytorką 
i piosenkarką Martyną Kubicz, czyli MIN t o jej no-
wej płycie oraz o tym, że lockdown, brak pieniędzy 
i motywacji wpłynął na artystkę depresyjnie. Ale ten 
czas był potrzebny, by nagrać dojrzałą płytę. I tak 
się stało.

W grudniu nie możemy zapomnieć o magii. Życzy-
my sobie i Wam, aby magia nam się narzucała i my 
też jej szukajmy. Wraz z Martą Janik zachęcamy do 
wizyty w najbardziej magicznym miejscu w Berlinie 
– MAGICUM.

Z radością też publikujemy słowa, które kieruje do 
nas  Ks. Przemek Kawecki, Proboszcz Polskiej Misji 
Katolickiej w Berlinie . Ksiądz rozmawiając z para-
fianami widzi, jak wiele lęku i niepewności wprowa-
dza w nasze życie przeciągająca się pandemia. Na 
szczęście na horyzoncie pojawia się promyk nadziei. 
Przed nami święta Bożego Narodzenia!

Życzymy Wam, aby były one rodzinne, zdrowe 
i spokojne!

Wasza Redakcja „Kontaktów”

Zjednoczenie Polaków w Berlinie
z ogromnym smutkiem żegna

Długoletnią i honorową członkinię, która przeszło 50 lat
całym sercem była w Zjednoczeniu.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako osoba
pełna dobra i miłości.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Zarząd i członkowie Zjednoczenia Polaków w Berlinie.

MAŁGORZATĘ  WITTECK

W związku ze zmieniającymi się przepisami 
dotyczącymi pandemii informację te mogą 
ulec zmianie, o czym poinformujemy na naszej 
stronie internetowej www.pmk-berlin.de 
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Na szczęście, na horyzoncie pojawia się 
promyk nadziei. Przed nami święta Bożego 
Narodzenia, które niosą konkretne przesła-
nie: Bóg się rodzi, moc truchleje! W tym nie-
pewnym świecie, jest jednak coś, a właściwie 
Ktoś, kto jest pewny, stały i zawsze ma dla 
nas dobre słowo. Cały problem polega jed-
nak na tym, czy w szumie informacji i pod-
kręconych emocji uda nam się zatrzymać 
i naprawdę usłyszeć co Bóg mówi do nas. 
Czy chcemy słuchać Go, czy naszych emocji 
i lęków?

Rozmawiając z parafianami widzę jak wiele lęku i niepewności wpro-
wadza w nasze życie przeciągająca się pandemia. Ludzie otrzymują 
wiele trudnych, negatywnych informacji, których głównym efektem 
jest potęgowanie złego samopoczucia. Rodzi to frustrację, a często 
agresję. Bez wielkiej przesady możemy powiedzieć, że aktualnie ży-
jemy w cywilizacji strachu, cywilizacji lęku.

Święta w czasach niepokoju. 

Święta w pełni obchodzi się bowiem wte-
dy, kiedy można żyć w oparciu o nie, kiedy 
dają nam realną siłę do egzystencji. Jaką 
siłę daje ci więc Adwent, na ile możesz żyć 
w oparciu o przesłanie Bożego Narodzenia? 
Do jakich sfer twojej duszy dociera przesła-
nie tych świąt?

Dla mnie osobiście Adwent jest czasem 
tęsknoty. Czasem tęsknoty za lepszym świa-
tem, za rozwiązaniem wszelkich trudnych 
spraw, za powrotem do normalności, za 
ludźmi, którzy traktują siebie z szacunkiem 
i empatią. Przede wszystkim jednak jest 
to czas tęsknoty za poprawieniem relacji 
z moim Bogiem, bo wiem, że tylko On ma 
moc wypełnić wszystkie moje tęsknoty. On 
jest odpowiedzią na moją tęsknotę. A ty za 
czym tęsknisz?

Dzisiaj wielu ludzi cierpi z powodu nało-
gów, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, 
pracoholizmu, hazardu, internetu… w ad-
wencie modlę się, abyśmy wszyscy zatę-
sknili za prawdziwą wolnością, bo tylko ta 
tęsknota może obudzić w nas pragnienie 
prawdziwej zmiany. 

Natomiast Święta Bożego Narodzenia to 
święta nowego początku. Bóg mówi, że nie 
jesteśmy zdeterminowani przeszłością. Na-
wet kiedy czujemy się przegrani, samotni, 
opuszczeni, to  jeśli Bóg narodzi się w na-
szych sercach, mamy możliwość zaczęcia 
wszystkiego od nowa. Noworodek ze stajenki 
betlejemskiej chce dotrzeć do głębi naszego 
serca, do istoty naszego człowieczeństwa, 
która jest dobra. Bóg przychodzi do naszego 
bałaganu, zamieszania, niskiego poczucia 
wartości i wprowadza ład, pomaga odzyskać 
prawdziwy obraz samego siebie. Pomaga 
stanąć twardo na nogach. 

Wszystkim Polakom w Berlinie życzę więc, 
aby zatęsknili za tym co daje siłę, zatęsknili 
za Tym, który ma moc dźwignąć nas z każ-
dego trudnego położenia, ma moc uspokoić 
wzburzone fale naszego życia. Zatęsknili za 
Tym, który ma się narodzić. 

Ks. Przemek Kawecki SDB 
Proboszcz Polskiej

Misji Katolickiej w Berlinie 

Biuro Parafialne PMK

Biuro Polskiej Misji Katolickiej służy 
pomocą w każdy poniedziałek i środę 
od godziny 10.00 – 13.00 oraz od 15.00 
do 18.00. Prosimy odpowiednio wcze-
śniej planować załatwianie wszystkich 
spraw związanych z działalnością biu-
ra. Zapraszamy również na msze świę-
te i nabożeństwa w języku polskim, 
których pełny harmonogram znajdu-
je się na naszej stronie internetowej  
www.pmk-berlin.de

Foto: Tomasz Kycia
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MAGICUM jest pierwszym tak wielkim interaktywnym muzeum 
magii i mistycyzmu na świecie. Jest unikatowe i ekscytujące. 
No i oczywiście magiczne! 

MUZEUM MAGII

W centrum Berlina, gdzie turyści zanurzają 
się w historię miasta i oglądają stare budynki, 
odwiedzają modne galerie i chłoną atmosferę 
kosmopolitycznego miasta, gdzieś tu właśnie 
znajduje się wejście do innego świata, które 
jest w poetyckim kontraście do otaczających je 
przestrzeni! 

ABRAKADABRA TO CZARY I MAGIA

Przestrzeń wokół Hackescher i tzw. Wyspy 
Muzeów była kiedyś raczej okolicą szemraną, 
nie najbezpieczniejszą, wydaje się zatem, że 
idealną sceną dla troszeczkę niedopowiedzia-
ne historie. Może też i dziś wydaje się dlatego 
doskonałym miejscem dla mitów i magii – dla 
Magicum. Z tą tylko różnicą, że muzeum mieści 
się w odrestaurowanym budynku, który raczej 
kojarzy się teraz luksusowo. Kto z nas dziś nie 
potrzebuje oderwać się od „tu i teraz”? Czasy 
pandemii, inflacji, złych wiadomości męczą 
i życzę nam wszystkim, aby magia nie była luk-
susem, ale dobrem ogólnodostępnym! Może 
nawet dziś potrzebujemy jej bardziej niż kiedy-
kolwiek? 

A zatem… wkraczamy pod ziemię, do piw-
nicy. To tu zaczyna się magiczny kosmos roz-
ciągnięty pomiędzy słowem ABRACADABRA 
a eliksirami miłości. To przestrzeń zaaranżowa-
na z niezwykłymi umiejętnościami i wyobraźnią. 
Czasem jesteśmy gładzeni delikatnie po policz-
ku, czasem dostajemy prosto w nos! Poznamy 
tu historię magii, zanurzymy się w opowieści 
sięgające starożytności, gry iluzji, poznamy 
moc intuicji. Przed nami pojawi się labirynt po-
kojów poświęconych różnym kulturom na róż-
nych kontynentach. To swoista podróż w cza-
sie i przestrzeni. Tu nakarmimy oko, ale też 
dostrzeżemy magię w sobie! Odkryjemy swoje 
talenty. Rozwiążemy niejedną zagadkę! Uwie-
rzymy w siebie na nowo!  

Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, 
niż się ich śniło waszym filozofom.”

                          William Shakespeare

 

POKOJE W MUZEUM:

ALCHEMIA I NAUKA

Połączenie magii i nauki poprzez kamień filo-
zoficzny.

MITY I BAJKI

Magia w sztuce, teatrze, mitach i bajkach.

ASTROLOGIA I WAHADEŁKO

Doświadcz tego, co kryje się pomiędzy niebem 
a ziemią, a jest tam o wiele więcej, niż myślisz. 
O wiele więcej, niż jesteś sobie w stanie wy-
obrazić. 

RELIGIE I KULTURY

Zobaczymy wystawy z różnych kontynentów, 
które pokazują ukryte połączenia pomiędzy 
różnymi kulturami i religiami, bo tak naprawdę 
więcej nas łączy niż dzieli!  

ŚWIAT ILUZJI

Twarzą w twarz z półprawdą! O co chodzi? 
O tajemnicę! 

MAGIA I KULTURY

Magię można znaleźć wszędzie. Dosłownie. Tu 
zobaczymy ten bogaty świat z unikalnej per-
spektywy. Przekonajcie się sami! 

CZAROWNICE I POLOWANIE 
NA CZAROWNICE

Tu zobaczymy straszne narzędzia tortur, które 
pokazują, jak trudne kiedyś było życie czarow-
nic! Wyjdziemy stąd pełni współczucia (mam 
przynajmniej taką nadzieję). 

CIRO MARCHETTI

Ciro Marchetti jest magikiem w komputerze. 
To zupełnie nowy twór. Zupełnie odpowiedni 
na dzisiejsze czasy. Widać, że twórcy muzeum 
idą z duchem czasów! Jego obrazy i karty taro-
ta umożliwiają dostęp do świata snów, fantazji 
i niezwykłej symboliki. Nie wahajcie się go po-
znać! 

TAROT I ŚPIEWAJĄCA MISA

Masz pytania? Dobrze trafiłeś! Zadaj je partii 
kart tarota a potem zobacz, jak unosi się woda 
w śpiewającej misie! Brzmi magicznie? Oczywi-
ście i jest to jedyny akceptowalny dźwięk w Ma-
gicum. Dźwięk magii! 

MAGICZNE SHOW
Jakby atrakcji było mało – to jeszcze na zwie-
dzających czeka show, które trwa około 20 mi-
nut. W spektakl zaangażownych jest wielu arty-
stów, którzy oczarują Cię i – zaczarują! 
•  Czas trwania: ok. 20 minut
•  Cena: 5 Euro za osobę

WARSZTATY
Odbywają się codziennie od południa do wie-
czora, kilka razy. W magicznie (czy nie macie 
już dość ?) brzmiącym miejscu – Magicznym 
Salonie! 

GRY I INTERAKCJE
Muzeum ma specjalną atmosferę, w której za-
równo dzieci jak i dorośli zostają brawurowo za-
angażowani w różne czynności! Nie bójcie się! 
Wyjdziecie stąd żywi! 

 
Marta Janik

Godziny otwarcia: Muzeum jest otwarte co-
dziennie od 11:00 do 18:00. 

Bilety:
Normalny 11,50 Euro
Ulgowy 8,50 Euro
Mała rodzina (2 dorosłych + 1 dziecko)  26 Euro
Duża rodzina (2 dorosłych + 3 dzieci)  34 Euro
Grupy (10 osób i więcej) 9,50 Euro od osoby
Dzieci do lat 6 wstęp wolny
Bilety na magiczne show 5 Euro

MAGICUM Berlin Magic Museum
Große Hamburger Strasse 17
Berlin Mitte
info@magicum-berlin.de
+49 30 288 75635
www.magicum-berlin.de

UWAGA: Obowiązują obostrzenia związane  
z pandemią. Aktualności na stronie interneto-
wej muzeum. 
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  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

  Rechtsanwalt
  Dr. Tomasz J. Liczbański
  Porady w języku polskim i niemieckim

  Zakres zainteresowań m. in.:

   • prawo rodzinne
   • prawo związków partnerskich
     (Lebenspartnerschaften)
 
  • prawo cywilne 
  • prawo spadkowe

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Lauterstr.14/15,12159 Berlin przy Breslauer Platz

.  30 9  778-0, Fax -9, Tel : (0 ) 6 2 09 info@liczbanski.de

Adres: Olivaerplatz 15, 10707 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

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

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

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

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

Rechtsanwältin Edyta Koryzna LL.M.

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Große Müllroser Str. 69, 15232 Frankfurt (Oder)

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

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

Web: https://kanzlei-koryzna.de

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

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

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

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

KANCELARIA ADWOKACKA

PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

- uznany przez izbę adwokacką 
  specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie 
  w problemach z  Jugendamten
- rozwody, alimenty, władza 
  rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03  
Fax: +4930 / 611 19 05

E-mail: stefan.nowak@t-online.de

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

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

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

Oferujemy szybkie terminy! 
Rozmowa z adwokatem odbywa sie zawsze w jezyku polskim

▪ PRAWO KARNE   
▪ PRAWO CYWILNE   
▪ PRAWO RODZINNE   
▪ PRAWO DROGOWE
▪ PRAWO BUDOWLANE
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin; 
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004

Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

powiedział Roman Brodowski.
O oprawę muzyczną spotkania za-

troszczyli się: prowadzony przez Wojtka 
Sowińskiego wyróżniony na tegorocznym 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, mu-
zyczny zespół ,,Stan Zawieszenia”, go-
ścinnie Małgorzata Sitek z partnerem ze 
Szczecina - Przemkiem Walkowiczem 
oraz grający na akordeonie pan Janek 
Szczambura. 

Berlińska Gromada Zuchowa „Odważ-
ne Wiewiórki” ze Związku Harcerstwa 
Polskiego Świat także wzięła udział w na-
szej uroczystości.

Zuchy odbyły swoją zbiórkę i z lataren-
kami i dołączyły do nas na ognisko. Dzieci 
i ich rodzice włączyły się we wspólne śpie-
wanie pieśni legionowych i patriotycznych.

Szczególnie jedna babcia, która przy-
jechała do zuchów-wnuków z Polski, była 

Atmosfera, mimo różnic - nie tylko świa-
topoglądowych - wśród Polonusów, była 
iście rodzinna.

Oprócz dobrej zabawy, integrującej po-
lonijne międzypokoleniowe środowisko, 
uczestnicy mieli możliwość skosztowania 
(z kotła) tradycyjnej grochówki, piecze-
nia przy ognisku kiełbasek i ogrzania się 
grzańcem, czyli Glühweinem. 

Uczestników na swojej posesji w Ber-
linie Lübars, przywitał gospodarz spo-
tkania, Przewodniczący Rady Polskiej 
w Berlinie, Ferdynand Domaradzki, który 
to również (w asyscie Konsula RP) doko-
nał uroczystego rozpalenia symboliczne-
go ,,Ognia Niepodległości’’.

Kilka słów o historii powrotu Józefa Pił-
sudskiego z Magdeburga do Warszawy i o 
pierwszych dniach polskiej niepodległości 

Płomień Niepodległości 
W sobotni wieczór przy ognisku i śpiewie patriotycznych pieśni 
Berlińska Polonia uczciła 103 rocznicę odzyskania Niepodległości. 

bardzo wzruszona, że Polacy w Berlinie 
wychowują młode pokolenia w duchu mi-
łości i szacunku do naszego kraju przod-
ków i przypominają o jego historii.

Drużynowe „Odważnych Wiewiórek” 
podziękowały za zaproszenie i obiecały 
utrzymywać z nami kontakt.

Zaciekawione konie wystawiały głowy 
przez okna stajni, co dodawało imprezie 
„ułańskiej atmosfery”.

Ku radości starych Polonusów, Go-
ściem Honorowym imprezy był przedsta-
wiciel Ambasady Polskiej w Berlinie, który 
po wielu latach powrócił do pracy w ber-
lińskim konsulacie - pan Dariusz Kłaczko - 
od lat zaprzyjaźniony z Berlińską Polonią, 
dawniej pełniący obowiązki Konsula RP 
do spraw kontaktów i współpracy właśnie 
z nami, polonusami z Berlina. 

W imprezie uczestniczyło około 
150 osób.

Myślę, że nie będzie to nietaktem, jeśli 
wyrażę nie tylko moje, lecz także większo-
ści uczestników słowa uznania organiza-
torom tak profesjonalnie przygotowanej, 
wyzwalającej w nas wiele pozytywnych 
emocji imprezy. 

Ferdynandzie Domaradzki ..... Chape-
au bas. 

Iza Modrzejewska
Roman Brodowski
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- Ze względu na pandemię, bardzo 
zmieniły się preferencje wśród kupują-
cych. – mówi Olga Martin, pośrednik nie-
ruchomości w Niemczech – Szczególnie 
młode rodziny szukają czegoś na obrze-
żach miast, aby zamieszkać w domu 
z ogrodem. Jednak ze względu na wyso-
kie ceny w niektórych dużych miastach 
zwiększył się promień poszukiwań. Kupu-
jący przywiązują jeszcze większą wagę 
do odpowiedniej jakości życia. Również 
balkon jest obecnie priorytetem dla wielu 
poszukujących mieszkania.

Co ciekawe - wiele osób, które do tej 
pory wynajmowały mieszkania - zdecydo-
wały się na kupno własnej nieruchomo-
ści. Jest to przede wszystkim związane 
z rosnącymi czynszami wynajmu. Dlate-
go zakup nieruchomości jest inwestycją 
we własną przyszłość. Dodatkowym uła-
twieniem przy kupnie są niskie stopy pro-
centowe kredytów. 

Gdzie najbardziej wzrosły ceny nie-
ruchomości w Niemczech?

Najwyższy wzrost cen nieruchomości 
odnotowano w Lubece, niedaleko Ham-
burga. Od 2016 roku ceny mieszkań 
podwoiły się. Ponad 85-procentowe pod-

Monika i Johannes właśnie oddali klucze od 2 pokojowego mieszkania, które 
wynajmowali przez kilka lat w centrum Berlina. Zdecydowali się na kupno 
mieszkania 4 pokojowego na obrzeżach Berlina. Mieszkanie, które do tej 
pory było idealne dla młodej pary, w czasach pandemii przestało wystarczać. 
Obydwoje zaczęli pracować z domu i przestrzeń w mieszkaniu zaczęła się 
kurczyć. Oprócz tego brakowało im kontaktu z naturą. 

wyżki cen odnotowano również w Hilde-
sheim, Lipsku i Kilonii. 

W 7 największych miastach: Berlinie, 
Hamburgu, Monachium, Kolonii, Frank-
furcie, Stuttgarcie i Düsseldorfie ceny 
mieszkań wzrosły w porównaniu z rokiem 
ubiegłym średnio o 13,7%. 

Gdzie zapłacimy najwięcej za nieru-
chomości?

Monachium, z ceną 9 429 euro/m², po-
zostaje zdecydowanie najdroższym mia-
stem w Niemczech. Frankfurt nad Me-
nem i Hamburg plasują się na kolejnych 
miejscach. Co sprawia, że stolica Bawarii 
jest tak atrakcyjnym miejscem do miesz-
kania? 

- Świetne szkoły wyższe i uniwersytety, 
a także stabilny rynek pracy – mówi Olga 
Martin - dodatkowo znane firmy Apple 
i Google stale tworzą miejsca pracy dla 
wykwalifikowanych informatyków i inży-
nierów. 

We Frankfurcie nad Menem, drugim 
co do najdroższych miast w Niemczech, 
powstaje dużo drapaczy chmur, które 
pozwalają na uzyskanie jeszcze więk-
szej liczby mieszkań, niż normalne bloki. 
Miasto bardzo się rozwija, co jest spo-
wodowane Brexitem, a także przeniesie-
niem Europejskiego Centralnego Banku. 
Przypuszcza się, że do 2035 roku będzie 
to drugie najbardziej zaludnione miasto 
w Niemczech zaraz po Berlinie. W tym 
momencie ceny wynajmu mieszkań to już 
co najmniej 17 euro za metr kwadratowy. 
Tylko w Monachium wynajmiemy miesz-
kanie drożej, bo za 21 euro za metr kwa-
dratowy. Za kupno nowego domu trzeba 
będzie zapłacić 900 000 euro, a za dom 
używany co najmniej 700 000 euro. 

 
Trzecim najdroższym miastem w Niem-

czech jest Hamburg, gdzie powoli odczu-
walna jest stagnacja cen nieruchomości. 
Cykl koniunkturalny na rynku nierucho-
mości można wstępnie podzielić na dwie 

fazy. „Cykl wzrostowy” i „cykl spadkowy”. 
W ramach ,,cyklu wzrostowego” rozróżnia 
się fazy rozwoju projektów budowlanych 
i nadbudowy, a w ramach „cyklu spadku” 
fazy dostosowania się i stabilizacji rynku. 
W tym momencie kupno nowego domu 
będzie wiązało się z wydatkiem około 753 
000 euro, a domu z drugiej ręki około 650 
000 euro. Od 2015 roku ceny nierucho-
mości nad Elbą wzrosły o około 7,7%. 
Ceny mieszkań wzrosły o około 8,7% 
i cena za metr kwadratowy waha się od 4 
500 do 6 200 euro.

Dlaczego jest teraz dobry moment na 
sprzedaż nieruchomości? Ponieważ ceny 
znacznie wzrosły w ostatnim czasie. 
Ludzie, którzy do tej pory wynajmowa-
li mieszkania, w czasach kryzysu pan-
demicznego postanowili zabezpieczyć 
swoją przyszłość i są chętni do kupienia 
własnego lokum. Ponadto wiele osób po-
stanowiło zainwestować w nieruchomości 
ze względu na niestałą wartość pieniądza 
i inflacje. Dlatego osoby, które dawno ku-
piły nieruchomości w atrakcyjnej cenie, 
mogą teraz bardzo dobrze na nich zaro-
bić. 

Autor: 
Olga Martin, Pośrednik Nieruchomości 
w Niemczech – www.immolla.com

Moją specjalizacją jest zakup, wy-
najem i sprzedaż nieruchomości 
w Niemczech. Pomagam moim klien-
tom przejść bezpiecznie przez każdy 
etap sprzedaży. 

Pracuję w pięciu językach: niemiec-
kim, angielskim, włoskim, hiszpań-
skim i oczywiście polskim.

Jakie są najdroższe miasta w Niemczech?
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NIERUCHOMOŚCI

Wynajmę pomieszczenie magazynowe, udzielę adresu do 
korespondencji lub udzielę meldunku. Mob.: 0172 3051689

Wynajmę mały pokój umeblowany dla Pani pracującej. Charlottenburg 
– blisko S-Bahn Savingyplatz, U-Bahn Wilmersdorferstr.  
Tel.: 0049 177 7150360

SPRZEDAM
3 niezależne działki rolno-budowlane o łącznej 
powierzchni 27 280 m²  - 954 800 zł (35 zł/m²),
w sąsiedztwie strefy chronionego krajobrazu, 

z decyzją o warunkach zabudowy - możliwość budowy
domów jednorodzinnych.

Kębłowo, Wolsztyn, wielkopolskie
- odległość od Świecka ok.140 km.

   https://centrum-nieruchomosci.nieruchomosci-online.pl/dzialka,na-sprzedaz/22012781.html?i

Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada
Ponieważ nie ukończyłem szkoły zasadniczej, a pracowałem jako 
robotnik w określonym fachu (mechanik) przez 12 lat, wniosłem 
w odwołaniu o przeszeregowanie do grupy kwalifikacyjnej czwartej 
na podstawie zdobytego doświadczenia w tym fachu po sześciu la-
tach. W reakcji zapytano mnie o rodzaj potrzebnego wykształcenia 
fachowego oraz o podlegych mi pracowników. Natomiast nie od-
niesiono się zupełnie co do innego wniosku, dotyczącego zmiany 
taryfy. Jestem zdziwiony i nie wiem jakiej odpowiedzi udzielić? 

Oczywistą rzeczą jest, że przytoczone zapytania z wymogiem odpowie-
dzi na nie, z dodatkową informacją  o obowiązku współdziałania, są po-
niekąd niestosowne, gdyż obydwa nie dotyczą sedna sprawy. 
Jednakże zastanawianie się nad ich celem w tym konkretnym przypadku 
jest bezcelowe. Akuratna odpowiedź to po prostu stwierdzenie rodzaju 
wykształcenia w rodzaju szkoły zawodowej jako mechanika, jak i po-
danie, że pytający nie wnosił  o żadną wyższą grupę  aniżeli czwarta, 
i nie wyższą, która wskazywałaby na kompetencję kierowania jakąś gru-
pą pracowników.

Moja teściowa podczas dłuższego pobytu w Polsce  doznała wyle-
wu krwi, w wyniku którego jest całkowicie sparaliżowana. Po kil-
ku miesiącach leczenia w Polsce niemiecki zakład rentowy  (Deut-
sche Post Renten-Versicherung) wstrzymał wypłatę renty i zażądał 
przedłożenia zaświadczenia, potwierdzającego zameldowanie tutaj. 
Problem w tym, że nie można jej przewieźć w takim stanie z powro-
tem, a ona nie jest nawet władna złożyć podpis? 

Przy opisanym stanie rzeczy osoba z najbliższej rodziny (mąż, syn) 
winna wystąpić w Polsce o ustanowienie kuratora do załatwiania spraw 
.osoby niepełnosprawnej. Wniosek o kuratelę składa się do wydziału ro-
dzinnego  właściwego  sądu rejonowego, tzn. w tej konkretnej sprawie 
w miejscu pobytu. Na tej podstawie będzie można otrzymać żądane po-
świadczenie zameldowania 

Pracowałem 17 lat w zawodowej służbie wojskowej. Ukończyłem 
64 lata. Ponieważ pobieram emeryturę wojs-kową w Polsce, i nie 
mam tutaj zaliczonego stażu polskiego, więc chciałbym wiedzieć, 
co z moja rentą tutaj ? 

Należałoby w takim przypadku sprawdzić, czy jest w ogóle możliwe za-
liczenie polskiej wysługi lat pracy przez DRV. W wypadku odpowiedzi 
potwierdzającej dalszym krokiem winno być sprawdzenie wysokości 
zaliczenia tamtych lat przez tutejszy zakład rentowy.Przypuszczalnie 
jednak pobieranie dwóch odrębnych rent, polskiej emerytury wojskowej 
oraz niemieckiej renty za tutejszy staż pracy będzie korzystniejsze, gdyż 
z jednej strony nie dojdzie do zarachowywania jednego świadczenia na 
rzecz drugiego. Poza tym nie będzie dodatkowych obniżek w razie po-
wrotu na pobyt stały do Polski.

Mam osiągnięty staż pracy w wysokości 480 miesięcy i tak się skła-
da, że skończę 63 lata w marcu 2020 roku. Poza tym posiadam le-
gitymację inwalidzką (Schwerbehindertenausweis), wykazującą  50 
procent niepełnosprawności, potrzebne, jak wiadomo, do uzyska-
nia jednego z rodzajów renty. Z jaką wysokością potrącenia muszę 
się wobec tego liczyć?

Wysokość przedmiotowego potrącenia w przedstawionym stanie fak-
tycznym wyniesie przy zawnioskowaniu renty od 01.01.2020 względnie 
od 01.02.2020 - 1,2 procenta, lub też w drugim przypadku 0,9 procenta. 
Tego rodzaju rozwiązanie jest z pewnością godne rozważenia wobec 
perspektywy ewentualnej alternatywy przejścia z pobierania zasiłku cho-
robowego na zasiłek dla bezrobotnych Alg II (Hartz IV) 

Otrzymuję od 01.10.2017 roku emeryturę, którą ZUS nazwał „zalicz-
kową”. Nie wiem, co to oznacza, poza tym, że jest ona bardzo niska, 
bo wynosi niewiele ponad 600 PLN.  Nie rozumiem, dlaczego wypa-
dła tak nisko i chciałabym podjąć w tek mierze jakieś kroki ?

Należałoby przede wszystkim sprawdzić wysokości zarobków w tabeli 
załączonej do decyzji emerytalnej ZUS. Jeśli nie ma takiego załącznika, 
wskazuje to prawdopodobnie na to, że nie przedłożono wymaganych za-
świadczeń RP7, podających kwoty zarobków  z poszczególnych lat za-
trudnienia, wobec czego nie było też potrzeby dokonania wyboru  jednej 
z z trzech możliwych podstaw wymiaru emerytury przewidzianych usta-
wą. W takim stanie rzeczy podstawą wymiaru emerytury jest najniższa 
kwota bazowa. Czyli konieczne. jest przedłożenie wspomnianych RP7 
z poszczególnych zakładów pracy oraz wskazanie, z których lat wniosku-
je się obliczenie renty. Oczywiście załatwia to sam zainteresowany, gdyż 
ZUS zadowala się wybranym już minimum.

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

wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

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

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

•
 
Gewerby bez meldunku i od ręki

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

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

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

Steuer-Nummer i Freistellung

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski
specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%   

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Versicherungsfachmann (IHK)
Tel.:   030/ 5165229-0

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony 
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych
e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de

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

rejestracji i prowadzeniu DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(bez konieczności stałego zameldowania w Niemczech)
ADRES KORESPONDENCYJNY dla �rm
prowadzeniu pełnej KSIĘGOWOŚCI
zakładaniu KONTA BANKOWEGO
zameldowaniu w IHK, HANDWERKSKAMMER
sprawach związanych z JOB-CENTER i AGENTUR FÜR ARBEIT
uzyskiwaniu KINDERGELD, ELTERNGELD, GRUNDSICHERUNG
ubezpieczeniach zdrowotnych - KRANKENVERSICHERUNG
umowach GAZ, PRĄD, TELEFON, ...

Oferujemy pomoc przy

GEWERBE, SERWIS BIUROWY, KSIĘGOWOŚĆ,
SPRAWY URZĘDOWE,  JOB-CENTER, UBEZPIECZENIA

Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 
10829 Berlin

Lichterfelde
Augustastraße 1
12203 Berlin

biuro@biuro-daniel.de

59-900 ZGORZELEC
ul. Lunańska 10e/8

71-424 SZCZECIN
Jerzego Janosika 17
+48 91 404 00 66
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18 

56-120 BRZEG DOLNY
ul. Ossolińskiego 2c/2
+48 71 723 04 75
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 14-20, czw. 11-17 

69-100 SŁUBICE
ul.1 Maja 6
+48 95 737 75 35
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18 
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Wir beraten Sie gern: 

LVM-Versicherungsagentur 

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

Twój Partner od ubezpieczeń, 
inwestycji i emerytury.

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

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

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

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

 

 
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Dipl.-Kfm

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

Tel/Fax.: 030 398 84 670
Mobil: 0151/ 17890903

Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Gewerbe bez stałego 
meldunku 

Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla �rm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992
www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de • Tel.: 030 462 22 07
Mobil: 0177 80 99 014 • Facebook • WhatsApp

Biuro księgowo-podatkowe
Anna Schmit

Buchhalterin

Treskowstr 47
13156 Berlin
info.buchhalterin@mail.de
Tel. 0 152 019 67 461
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Poznajmy się

 
Kim jestem? Spotykam się z Państwem 

na łamach berlińskich „Kontaktów“ regular-
nie od kilku lat, gdzie zajmuję się doradz-
twem ubezpieczeniowym, kredytowym, fi-
nansowaniem zakupu nieruchomości, radą 
i pomocą w newralgicznych sytuacjach 
urzędowych.  

Dzięki mediom społecznościowym, pra-
sie, radiu staram się także informować  
Państwa o ewentualnych zmianach w pra-
wie, przepisach oraz regulacjach na rynku 
finansów i ubezpieczeń, byście zawsze byli 
na bieżąco wyposażeni w choć odrobinę 
elementarnej wiedzy, bo ta - jak wiemy - 
jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. 

Aby formuła zadziałała, potrzebuje deli-
katnej oprawy, która zwróci uwagę odbiorcy, 
więc dlatego podróżuje z Państwem co mie-
siąc meandrami historii zarówno tej współ-
czesnej, jak i odleglejszej, wyłuskując co 
ciekawsze kąski, które zawsze mają swoje 
odniesienie do aktualnego wątku felietonu. 

Pracuję z wyselekcjonowanymi i wiodący-
mi firmami na rynku, tak aby oprócz dosko-
nałego wyboru, posiadać szerokie spektrum 
najwyższej jakości świadczeń ważnych na 
całym świecie. 

Prowadzę dla Państwa również warsztaty 
- zarówno dla klientów indywidualnych, jak 
i instytucjonalnych „Warto Wiedzieć“- do-
tykające zagadnienia ubezpieczeń, ich tre-
ści oraz zakresu świadczeń, jak też ewen-
tualnych wykluczeń, by przybliżyć Państwu 
produkty, które Was interesują i w przejrzy-
sty sposób wyjaśnić ich zasady funkcjono-
wania. 

Wszystko po to, żeby przełamać niepo-
trzebny strach i pozbyć się lęku przed nie-
wiadomym. Moim celem nadrzędnym jest 
oswojenie i zapoznanie Państwa z tematem, 
byście mogli w pełni i w zrozumiały sposób 
korzystać ze swoich ubezpieczeń i wiedzie-
li, jak używać ich w konkretnych sytuacjach. 

 
Co mnie wyróżnia? 

Zwięzłość działania i skuteczność zamie-
rzenia. Innymi słowy: zadaję konkretne py-

Bartosz Drajling 
Finanzdienstleistungen

Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 

F: 030 92109905
M: drajling.finanz@web.de

tania i staram się znaleźć na nie najlepsze 
odpowiedzi. 

Dla klienta bardzo ważne na obcym ryn-
ku jest zrozumienie jego potrzeb, wyjście 
im naprzeciw oraz jego prowadzenie przez 
cały okres, pod rękę, aby nabrał pewności 
siebie w temacie i mógł realizować bez kło-
potu swoje zamierzenia. 

Płynące z powyższego zaufanie i rzesza 
zadowolonych klientów jest tego najlepszym 
wyznacznikiem. 

Jeśli zatem przyjdzie Państwu zmierzyć 
się z porównywaniem cen lub świadczeń 
rzeczy drobnych, takich jak powiedzmy 
ubezpieczenie psa, poprzez większe jak: 
auto, dom i życie na zabezpieczeniu mająt-
kowym i zdrowotnym skończywszy, to ser-
decznie zapraszam Państwa na konsultacje 
z doświadczonymi ekspertami.

 
Siła matematyki

Arystarch z Samos (310 -230 p.n.e) - Żył 
w czasach, kiedy nikt nie myślał jeszcze 
nawet o konstrukcji porządnego obserwato-
rium astronomicznego. Do dyspozycji miał 
jedynie matematykę i własną pomysłowość. 
I okazało się, że to wystarczy, by wpaść na 
trop rzeczywistego układu sił we wszech-
świecie.

I dobrze, bo obserwacje i obliczenia Ary-
starcha były wręcz przełomowe. W cza-
sach, gdy jego współcześni upierali się przy 
twierdzeniu, że nieruchoma (lub co najwy-
żej obracająca się wokół własnej osi) Ziemia 
znajduje się w centrum wszechświata, on 
wysunął na pierwszy plan Słońce.

„Jego hipoteza głosi, że gwiazdy i słońce 
pozostają w bezruchu, że Ziemia krąży wo-
kół słońca w kołowym ruchu, a słońce leży 
w środku jej orbity” – pisał o Arystarchu Ar-
chimedes.

Na tym zresztą cenne spostrzeżenia sta-
rożytnego matematyka się nie skończyły. 
Wierzył w to, że Ziemia krąży podwójnie , 
a więc nie tylko wokół Słońca, ale i wokół 
własnej osi. I argumentował, że gwiazdy 
znajdują się o wiele dalej od Ziemi, niż do-
tychczas wierzono.

 
Manipulacje faktami

Z relacji Herodota wynika, że w bitwie pod 
Termopilami poza wojownikami Leonidasa 
wzięło udział także kilka tysięcy ich sojusz-
ników. Dziejopis wspominał między innymi 
400 Tebańczyków, 700 Tespijczyków, 1000 
Fokijczyków i 400 Koryntian. Lokryjczycy 
mieli z kolei posłać do boju „wszystkich lu-
dzi, jakimi dysponowali”.

Na pewno nie są to liczby precyzyjne. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że w wąwozie 
Termopile innych Greków było dużo więcej, 
niż bezpośrednich podkomendnych Leoni-
dasa. Zresztą, sam korpus spartański też 
nie liczył 300 osób.

Do służby wojskowej poza obywatelami, 
spartiatami, zobowiązani byli także niepeł-
noprawni mieszkańcy polis na Peloponezie, 
tak zwani periojkowie („ci, którzy mieszkają 
wokół”).

Z komentarza ateńskiego mówcy Izokra-
tesa wynika, że Lacedemończyków – a więc 
wszystkich żołnierzy ze Sparty – było pod 
Termopilami nie 300, ale 1000. Władze po-
lis troszczyły się jednak o upamiętnienie 
wyłącznie zasług mężczyzn posiadających 
pełne prawa obywatelskie. Łącznie siły 

greckie w bitwie pod Termopilami liczyły 
prawdopodobnie około 4000 ludzi. Na pew-
no nie trzystu. I w przytłaczającej większo-
ści nie Spartiatów.

 
Złoty środek 

Jak zatem wierzyć reklamom i nie zgubić 
zdrowego rozsądku lub jak dojść do wła-
snych wniosków na podstawie porcji solidnej 
wiedzy, pokazuje bardzo wyraźnie skrupu-
latność Herodota przeplatana matematyka 
Arystarcha. 

Tu liczą się fakty poparte neutralnymi kal-
kulacjami. To daje wynik. 

Siedząc z klientem przy stole stawiamy 
pytania i znajdujemy odpowiedzi. Czasem 
jednak pytania rodzą się po kilku godzinach 
czy nawet dniach. 

Brak natychmiastowej odpowiedzi lub re-
akcji powoduje znane, nieprzyjemne uczu-
cie – ścisk żołądka. 

Postaramy się jak najbardziej przystęp-
nie i obrazowo odczarować mit złych umów. 
Wyjaśnimy podstawowe zasady i reguły ich 
działania, aby stały się bardziej zrozumiałe.

Kluczową sprawą jest wiedza, kiedy 
umowa wchodzi w życie, jaki zakres obej-
muje i co nam się z tego tytułu należy. 

Rozróżniamy trzy rodzaje rozpoczęcia 
ubezpieczenia: 

•  formalne - od momentu podpisania i wyra-
żenia pisemnie zgody na przyjęcie polisy

•  materialne - od momentu wskazania daty 
rozpoczęcia np. w przyszłości

•  techniczne - od momentu uiszczenia 
pierwszej składki 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, co 
Ci przysługuje z tytułu posiadanych umów, 
zgłoś się do nas i skorzystaj z bezpłatnych 
konsultacji. 

pozdrawiam serdecznie
Bartosz Drajling

WARTO 
WIEDZIEĆ

W każdej wiedzy jest tyle 
prawdy, ile jest w niej  
matematyki.
/Immanuel Kant/
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TŁUMACZE

Zygmunt J. Piątosa
Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

Tłumaczenia ważne także w Polsce !
Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69

Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

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

i krótkie terminy wg. uzgodnienia
13057 Berlin – Hohenschönhausen,  Warnitzer Str. 19 

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

POLSKI           NIEMIECKI            ANGIELSKI
mgr RENATA LEHMANN 
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
Tel. 498 71 890, 0179/15 888 54
Hausotterstr. 31 A, 13409 Berlin
Berlin-Reinickendorf (U 8)
U-Bhf. Franz-Neumann-Pl.
Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy                
tel.: 030 814 93 668       kom. 0152 226 79 474      

fax: 030 21978655   golabek-alberth@vodafone.de 
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln   

tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego
Po uzgodnieniu terminu niektóre tłumaczenia wykonuję na poczekaniu:

akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 95, 13409 Berlin-Reinickendorf 

Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125
Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: info@maluski.de

Tłumaczenia ekspresowe i pomoc 
w kontaktach z urzędami, policją i sądami

mgr Małgorzata  KUSZAK 
tłumaczka przysięgła 

Merlinweg 10, 13465 Berlin (Frohnau)
tel.: 030 - 401 61 10 © kom.: 0172 – 318 63 58

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de

Tel.: 030/24721362

E-Mail: kmr-web@t-online.de

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

Tłumacz
przysięgły

języka polskiego
dla sądów

i notariuszy
Berlina

Tłumaczenia ekspresowe

Rochstrasse 9
10178 Berlin

Faks: 030/2410971

mgr Winfried Lipscher 
- tłumacz przysięgły - 

długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce 
przyjmuje zlecenia ustne i pisemne, pomoc w urzędach, 

wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !

Lotosweg 49, 13467 Berlin-Reinickendorf, tel.: 405 86086;
mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

  
 

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły 
 

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

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

Szybko i niezawodnie! 

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW I WYPOWIEDZI USTNEJ

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

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

ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
  POLSKI • N IEMIECKI • WŁOSKI 

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)

mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA - tłumaczka przysięgła
akty USC, świadectwa, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe

tel. 01639805226,  e-mail: z.karnetzka@t-online.de
Mellener Str. 6, 12305 Berlin  S2 Bhf Lichtenrade

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

 

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

„Czarodziejska góra” 

Biuro towarzysko- matrymonialne.
Tel.  0157 82 140 140

Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem.

Może fajny facet lat 54 pozna fajną Panią o wspaniałych zamiarach 
i spędzenia miłego czasu. Fn 030 43776396 tel. 015163928651
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SPORTSPORT

Cuda listopadowe
Z prezentami trzeba się spieszyć, bo 

cuda ogłaszali już w listopadzie, kiedy to 
polska reprezentacja piłki nożnej U-21 
rozbiła swoich rówieśników z Niemiec 
4:0. W ciągu pierwszych 15 minut bram-
karz aktualnych Mistrzów Europy wycią-
gał piłkę z siatki aż trzykrotnie. Niestety 
w seniorskiej kadrze bez zmian – Paulo 
Sousa, nasz Mędrzec z Zachodu posta-
nowił w kluczowym meczu z Węgrami 
nie skorzystać z usług ani Kamila Glika, 
ani Roberta Lewandowskiego. Okazja do 
budowania przywództwa, jak tłumaczył 
dziwaczne roszady trener, okazała się 
w rezultacie równie fortunna co wylanie 
barszczu na świeżo wykrochmalony obrus 
wigilijny. Zagrali za to reprezentanci berliń-
skich klubów – Piątek i Puchacz. Kadrowi-
cze nie mogą odnaleźć się z kolei w druży-
nach klubowych – w derbowym pojedynku 
Unionu z Herthą (2:0) Puszka nie zagrał 
wcale, a Krzysztof Piątek zszedł bez gola 
w 62 minucie. 

Nic dziwnego, że w corocznym plebiscy-
cie na sportowca roku „Przeglądu Sporto-
wego” znalazł się tylko jeden piłkarz – Ro-
bert Lewandowski. Standardowo można 
swój głos oddać na skoczków (Stoch 
i Żyła), żużlowca Zmarzlika i tenisistkę 
Świątek. W stawce dominują lekkoatle-
ci, którzy wyróżnili się podczas Igrzysk. 
Osobiście wspieram oszczepniczkę Marię 
Andrejczyk, ale trzymam kciuki także za 
zapaśnika Tadeusza Michalika i panie ze 
sztafety 4x400. Głosować można do go-
dziny 12:00, 31 grudnia. Pierwsza gwiazd-
ka już na niebie, czas przejść do obieca-
nych prezentów. 

#1 Kalendarz Aniołków Matusińskiego

Biegaczki Justyna Święty-Ersetic, Mał-
gorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Wi-

Worek z prezentami
Grudzień to oczywiście piękny czas świąt, rodzinnych spotkań, 
pysznych dań i prezentów. Często jednak zapominamy, że dla uda-
nej wizyty u krewnych ktoś musi gryźć się w język, dla najlepszego 
karpia kto inny spędza godziny w kuchni, a w prezentach najgorsze 
jest dźwięczące w uszach pytanie – co mu kupić? Spróbujemy po-
móc, proponując upominki dla zagorzałych fanów sportu. 

tan, Natalia Kaczmarek i Anna Kiełbasiń-
ska doskonale zaprezentowały się kibicom 
podczas zmagań olimpijskich. W sztafecie 
4x400 sięgnęły po srebrny medal. Tym 
razem możemy zobaczyć panie w innej 
odsłonie niż sportowy trykot, a wszystko 
za sprawą uznanej fotografki Aleksandry 
Szmigiel, która włączyła się w projekt ka-
lendarza „Angels WINgs 2022”. Zgodnie 
z jego nazwą polskie medalistki pozują 
w dopasowanych body, do których przy-
mocowane są potężne skrzydła. 

„Ufam Oli i wiem, że pokaże nas z bar-
dzo dobrej strony. Dobrze czułam się w tym 
anielskim wydaniu.” – mówiła po sesji Ju-
styna Święty-Ersetic. Nic dziwnego, że 
między fotografką i modelkami istnieje od-
powiednia chemia – Szmigiel wraz z apa-
ratem towarzyszy kadrze na większości 
imprez sportowych, a przeszłości sama 
z sukcesami trenowała bieganie. Jeśli ktoś 
zamiast aniołka na choince wolałby zawie-
sić na ścianie kalendarz z anielicami, to 
warto śledzić stronę Running Creatives – 
sprzedaż już od początku grudnia. 

#2 Książka o boskim Diego

Jeśli twój bliski jest kibicem Argentyń-
czyka i ma dużo czasu, to warto sprezen-
tować mu 528-stronicowe tomiszcze „Die-
go Maradona. Chłopiec, buntownik, bóg”, 
którego autorem jest Guillem Balague, 
znany ze swoich biografii Cristiano Ro-
naldo, Leo Messiego czy Pepa Guardio-
li. Wydawnictwo SQN wypuściło książkę 
do sprzedaży dopiero 10 listopada 2021, 
więc szansa, że zna ją nawet wielki pasjo-
nat Diego i jego boskiej ręki, jest niewielka. 

Fanów polskiej koszykówki i realiów lat 
90’ bardziej zainteresuje książka Łukasza 
Ceglińskiego „Pruszków Mistrz!”, z kolei 
pasjonaci basketu zza oceanu wybiorą ty-
tuł „Phil Jackson. Ostatni sezon legendar-
nej drużyny Los Angeles Lakers.”

#3 Historia i sport na DVD

Na długie i zimne wieczory warto za-
opatrzyć się nie tylko w dobrą książkę, 
ale i solidną produkcję filmową, a do ta-
kich z pewnością należy wyreżyserowany 
przez Macieja Barczewskiego „Mistrz”. 
Jest to opowiedziana z iście hollywoodz-
kim rozmachem prawdziwa historia Tade-
usza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego - pol-
skiego boksera, mistrza Warszawy wagi 
koguciej, który trafił z pierwszym transpor-
tem do Auschwitz. W obozie zagłady mu-
siał stoczyć kilkadziesiąt pojedynków pię-
ściarskich, których stawką było jego życie. 
W tytułową rolę doskonale wcielił się aktor 
Piotr Głowacki, który przed rozpoczęciem 
zdjęć pobierał intensywne treningi bokser-
skie i w ciągu czternastu miesięcy zrzucił 
szesnaście kilo wagi, by jak najwiarygod-
niej oddać powierzoną mu postać. Film 
dobry zarówno dla miłośników historii jak 
i sportu. 

#4 Bilety na mecz

Sport najpiękniejszy jest oglądany na 
żywo. Pamiętaj, że nawet jeśli nudzi cię 
obserwowana w telewizji piłka nożna, 
a dwudziestu dwóch facetów w krótkich 
spodenkach biegających przez 90 minut 
za futbolówką traktujesz delikatnie mó-
wiąc – niepoważnie, to wizyta na stadio-
nie jest zupełnie innym doświadczeniem. 
Śpiewy i doping z trybun, bliskość akcji, 
wszystko to sprawi, że szybko zaangażu-
jesz się w widowisko. Bilet na mecze Alby 
przeciwko euroligowym potęgą pokroju 
Barcelony, Olympiacosu czy CKSA spra-
wi przyjemność sympatykom koszykówki. 
Union Berlin trzy dni po Mikołajkach gra 
z czeską Slavią Praga w Lidze Konferencji 
Europy. 15 stycznia w nieodległym Szcze-
cinie odbędzie się z kolei 66. Gala KSW. 
Na zasadach MMA zmierzą się w walce 
o pas kategorii lekkiej Marian Ziółkowski 
i doświadczony Borys Mańkowski. 

Możemy też nie chcieć, by nasz part-
ner czy partnerka tylko konsumowali sport 
z komfortowej pozycji kanapy czy krzeseł-
ka na stadionie. Wtedy najlepszym upo-
minkiem będzie sprzęt sportowy ułatwia-
jący uprawianie ukochanej dyscypliny. Od 
razu ostrzegam - ba∂ecie delikatni! Znając 
swoją żonę i jej nastawienie do sportu oso-
biście nie zaryzykuję prezentowania jej pił-
ki do kosza zamiast biżuterii, bo może się 
to skończyć domową edycją amatorskich 
zapasów, ale może dobrym pomysłem 
byłaby mata do jogi czy dobra czołówka 
niezbędna podczas górskich wycieczek? 
W końcu liczy się pomysł i zachęta do 
działania! Ze swojej strony życzę wszyst-
kim jak największych emocji sportowych 
w nadchodzącym 2021 roku i oczywiście 
- braku dramy z powodu niefortunnie do-
branych upominków! 

Grzegorz Szklarczuk
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Praca w 4* Hotelu 
(Centrum Berlina Hauptbahnhof, Mitte  / Alexanderplatz) 

dla pokojowek i pokojowych 
 

11,11 € za godz
75% dodatek w święta i niedziele

Premia za jakość
Również bez doświadczenia, bez jez. niemieckiego

niemiecka umowa o pracę (wszystkie świadczenia)
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne 

od poniedziałku do piątku
od 10:00 od 16:00

Kontakt telefoniczny w jez. pol.: 
+49 177 / 233 29 61 / +49 30 6003166-14
3B Berlin Premium Hotelservice GmbH

Turmstraße 33, 10551 Berlin

NAUKA / PRACA

Physiotherapeut/in gesucht, etablierte
Physiotherapie in Falkensee sucht

Verstärkung in Minijob/Teil-/Vollzeit.
Überdurchschnittliches Gehalt 14 bis 18€.

An deinem Geburtstag hast Du frei.
Ausagekrätftige Bewerbung bitte an:

AH-Physios UG Bahnhofstr. 30 • 14612 Falkensee

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

Kfz- Mechaniker/Mechatroniker/Hydraulikschlosser (m/w/d)
Wir suchen Menschen mit einer Ausbildung und Berufspraxis in der 

Produktion oder Instandhaltung für Werder/Havel
Sie bauen nach Zeichnungen kleine selbstfahrende Arbeitsmaschinen. 

Grundkenntnisse in Hydraulik wären hilfreich.
Wichtig: Sie sprechen kommunikativ deutsch 13,00 € – 15,00 €/Stunde

Kontakt: Gerd Brockstädt oder Liam Blaney 0331-2337860, 
potsdam@adecco.de

Adecco Personaldienstleistungen GmbH, 
Charlottenstraße 40, 14467 Potsdam

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!!!

Schlosser/ Zerspaner CNC/ Monteur für Turbinen (m/w/d)
Wir suchen Menschen mit einer Ausbildung und Berufserfahrung 
in einem Beruf der Metallbearbeitung für Jobs in Berlin in 2- oder 
3-Schichten für Arbeiten an einer Dreh/Fräsmaschine oder für die 
Montage von Baugruppen und Komponenten nach technischen 

Zeichnungen.
Wichtig: Sie sprechen kommunikativ deutsch 12,50 € - 17,00 €/Stunde

Kontakt: Gerd Brockstädt oder Liam Blaney 0331-2337860, 
potsdam@adecco.de

Adecco Personaldienstleistungen GmbH, 
Charlottenstraße 40, 14467 Potsdam

Polska szkoła
nauki jazdy,

polskojęzycznego
instruktora

z niemiecką licenją

poszukuje

Email: info@fahrschule-wigo.de

Tel: 0157332 823 25

POSZUKUJEMY
PAŃ DO SPRZĄTANIA

BERLIN MITTE-CHARLOTENBURG.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY
POD NR. 03069548863

lub email office@lichterketten-agentur.de

PRACA NA PEŁNY ETAT, PÓŁ LUB MINIJOB.

Pflegeheim Pinecki szuka 
Pielęgniarek/Pielęgiarzy/Fachkraft-ów do współpracy. 

Tel. 030/8916026 Kontakt Fr. Sieprath lub Fr. Höffner
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TEL. 0 30 / 72 01 88 40        FAX 0 30 / 72 01 88 41

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

oraz profesjonalne wykończenie domów, mieszkań,
biur i klatek schodowych.

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).

Robert-Jungk-Oberschule

Tel. 86 39 28 0
Sächsische Straße 58, 10707 Berlin-Wilmersdorf

Państwowa Niemiecko-Polska 
Szkoła Europejska w Berlinie

Możliwość polsko-niemieckiego egzaminu MSA w 10. klasie
oraz polsko-niemieckiej matury w 13. klasie.
Zapisy do klas 7. od 11. do 24 lutego 2022

Asystentka stomatologiczna poszukiwana
do nowoczesnej praktyki w Lichtenrade
Poszukujemy miłej asystentki stomatologicznej od zaraz do naszej 

praktyki na 35-40 godzin. Doświadczenie w chirurgii i implantologii 
będzie dodatkowym atutem (ale nie jest wymogiem). Wykonanie 

wycisków tymczasowych i wycisk precyzyjny nie powinno stanowić 
problemu. Chętnie otrzymamy krótką aplikację na e-mail: 

zahnarztpraxis-kissal-hundt@t-online.de

Wymagana
znajomość języka
niemieckiego

Godziny pracy: pełny etat
Zawód: Asystentka stomatologiczna
Dzielnica: Tempelhof-Schöneberg
Rozpoczęcie działalności: natychmiast

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

Do naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:

Opiekuna/Opiekunki
Zakres obowiązków

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

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

Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne, 
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego minimum B1

Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: job@rc-online.eu, lub 
monika.radke@rc-online.eu, Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J, 

13509 Berlin. W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu

OFERUJEMY:
• niemiecką umowę na stałe

• prace w hotelach 4* i 5* w Berlinie i okolicach 
(Blankenfelde-Mahlow, Potsdam)

• osobiste szkolenia i nadzór
• wynagrodzenie do 13€ brutto/godz.
•  dodatek 80% za niedziele i święta

• 30 dni urlopowych w roku
• możliwość awansu

• premia 500€ za zwerbowanie nowego pracownika

Oferujemy pracę od zaraz w hotelach 
(w Berlinie i okolicach) na stanowiskach:

Dla osób mówiących w języku niemieckim mamy również 
inne oferty. Zeskanuj kod obok i wejdź na nasz fanpage na 
Facebook’u. Sprawdź naszą zakładkę pt. Oferty pracy.
E-Mail: personal@kleine.berlin. Tel.: 0049 30 27 57 25 052 
(w języku polskim). Adres firmy: 
KLEINE Reinigungs-und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Str. 132, 10407 Berlin

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–15:00

POKOJÓWKA/POKOJOWY SUPERVISOR
OSOBA SPRZĄTAJĄCA OTWARTE PRZESTRZENIE

M/W/D

Dla magazynu w Ludwigsfelde,
bezpośrednio przy stacji kolejowej Birkengrund i A10,

poszukujemy od zaraz aktywnego wsparcia
przy sortowaniu Paczek.

Zadania:
• Sortowanie według ilości Paczek(do maks. 31,5 kg)

• Etykietowanie poprzez skanowanie towaru

Oferujemy Ci:
• 10,45 € stawki godzinowej brutto + 8,00 € taryfy wolnej 

od podatku za dzień roboczy
• Godziny pracy: wczesna zmiana 7:00 - 15:00,

późna zmiana 15:00 - 22:30
• Doświadczenie zawodowe nie jest konieczne

Twoje umiejętności:
• dobra komunikacja w języku niemieckim

• sprawność �zyczna
• niezawodność

• czysty sposób pracy

Wiktor Gogolinski
Vertriebsdisponent

Tempton Personaldienstleistungen GmbH
Lahnstraße 84-86a  •  12055 Berlin

Mobil:  +49 151 29237667  •  E-Mail: wiktor.gogolinski@tempton.de
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Spedycja szuka kierowcy na kat. C!-Praca od pn do pt, -Stanowisko 
pod Berlinem w Großbeeren,- od 5:00 do 12:00/13:00, -Zarobki od 1800€ 
Netto kl. 1, Umowa pracy stała (niemiecka).  Tel.: 0177 8778049

Krawca, krawcową zatrudnię w zakładzie przeróbek krawieckich.  
Tel.: 0157 72976812

Potrzebuję pracowników do remontów mieszkań.  
Tel.: 0176 236 333 81. Proszę o SMS 

Suche Übersetzer/-in Polnisch: Anzeigenaufgabe, Internetrecherche, 
Kommunikation, 1-2 x wöchentlich; möglichst aus Kreuzberg/Neukölln, 
Tempelhof – Schöneberg; von privat für privat. Telefon/SMS/Whatsapp: 
0178 5875724 (lange klingeln lassen) oder per  
Email: rolli2008@yahoo.de

Szukamy miłej i rzetelnej pomocy do sprzątania u osób starszych, 
od poniedziałku do piątku na Minijob lub Festeinstellung. Mile widziane 
auto i podstawowa znajomość języka niemieckiego. Obszar: Lankwitz, 
Zehlendorf, Steglitz, Mariendorf Prosimy o kontakt pod nr. 01639804862 
Milena Bajor

Poszukuje pracowników budowlanych prace na zewnątrz, elewacje - 
wykończenie mieszkań, szpachlowanie, kafelki itp.
Tel-Nr. 0172 6176278

Z kilkuletnim doświadczeniem szukam prywatnych mieszkań i Praxis 
do sprzątania. tel. 015213116338

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

egzaminowanych Pielęgniarek, Altenpfleger 
i pomoce pielęgniarskie ze znajomością  

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

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

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

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

i pomoce pielęgniarskie ze znajomością   
j. niemieckiego. Bliższe informacje  

w j. polskim i niemieckim:

Poszukujemy
pielęgniarzy i pielęgniarek 
oraz opiekunów i opiekunek
do opieki ambulatoryjnej do naszych placówek w 
dzielnicach Charlottenburg lub Tempelhof
Die Johanniter* oferują stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem 
rocznym od około 40.000 € (pielęgniarz/pielęgniarka) lub około  
31.000 € (opiekun/opiekunka), z przejrzystym czasem pracy i at-
mosferą prawdziwego zaangażowania. 

Cieszymy się na współpracę z Tobą!
Więcej informacji (po niemiecku):  
www.johanniter.de/karriere-berlin

Regionalverband Berlin

* 
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Ergoterapeuci  – 
dołączcie do naszego zespołu!
Do naszego nowego gabinetu ergoterapii w dzielnicy 
Berlin-Tegel.
Die Johanniter* oferują Ci pracę na najlepszych warunkach,  
z atrakcyjnym wynagrodzeniem, w przyjaznym zespole pomocnych  
i doświadczonych kolegów i koleżanek.
Cieszymy się na współpracę z Tobą!

Więcej informacji (po niemiecku): 
www.johanniter.de/karriere-berlin

Regionalverband Berlin

* 
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Firma usług hotelarskich oferuje 
całoroczne miejsce pracy jako:

pokojówka/pokojowy
oraz kierownik piętra

Godziny pracy: pon-niedz. między 
godz. 8.00 - 17.30.

6-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu.

Wynagrodzenie za godzinę wynosi 11,55 € 
plus dodatki za niedziele i święta. 

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: berlin@clean-hotelservice.de
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„Przez dwa lata były tylko Księgi i nic innego. Czasem 
spędzałem 12 godzin w kontekście XVIII wieku, a kiedy wy-
chodziłem z domu, rozglądałem się wokół i zastanawiałem, 
czy nadal jestem w Galicji, czy już u siebie, w Berlinie” – 
mówi Lothar Quinkenstein, tłumacz książek Olgi Tokarczuk 
na język niemiecki w rozmowie z Moniką Sędzierską.

Olga Tokarczuk podkreśla, że tłumacze są ambasadorami 
jej twórczości. Jak Pan się odnajduje w tej roli? 

Jest to bardzo miłe określenie i świadczy o sposobie myślenia 
Olgi Tokarczuk i jej stosunku do pracy tłumaczy. Ta praca jest 
powiązana z ogromną odpowiedzialnością. 

Olga Tokarczuk - jeszcze przed otrzymaniem Nagrody No-
bla - była jedną z najczęściej tłumaczonych polskich pisa-
rek, a o tym, jak ceni sobie pracę tłumaczy, może świadczyć 
fakt, że podczas gali wręczenia nagród zasiadł obok niej Jan 
Henrik Swahn, który przełożył ,,Księgi Jakubowe” na język 
szwedzki. Czy Pan, jako tłumacz, czuje to intensywne zaufa-
nie ze strony pisarki?

Współpraca moja i Lisy Palmes z Olgą Tokarczuk zaczęła się 
od tłumaczenia ,,Ksiąg Jakubowych”. Czuliśmy ogromne zaufa-
nie od pierwszej chwili. Olga Tokarczuk przekazała nam tekst 
i wyraźnie dała odczuć, że nam ufa, że to, co robimy, robimy 
dobrze. To niesamowicie motywuje do pracy. Jednocześnie za 
każdym razem dostawaliśmy bardzo konkretne, szczegółowe 
informacje. I zawsze swoiste postscriptum: wiem, że robicie to 
dobrze, róbcie tak, jak uważacie, że jest w porządku.

Co zdecydowało o tym, że zabrał się Pan do pracy nad 
tłumaczeniem prawie 1000-stronicowej książki? 

Kiedy ,,Księgi Jakubowe” ukazały się w Polsce w 2014 r., Lisa 
zaczęła nawiązywać kontakty z różnymi wydawnictwami. Bada-
ła, czy ktoś byłby zainteresowany przekładem na niemiecki. Wte-
dy jednak zainteresowanie było umiarkowane. Myślę, że głównie 
ze względu na objętość i ogromne koszty produkcji. Skład tej 
książki i ilustracji to ogromna praca... Wtedy się nie udało. Ale już 
w 2016 r. spróbowaliśmy razem i udało się, odnieśliśmy sukces. 
Wydawnictwo Kampa zgodziło się na niemiecką edycję książki 
i nasz tandem w roli tłumaczy.

Podobno tłumacze ,,Ksiąg Jakubowych” z całego świata 
stworzyli zamkniętą grupę w mediach społecznościowych, 
w której wymieniali się informacjami, doradzali sobie, prze-
kazywali uwagi. Czy Państwo brali w tym udział?

TŁUMACZĄC, ŚNIŁEM  
O KSIĘGACH JAKUBOWYCH

Lothar Quinkenstein, zdjęcie RBB / Gusowski

Jesteśmy w sporadycznym kontakcie z kilkoma osobami. 
Czasem dostajemy pytania o to, jak radziliśmy sobie z danym 
fragmentem. Raz, z inicjatywy tłumaczki książek Olgi na angiel-
ski, zrobiliśmy międzynarodową wideokonferencję i rozmawiali-
śmy ponad godzinę o książkach Olgi. Rozmawialiśmy po pol-
sku. Udział wzięli Hiszpanie, Włosi i Amerykanie. To było bardzo 
wzruszające spotkanie. Połączyły nas księgi Olgi. 

Zazwyczaj praca tłumacza to jednak praca bardzo samot-
nicza? 

To prawda. Zwłaszcza teraz w czasie pandemii. Kiedy praco-
waliśmy z Lisą nad tym tłumaczeniem, to naprawdę musieliśmy 
uważać, żeby nie zapomnieć, w jakim świecie żyjemy. Kiedy jest 
się 12 godzin dziennie w kontekstach XVIII wieku, to wychodząc 
wieczorem z domu, człowiek ze zdziwieniem rozgląda się wokół 
siebie. Bo przed chwilą był gdzieś w Galicji, we Lwowie albo ja-
kiejś zapomnianej wiosce. Żyje bohaterami opowieści. Oni mi się 
śnili, ale to jest nieuniknione. Ta praca jest bardzo intensywna 
i angażuje całego człowieka. 

Jak wyglądała praca nad tłumaczeniem w tandemie? Czy 
to jest dzielenie książki na pół i każdy tłumaczy połowę?

Nie, nie dzieliliśmy się pół na pół, bo wtedy jedna osoba za 
bardzo zanurza się w swoim stylu. Tłumaczyliśmy rozdział po 
rozdziale i dawaliśmy drugiej osobie do redakcji, poprawek. To 
inspiruje. Melodia jest w tej powieści bardzo ważna, bo jest to 
kompozycja polifoniczna. Zależało nam, żeby nasz przekład też 
był muzyczny, miał swoją melodię, różne głosy, warstwy języko-
we. Nad tym bardzo długo pracowaliśmy. Jeden rozdział prze-
chodził między nami kilka razy, czasem nawet 8 czy 10. I tak 
prawie przez 2 lata. Było jasne, że nie możemy przyjąć zlecenia 
na żadne inne tłumaczenie, bo to rozprasza. W tym czasie były 
tylko ,,Księgi Jakubowe” i nic innego. 

Towarzyszy Pan czasem Oldze Tokarczuk podczas spo-
tkań z niemieckimi czytelnikami, także jako tłumacz symulta-
niczny. Co niemieccy czytelnicy odkrywają w jej książkach?

Zauważyłem, że każdy czytelnik ma zazwyczaj swoją ulubio-
ną książkę. Pamiętam też dwie dłuższe, towarzyskie rozmowy 
z osobami w Berlinie, które czytały ,,Księgi Jakubowe”. Były za-
fascynowane przeogromną przestrzenią, która w tej książce się 
otwiera, a która jest w Niemczech do dziś mało znana. Historia 
polskich Żydów jest tutaj wielką białą plamą na mapie Europy. 
Smutne i przykre, bo to część historii europejskiej, historia mniej-
szości, ale kluczowa i nie można jej pomijać. Pod tym wzglę-
dem ta powieść jest swego rodzaju próbą ocalenia pamięci. Ta 
książka bierze czytelnika za rękę i prowadzi swoją narracją aż do 
końca. To piękna, wielka podróż.

Dziękuję za rozmowę 

SHOT TO PIECES, CZYLI  
ROZWALIŁA MNIE KORONA

„Lockdown, brak pieniędzy i motywacji wpłynął na mnie 
depresyjnie. Te emocje widać na płycie „Shot to pieces”, 
w której nawiązuję do tego czasu. Rozwalił mnie on, ale też 
pozwolił dotrzeć do dorosłości” – mówi w rozmowie z Ada-
mem Gusowskim Martyna Kubicz alias MIN t, mieszkająca 
w Berlinie kompozytorka, instrumentalistka i piosenkarka

Ostatnio byłaś u nas w studiu po debiutanckim albumie 
„Assemblage“ w 2018 roku. Teraz ukazała się Twoja ko-
lejna, dużo bardziej dojrzała płyta. Co wydarzyło się przez 
ten czas?

Bardzo dużo. Pracowałam nad nowym albumem, mieszkałam 
przez pół roku w Monachium, imałam się rozmaitych prac. Kon-
certowałam i skupiałam się na muzyce. 

Czy tworząc ten album, czułaś, że jesteś krok dalej niż 
podczas debiutu? Że ta muzyka jest inna?



| | KONTAKTY KONTAKTY19

Martyna Kubicz, zdjęcie RBB / Gusowski

Klaudyna Droske, zdjęcie RBB / Gusowski

DO DZIAŁANIA ZAINSPIROWAŁA 
MNIE ANGELA MERKEL

„Kiedy byłam w liceum, podczas klasowej wycieczki spo-
tkałam Angelę Merkel. Wtedy jeszcze nie myślałam o karierze 
politycznej, ale zrozumiałam, że ona będzie moją osobistą 
inspiracją” – mówi Monice Sędzierskiej Klaudyna Droske, 
która dziś działa nie tylko politycznie, ale też społecznie.

Podobno jeszcze w szkole spotkała pani Angelę Merkel?

Tak, to było w liceum. Byliśmy z klasą na wycieczce w Kon-
rad-Adenauer-Haus, berlińskiej centrali CDU. Staliśmy przed 
budynkiem, czekając na przewodnika. W pewnym momencie 

Na pewno wiedziałam, na jakim stylu muzyki chcę się skon-
centrować, chociaż mojej muzyki nie da się zaszufladkować. To 
elektroniczny neo soul, ale czerpie też dużo z popu, R&B, soulu, 
z bluesa. Przed nagraniem tego albumu słuchałam bardzo dużo 
muzyki z lat 90. ubiegłego wieku, ale też z początku tego wieku. 

Jak powstaje Twoja muzyka?

Zaczynam zupełnie sama od muzyki, którą produkuję w studiu, 
a potem zwracam się do mojej siostry, która pisze mi teksty. To 
nasz cały kolektyw songwriterski. Ja zajmuję się muzyką, a ona 
tekstami. Ona robi to lepiej, niż ja bym to ujęła. 

Jesteś z wyboru berlinianką. Dlaczego?

Berlin daje mi otwartość artystyczną i kulturalną. Lubię multi-
kulturowość Berlina. Nie ma jej nigdzie indziej. 

Lockdown mocno dotknął całą branżę kreatywną. Jak Ty 
sobie poradziłaś podczas tej przymusowej przerwy?

Niedobrze. Jestem raczej społeczną osobą. Początkowo na-
wet się ucieszyłam, bo wcześniej bardzo dużo koncertowałam. 
Pomyślałam, że to będzie chwila oddechu, czas dla siebie. Sku-
piłam się na płycie, ale po kilku miesiącach, kiedy zaczęło bra-
kować pieniędzy i motywacji, wpadałam w depresyjny nastrój, 
co przeżyłam pierwszy raz. Nie było to łatwe, ale teraz jest dużo 
lepiej. Grania koncertów nie da się niczym innym zastąpić. Lu-
dzie wtedy dają mnóstwo pozytywnej energii. 

Przejdźmy do Twojej płyty, której tytuł brzmi “shot to pie-
ces”. Rozwalona?

Tytuł nawiązuje właśnie do tego momentu – kryzysu pande-
micznego i wszystkich trudności, które z tego powodu nastąpiły 
na drodze do tworzenia płyty. Rozwaliło mnie to… Pojawia się tu 
też historia o dorastaniu, związkach, cały proces docierania do 
nowej osoby, świadomej, która może na sobie polegać. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu koncertów i spotkań 
z publicznością.

podeszła do nas Angela Merkel, która była wtedy sekretarzem 
generalnym. Szła do pracy. Powitała nas bardzo serdecznie. Za-
fascynowało mnie to, że będąc na tak wysokim stanowisku, po-
trafiła do każdego podejść, uściskać, porozmawiać.  Pomyślałam 
wtedy, że to moja osobista inspiracja. 

Wtedy nikomu nie przychodziło do głowy, że kobieta 
w Niemczech będzie stała na czele rządu. Czy to było impul-
sem do tego, że zaangażowała się Pani politycznie? 

Myślę, że tak. Pod koniec studiów zaczęłam na dobre inte-
resować się polityką. Miałam praktyki w Ambasadzie Polskiej 
w Berlinie: w wydziale konsularnym i politycznym. Bardzo mi się 
to podobało, a uwieńczeniem tego wszystkiego był staż w siedzi-
bie ONZ w Nowym Jorku. Spędziłam tam na stypendium ponad 
pół roku i zdecydowałam, że będę kontynuować działalność poli-
tyczną w Berlinie. Kiedy wróciłam do Niemiec, były akurat wybory 
federalne i pojawiła się Angela Merkel. Śledziłam jej poczynania 
i nawet załapałam się na plakat wyborczy. Na jednym z politycz-
nych eventów spotkałam chłopaka pochodzącego z Reinicken-
dorfu, gdzie ja także mieszkałam. Zaproponował mi członkostwo 
w partii. Zgodziłam się i zaczęłam działać. 

Reinickendorf to najbardziej przyjazna Polakom w Berli-
nie dzielnica. Nieraz brałam udział w polonijnych festynach, 
imprezach przed ratuszem, koncertach. Polacy są tam wi-
doczni.

Jak najbardziej, Polska Rada Ferdynanda Domaradzkiego 
mieści się właśnie na Reinickendorfie. Zresztą zarówno Tomek 
Klon kandydujący do Bezirksverordnetenversammlung, jak i ja, 
byliśmy widoczni na liście do parlamentu dzielnicowego, więc 
wszyscy wiedzą o naszej polskości.

W tym przypadku możemy się tylko cieszyć, bo poza tym, 
często narzekamy na brak zaangażowania politycznego 
wśród Polaków mieszkających w Niemczech.

Myślę, że jest to spowodowane konfliktem pokoleniowym. 
Starsze pokolenie, to które przyjechało do Niemiec przed i po 
1989 r., chciało ułożyć sobie w Niemczech stabilne życie, ale nie 
chciało angażować się politycznie. Ich dzieci inaczej na to pa-
trzą. Chcą się angażować.  W mojej partii na listach wyborczych 
pojawia się coraz więcej polskich nazwisk. 

Czy znajomość języka polskiego jest pomocna na tej po-
litycznej ścieżce?

Nigdy nie wypierałam się polskich korzeni, jestem z nich dum-
na. Na pewno znajomość języka polskiego bardzo mi się przy-
dała, tym bardziej, że studiowałam slawistykę na uniwersytecie 
w Poczdamie. Często zdarzało się, że zgłaszali się do mnie Po-
lacy, bo wiedzieli, skąd pochodzę i mogli ze mną porozumieć. 

Działa Pani politycznie nie tylko na szczeblu lokalnym. Od 
kilku lat jest Pani osobistą asystentką, referentką dotych-
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 „COSMO po polsku” od stycznia dostępne także w formie podca-
stów na platformach streamingowych. „Twój podcast w Niemczech. 
Tu jesteś u siebie” będzie można słuchać nie tylko o 22.00 w ra-
diu jak dotychczas, ale też o każdej innej porze. Rozmawiamy na 
tematy ważne i mniej ważne, ale zawsze ciekawe dla Polaków 
w Niemczech. Czasem całkiem poważnie, czasem zupełnie na luzie, 
z gośćmi, którzy są znani, ale i takimi, których warto poznać.  Już 
w styczniu polecamy COSMO po polsku - Twój podcast w Niem-
czech. Tu będziesz u siebie! 

COSMO – Radio po polsku to jedyne w swoim rodzaju spotkanie 
z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska mu-
zyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi two-
rzącymi 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 Berli-
nie i innych regionach Niemiec. 
 
Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów. 

Audycje prowadzą: Monika Sędzierska, Adam Gusowski, 
Tomasz Kycia i Maciej Wiśniewski. 

Radio COSMO po polsku 

o godz. 18.00 livestream w internecie i na smartfonach 
w aplikacji WDR 

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

czasowego przewodniczącego frakcji CDU w berlińskim 
parlamencie, Burkarda Dreggera, który jednak po wrześnio-
wych wyborach nie będzie już w berlińskim paramencie. Co 
te zmiany oznaczają dla Pani?

Współpracowaliśmy siedem lat i ta zmiana jest dla mnie trudna. 
Ale cóż, trzeba się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Pozostanę 
wierna polityce, choć na razie nie mogę zdradzić szczegółów. 

Jaki cechy charakteru przydają się Pani w codziennej 
działalności? 

Przede wszystkim zachowanie trzeźwości umysłu. W polityce 
często zapomina się o rzeczywistości, która nas otacza. Warto 
o tym pamiętać. Trzeba mieć siłę perswazji oraz walczyć o swoje 
pomysły i idee. I mieć trochę cierpliwości. 

Od lat działa Pani też na rzecz dzieci i młodzieży. Co jest 
Pani bliższe? Polityka czy pomaganie?

Jedno nie wyklucza drugiego. Polityka otworzyła mi wiele 
drzwi. Dzięki niej wiem, gdzie zgłosić się po pomoc, jeśli potrze-
buje jej Polonia, wiem, gdzie mogę rozesłać ulotki, do kogo się 
zwrócić, gdy czegoś potrzeba. 

Jest Pani inicjatorką akcji ,,Radość gwiazdki”. Od lat orga-
nizuje Pani akcję zbierania świątecznych paczek dla dzieci 
z domów dziecka w Polsce i Niemczech. Te prezenty są szy-
kowane dla każdego dziecka indywidualnie, trafiają do kon-
kretnych dzieci. Proszę zdradzić, skąd czerpie Pani energię 
do działania?

Od moich własnych dzieci, które motywują mnie do wielu rze-
czy w moim życiu. To mój największy skarb. Czerpię też energię 
z uśmiechu tych dzieci, którym wręczam paczki. Widzę i przyj-
muję ich radość. To wielka motywacja.

Dziękuję i życzę wielu podobnych, wspaniałych akcji. 
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S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

Dr.  Alina Gutsch-Trepka
Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

ZDROWIEZDROWIE

Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

Z a h n ä r z t i n
Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.:  (030) 615 18 22

Mo:   12:00 - 20:00
Di, Do:   10:00 - 13:00

14:00 - 18:00
Mi, Fr.:   09:00 - 13:00

S p r e c h z e i t e n :

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

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

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

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

Telefon 030 433 80 20 
info@praxis-samtweiss.de

 
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 
 

 
 

WESOŁYCH ŚWIĄT!

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
Zahnarztpraxis im Brunnenviertel
Brunnenstr.118, 13355 Berlin
U-Bahn 8 Voltastraße

Sprechzeiten:
Montag - Donnerstag:  9 - 19 Uhr
Freitag: 9 - 14 Uhr
und nach Vereinbarung

Telnr. 030 / 463 30 90
Email: info@zpbv.de
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OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)

Tel.
         030 499 07 360

:  030 491 91 9513409 Berlin - Reinickendorf
Reginhardstr. 34
e-mail: info@praxis-germedica.de

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

Dr med. hab. Paweł Fidziński
SPECJALISTA NEUROLOG

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

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

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

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO 
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska 

Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń. 
Pomoc indywidualna oraz terapia par. 

Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse

Dr. Mazhigov Pestalozzistr. 38 • 10627 Berlin
Tel. +49 303133545 • Zapraszamy bez terminu, bez czekania 

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg

HNO - Praxis Dr. med. Kai Müller, Schloßstrasse 28, 12163 Berlin
Tel. +49307919031, Email: steglitz@hno-arzt-mueller.de

• Alergologia: testy i odczulanie
• Zabiegi dla dzieci i doroslych
• Terapia zmarszczek, BOTOX
• Operacje plastyczne

Dr. med. Olga Siegel
Specjalista laryngolog

• Laryngologia dziecieca
• Profilaktyka nowotworow
• USG  
• Badanie słuchu i aparaty słuchoweDr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

Praxis:
Hermannplatz  5, 10967 Berlin
(Neukölln; U-Bhf  Hermannplatz)
Telefon: (030) 691 43 03
Handy: 0171 1437301

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

Lekarz mówi po polsku

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

Koszty podobne do cen w Polsce
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ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING 
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00, 

Sobota 17.00-19.00 - Gierkezeile 39, 10585 Berlin
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

Gimnastyka 
(też wg Bobath, PNF)

Fizykoterapia

Terapia Manualna

Fizjoterapia 
uroginekologiczna

Drenaż limfatyczny

Masaże

Terapia stawu 
skroniowo-żuchwowego

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

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

Również wizyty
domowe

Godz otwarcia:
Pon - czw:      8:00 - 18:30

                                                    Pt:       8:00 - 13:00

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

• PHYSIOTHERAPIE • ERGOTHERAPIE • SCHWIMMSCHULE •
• PRÄVENTION/FITNESS • WELLNESS • WASSERGYMNASTIK •

oferujemy zabiegi w krótkim terminie

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

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

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

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

Apotheker Ronald Weber e.K.

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

Pon - Pt: 08.00 - 19.00 Uhr • So: 09.00 - 18.00 Uhr

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
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Offowy Berlin według Marka Defée
Czy pomysł wydania przewodnika papierowego można nazwać offowym? Co w kontekście Berlina może 
znaczyć owa offowość? No wreszcie - na ile offowy jest sam autor książki OffBerlin Przewodnik al-
ternatywny i czy tytułowy przewodnik to oby na pewno klasyka gatunku? Zapraszamy do przeczytania 
rozmowy z autorem, Markiem Defée. 

Anna Burek: Paradoksalnie, choć może to znak naszych cza-
sów, o Pana książce dowiedziałam się z Instagrama, a doczyta-
łam o niej - na Facebooku.

Marek Defée: Och, historia powstawania tej książki właściwie się-
ga kilku lat wstecz i wiąże się z wieloma zawirowaniami i decyzjami, 
które kierowały bieg wydarzeń w różnych kierunkach. W Berlinie po 
raz pierwszy zacząłem się pojawiać już na początku lat osiemdzie-
siątych i właściwie byłem stałym bywalcem stolicy Niemiec, choć 
w niej nigdy nie mieszkałem. W tamtych czasach jednak, zupełnie 
szczerze mówiąc, Berlin Zachodni reprezentował dla mnie gene-
ralną ideę zachodu, a sam w sobie był dla mnie głównie miejscem 
transferowym - gdziekolwiek chciałem się dostać, Berlin zawsze był 
gdzieś po drodze. Bardziej świadomie zacząłem do niego powracać 
na początku lat dwutysięcznych - już z jakimś czasem w zapasie, 
chęcią i głodem eksplorowania tego miasta, poznania lepiej, co się 
kryje w jego zakamarkach, jak żyją jego mieszkańcy, gdzie trafiają (a 
gdzie nie) turyści. Za namową znajomego zacząłem sobie spisywać 
te moje wędrówki, tworzyć listę wartych obejrzenia zakątków, kolek-
cjonować wspomnienia, a że Berlin mnie bardzo interesuje i traktuję 
go jako swoiste hobby, w 2015 roku miałem właściwie gotowy mate-
riał na książkę. Założyłem też wtedy fanpage na Facebooku, który, 
jak się miało później okazać, zaczął gromadzić sobie czytelników na 
długo zanim ostatecznie ukazała się publikacja. W 2018 roku zosta-
łem zauważony przez Monikę Sędzierską, która przeprowadziła ze 
mną jeden z pierwszych wywiadów na temat książki, a moja pozycja 
OffBerlin Przewodnik alternatywny ukazała się na rynku ostatecznie 
w tym roku. To chyba doskonale odzwierciedla skomplikowane proce-
sy nie tylko twórcze, ale także logistyczne stojące za taką publikacją.

Anna Burek: Nie bał się Pan, że w obecnych czasach przyspie-
szonej cyfryzacji wydawanie przewodnika w formie drukowanej 
może spowodować szybką dezaktualizację treści?

Marek Defée: To w ogóle jest trudne pytanie i bardzo złożony pro-
blem. Po pierwsze - przewodnik od początku miał ukazać się w for-
mie drukowanej - to nie podlegało wątpliwości, ale rzeczywiście, nie 
zapominajmy, że plany jego wydania sięgają 2015 roku. Już w trak-
cie prac redakcyjnych i końcowych korektorskich z biciem serca ob-
serwowałem, jak szybko zmienia się krajobraz Berlina, a sytuacja 
związana z obostrzeniami pandemicznymi również nie pozostawała 
bez znaczenia dla tempa tych przemian. Pamiętam doskonale, kiedy 
wraz z partnerką mijałem opisywany przeze mnie lokal gastronomicz-
ny przy Schlesisches Tor, a ten okazał się zamknięty! Na szczęście 
wskutek remontu prawdopodobnie, bo już wznowił działalność, ale 
tak - na pewno treść drukowana nie jest w stanie reagować na zmia-
ny w przeciwieństwie do chociażby e-booka. Po drugie - ja już mając 
gotową treść książki, stale zastanawiałem się, co jeszcze mógłbym 
dodać, co zmienić, co wykreślić, a co objaśnić szerzej. Dlatego poza 
tym, że swoimi inspiracjami czy wiedzą na temat Berlina dzielę się 

w swoich mediach społecznościowych, ostatnio także często na 
Instagramie, mam w planach wydanie tych treści w formie interak-
tywnej, ale najpierw zobaczmy, z jakim odbiorem spotka się wersja 
papierowa. Warto też zauważyć, że tytuł mojej książki jest nieco prze-
wrotny, bo książka nie jest typowym przewodnikiem…

Anna Burek: No właśnie, co do tytułu, mam kilka pytań, ale 
przede wszystkim co oznacza offowość w kontekście Berlina, 
a także - po co komu kolejny przewodnik?

Marek Defée: Zacznę od tyłu - to mam na myśli, mówiąc o prze-
wrotności tytułu. Moja książka to nie jest klasyczny przewodnik, tylko 
raczej kolaż moich myśli, skojarzeń, wspomnień, emocji związanych 
z Berlinem oraz miejsc, które mnie zafascynowały, zaskoczyły, po-
rwały. Nie śmiałbym się silić na klasyczny przewodnik w stylu: co 
trzeba zobaczyć, w którym wieku to powstało, ile kosztuje wstęp, jak 
tam dojechać. Taka wiedza, choć ogromnie przeze mnie ceniona, nie 
była głównym obszarem moich zainteresowań - ja uważam, że Berlin 
trzeba  warto doświadczać, a nie jedynie zwiedzać. W mojej książce 
zachęcam do poznawania miejsc, które nie pojawiają się w typowych 
wydawnictwach tego typu - dzielę się swoim Berlinem, a co z tego 
wynika - tym, co ja w tym mieście uważam za ciekawe, wyjątkowe, 
nieszablonowe. I tu wracamy do pierwszego pytania - co oznacza 
offowość w kontekście Berlina. Bo przecież coś, co ja, jako osoba 
mieszkająca na co dzień w Szczecinie, uważam za offowe, wcale nie 
musi takim być dla berlińczyka czy chociażby turysty z młodszego 
pokolenia. Z drugiej strony - Berlin sam w sobie jest miastem, które 
trudno zwiedzić w ciągu kilku dni - po weekendzie powiedzieć, że 
się je zna, więc jest on pewnym wyzwaniem jako cel turystyczny. Po 
trzecie - zarówno jego historia, ale również zmiany, które w nim za-
chodziły, ludzie, których przyciągał, stan, do którego został teraz do-
prowadzony, pewna energia miasta, która jest nie do podrobienia - to 
jest w pewnym sensie offowe na tle innych metropolii świata. No i w 
końcu - cóż, sam się przed sobą mogę przyznać, że skoro w książ-
ce opisuję swoje doświadczenia i polecenia, a nazwałem ją offowym 
przewodnikiem, może ja sam jestem trochę z offu?

Anna Burek: Pana książka OffBerlin Przewodnik alternatywny 
jest zatem zapisem Pana doświadczeń związanych z miastem, 
a wybrane z nich to na przykład wizyta w klubie KitKat - jak na 
rozdział pod tytułem Niegrzeczny Berlin reagują osoby z Pana 
najbliższego otoczenia?
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Gdybym jako nastolatka prowadziła pamiętnik 
i byłaby w nim osobna sekcja: dobre rady mat-
ki. Nie, wróć. Nie byłoby takiej sekcji, bo wtedy 
wszystkie jej rady uznawałam za fatalne. Więc 
gdybym jako nastolatka prowadziła pamiętnik 
i byłaby w nim sekcja: co mnie najbardziej wku-
rza u rodziców. Nie, pewnie użyłabym słów, któ-

re musiałabym tutaj wykropkować i nie, nie byłoby to ***** ***. No 
więc gdybym jako nastolatka prowadziła pamiętnik i zanotowałabym 
powtarzane przez moją mamę w koło macieju, irytujące i doprowa-
dzające mnie do szału słowa, byłoby to: jeszcze cię chłop pokory na-
uczy. Nie pisałam pamiętnika, ale słowa rodzicielki wyryły się w mojej 
pamięci tak głęboko, że stają mi przed oczami, jakby rzeczywiście 
pisane były różowym długopisem z brokatem, za każdym razem, kie-
dy sama przed sobą muszę przyznać im słuszność.

 Dla raczkującej w świecie kobiet dziewczyny, przeświad-
czonej o tym, że, mimo swojego marnego wieku czy doświadcze-
nia, o świecie i życiowych prawdach wie już wszystko i to na 100%, 
a przede nade wszystko przekonanej, że żaden chłop nie będzie 
jej niczego uczył, a już na pewno nie pokory, wyświechtane hasło 
chcącej dobrze matuli działało jak płachta na byka i mimo wysokiej 
częstotliwości pojawiania się go w kłótniach w formie finalnego argu-
mentu, nie traciło na swojej niszczycielskiej sile. 

 Piętnaście lat później, dla kobiety samodzielnie raczkującej 
w świecie, który sama sobie wybrała - bez mężczyzn, bez współlo-
katorów, z dala od rodziny i wszelkiej polskości, która ją tak męczyła, 
wspomnienia tych słów brzmiały jak dowcip, jak hasło, które w trak-
cie każdej Gwiazdki miałam ochotę krwistym flamastrem wypisać na 
kolorowej laurce, okrasić czerwoną wstążeczką i podarować mamie 
w ramach prezentu, z komentarzem: możesz sobie je wsadzić, a w 
duchu dodać: patrz, jak bardzo nie miałaś racji. Choć może, by unik-
nąć rodzinnego impasu, jednak odwrotnie z tym, co wypowiedziane 
na głos, a tym, co w głębi ducha. 

 W tym roku jednak będzie inaczej. Na głos postaram się 
powiedzieć najtrudniejsze, co może przyjść człowiekowi powiedzieć. 
To, czego bałam się całe dotychczasowe życie, przed czym ucieka-
łam w najmniej fair sposób - trzaskając drzwiami, krzycząc głośniej 
byle zagłuszyć to, co w głowie. Przy wigilijnym stole, kiedy magicznie 
puszczają w nas wszystkie zahamowania, a wbrew obawom - wy-
chodzi z nas wtedy to, co najlepsze i najszczersze, tym razem nie 
będę powstrzymać tego, co dojrzewało we mnie przez ostatni rok 
mieszkania z tym demonizowanym przez mamę “chłopem”. Będę 
musiała jej przyznać na głos, patrząc prosto w oczy: miałaś rację. 

A w duchu dodam sobie na osłodę: chłop mnie nauczył pokory, ale 
mnie to w gruncie rzeczy cieszy. 

 Bo prawdę mówiąc, nie do końca wyszło na jej. I to nie 
chłop jako mężczyzna (w domyśle, jak zgaduję, jako zobowiązanie, 
jako domniemanie dominujący, żądający, pełen oczekiwań wobec 
mnie i założeń na mój temat), a codzienność z drugim człowiekiem 
uczy mnie pokory. Codziennie i niezmiennie od momentu rozpo-
częcia wspólnego życia, dzielenia wszystkiego na pół, a włosa co 
drugi dzień co najmniej na czworo uczę się pokory. Tego, że łatwiej 
jest pielęgnować w sobie zen, kiedy wokół mnie nie ma nikogo, kto 
mógłby w nie z ubłoconymi buciorami wejść sekundę po tym, jak 
umyłam podłogę. Tego, że łatwiej jest utrzymać na twarzy maskę 
wiecznie zadowolonej i tryskającej dobrym humorem, kiedy czując 
pod nią puchnące ze smutku oczy czy wykrzywiający twarz grymas 
złości, można schować się po kołdrą tylko swoją, przeleżeć tam 
weekend i nikomu nie przyznać się, że miewa się gorsze dni. Tego, 
że łatwiej mieć zawsze rację i wiedzieć wszystko najlepiej, kiedy 
w dowolnym dogodnym dla siebie momencie można przerwać po-
łączenie, wyjść ze spotkania, sprytnie zmienić temat i nie wrócić do 
niego aż do momentu płacenia rachunku za comiesięczne spotka-
nie w knajpie - trudniej, gdy dyskusja zaczyna się w kuchni, prze-
nosi na balkon, a kończy podczas wspólnego mycia zębów, kiedy 
z ust toczy się piana. Tego, że łatwiej jest samą siebie lubić, kiedy 
wokół nie ma świadków na każdy poranek spędzony na patrzeniu 
się bez sensu w sufit, każdy opuszczony seans jogi, każdy popla-
miony kawą dres założony trzy dni z rzędu, każde przekleństwo 
rzucane w stronę lustra, gdy nie mieszczę się w kolejną spódnicę, 
każdy histeryczny płacz, gdy uważam, że za mało wiem, na niczym 
się nie znam i do niczego nie nadaję.

 Tak, życie z drugą osobą to nieustanna lekcja pokory. To 
przyznanie się przed samą sobą do tego, co (w moim przypadku) 
on widzi na co dzień. To próba maskowania prawdy, zmęczenie 
udawaniem, bunt przeciwko rzeczywistości, nieśmiałe sprawdza-
nie, ile z tego, co tak sprytnie wywaliłam ze swojego wyidealizo-
wanego w głowie życia, mogę w sobie świadomie zaakceptować, 
a ile - by nie stracić szacunku so samej siebie - wypadałoby jednak 
przepracować. Więc w gruncie rzeczy, ja za tego “chłopa” od po-
kory - jestem dość wdzięczna. Gdyby nie on, jak lustro bezlitośnie 
odbijający wszystkie - lepsze, gorsze i najgorsze - wersje mnie, 
nadal żyłabym w bańce samozachwytu. 

 Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono - powtarzała 
mi także moja mama. I za to jestem jej rzeczywiście wdzięczna. Za 
straszenie pokorą, jak by miała się okazać najgorszą lekcją w życiu 
- niekoniecznie. Choć kto wie, może ona tę pokorę i chłopa rozumie 
jednak zupełnie inaczej. 

 Anna Burek

FELIETON

bym tę świeżą energię, by stale na nowo go odkrywać. Nie było mi 
jednak dane się przekonać. Pozostając w Szczecinie rzeczywiście 
zdarzało mi się po pierwszych wyjazdach do Berlina wracać do siebie 
i porównywać - a tam jest lepiej, a dlaczego u nas tego nie ma, cze-
mu u nas tak się nie da. Szybko jednak zdałem sobie sprawę z tego, 
że nie ma to żadnego sensu. Szczecin, choć według mnie zupełnie 
niesłusznie, nazywany sypialnią Berlina ma swoją odrębną historię 
i zupełnie inną tożsamość. Choć ze względu na przeszłość ma pew-
nie elementy wspólne ze stolicą Niemiec - piękne kamienice, ukryte 
podwórka, to jednak niesprawiedliwym byłoby te miasta porównywać. 
Co natomiast bardzo sobie cenię i z ciekawością obserwuję, to to, 
w jakim kierunku rozwija się moje miasto. Dostrzegany jest coraz 
częściej jego potencjał w strefie turystyki, ale także miejsca do życia. 
W nietuzinkowych lokalizacjach powstają wspaniałe inicjatywy lokal-
nej społeczności, życie towarzyskie zaczyna się toczyć już nie tylko 
w przestrzeni własnych czterech kątów, ale w przestrzeni miejskiej - 
to chyba dobrze świadczy o atmosferze miejsca do życia. 

Anna Burek: Nadchodzą święta, a Pana OffBerlin Przewodnik 
alternatywny to doskonały pomysł dla tych, którzy w Berlinie 
mieszkają i dla tych, którzy chcieliby go odwiedzić. Gdzie można 
nabyć egzemplarz?

Marek Defée: Tak, to dobry pomysł także dla tych, którym obec-
na sytuacja pokrzyżowała plany podróżnicze - można poczuć Berlin 
z własnej kanapy. Zachęcam do kupna książki stacjonarnie w Szcze-
cinie: w OFF Marina podczas niedzielnego Szczecińskiego Bazaru 
Smakoszy (, w kawiarni kawiarnia Qualia na I piętrze), Plenty Restau-
rant and Apartments oraz w Księgarni Sedina. W Berlinie natomiast 
książka dostępna jest w Piegasus Gallery. Galeria Polskiego Plakatu 
oraz w Księgarni BuchBund. 

Marek Defée: Zawodowo pracuję w zupełnie poważnej innej bran-
ży, w dodatku mieszkam na stałe w Polsce i, umówmy się, nie zali-
czam się już do grona młodzieży, więc oczywiście zdarzają się sy-
tuacje, że dzieląc się swoimi doświadczeniami zbieranymi w dużej 
mierze w ciągu ostatnich lat, spotykam się z zaskoczeniem na twa-
rzach moich znajomych czy lekką konsternacją, ale przecież wszyst-
ko jest dla ludzi. Dodatkowo - wiele z opisywanych miejsc odwiedzi-
łem z czystej ciekawości przekonania się na własnej skórze, na czym 
polega ich fenomen, zweryfikowania miejskiej legendy osobiście. To 
duży atut tej książki - pozwala czytelnikom obalić pewne mity bez 
wychodzenia z ich własnej strefy komfortu. Pamiętam, że na począt-
ku rzeczywiście zdarzało mi się rozglądać z niepokojem i zastana-
wiać się, czy coś mi przystoi, czy nie odbiegam  za mocno od grupy 
docelowej niektórych miejsc, ale Berlin pozwala zerwać z wszelkimi 
kategoryzacjami. Tutaj z życia korzystają wszyscy podobnie - każdy 
wedle swoich zainteresowań, bez względu na wiek czy pozycję spo-
łeczną. Na pewno pewien wpływ na tę wolność i swobodę wyboru 
ma fakt, że, choć o Berlinie mówi się, że to nie Niemcy, to jednak 
poziom życia i pewne poczucie bezpieczeństwa typowe dla tego kra-
ju mają znaczenie dla rozrywek, jakie podejmują jego mieszkańcy. 
Podczas wizyt w tym mieście miałem okazję obserwować samego 
siebie w różnych sytuacjach, sprawdzać się w różnym towarzystwie 
i w pewnie sposób wyzbyłem się wstydu, ale żeby nikt nie mylił tego 
z brakiem moralności. Chodzi mi o zwykłą ciekawość świata - ona nie 
jest przecież niczym złym. 

Anna Burek: Mimo wszystko, nie zdecydował się Pan jednak 
na mieszkanie w Berlinie. Czy znalazł go Pan w swoim Szczeci-
nie?

Marek Defée: No tak, zastanawiałem się wielokrotnie, jak by to 
było mieszkać w Berlinie - czy zmieniłoby się moje postrzegania tego 
miejsca, czy nadal byłbym tak ciekawy jego zakamarków, czy miał-
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AN      G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   & Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

0171/6503466

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

www.sanssouci-bestattungen.de
U nas znajdą Państwo wspόłczucie,

zaangażowanie i profesjonalizm. 
 Mόwimy rόwnież po polsku!

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

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

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

      Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych. 

Robimy to po prostu dobrze.

tel. 0175 1200 662

Telewizja internetowa – iptv

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń

Honigtopf
Restaurant & Cafe
Kuchnia polsko-europejska
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Marienfelder Chaussee 12,
12349 Berlin

Tel : 030 / 28 65 13 65
wwww.honigtopf-restaurant.de

Dni otwarcia:
pon, wt: od 15.11 otwarte

                  śr, czw i nd:      12:00- 21:00
                   pt, sob:     12:00 - 22:00

dołącz do nas!

Przyjmujemy zamówienia świąteczne

Facebook : Polnische Lebensmittel 
"Alma"  Stettiner FeinschmeckerWeb Design and E commerce

royalgates.gold@icloud.com

Profesjonalne projekty gra�czne stron,
sklepy internetowe, social media.

Gra�ka komputerowa. 
Oryginalne projekty logo.

Inne materiały promocyjne

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646
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Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD. 
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji. 
Tel.: 0174 4973921

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

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

Majster złota rączka pomoże w rozwiązaniu każdego problemu 
w domu lub mieszkaniu. Tel.: 0177 1689892 Marek.
 
Usługi transportowe  - Przeprowadzki, - przewóz mebli oraz montaż, 
- oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR, - rzetelnie, 
solidnie i szybko. Tel.: 0152 19264461

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

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

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

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

MONTAŻ ANTEN SAT – ustawianie anten – pomiary SAT DVB-T. 
Akcesoria (Anteny – uchwyty – kable – dekodery Polska TV). Serwis 
– Berlin i okolice. Tel. whatsaap Telegram Sygnal 0152 16849681 DE  
oraz 0048 733568191 PL

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

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

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała, 
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring, 
kreatyna). Agnieszka Whatsapp: 0157 30430185, 015129016283 lub 
0151 43405449

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

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

Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne 
i relaksacyjne. Tel.: 01637882447  

Pralnia dywanów w kąpieli wodnej. Pranie tapicerki meblowej 
i wykładzin. Tel.: 0157 74539629, www.derputzbaer.de

Remonty mieszkań – malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, 
regipsy, podłogi, kafelki, montaż drzwi, okien, elewacja, dachy, kostka 
brukowa, tarasy. Tel.: 0176 43571983.

Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych, Job Center, 
Arbeitsamt, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, pisma, odwołania, 
sprawy rentowe i mieszkaniowe etc. (oprócz prawnych) GEWERBY –
kpl prowadzenie papierów, rachunki etc. Mobil: 0157 84894000

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie Jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy. Kafle, laminaty, w tym 
specjalizujemy sie w klejeniu flizeliny na ścianach.  
Emil. Tel.: 0157 54919507 lub Whatsapp: 0157 54919507

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

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, Jakość HD, 
wystarczy Smart TV i internet.    Pomoc przy komputerach i drukarkach 
oraz internecie. Tel.: 015211474611.

Pomoc w sprawach urzędowych: tłumaczenia, urzędy, 
ubezpieczenia,rejestracja działalności, przedszkola, zakładanie kont 
bankowych, Job Center, Kindergeld, WBS, oraz inne. Zadzwoń i zrób 
termin. Biuro otwarte 10-18 , poniedziałek, środa, piątek Berlin – 
Kreuzberg. Tel.: 0176 26075011 info@polskiebiuro-berlin.de

Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej 
z dojazdem do klienta. Mezoterapia igłowa, mikroigłowa (BB), 
wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, prophilo, botox (również 
nadpotliwość), nici liftingujące, AHA i inne. Wysoka jakość, promocyjne 
ceny. Tel.: 0176 27398949

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

Wykonuję TERAPIE metodą ACCES BARS, polegającą na dotyku 
istotnych - kluczowych punktów BARS na głowie pacjenta. ACCES 
BARS jest zabiegiem uwalniającym od stresu, traum, depresji oraz 
negatywnych przekonań. Terapia Acces Bars działa głęboko oraz 
otwiera na nowe możliwości w życiu. Zapraszam, tel.: 0152 29987189

Firma budowlana oferuje: układanie Vinyl, Laminat, tapetowanie, 
malowanie, sufity podwieszane. Ściany regipsowe, płytki, przeróbki 
hydrauliki, elektryki. Wyburzanie ścian, składanie mebli, transport. 
Daniel tel. 15129452775 tel. +48791632747

Opróżnianie mieszkań, strychów piwnic ogrodów. Przewóz mebli 
z punktu A do B Tanio szybko i solidnie. Rzetelna praca krótkie Terminy. 
Darmowa wycena. 017696538820

Sprzątanie mieszkań prywatnych. Zapewniamy doświadczenie, 
dokładność, rzetelność i uczciwość. Telefon: 017646033310

 
Remonty; Tapetowanie, malowanie, podłogi, wykładziny, panele, 
parkiety, adres, rozbiórki Tel.: 0151 29452775 Daniel

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań (wyceny gratis)

Tel. 017636322659

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

TOMEK
transport&przeprowadzki

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

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

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
  na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg
pon-śr. 8.00-15.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-14.00

AUTO - UBEZPIECZENIA

0049 176 471 923 57

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

meldowanie
przemeldowanie
wymeldowanie

zmiana adresu, nazwiska, itp.
����������������������������������
���
�	��������
����������������

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

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

���������

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

• przewóz mebli      
• opróżnianie
   mieszkań
• wywóz na BSR

TR ANSPORT I  PRZEPROWADZKI

TRANSPORT
I PRZEPROWADZKI

  te l. :  0 1 7 2  5 7 3  5 9  9 4
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Jedyna taka w Berlinie!!!

�����������������������������

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

Z MONTAŻEM
Tel.: 030/216-34-32, Mobil: 0157-59640537
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MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

AWSTR CIŁEŚ PR O JAZDY?
BCIECHCESZ JE JAK NAJSZ J ODZ SKAĆ?

Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych
i medycznych. Bezpłatna konsultacja.100% Zdawalności

Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin, 
www.mpu-in-berlin.de

Tel.: ; Tel.: 030 47980232 0152 33578752
e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?
ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE? 
Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do   

akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie
Odzyskasz – 34 lata praktyki – J.Dolny

Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210   

bezpłatne porady Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

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

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

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

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

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

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

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

Przeprowadzki – transport  „ Piotrek „
- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń i piwnic
- wywóz rzeczy na BSR

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915

0176 83392933

MOTORYZACJA / TRANSPORT

MECHANIK, LAKIERNIK
Wieloletnie doświadczenie. Naprawi każde auto, pomoże 

w TiF ze wszystkimi formalnościami. Usuwanie szkód 
powypadkowych. Kosmetyka aut.

Atrakcyjne ceny!       Tel.: +49 162 69 29 449

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

RZECZOZNAWCA  SAMOCHODOWY 
-------------------------------------E.POGODZINSKI------------------------------ 
  MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z 

PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY 
SZKODY 
poradź się zanim postawisz fałszywy krok 
PIERWSZA PORADA 

www.kfz-gutachten-pogo.de

- BEZPŁATNA - 
- rzeczoznawca certyfikowany przez TüV  
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten  
- wycena wartości pojazdu  
--------------------------------------------------------------------------------------------
Funk: 0178 3490159  

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Dariusz Massel

Usługi:
•  Kosztorys po wypadku OC - Gutachten
•  Kosztorys Auto-Kasko AC
•  Wycena wartosci pojazdu
•  Pomoc przy likwidacji szkód krajowych oraz zagranicznych

Dipl. Wirtschaftsjurist   
certi�kowany rzeczoznawca 
przez PersCert TÜV Rheinland
Lindenufer 17, 13597 Berlin         
E-mail: massel-sv@gmx.de
Tel.: 030 / 50 34 86 82

0172 / 978 68 15
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Pension - Spandau
Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka

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

Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda, 
150 m do morza. Apartament 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 

PTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska, 
przewodnik po Berlinie i Poczdamie, 

tel.: 030 815 89 14, e-mail: kontakt@pttik-berlin.de

Z powodu zagrożenia koronawirusem 
nie planujemy w grudniu 2021 spaceru.

Kolejna fala zagrożenia koronawirusem uniemożliwia 
wspólne odwiedzenie Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Zobaczymy się dopiero w 2022 roku na kolejnych 
spacerach i wędrówkach.

W imieniu „PTTiK Berlin” życzę Wszystkim naszym 
zwolennikom i miłośnikom turystyki zdrowych, 

spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
w gronie najbliższych i kochanych osób 

oraz zdrowego i szczęśliwego 
Nowego Roku 2022 

pełnego sukcesów i wielu wspólnych spacerów!

Elżbieta Potępska, przewodnicząca „PTTiK BERLIN”

Drodzy miłośnicy spacerów
„PTTiK Berlin”!  

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN
Klub PTTK Berlin 

im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

1. W tym roku, ze względu na Pandemię, część tradycyjnych 
tzw. Weihnachtsmärktόw (festynόw z okazji Świąt Bożegonaro-
dzenia) nie odbędzie się. Do dziś reklamowany jest tradycyjny: 
Sternemarkt und Sternenfest w Potsdamie na tzw. Neue Markt 
w pomieszczeniah dawnej krόlewskiej wozowni (Kutschpfer-
destall), gdzie obenie mieści się Haus der Brandenburgischen 
Gescchichte (Dom Historii Brandenburgii). Na ten jarmark rok-
rocznie przyjeżdżają z Polski rzemieślnicy i producenci ozdob 
oraz prezentόw bożonarodzeniowych, a także polskie zespoły 
taneczno-muzyczne, ktόre prezentują okolicznościowe występy 
na estradzie w podwόrzu. Można zrobić zakupy na nadchodzą-
ce święta i spożyć typowo świąteczne polskie specjały. 
Radzimy ubrać się ciepło, ponieważ duża część programu 
prezentowana jest na straganacch na świeżym powietrzu.  Im-
preza odbędzie się w dniach: 03.12.21 piątek w godz. 16 - 20;  
04.11.21 w sobotę w godz. 11 - 20 oraz w 05.12.21 niedzie-
lę w godz. 11 - 20; Nasz Klub zaprasza na niedzielę 05.12.21. 
Spotkanie grupy 05.12.21 o godz. 11.00 na dworcu Potsdam 
Hauptbahnhof przy info BVG (między wyjściami z peronόw 
S-Bahn i Regional Express). 

UWAGA: Jeśli Jarmark w Potsdamie zostanie odwołany, to 
mimo wszystko spacer się odbędzie.

2. Nasz Klub PTTK życzy wszystkim zwolennikom turystyki: 
Wesołych i Zdrowych Świąt, przy suto zastawionym stole, z ro-
dziną i przyjaciółmi oraz Szczęśliwego Nowego 2022 roku.                       

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

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik  
miejski w Berlinie i Potsdamie,  

tel.: 015738100586, mail: piotr_swider@gmx.de
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i jajkiem. Podczas wyrabiania nadaje się 
im kształt kłosów lub wrzecion; podaje się 
je prosto z wody, z dodatkiem maślanej 
omasty, aromatycznego oleju (najczęściej 
lnianego), bądź posypki z maku. W kwestii 
okrasy, z jaką serwuje się rwaki, panuje 
na Mazowszu duża dowolność. Ważne 
jest jednak, aby była postna, bezmięsna. 
Oprócz rwaków, w regionie Mazowsza na 
bożonarodzeniowym stole pojawiają się 
także: barszcz biały (przyrządzany z uży-
ciem soku spod kiszonej kapusty) i zupa 
grzybowa; smażone lub pieczone ryby 
słodkowodne i tradycyjny barszcz czerwo-
ny - najczęściej podawany z uszkami.

MAŁOPOLSKA

W okresie świąt Bożego Narodzenia 
przygotowuje się zazwyczaj w Małopolsce 
moskole, czyli swego rodzaju podpłomyki 

Zapraszam zatem w regiony Podhala, 
Śląska i w inne krainy. W Polskę idziemy 
drodzy panowie, w Polskę idziemy - śpie-
wał niezapomniany W. Gołas.

Wiecie, co w wigilię jedzą górale, a co 
mieszkańcy Pomorza? O tym, że trady-
cyjna, polska wieczerza wigilijna składa 
się z dwunastu potraw, wiedzą wszyscy. 
Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że 
- w zależności od regionu - na wigilijnym 
stole zobaczymy całkowicie różne dania, 
ale i podobieństw także jest wiele.

MAZOWSZE

Mazowsze szczyci się wieloma wyjąt-
kowymi daniami wigilijnymi. Spośród nich 
najbardziej znane się rwaki, czyli kluski 
ziemniaczane przygotowywane z tłuczo-
nych ziemniaków, wymieszane z mąką 

wypiekane w piecu lub smażone na pa-
telni. Ciasto na placki wyrabia się z tłu-
czonych, gotowanych ziemniaków, mąki, 
wody, przypraw oraz jaj. Same moskole 
podaje się zwykle z wytrawną okrasą z to-
pionego masła lub sosu grzybowego. Na 
świątecznych stołach Małopolski można 
znaleźć także potrawy z ryb słodkowod-
nych. Innym daniem, które spotkać można 
na wigilijnych stołach, jest pamuła, czyli 
zupa owocowa - zwykle dość wytrawna 
i pikantna - przygotowywana z drylowa-
nych śliwek oraz kwaśnych owoców (np. 
aronii). Bywa ona także jadana na Pod-
karpaciu, skąd - jak wielu mieszkańców 
tej części Polski utrzymuje - właśnie się 
wywodzi. W Krakowie jada się tymcza-
sem w okresie świąt Bożego Narodzenia 
przekładaniec krakowski. Jest to ciasto 
drożdżowe złożone z kilku warstw prze-
łożonych masą ze zmielonych orzechów, 
owoców (suszonych, kandyzowanych, 
moczonych w kompocie lub syropie) oraz 
skórką pomarańczową.

LUBELSZCZYZNA

Nie sposób sobie wyobrazić bożona-
rodzeniowej kuchni Lubelszczyzny bez 
strucli z makiem - rolady drożdżowej, 
bogato nadziewanej słodkim farszem 
z maku, miodu i bakalii, postnych klop-
sów, wyrabianych z mielonego lub sieka-
nego mięsa ryb słodkowodnych (karpia, 
sandacza), karpia - wędzonego na ciepło 
lub serwowanego w galarecie - oraz ku-
lebiaków, czyli dużych, pieczonych piero-
gów z ciasta drożdżowego, nadziewanych 
farszem przygotowywanym z zeszklonej 
cebuli, kapusty kiszonej oraz długo duszo-
nych leśnych grzybów.

PODLASIE

Na Podlasiu, jak wszędzie w naszym 
kraju, spotkać można nie tylko kutię, 
barszcz (czerwony lub przygotowywany 
na wywarze z suszonych grzybów) czy 
potrawy ze śledzi, ale także pierogi, któ-
rych lokalną odmianą są wareniki. Do na-
szego kraju przybyły najprawdopodobniej 
z Ukrainy (gdzie uważa się je zresztą za 
potrawę narodową) lub z Rosji (gdzie zo-
stały zaimportowane właśnie z Ukrainy). 
Na Podlasiu najczęściej wypełnia się je 
farszem z kapusty kiszonej i suszonych 
grzybów, choć jada się je także z nadzie-
niem słodkim. Dużą popularnością cieszą 
się w tej części Polski drożdżowe racuchy, 
których ciasto wyrabia się z dodatkiem su-
szonych owoców.

WIELKOPOLSKA

Jednym z najbardziej charakterystycz-
nych, bożonarodzeniowych dań Wielko-
polski jest kutia, która w tej części Polski 
o palmę pierwszeństwa walczy z makieł-
kami, czyli deserem przyrządzanym 
z czerstwej bułki namoczonej w mleku 
i podawanej z makiem oraz miodem. In-
nym daniem charakterystycznym dla tej 
części naszego kraju jest smażony karp, 
podawany sauté, z dodatkiem sosu sza-
rego lub - tak, tak! - piernikowego. Co cie-
kawe, w Wielkopolsce stosunkowo rzadko 
jada się klarowny barszcz czerwony - pod 
względem popularności zdaje się z nim 
wygrywać zupa grzybowa, gotowana na 
grzybach suszonych i niekiedy zabielana 
kwaśną śmietaną.

REGIONALNE POTRAWY WIGILIJNE 
Kochani Rodacy, 
jak co roku w okresie przedświątecznym zalewa nas potok przepisów 
na świąteczne potrawy, ale informacji o tradycjach regionalnych jest 
bardzo mało. 

KutiaKarp w galarecie
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GÓRNY ŚLĄSK

Podczas kolacji wigilijnej jada się czę-
sto na Górnym Śląsku bezmięsne, postne 
gołąbki z kaszy i grzybów suszonych oraz 
siemieniotkę (nazywaną też siemieńcem, 
lub konopianką), czyli zupę przygotowy-
waną z nasion konopi. Siemieniotka zna-
na jest także w Wielkopolsce i Małopolsce 
- podaje się ją z grzankami lub ugotowa-
ną na sypko kaszą gryczaną. Inną śląską 
potrawą bożonarodzeniową jest moczka 
(znana też jako bryja), którą przygotowuje 
się z piernika, migdałów, bakalii, suszo-
nych owoców (moreli, gruszek, śliwek, 
fig, daktyli) oraz ciemnego piwa, w którym 
wszystkie składniki muszą porządnie na-
siąknąć (bywa ono zastępowane kompo-
tem z suszonych owoców). Jeszcze innym 
daniem charakterystycznym dla tej części 
Polski są śliszki, czyli kluski nadziewane 
twarogiem i podawane ze słodką omastą 
doprawioną cynamonem. 

DOLNY ŚLĄSK

Nie byłoby Wigilii na Dolnym Śląsku 
bez potraw inspirowanych tradycjami ku-
linarnymi Kresów, Wschodu oraz kuchni 
żydowskiej. Jednym z najciekawszych 
świątecznych dań przygotowywanych 
w tej części Polski jest niewątpliwie suszy-
nina, którą przygotowuje się z rozgotowa-
nych suszonych owoców, doprawionych 
korzennymi przyprawami i podawanych 

w kisielu żurawinowym (który wyrabia się 
na bazie kompotu i rozprowadzonej w nim 
mąki ziemniaczanej). W okresie świąt Bo-
żego Narodzenia jada się także świszcz, 
czyli potrawę przygotowywaną z kaszy, 
zwykle jęczmiennej, podawanej z dodat-
kiem miodu, korzennych przypraw oraz 
suszonych śliwek. Bywa, że na dolnoślą-
skich stołach pojawia się również karp 
w galarecie (krojony w dzwonki, gotowany 
w wywarze z cebuli i zalany powstałym 
w ten sposób wywarem), który w te strony 
przywędrował po drugiej wojnie światowej 
wraz z przesiedleńcami ze Lwowa i innych 
części dawnych Kresów Wschodnich.

KASZUBY I POMORZE

Bożonarodzeniowa kuchnia Kaszub 
i Pomorza robi wrażenie przede wszyst-
kim swoją różnorodnością i bogactwem. 
W tej części Polski jada się bowiem m.in. 
zupę z suszonych gruszek, zupę brukwio-
wą (brukiew to osobliwa krzyżówka ka-
pusty z rzepą), zupę brzadową (przyrzą-
dzaną z suszonych owoców, grzybów 
i podawaną z kluskami lanymi lub kładzio-
nymi) oraz rozmaite ryby, zwykle serwo-
wane w galarecie. Na koniec świątecznej 
wieczerzy spożywanej w regionie Kaszub 
i Pomorza podaje się często miodny kuch 
- lokalną odmianę piernika, przygotowy-
wanego z dodatkiem tartej marchwi, mio-
du oraz bakalii.

Kluski z makiem

Gołąbki z grzybami Rolmopsy

Rolada krakowska

RWAKI przepis:

Dowolna ilość ziemniaków, skrobia 
kukurydziana (1/4 objętości puree ziem-
niaczanego bądź 1/3 jeśli kluseczki mają 
mieć skomplikowany kształt), sól, pieprz, 
czosnek (1 ząbek lub do smaku), czar-
nuszka bądź inne przyprawy „zdobiąco-
-smakowe”, (słodka papryka w proszku, 
kurkuma, siekana zielenina itp).

Oryginalne rwaki podaje się ze świeżo 
tłoczonym olejem lnianym.

Ziemniaki ugotuj, najlepiej w jak naj-
mniejszej ilości wody (będą miały znacz-
nie lepszy smak i jakość), następnie jesz-
cze gorące utłucz na idealne puree, bądź 
zimne przepuść przez maszynkę do mię-
sa.

Włóż do miski, uklep całość, podziel na 
krzyż na 4 równe części, usuń zeń ziem-
niaczaną masę i wsyp doń skrobię tak by 
wypełniła pustą część. Dodaj odjętą masę 
ziemniaczaną, sól, pieprz, wybrane dodat-
ki i wyrabiaj ciasto ręką. Jeśli zamierzasz 
wycinać skomplikowane kształty z ciasta, 
zwiększ ilość mąki ziemniaczanej do 1/3 
całości puree. Rwaki wrzecionowate ulep 
odrywając kawałki ciasta i kładź na wrzą-
tek delikatnie gotujący się. Mieszaj bardzo 
ostrożnie żeby nie uszkodzić kształtów. Po 
wypłynięciu na powierzchnię gotuj jedynie 
chwilkę (w zależności od grubości ciasta) 
by się nie rozpadły. Można je również od-
smażać na klarowanym maśle bądź do-
brym nierafinowanym oleju.

Wszystkiego najlepszego, 
zdrowia i pomyślności 

z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

Życzy wszystkim
czytelnikom 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.
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˙ ąnoz

Perseida

wieś
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www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

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

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

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

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

p. Cezary Szulc

Propozycje pana Szulca na GRUDZIEŃ 2021!!!

Zobacz nas na:

RENAULT EXPRESS EXTRA 1 PDCV+H LED-
TAGFAHRLICHT MULTIF.LENKRAD RDC KLIMA 
TEMP USB ESP DPF SPIEG. BEHEIZBAR
Ablagegalerie, Antriebsart: Frontantrieb, Berg-
Anfahr-Assistent (HSA), Bremsassistent, Eco Mode 
(Fahrmodusschalter), Elektron. Stabilitäts-Programm, 
Freisprechanlage Bluetooth, Geschwindigkeits-
Begrenzeranlage, Heckflügeltüren ohne Verglasung, 
Karosserie/Aufbau: Kasten, Kunststoffboden im 
Laderaum, Laderaumtrennwand mit Fenster.

Cena: 18.490 €

TOYOTA YARIS COMFORT 1.3 DUAL-VVTI
Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Aluminium 
/ Chrom, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kühlergrill 
mit Chromrand, Lederlenkrad, Projektor-Scheinwer-
fer, Servolenkung elektrisch, Sitzhöhenverstellung 
Fahrersitz, Tagfahrlicht.

Cena: 13.680 €

BMW 530 GRAN TURISMO D LEDER NAVI NIVEAU 
PDCV+H MULTIF.LENKRAD RDC KLIMAAUTOM 
SHZ TEMP PDC
Automatik - (8-Stufen), Bi-Xenon-Scheinwerfer, Dre-
hzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), 
Dynamische Tractions Control (DTC), Farbmonitor, 
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwind-
igkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion.

Cena: 20.900 €

DACIA SANDERO III COMFORT 1.0 TCE 90 EU6D
Berg-Anfahr-Assistent (HSA), Bremsassistent, Eco 
Mode (Fahrmodusschalter), Elektron. Stabilitäts-Pro-
gramm, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Isofix-Auf-
nahmen für Kindersitze im Fond, Komfort-Paket, Kop-
fstützen hinten.

Cena: 13.450 €

RENAULT TRAFIC KASTEN L1H1 2,7T KOMFORT  
1 KEYLESS RÜCKFAHRKAM. KLIMA PDC ESP MAL 
DPF REGENSENSOR
Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm, Euro 
6, Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar, Heckflügeltüren 
ohne Verglasung, Holzboden im Laderaum, Karosserie/
Aufbau: Kasten, Keyless-Entry, Klare-Sicht-Paket inkl. 
Licht-an-Automatik und Show-me-home, Laderaumtren-
nwand, Pollenfilter.

Cena: 17.890 €

MERCEDES-BENZ E 200 ELEGANCE FACELIFT 
T-MODELL CDI BLUEEFFICIENCY NAVI STAN-
DHZG E-SITZE PARKLENKASS.
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Attention-
-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Audiosystem 
Audio 20 CD inkl. CD-Wechsler, Außenspiegel mit 
Umfeldleuchte, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentem-
peraturanzeige, Ausstattung BlueEfficiency, Automatik - 
(7-Stufen), Berganfahrhilfe, Blinkleuchte in Außenspiegel 
integriert, Bremsassistent, Dekoreinlagen Edelholz Wu-
rzelnuss.

Cena: 18.680 €

HONDA HR-V EXECUTIVE 1.5 I-VTEC AUTOMATIK
Berganfahrhilfe, Bremsassistent, City-Notbrems-
funktion (CTBA), Coming Home, Leaving Home, 
DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachspoiler in 
Wagenfarbe, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. 
Stabilitäts-Programm (VSA), Euro 6, Fahrassistenz-
-System: Verkehrszeichenerkennung.

Cena: 21.780 €

RATY od
129 €/mies.

RATY od
209 €/mies.

RATY od
219 €/mies.

RATY od
199 €/mies.

RATY od
139 €/mies.

RATY od
219 €/mies.

BMW 118 d Coupe M-Sportpaket Navi Xenon 
Schiebedach
Audiosystem BMW Professional, Außenspiegel 
Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Automatik 
- (6-Stufen), Check-Control-System, Connectivi-
ty-Paket inkl. Bluetooth-Schnittstelle, Dachzierle-
isten, Durchladeeinrichtung, Dynamische Stabi-
litäts-Control (DSC), EfficientDynamics-Paket.

Cena: 12.780 €

RATY od
199 €/mies.

RATY od
119 €/mies.



e-mail: webmaster@kontakty.org
tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w j. polskim w sprawach 
związanych z Państwa zdrowiem
DLA STAŁYCH PACJENTÓW 
ORGANIZUJEMY SPOTKANIA TEMATYCZNE
Dbamy o dostarczanie leków w najlepszych 
cenach i możliwie w najkrótszym czasie
RABATOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA

��������������������
TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

Tel.: 030 394 30 56
Alte Roland 
Apotheke
Turmstr 15
10559 Berlin-Moabit
U-9, Bus 123,  87
Pn-pt: 9.00 - 18.30
Sob: 9.00 - 13.00

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

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

DOWOZIMY TOWAR DO KLIENTÓW !POLSKI SKLEP PYZA NA FB

W naszym bogatym, asortymencie świątecznym oferujemy Państwu: 
wyśmienite ciasta, takie jak: makowce, serniki, pierniki i inne słodkości. Ponadto 
przygotowaliśmy dla Państwa potrawy niezbędne na wigilijnym stole: bigos, 
uszka z grzybami, pierogi, makiełki, galarety, pieczenie, barszcz. 
JUŻ PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA ŚWIATECZNE, ABY OSZCZĘDZIĆ 
PAŃSTWU PRZEDŚWIĄTECZNEGO, KULINARNEGO WYSIŁKU.

Godz. otwarcia przed 
świętami i po Nowym Roku: 
18.12: (sobota) 9:00-18:00, 
20-23.12: 9:00-20:00, 
24.12: 8:00-13:00,
31.12: 8:00-13:00.

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

Kontakt: 
Dyrektor Instytutu Myśli 
Schumana /Oddział 
Berlin oraz członek 
zarządu stowarzyszenia

Instytut Myśli 
Schumana /Oddział 
Berlin, 
schuman.berlin@gmail.com
www.imschuman.com

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

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

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

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

tradeo�ce24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +0049 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
o�ce@tradeo�ce24.com 
www.tradeo�ce24.com

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

Przyjmujemy zamówienia świąteczne na ciasta, karpie, 
uszka, pierogi, krokiety i inne pyszności. ZAPRASZAMY!


