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Drodzy Czytelnicy!
Czerwiec oprócz tego, że grillowaniem to rozmowami stoi!
Oprócz wspaniałych przepisów na marynaty do mięs Bogusława Sypnia znajdziecie w tym numerze wywiady z interesującymi postaciami.
Najpierw jednak przeczytajcie podsumowanie festynu polonijnego autorstwa Małgorzaty Tuszyńskiej, który odbył
się 7 maja na placu przed ratuszem w dzielnicy Reinickendorf. Wyrosło tam imponujące miasteczko polonijne. Kto
się pojawił na scenie, kto wziął udział w przygotowaniach,
kto był patronem? Lubimy podsumowania!
Marta Janik rozmawia z „Berlinką”, charyzmatyczną Ma-

POLISH DAINTY

Pierogi są naszą rodzinną pasją- ciasto jest
aksamitne i cienkie, wypełnione maksymalną
ilością farszu przygotowanego z najwyższej
jakości składników ! Przyjdź i spróbuj :)

Od czerwca 2022 można w Berlinie raczyć się wspaniałymi pierogami
w nowo otwartej PIEROGARNI w BERLINIE.
Zapewniamy miłą atmosferę i poezję smaków w naszym menu.
Pierogi ręcznie robione w/g rodzinnej receptury, tradycyjne jak
i z eksperymentem smaków dla wszystkich, także dla wegetarian i vegan.
Dla pierwszych 20 klientów z Kontaktów
przewidziane są specjalne zniżki na pierogi.

riolą Różalską, którą wiele osób bardzo dobrze zna z „Sanatorium miłości”, niezwykłego formatu Telewizji Polskiej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów.
Oglądalność każdej edycji sięga kilku milionów. Program
jest również doceniany poza Polską, czy w Berlinie? Dajcie
znać!
Ania Burek przepytuje Małgorzatę Müller, która biegle

Serdecznie
zapraszamy!

polish.dainty

posługuje się kilkunastoma językami, przeprowadziła
w swoim życiu ponad tysiąc kursów wielojęzykowych
i obiecuje, że w ciągu 150 godzin lekcyjnych można opanować 4 języki jednocześnie w takim stopniu, by swobodnie

Adresse: Invalidenstr. 34, 10115 Berlin

Tel: 017631185924
Open: 11:30 - 21:00

komunikować się w nich na co dzień. Brzmi nieprawdopodobnie? Czytajcie i dowiedzcie się, jak to zrobić!
A my pytamy wraz z uczestniczką „Sanatorium miłości”:
Kiedy, jak nie teraz?
Dobrego czerwca!
Redakcja
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16 lipca (sobota) od godz 12-24,
(niedziela) 17-go od 11-20, otwarcie
nowej kawiarni w Berlinie-Reinickendorf

“U BENKA”
Godziny otwarcia od 10-24
Zapraszamy na otwarcie, zapewniamy wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Muzyka Śląska
na żywo, kołocz i wiele innych atrakcji.
Posiadamy miejsca parkingowe na 50 samochodów.
Uwaga: poszukuję od zaraz barmanki.

Adres: Residenzstraße 122, 13409 Berlin/Reinickendorf
U-Ban Frantz-Neuman- Platz
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POLONIA SOLIDARNA Z UKRAINĄ, DZIEŃ POLONII 2022 w BERLINIE
Festyn Dzień Polonii w Berlinie tradycyjnie organizowany jest przez
Polską Radę Związek Krajowy. To jedyna tak duża impreza polonijna w całych Niemczech.

polonijnego. Na ręce Małgorzaty Tuszyńskiej
przekazała podziękowania berlińskiej Polonii za
akcję humanitarną na Ukrainie i zebranie środków na zakup mleka dla noworodków.

Z tej okazji w sobotę 7 maja na placu przed
ratuszem w dzielnicy Reinickendorf wyrosło polonijne miasteczko, gdzie swoją działalność pokazywały polonijne organizacje, twórcy i przedsiębiorcy z Berlina. Na scenie przed ratuszem
od rana do wieczora występowali polonijni i polscy artyści. Do prezentowania kultury polskiej
zaproszono powiat kościański z Wielkopolski.

i zachęcali inwestorów do współpracy z tym
wyjątkowym regionem Wielkopolski. Senat RP
reprezentowali Senatorzy Wojciech Ziemniak
i Janusz Gromka, a Ambasadę Polską w Berlinie Konsul RP Marcin Król i konsul polonijny
Adam Borkowski. Z Katowic przyjechała Alicja Brzan - Kłoś, członek Zarządu Krajowego
„Wspólnoty Polskiej” i Górnośląskiego Oddziału
Stowarzyszenia. Razem z Polonią świętowali
Do Berlina przyjechali: kapela dudziarska także członkowie Senatu Berlina Frank Balzer
„Sokoły” i Klub Tańca „Poezja” z Kościana, ze- i Björn Wohlert oraz radni dzielnicy Reinickenspół śpiewaczy „Kokorzenianki” z Kokorzyna, dorf i parlamentu dzielnicy.
Chór „Harfa” z Czempinia, Zespół Pieśni i Tańca
„Żeńcy Wielkopolscy” ze Śmigla oraz Orkiestra
Dęta OHP z Krzywinia. Wśród wykonawców
znaleźli się artyści z Berlina: grupa taneczna
„Krakowiacy” i zespoły muzyczne „Stan Zawieszenia”, „Bloody Kishka” i „Iwona & the Crazy
Vibes”.
Gośćmi specjalnymi byli wykonawcy z Ukrainy: duet „SWOI” Salomea Pletenicka (wokal)
i Oleg Fokszek (skrzypce) oraz piosenkarka
Ania ze Lwowa. Festyn zorganizowano bowiem pod hasłem „ Solidarni z Ukrainą”,
a w trakcie festynu zachęcano do składania
datków na ten cel. Gwiazdą wieczoru był zespół „POSTMAN” z Dolnego Śląska, grający
polską muzykę z lat 70-tych oraz utwory „The
Zaproszeni goście z zainteresowaniem odBeatles”. Zespół nazywany jest często polskimi
Beatlesami, ponieważ świetnie gra covery sław- wiedzili miasteczko polonijne, gdzie 30 polonej czwórki z Liverpoolu. W rytmie rock’n’rolla nijnych podmiotów prezentowało swoje osiągnięcia. Organizacje polonijne proponowały
berlińska Polonia bawiła się do wieczora.
warsztaty plastyczne i różne aktywności dla
Na festyn przyjechali: przedstawiciele po- dzieci i młodzieży oraz informowały o codzienwiatu kościańskiego wicestarościna powiatu nej działalności. Festyn tradycyjnie odwiedzili
Dorota Słowińska, burmistrz Śmigla Małgorza- Polacy mieszkający na terenie Berlina i ich nieta Adamczak, przewodniczący Rady Miejskiej mieccy sąsiedzi. Goście festynu hojnie rzucali
w Czempiniu Maciej Głochowiak, zastępca wój- datki na pomoc Ukrainie, które przekazane zota gminy Kościan Mirosław Duda. Prezentowa- staną na zakup butów dla dzieci w ukraińskich
li oni atrakcje turystyczne i kulturalne powiatu ośrodkach i mleko dla noworodków urodzonych
przedwcześnie na granicy.
Patronatem honorowym festyn objęli nowy
burmistrz Reinickendorf Uwe Brockhausen
oraz nowy Konsul RP Marcin Król. W swoich
przemówieniach obydwaj patroni zapewniali,
że festyn znalazł stałe miejsce w kalendarzu
imprez w Berlinie i cieszyli się, że tyle polskich
rodzin świętuje ten polski dzień w dzielnicy
Reinickendorf. Konsul Król uwrażliwiał uczestników na sytuację Narodu Ukraińskiego wskazując na brutalność rosyjskiej agresji.
Pani Alicja Brzan-Kłoś gratulowała Zarządowi Rady w imieniu „Wspólnoty Polskiej” organizacji festynu jako wyjątkowego wydarzenia
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W czasie festynu wręczono statuetkę „Najlepszy z Najlepszych 2021” przewodniczącej
Polonijnego Towarzystwa Turystycznego i Kulturalnego Elżbiecie Potępskiej. Pani Prezes od
15 lat nieustannie, także w czasie pandemii,
prowadzi historyczne spacery, dzięki czemu
polonijni turyści co miesiąc mogą poznawać
nowe, ciekawe oblicze stolicy Niemiec i okolic.
Przekazano także statuetkę ufundowaną przez
Stowarzyszenie Pomocy „RUBIEŻ” w Białymstoku oraz marszałka województwa podlaskiego. Otrzymał ją Kawaler Krzyża Maltańskiego
Sylwester Tomala, który dopomaga w przekazaniu sprzętu medycznego do szpitali na Podlasiu
i w całej Polsce.
Na scenie występowało ponad 200 młodych
i dorosłych artystów z Polski, Berlina i Ukrainy. Pogoda dopisała i festyn odwiedziło ponad
2 tysiące osób. Podkreślano różnorodność
i wysoki poziom artystyczny programu. Każdy
mógł tu znaleźć coś dla siebie. Przez program
prowadzili doskonale Przemysław Walkowicz
oraz Małgorzata Tuszyńska. Wszyscy uczestniczy podkreślali wyjątkową atmosferę festynu
i poczucie jednej wielkiej polonijnej wspólnoty.
Na festyn przybyli także mieszkający w Berlinie
Ukraińcy, którzy tańczyli i płakali słysząc dźwięki ukraińskiej muzyki wykonywanej przez wielu
wykonawców w dowód solidarności. Dzięki berlińskim restauratorom były też tradycyjnie pierogi, bigos, gołąbki oraz wiele innych smakołyków. Sklep „U Zosi”, imbis „Justpott” oraz polska
pierogarnia cieszyły się dużym powodzeniem.
Opiekę medyczną zapewniła berlińska „Malteser”. Imprezę można było przygotować dzięki oddaniu przewodniczącego Polskiej Rady
Ferdynanda Domaradzkiego, zarządu i rzeszy
działaczy i przyjaciół Rady, którzy od wielu lat
dbają o sprawny przebieg i fantastyczną atmosferę przy wsparciu Biura Polonii.
Festyn był współfinansowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie,
Fundację Polsko-Niemiecką oraz ze środków
Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury
i Mediów Republiki Federalnej Niemiec.
Małgorzata Tuszyńska

Polska poliglotka - chcę zostawić po sobie konkrety
Małgorzata Müller studiowała w Polsce, Grecji i Niemczech, biegle posługuje się kilkunastoma językami, przeprowadziła w swoim życiu ponad tysiąc kursów wielojęzykowych i obiecuje, że w ciągu 150
godzin lekcyjnych można opanować 4 języki jednocześnie w takim stopniu, by swobodnie komunikować się w nich na co dzień. Brzmi nieprawdopodobnie, ale metoda Małgorzaty Müller zaskarbiła sobie
wierność fanów z całego świata.
że wielojęzyczności można się uczyć jak jazdy samochodem. I dziś tych
umiejętności nauczam - ucząc kilkunastu języków i na polskich uczelniach
i za granicą.

Anna Burek: Przez pewien czas uczyła Pani polskiego w lokalnej szkole w przedbramiu Bieszczad. Jak trafiła Pani do Eschweiler
w Niemczech?
Małgorzata Müller: Och, to była długa droga, ale na żadnym jej etapie nie planowałam jej dalszych etapów. Studiując polonistykę, zostałam
nauczycielką języka polskiego w małej wiosce koło Sanoka. Miałam doskonały kontakt z uczniami, ale i nieco inne podejście wychowawcze niż
dużo ode mnie starsze grono pedagogiczne placówki. Po pewnym czasie
czułam, że moje marzenia się nie ograniczają do wykonywania tej pracy
do reszty moich dni. Spakowałam walizki i wyjechałam na wakacje do Niemiec, a następnie na studia do Grecji. Kończąc tam studia złożyłam w maju
podanie na Uniwersytet w Aachen. W czerwcu dostałam informację, że
jestem przyjęta do grona studentów i że obowiązuje mnie na studiach egzamin z języka niemieckiego, a języka niemieckiego, no cóż… prawie nie
znałam. Owszem, miałam niemiecki w liceum, ale uczyła mnie pani, która
tego języka liznęła, pracując jako sekretarka dla Niemców w trakcie II wojny światowej, więc ten niemiecki był już na tamte moje studenckie czasy
niemal archaiczny. Ironia losu sprawiła, że moja początkowa słabość i nieaktualny zasób słownictwa okazał się największym atutem kilka lat później, kiedy w katedrze germanistyki szukano lektorki starogermańskiego.
Pośród ponad tysiąca studentów jako jedyna właściwie miałam wiedzę
i umiejętności, które kwalifikowały mnie do tej pracy.
Anna Burek: Internet określa Panią językoznawczynią, poliglotką,
multilgotką, dydaktykiem, metodykiem - a jak Pani by się opisała?
Małgorzata Müller: Osobiście postrzegam się głównie jako prawdziwą
Europejkę. To dla mnie swego rodzaju kategoria nadrzędna i myślę, że
w przynależności do tej identyfikacji pomaga mi znajomość tych wszystkich języków, których się nauczyłam. Uważam, że język rzeczywiście
zmienia ludzi, kształtuje ich osobowość, rozwija ich, pozwala odkryć się
na nowo w odmiennych temperamentach i mentalnościach. W Niemczech,
jako kraju multilingwalnym, takie kompetencje są nie do przecenienia - pomagają się odnaleźć w międzynarodowym środowisku i poczuć się w pełni
jego częścią. Jednocześnie moje polskie korzenie umocniły się we mnie
jeszcze bardziej przez tę swobodę poruszania się w innych przestrzeniach
językowych. W moim języku ojczystym przeglądam się jak w lustrze. To on
mnie początkowo kształtował, brał czynny udział w modelowaniu mnie jako
człowieka. Pozostałe języki są dla mnie równie ważne, wnoszą w moją
osobowość i charakter zawsze jakieś dodatkowe elementy wiedzy zarówno o innych kulturach, o świecie, jak i o samej sobie.
Anna Burek: Wychowywała się Pani w ciężkich czasach, na niełatwych terenach Polski. Ma Pani wrażenie, że to również wpłynęło na
Pani pęd do rozwoju, nauki i sięgania po więcej?
Małgorzata Müller: Śmieję się czasami, że taki pęd do rozwoju jest
typowy dla osób urodzonych w grudniu. Rok się kończy, ludzie z tego samego rocznika już raczkują, więc trzeba to wszystko szybko nadrabiać,
nie ma czasu do stracenia. Prawda jest taka, że uwielbiam konkrety. Od
zawsze kocham działać, organizować, zrzeszać, scalać, integrować. Chcę
po sobie zostawić coś wartościowego i namacalnego, coś, co faktycznie
przysłuży się następnym pokoleniom. Ale poważniej mówiąc, to oczywiście nie da się ukryć, że czasy komunistyczne w Polsce wymagały nie
lada uporu ze strony indywidualnych jednostek. Ta potrzeba mierzenia się
z wyzwaniami tamtych czasów na pewno dodała mi charakteru. Większe
jednak znaczenie dla mojego rozwoju i budowania jakichś pierwszych
wzorców czy autorytetów miała dla mnie moja rodzina. Moi rodzice znakomicie radzili sobie z łączeniem ze sobą wartości, które w tamtych czasach
wydawały się nie do pogodzenia: silnego szacunku dla życia w rodzinie
i zapewnienia jej swobody w ustroju komunistycznym, uczestniczenia
w praktykach kościelnych uznawanych za naturalne w małej miejscowości oraz prowadzenia domu otwartego dla wszystkich zainteresowanych
hobby mojego taty. Moja rodzina zainteresowania miała nie byle jakie, bo
brat z tatą kolekcjonowali stare motocykle, dodatkowo zbierali stare zegary. Tata sam zresztą był wspaniałym zegarmistrzem oraz rzemieślnikiem,
więc słuch o jego kolekcji oraz umiejętnościach szybko się rozszedł po
całej Polsce, a nawet świecie. W naszym domu stale przebywali goście,
którzy znad polskich trunków i przygotowywanych przeze mnie o każdej
porze dnia i nocy kanapek, w różnych językach rozmawiali na tematy bliskie mojemu sercu: słuchałam więc o zegarmistrzostwie po polsku, niemiecku, francusku czy choćby ukraińsku. Wyrastałam wśród bieszczadzkich lasów i gór w dialektach i mieszankach językowych. Latem zaś nasze
przepiękne lasy odwiedzały tabory romskie, a z nimi przyjeżdżał ich cudny
język. Dla mnie jako dziecka nie miało to znaczenia, kto z jakim akcentem
mówi, jakiego słownictwa używa, jaką gramatyką się wspiera, zresztą podobnie jest i dziś. To są cechy każdego poligloty. Wielojęzyczność się rodzi
i rozwija w nas, a co za tym idzie – stajemy się wielokulturowi, rozumiemy
ludzi i ich mentalności, patrzymy na świat bardziej kolorowo. Dziś wiem,

Anna Burek: Opanowała Pani język niemiecki w kilka miesięcy, by
zdać go na poziomie C1 niezbędnym do rozpoczęcia studiów. Jak
to możliwe?
Małgorzata Müller: Możliwe, bowiem język to jest system gramatyczny – czasem lepszy, czasem gorszy. Obcowanie w kulturze towarzyszącej
językowi obcemu jest niezwykle pomocne. Praca, radio, telewizja, kontakt
z ludźmi mówiącymi w potrzebnym nam języku to elementy, z których ja
natychmiast w Niemczech skorzystałam, aby zdać szybko egzamin. Dopiero w trakcie studiów zaczęły wychodzić moje różne braki i niedociągnięcia.
Nie kontrolowałam początkowo samogłosek krótkich i długich w niemieckim, więc po samym powitaniu Guten Tag można było rozpoznać, że nie
jest to mój język ojczysty. Musiałam się szybko nauczyć języka naukowego, aby pisać poprawnie prace. Pilnie nadrabiałam wszystkie zaległości,
studiując jednocześnie filozofię, germanistykę, lingwistykę i romanistykę
- wszystko w języku niemieckim. Ten ostatni kierunek mocno mnie zaskoczył. Nie spodziewałam się, że w ramach programu na studiach będziemy
zgłębiać tajniki nie jednego, a czterech języków. Tak nauczyłam się francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego. Profesor, który prowadził zajęcia z tych języków, a także wykazywał się ogromną wiedzą z zakresu literatury poszczególnych krajów, imponował mi swoją umiejętnością
swobodnego poruszania się między kulturami i językami do tego stopnia,
że mocno zaczęłam się interesować interdyscyplinarnym nauczaniem.
Proszę pamiętać, że ja jako studentka w tamtych czasach, w Aachen, nie
byłam już takim pierwszym lepszym świeżakiem - miałam na koncie kilka
fakultetów i doświadczenie metodyka, więc teorię zarówno nauczania, jak
i uczenia się języków doskonale już znałam. Ucząc się nowego, musiałam
jedynie wypełnić swego rodzaju metodologiczną matrycę nowym słownictwem i regułami gramatyki. Z każdym kolejnym językiem moje umiejętności
kojarzenia różnic i podobieństw lingwistycznych rosły w siłę. Nauczając
starego niemieckiego pociągały mnie niezmiernie stare języki: stary włoski,
stary hiszpański, stary francuski. To pomagało mi sięgać głębiej w genezę
językową i łatwiej łączyć te pozornie odmienne światy. Studiując, uczyłam
już języków obcych w lokalnych oddziałach Volkshochschule, rozwijając
swoje umiejętności dydaktyczne i utrwalając nabytą przez siebie wiedzę.
Dodatkowo, kiedy moi studenci uniwersyteccy na kursie starego niemieckiego zaczęli zdawać egzamin przedmiotowy na najlepsze oceny, finalnie poczułam, że w moim intuicyjnym wtedy jeszcze sposobie nauczania
jest metoda.
Anna Burek: I tak stworzyła Pani nieprawdopodobną metodę nauczania, która pozwala na opanowanie kilku języków jednocześnie
przy stosunkowo niewielkim nakładzie czasowym.
Małgorzata Müller: Niedługo po zakończonych studiach założyłam własną szkolę językową, następnie podjęłam się pracy w charakterze dyrektora wydziału językowego w vhs Eschweiler. Moim zadaniem było zorganizowanie nauczania języków obcych oraz języka niemieckiego jako obcego,
tak zwanych kursów integracyjnych również. W tym zawodzie pracowałam
16 lat, prowadząc wiele działań międzynarodowych, projektów, m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim. To był cudowny czas pełen rozwoju i wspaniałych znajomości. Już wtedy zaczęłam zastanawiać się, jak połączyć moją
wiedzę na temat nauki języków obcych i chęć jej przekazywania w całość.
Mając okazję wykładać na różnych europejskich uniwersytetach i obracać
się w środowisku naukowym, a także łączyć teorię z praktyką, zaczęłam
opracowywać swoją autorską metodę multilingwalnego nauczania opartą
na bardzo szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania ludzkiego mózgu.
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Anna Burek: Na czym dokładnie polega opracowana przez Panią
metoda multilingwalnego nauczania?
Małgorzata Müller: Pierwszy kurs zorganizowany przeze mnie w ramach zajęć na vhs Eschweiler zakładał naukę 10 języków jednocześnie.
Chciałam zacząć od wysoko postawionej poprzeczki. Grupa, która wtedy
została stworzona, pracowała ze mną prawie 6 lat, nieco eksperymentując. W pewnym momencie uczyliśmy się 15 języków jednocześnie, stale
żonglując konfiguracjami, by znaleźć tę najbardziej optymalną. Satysfakcja kursantów z szybko zauważalnych efektów nauki była motorem napędowym naszych działań. Proszę sobie wyobrazić, że typowe nauczanie języka niemieckiego jako obcego zakłada 200 godzin lekcyjnych na
opanowanie jednego poziomu językowego, np. A1. W przypadku moich
kursów np. trzech języków romańskich, uczestnicy w ciągu jednego miesiąca opanowują materiał, który w innych szkołach rozpisany jest na 8
miesięcy i to dla jednego języka. Wiele osób się dziwi, jak to możliwe,
odpowiadam wtedy, że nasz mózg ma nieograniczone możliwości, ale nie
możemy w nim tworzyć bałaganu. Moja metoda opiera się na interferencji - szukaniu podobieństw i różnic językowych. W gruncie rzeczy Europa
opiera się na trzech rodzinach językowych: germańskiej, słowiańskiej oraz
romańskiej. Jeśli dodamy to tego język grecki, to jesteśmy już w stanie
z sukcesem poruszać się po językowej mapie skojarzeń. Drugim ważnym
założeniem mojej metody jest rozpoczęcie nauki języka od umiejętności
czytania - poprawnego dekodowania znaków językowych i zapoznania się
z podstawami fonetyki - wymowy głosek oraz ich połączeń w wyrazach
i zdaniach. We wszystkich językach, w których została przeprowadzona
reforma między językiem pisanym a mówionym, ten pierwszy krok jest
kluczem do sukcesu. Mózg bardzo szybko zapamiętuje wzorce i łączy je
z brzmieniem wypowiedzi, niemal bezbłędnie przyporządkowując słownictwo, które opanowujemy, do danego języka. Co również istotne, i przed
pandemią było stałym elementem naszych kursów, to spotkania z osobami
natywnymi. Kiedy kursant kilkanaście razy w trakcie zajęć musi przedstawić się lub opowiedzieć o swojej pracy 10 różnym osobom, w ich ojczystym
języku, zapamiętuje te struktury i wtłacza poprawnie skonstruowane wzorce do pamięci. Dla mnie od pierwszych zajęć jest ważne, by wypowiedzi
kursantów budowane były przez nich z wykorzystaniem różnych czasów
gramatycznych. Kiedy opowiadamy o domu rodzinnym, bierzemy na tapetę przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, by oswajać się ze złożonością
abstrakcyjną języka już od samych początków nauki. Ważne są elementy,
o których na kursach językowych nikt nie mówi, czyli o tym, czego nasz
mózg musi się nauczyć, aby móc swobodnie budować zdania i szybko

FELIETON
Gdyby nie to: der, die, das - Niemcem byłby każdy
z nas. Znali Państwo to powiedzenie? Podskórnie
zawsze czułam, że te niewinne rodzajniki ignorowane przez mnie od samych początków mojej przygody
z nauką niemieckiego, niezapisywane na fiszkach,
zapominane przy wkuwaniu długich list słówek na
kolejne egzaminy, zemszczą się na mnie w najmniej spodziewanym momencie. Na nic moje zamiłowanie do gramatyki,
matematycznie rozpisane przypadki wraz z końcówkami fleksyjnymi, kolorowe karteczki z najpopularniejszymi niemieckimi powiedzeniami - nie
będę Niemcem choćbym nie wiem jak długie rzęsy miała i na nich stawać
próbowała. Nie będę, ale nie przez rodzajniki, choć służą mi one za niezłą wymówkę.
Od dziecka nie znosiłam języka niemieckiego. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a właściwe od momentu nawiązywania pierwszych kontaktów z dziećmi w moim wieku, był dla mnie wyznacznikiem mojego braku
przynależności do grupy. Pochodząc z małej wioski na Śląsku pogranicza
polsko-czeskiego, biegając z innymi dzieciakami po ulicy, grając w dwa
ognie i palanta (fatalnie, swoją drogą), wiecznie wyśmiewana byłam za
swój podręcznikowy język polski. Na zajęciach w szkole nie było wcale
lepiej - nikogo poza mną nie bawiły moje polskie skojarzenia ze słówkami:
die Puppe, die Glut, buntowałam się przeciwko nielogicznym tłumaczeniom, że teczka to die Mappe, a mapa to die Karte, a kartka to der Zettel.
W tajemnicy trzymałam długo przed rodzicami fakt, że moja koleżanka
z licealnej, szkolnej ławki mówi z rodzicami po niemiecku, w tym języku
słucha radia i uczestniczy w mszach. Powoli i z wielką podejrzliwością
odkrywałam zakamarki dwukulturowości, dwujęzyczności, skomplikowanej historii mniejszości narodowej na terenach mojej miejscowości - z ulgą
więc finalnie przyczepiłam się terminu Ślązaczka, by jakoś wpasować się
w lokalny folklor i nie musieć zastanawiać się, kim jestem, kiedy ktoś mnie
pytał o poczucie tożsamości. Ta pozorna strefa komfortu nie dała mi jednak schronienia na zbyt długo.
W naszym domu mówiło się po polsku, nie byliśmy z braćmi osłuchani
w żadnym dialekcie. Dziadek od strony taty mieszkał za Odrą, więc jego
miejscowość nie była niemiecka, wydawał pisma literackie i tworzył strony
internetowe na temat lokalnej parafii. Babcia od strony mamy w swoim
gospodarstwie 12 kilometrów dalej, położonym po drugiej stronie rzeki
używała niby śląskiego, ale tak naprawdę była to gwara w postaci mieszanki polskiego, czeskiego i niemieckiego. Według babci w piłkę grałam
na ceście, ale szolki do kompotu miałam szukać w byfiju. Wysyłana byłam też regularnie do zagrody po czerwoną ćwikłę do obiadu, ale to, że
w zamian przynosiłam rzodkiewki, nie było akurat kwestią nieporozumień
językowych, tylko mojej ignorancji, która pokutuje do dziś, gdy w supermarkecie mam odróżnić korzeń pietruszki od chrzanu. Mąż córki babci,
który pracował na grubie, a chudy przecież był jak szkapa, urodził się
dwadzieścia kilometrów od mojej miejscowości, również ponoć na Śląsku,
ale żaden Ślązak, którego znam, nie zrozumiałby słowa z jego idiolektu,

je produkować jedno po drugim, bowiem nasz rozmówca nie będzie na
nas czekał, aż za pięć minut złożymy zdanie i poszukamy odpowiednich
słówek. Tutaj jest wiele elementów, których mózg bardzo potrzebuje, aby
móc odpowiednio działać. Słownictwo i gramatyka to tylko połowa sukcesu
w nauce języka. Zatem skupiamy się na sprawach technicznych, uczymy
się kontroli podczas mówienia, poruszania się po strukturach językowych,
kodowania i budowania leksykonów mentalnych, swobodnego przechodzenia ze struktury do struktury i z języka na język, reagowania i szybkości
językowej i tak dalej i tak dalej. Ktoś, kto uczy się każdego języka po kolei,
będzie miał trudności podczas mowy z przejściem na drugi język, którego
uczył się wcześniej, tzn. będzie mylił słownictwo i gramatykę. Ucząc się
kilku języków na raz według mojej metody tego problemu nie ma, a mózg
uczy się ważnych i bardzo przydatnych funkcji, których nie nauczył się
wcześniej na żadnym kursie jednojęzycznym, bowiem materiał na to nie
pozwala. Dzięki vhs-online-kursom można dziś te funkcje na zajęciach
swobodnie w grupie ćwiczyć. Wypracowanie pewnych funkcji w mózgu pozwala na szybką naukę następnych języków. I oto cała tajemnica.
Anna Burek: Jak Pani osobiście odnajduje się w tylu językach? Czy
w którymś z nich czuje się Pani wyjątkowo inaczej niż w pozostałych?
Małgorzata Müller: Och, ja z tych języków czerpię pełnymi garściami
i właściwie w każdym czuję się nieco inaczej - różnych języków używam
też w różnych celach. Przykładowo, artykuły naukowe i rozprawy językowe
najchętniej piszę po niemiecku. To jest język niezwykle precyzyjny, więc
świetnie pisze mi się w nim również na tematy urzędowe. Teksty literackie
i wiersze tworzę najczęściej w dwóch językach - tematy antyczne dobrze
mi się opracowuje w języku greckim, opowiadania związane z przyrodą,
morzem tworzę po portugalsku. Włoskim posługuję się w celu wyrażania
uczuć, emocji, a w języku hiszpańskim najlepiej opisuje mi się charaktery, postacie, temperamenty. Język polski jest dla mnie nieustannie językiem ojczystym. Kiedy myślę czy mówię o domu rodzinnym, niewątpliwie
używam do tego języka polskiego, ostatnio dwuczęściowy artykuł o miłości starożytnych Greków napisałam również po polsku. Język jest jak
tabliczka czekolady – zawsze wśród słodyczy, kiedy mamy ochotę na coś
słodkiego. A do tego rozpływa się wspaniale w ustach zadawalając inne
organy. I jak tu dobrze żyć bez czekolady i języka?
Kontakt/Malgorzata Müller: marga.m1612@icloud.com
Podręczniki do wielojęzyczności: www.muli-verlag.de

będącego mieszanką polskiego, niemieckiego oraz kopalnianego i parafialnego socjolektu. Nie przeszkadzało mi to jednak wrzucać wszystko, co
niepolskie, do śląskiego wora bez dna.
Za dzieciaka na lody jeździliśmy co weekend do oddalonych o pięć
kilometrów Czech, gdzie zamawiając zmarzlinę zawsze słyszałam od
sprzedawczyni: dej pozor, bo kapie. Nie musiałam się zastanawiać,
o czym mówi poczciwina, bo byłam przecież ze Śląska. Kiedy tata kupił
pierwsze auto, które dla odmiany nie było fiatem 126p i poza pięcioosobową rodziną mieściło także jej bagaże, wybieraliśmy się latem w słowackie Tatry. Tam rodzice z niemałym sukcesem, mówiąc po polsku z jakimś
śmiesznym akcentem, dogadywali się z osobami wynajmującymi nam
letnie kwatery. Wszyscy mówili: no tak, bo jesteście ze Śląska. Kiedy
na studiach zaczęłam z łatwością przyswajać gramatykę opisową języka
polskiego i czytać staropolskie teksty, okazało się, że rozumiem więcej
niż znajomi z Poznania czy Warszawy, również dlatego, że jestem ze
Śląska. Wydawało mi się więc dość długo, że ten mój językowy misz-masz, w którym się wychowałam, wystarczająco potwierdzał moją przynależność do grupy tożsamościowej Ślązaków. Zapuszczając się jednak
już jako dorosła panna na konferencje do Ustronia i Wisły, usłyszałam
natomiast, że żadna ze mnie Ślązaczka, jestem hanyską i tyle.
Kiedy już w Berlinie ponownie podjęłam rękawicę i wystawiłam swoją dumę na próbę, wkuwając niemieckie słówka jak każda inna osoba
z Norwegii, Brazylii czy Pakistanu, usłyszałam, że mój brak predyspozycji do nauki tego języka dziwi o tyle, że jestem przecież ze Śląska.
I to wtedy miarka się przebrała - myślałam, że zamknęłam swoją podróż
poszukiwania tożsamości - od dziecka wyśmiewana za brak umiejętności
godania, przez lata starająca się o dopasowanie do innych osób z moich
rodzinnych terenów, by ostatecznie zostać wykluczoną z grupy Ślązaków
przez goroli. Dziś jednak, kiedy Grek, który miał szczęście urodzić się
w Niemczech, mówi mi, że nie będzie ze mnie Niemca przez moje der,
die, das, uświadamia mi, że w nosie to zawsze miałam i w sumie nadal
mam. Nie chcę być Niemcem, nie chcę być Ślązakiem, nie chcę być Polakiem. Dość mam tych szufladek, z których zawsze jedną nogą czy ręką
wystawałam.
Chcę natomiast pamiętać zapach wieczorów spędzonych na zabawach z dzieciakami, których imion już sobie nie przypominam, smak
kompotu agrestowego robionego przez babcię, wędrówki po rzepakowych polach z rodzicami i najpiękniejsze gniazdo bocianie, jakie widziałam w życiu. Co roku wracam w tereny z mojego dzieciństwa i choć nie
został tam po nas nawet kawałek płotu, myślę sobie, że to tam jest mój
dom. I czy umieścisz go sobie wraz z setką stereotypów w Polsce, w byłych Niemczech, na Zaolziu czy w Hansowie - on dla mnie dalej pachnie
tak samo: tłustym mlekiem od krowy, ciepłą białą bułką obsypaną mąką
tak obficie, że na sam jej widok niejeden Berlińczyk nabawiłby się na pniu
alergii na gluten, i tym najważniejszym - niczym niezmąconym poczuciem
bezpieczeństwa.
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Anna Burek

PRAWO / ADWOKACI

Oferujemy szybkie terminy!

Rozmowa z adwokatem odbywa sie zawsze w jezyku polskim

▪
▪
▪
▪
▪

PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO

KARNE
CYWILNE
RODZINNE
DROGOWE
BUDOWLANE

Tel. Nr. 030 48 82 57 48 | +49 176 7311 2026
www.polski-adwokat-berlin.de
Nürnberger Straße 49, 10789 Berlin, U-Bahnhof: Kurfürstendamm lub Wittenbergplatz

UWAGA! Nowy adres!

Stefan
Nowak
mecenas

Specjalista prawa rodzinnego

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

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:
prawa drogowego, cywilnego: przede wszystkim mieszkań i nieruchomości
Oferujemy porady oraz czynności notarialne.

KANCELARIA ADWOKACKA
Rok założenia 2003

Peter Kupisz

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

Dr. Sascha
Hantschel

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

Julian
Wollny

Kancelaria prawna Jhb.legal
Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną
w języku polskim i niemieckim
w następujących dziedzinach prawa:
• prawo karne i drogowe
Peter Kupisz
• prawo rodzinne
biuro:
• prawo pracy
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
• prawo gospodarcze
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)
• rozliczenia podatkowe
tel.: 030/682 31 107
fax: 030/68231108
i księgowość
kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de, www.kupisz.de

Specjalizacja: prawo karne,
prawo karne skarbowe,
prawo cywilne, prawo pracy

Kontakt:
E-Mail: kontakt@jhb.legal
Internet: jhb.legal

Andreas Junge,
Adwokat

Telefon: polski/rosyjski 0157/37541355

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

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański
Rechtsanwalt
Dr. Tomasz J. Liczbański
Porady w języku polskim i niemieckim
Zakres zainteresowań m. in.:
• prawo rodzinne
• prawo związków partnerskich
(Lebenspartnerschaften)
• prawo spadkowe
• prawo cywilne

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

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

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

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

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

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

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

K u rf ü r st en d am m 152, 10709 Be rli n

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

WARTO
WIEDZIEĆ
O ubezpieczeniach inaczej, po ludzku.
Poprzez rutynę i nasze przyzwyczajenia zaciera się granica pierwotnego postrzegania i rozumienia spraw, sytuacji, zachowań czy problemów. Nie widzimy ich takimi, jakimi są. Warto
czasem rozebrać dane zagadnienie na czynniki
pierwsze, aby lepiej zrozumieć jego sens i mechanizmy nim rządzące. Wtedy dopiero mamy
szansę na dobranie odpowiedniej strategii działania w myśl zasady, że lepiej jest leczyć przyczyny niż objawy, jak to się zwyczajowo utarło.
Kolizja
Czasem na skutek kolizji dwóch pojazdów
sytuacja prawna jest w miarę oczywista i wina
jednej ze stron jest bezsporna. Kiedy branie adwokata na koszt strony przeciwnej jest uzasadnione? Decyduje o tym sąd i niekoniecznie na
rzecz poszkodowanego.
Kto nie chce niepotrzebnie ryzykować, powinien zasięgnąć języka w swojej ubezpieczalni.
Jeśli jednak posiadamy już ubezpieczenie pomocy adwokackiej (Rechtsschutz), nie zaleca
się stosować go w przypadku znikomych szkód,
może to bowiem po kilku przypadkach grozić
wypowiedzeniem nam ubezpieczenia.
Jeżeli na skutek niedbałości gminy przy odnowie i odbudowie dróg lokalnych wpadniemy
w dziurę w nawierzchni i uszkodzimy auto, na
odszkodowanie nie ma co liczyć. Nie znajdziemy żadnego kierowcy, któremu udało się wywalczyć od gminy pieniądze. Odmowa jest z reguły argumentowana tym, iż „ten, kto dopasowuje sposób jazdy do warunków na drodze, nie
ulegnie kolizji ani nie uszkodzi pojazdu”. Zdanie
to jest tak niedorzeczne jak sytuacje w „Procesie” Franza Kafki i jest to raczej materiał do
przepracowania dla prawników.
Póki co w tym przypadku pomoże tylko własne ubezpieczenie Teil- lub Vollkasko. To samo
ubezpieczenie pokryje nam szkody, jeśli nie
zaciągnęliśmy ręcznego hamulca lub nie skręciliśmy kół przy parkowaniu na stromej ulicy
i kiedy nasze auto stoczy się i na skutek zderzenia ulegnie uszkodzeniu. Kto w takim układzie
posiada tylko ubezpieczenie podstawowe auta
Haftpflicht, pozostaje sam z kosztami oraz ich
regulacją.

A jeśli już o motoryzacji…
Znów ucieknę się do motoryzacyjnego porównania. Wyobraźcie sobie, że ktoś twierdzi,
że na świecie jest jeden i tylko jeden model
auta. Ten model to, powiedzmy, Opel Astra,
z różnymi pojemnościami silnika, ale jednak tylko Opel Astra. To mówi wam ktoś, kto jeździ do
pracy Mercedesem.
Inna sytuacja to taka, kiedy klient pyta się
mnie, czy to w ogóle możliwe („na pewno niemożliwe”), żeby polisa oszczędnościowa przynosiła 9%-15% zysku rocznie? Pokazuję wtedy
klientowi indeksy przypadkowych przedsiębiorstw, akcji oraz funduszy osiągające średnio
30% zysku. Pokazuję akcje rozwojowych przedsiębiorstw z branży IT z zyskiem 120% rocznie.
Każda firma ma w założeniu rozwój i ma
zamiar przynosić coraz większy zysk. Nikt nie
chce generować strat, to nie jest w interesie ani
firmy, ani klienta. Na to pracują menedżerowie
i analitycy tych firm. Czuję, że klient się powoli
uspokaja i rozluźnia. Zaczyna nabierać zaufania. Zna te firmy. Korzysta z ich komputerów,
telefonów lub usług. Nie są mu obce. Fakty są
przekonujące i namacalne. I idealnie uzupełniają teorię.
Dom i mieszkanie
Jeżeli na skutek nieszczelności rury w ścianie cieknąca woda zaczyna stopniowo w nią
wsiąkać i powstaje grzyb, są to szkody stopniowe (Allmählichkeitsschaden) i z reguły nie
uwzględnia ich taryfa podstawowa naszego
ubezpieczenia budynku, dlatego też zawsze
lepiej jest sprawdzić i upewnić się, czy takie
świadczenie posiadamy. Ubezpieczenie zawsze można rozszerzyć poprzez odpowiednie
podniesienie składki.
I tu muszę się pokusić o małą dygresję. Ubezpieczenia to taka rzecz, której nikt nie chce, ale
każdy potrzebuje. Stąd też próbujemy wszelkimi możliwymi sposobami płacić jak najmniej
i szukamy w nich oszczędności. Jednak nikt do
tej pory nie wymyślił skutecznego zabezpieczenia od ryzyka za małe pieniądze.
Zobrazujmy to następująco. Firma ubezpieczeniowa XY zebrała ze składek w ciągu roku
2018 ok. 9.700 mln Euro, wypłaciła jednak
świadczenia za szkody w wysokości ok. 7.200
mln Euro. Stosunek składka/świadczenia nie
jest w tym przypadku taki mały i okazuje się, że
ubezpieczalnie nie do końca „żerują” na klientach.

Skoro mowa o prywatnym ubezpieczeniu
Haftpflicht, to warto wiedzieć, iż najczęstsze
szkody poczynione przez dzieci do lat siedmiu
(nasze lub pozostawione nam pod opieką), czyli
takie, które nie rozpoznają jeszcze konsekwencji swoich czynów (deliktunfähig) pozostają
w odpowiedzialności rodziców lub opiekunów,
którzy zaniedbali nadzór nad nimi. Tu poszkodowany może domagać się od nas zadośćuczynienia i najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji
jest posiadanie ubezpieczenia Haftpflicht właśnie z wyżej wymienionym świadczeniem, chroniącym nas w zaistniałych przypadkach.

A teraz na poważnie...
Obecny na rynku efekt „zero odsetek”, który dewaluuje nasze oszczędności na kontach
i polisach oszczędnościowych, a który potęguje jeszcze czynnik inflacji, może wkrótce ulec
zmianie. To się dzieje naprawdę, mówię klientowi. Tak funkcjonuje gospodarka. To nie jest
żadna „mechanika kwantowa”. Emerytury będą
zatem coraz niższe, przy coraz większych odciągnięciach socjalnych, zmniejszy się jeszcze
bardziej siła nabywcza pieniądza i będziemy
musieli za wszystko więcej płacić.
A to wszystko dlatego, iż prawdopodobnie
będzie rzuconych jeszcze więcej pieniędzy na
rynek, co spowoduje spadek jego wartości. I to
wszystko w majestacie prawa, ponieważ teoretycznie nieograniczone „dodrukowanie” pieniądza umożliwia Bankom Centralnym prawo
bankowe.
Już teraz jesteśmy 7,5 razy bardziej zadłużeni
niż np. Estonia. Ażeby wygrać z czasem i przeciwstawić się niekorzystnej polityce monetarnej,
a tym samym zabezpieczyć się finansowo, trzeba poszukać innych niż klasyczne rozwiązań,
które zaoferują nam lepszą rentowność. W tym
temacie nie ma kompromisów i trzeba podjąć
decyzję szybko i skutecznie. Do stracenia zostało przysłowiowe „nic”.
Giełda, indeksy, fundusze...Tego nie trzeba
się bać, tylko zrozumieć jak funkcjonuje. To
wcale nie jest skomplikowane.
Zawsze powtarzam, że wszystko, co wymyślił
człowiek, jest dla ludzi. To normalne, że „nowe”
czy „nieznane” powoduje w nas lęk. Ale to jest
taki malutki lęk przed życiem, który każdy z nas
jest w stanie oswoić. Wielka szkoda, że nie uczą
nas tego w szkołach zamiast analizy wiersza.
Bo to jest właśnie życie. Nie nauczyli nas też,
jak wypełniać zeznanie podatkowe, ale znamy
za to budowę pantofelka. To możemy jednak
jeszcze sami naprawić, chcąc zrozumieć otaczający nas świat.
Ostatecznie pytam klienta, czy według niego
banki i ubezpieczalnie zarabiają? Oczywiście!
Co za pytanie, odpowiada klient. Właśnie! Zarówno bank i ubezpieczalnia chcą przynosić coraz więcej zysku (zwykle sobie), ale to znaczy,
że nie chcą upaść.
Bogaci stają się bogatsi, pieniądz robi pieniądz. Więc skąd ta nieufność, kiedy pokazuje
się klientowi te same bankowe rozwiązania?
Rozwiązania, z których korzystają właśnie te
same banki i ubezpieczalnie, bezpośrednie, bez
narzutu i marży, rozwiązania dla niego właśnie,
dla klienta!
Najwyraźniej lubimy tkwić w Matrixie i oburzamy się, gdy ktoś nas chce z niego wyciągnąć.
W Matrixie jest bezpiecznie. Mówi się nam, co
mamy robić, co kupić i co wybrać, a my to robimy. Świadome podejmowanie decyzji wiąże się
z odpowiedzialnością. Nie każdy to lubi.
Bartosz Drajling
Finanzdienstleistungen• Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 • F: 030 92109905
M: drajling.finanz@web.de
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TŁUMACZE
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Ewa Golabek-Alberth

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

tel.: 030 814 93 668
kom. 0152 226 79 474
fax: 030 21978655 golabek-alberth@vodafone.de
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln

mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

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

13057 Berlin – Hohenschönhausen, Warnitzer Str. 19
info@marionfalk.de

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

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

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

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

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

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

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

ry: 9 x 3 cm

Tłumaczka przysięgła
mgr Kamila Gierko
kamila@gierko.de
+49 1578 7566 099
www.gierko.de

POLSKI

NIEMIECKI

ANGIELSKI

mgr RENATA LEHMANN
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
Tel. 498 71 890, 0179/15 888 54
Hausotterstr. 31 A, 13409 Berlin
Berlin-Reinickendorf (U 8)
U-Bhf. Franz-Neumann-Pl.

Kantstr. 42, 10625 Berlin-Charlottenburg
Tanio, szybko i profesjonalnie!
Darmowa wycena, zlecenia również online, wysyłka gratis.

Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE I SPECJALISTYCZNE

NIERUCHOMOŚCI

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

faks 030 85743858 bukowski.berlin@t-online.de

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

Szybkie terminy realizacji!

Mariendorfer Damm umeblowany pokój do wynajęcia dla
niepalącej kobiety w mieszkaniu 2 pokojowym. Kontakt 0163 1386787
Szukam mieszkania jedno pokojowego w Berlinie. Tel.: 0152 32152392

Tłumaczenia ekspresowe
Tłumacz
przysięgły
języka polskiego
dla sądów
i notariuszy
Berlina

Tel.: 030/24721362

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

Rochstrasse 9

10178 Berlin

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

Berlińskie Biuro Neiruchomości „OSTSEE”
oferuje i poszukuje nieruchomości
nadmorskich w Polsce Zachodniej.
Pomagamy również we wszelkich sprawach
urzędowych z tym związanym: pozwolenie
na budowę itp.
Mówimy po polsku i niemiecku.

Mobil: + 49 177 797 57 49 • WhatsApp.: + 49 177 797 57 49
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
GEWERBE, SERWIS BIUROWY, KSIĘGOWOŚĆ,
SPRAWY URZĘDOWE, JOB-CENTER, UBEZPIECZENIA
Oferujemy pomoc przy
rejestracji i prowadzeniu DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(bez konieczności stałego zameldowania w Niemczech)

ADRES KORESPONDENCYJNY dla firm
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
znalezieniu i wynajmie MIESZKAŃ
umowach GAZ, PRĄD, TELEFON, ...
POŚREDNICTWO PRACY

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

naszeplbiuro@onet.pl

Lichterfelde
Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 Augustastraße 1
12203 Berlin
10829 Berlin

Od 1880 roku na rynku niemieckim

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

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

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

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

Marek Seruga

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

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

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

Prywatne ubezpieczenia osobowe

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

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

Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

biuro@biuro-daniel.de

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...

59-900 ZGORZELEC
ul. Lubańska 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

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

KONTAKTY | 10 | KONTAKTY

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Gewerbe bez stałego
meldunku

Dipl.-Kfm

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

Twój Partner od ubezpieczeń,
inwestycji i emerytury.
Wir beraten Sie gern:
LVM-Versicherungsagentur

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

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

Pomagam: w załatwieniu formalności urzędowych
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 15.00 - 18.00

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

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73
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Apteka w filiżance

mórki, 3-galusan epigalokatechiny przyczynia
się do śmierci komórek nowotworowych, a tym
samym hamuje wzrost guzów.

Zielona herbata to magiczny napój, który ma wyjątkowe właściwości
i dobroczynny wpływ na cały organizm człowieka. W składzie zielonej herbaty znajduje się około 300 substancji prozdrowotnych. „Duża
apteka w małej filiżance” - tak mówią o niej na Dalekim Wschodzie.

Zielona herbata a ciśnienie krwi

Teofilina
Normalizuje ona czynność oddechową,
zmniejsza napięcie naczyń krwionośnych, ma
działanie moczopędne i rozkurczające drogi
żółciowe. Następne istotne grupy substancji
w herbacie to taniny i katechiny.
Taniny
Poprawiają proces trawienia, normalizują
stan przewodu pokarmowego, wzmacniają
ściany naczyń krwionośnych, działają przeciwbakteryjnie.
Katechiny

Istnieje sześć głównych rodzajów herbaty,
które są wytwarzane z herbacianych liści: czarna, zielona, biała, żółta, oolong i puer. Różnią
się one od siebie stopniem fermentacji i sposobem przetwarzania.
Zielona herbata podlega minimalnej fermentacji. Taki sposób przetwarzania wpływa na wysoki poziom przeciwutleniaczy, witamin i minerałów. Prawidłowo zaparzona herbata powinna
mieć przyjemny aromat, złocistożółtą barwę
i ziołowy smak.
Wiele substancji zawartych w zielonej herbacie wykazuje aktywność biologiczną, która jest
wykorzystywana w profilaktyce różnych chorób.
Przyjrzyjmy się dokładnie właściwościom zdrowotnym niektórych składników. Tonizujące działanie herbaty związane jest z obecnością w niej
kofeiny (teiny). Często można spotkać opinie,
że teina w herbacie i kofeina w kawie to dwie
różne substancje. W rzeczywistości kofeina i teina to identyczne związki o takiej samej strukturze i wzorze chemicznym CHNO. Może nie
wszyscy wiedzą, że herbata zawiera więcej kofeiny niż kawa, natomiast jej oddziaływanie na
organizm jest znacznie łagodniejsze i dłuższe.
Wynika to z faktu, że skład liścia herbacianego jest bardzo urozmaicony i występują w nim
związki, które mają wpływ na wchłanianie, przyswajanie i oddziaływanie kofeiny herbacianej
na organizm Należy do nich substancja garbnikowa - tanina. Działanie taniny powoduje po
pierwsze spowolnienie wchłaniania kofeiny herbacianej, po drugie eliminuje ryzyko powstania
nadmiaru kofeiny w organizmie przy piciu herbaty w większych ilościach.
Kofeina
Dzięki obecności teiny (kofeiny) napój herbaciany wzmaga aktywność mózgu, zwiększając
stężenie hormonu szczęścia - dopaminy - poprawia pamięć, uwagę, nastrój. Łagodzi dolegliwości bólowe. Oprócz teiny w składzie herbaty
znajdują się teobromina i teofilina.
Teobromina
Jest to substancja pobudzająca czynność
serca, rozszerzająca naczynia krwionośne,
obniżająca ciśnienie tętnicze. Ma właściwości przeciwkaszlowe z powodu jej wpływu na
aktywność nerwu błędnego Jest pomocna
w leczeniu astmy, ponieważ wykazuje działanie
rozkurczające na mięśnie gładkie, również te
znajdujące się w oskrzelach.

Z obecnością katechin wiąże się działanie
lecznicze herbaty. Pochodne katechin są stosowane do produkcji leków pomocnych w obrzęku
pochodzenia naczyniowego, zapaleniu nerek,
krwawieniu, migrenach i niektórych postaciach
nadciśnienia. Katechiny herbaciane mają właściwości witaminy P, która jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Herbata jest jednym z głównych źródeł tej witaminy.
Witamina P w połączeniu z kwasem askorbinowym, który również jest obecny w zielonej herbacie, silnie potęguje jego działanie, przyczynia
się do jego kumulacji i zatrzymywaniu w organizmie. Zawartość witaminy C w zielonej herbacie
jest 10 razy większa niż w czarnej. W składzie
herbaty znajdują się również witaminy B1, B2,
PP, A, Ki E. Herbata zawiera 17 aminokwasów,
z których najważniejszy jest kwas glutaminowy,
niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania
układu nerwowego.
Wśród składników mineralnych zawartych
w herbacie znajdują się związki fluoru, który
chroni zęby przed próchnicą, jodu działającego
przeciwzapalnie, fosforu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tkanek nerwowych,
potasu, który wspomaga normalne działanie
układu sercowo-naczyniowego. W składzie
herbaty występują również kwasy organiczne,
w szczególności szczawiowy, cytrynowy, jabłkowy, bursztynowy, które podnoszą wartość
odżywczą i dietetyczną herbaty. Tak więc napar z wysokiej jakości herbaty przygotowywany zgodnie ze wszystkimi zasadami to unikalne stężenie cennych składników odżywczych
i substancji leczniczych niezbędnych dla organizmu człowieka. I jak tu nie przytoczyć starego
chińskiego przysłowia:
„Każda wypita filiżanka herbaty rujnuje farmaceutę”?
Prawdy i mity o zielonej herbacie
Często można spotkać informacje o tym, że
zielona herbata hamuje wchłanianie żelaza.
Wiele osób z tego powodu rezygnuje z jej picia.
Czy ta informacja jest prawdziwa? Po części
tak, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
Zielona herbata nie hamuje wchłaniania żelaza,
natomiast katechiny występujące w jej składzie,
m.in. galusan epigalokatechiny (EGCG), łączą
się w organizmie z żelazem, a to osłabia działanie prozdrowotne herbaty. Dlatego nie należy
popijać herbatą posiłków zawierających żelazo.
Tak naprawdę lepiej w ogóle żadnych posiłków
nie popijać herbatą, aby w pełni wykorzystywać
właściwości zdrowotne tego cudownego napoju.
Kilka słów o przeciwutleniaczu galusanie epigalokatechiny (EGCG)
3-galusan epigalokatechiny jest 100 razy
skuteczniejszy od witaminy C i 25 razy skuteczniejszy od witaminy E. Chroniąc zdrowe ko-
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Wiele osób nie pije zielonej herbaty, ponieważ uważa, że kofeina w niej zawarta podnosi
ciśnienie krwi. Czy rzeczywiście ma ona takie
działanie? Jak już napisałyśmy powyżej, teina
to alkaloid zwany inaczej kofeiną herbacianą.
Działa tonizująco, pobudza a także podnosi ciśnienie krwi. Ale zielona herbata zawiera
również katechiny - substancje należące do
grupy flawonoidów, które rozszerzają naczynia
krwionośne, a to z kolei powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Działanie przeciwnadciśnieniowe
wzmacniają również substancje moczopędne
w składzie herbaty, które usuwają nadmiar płynów z organizmu. Dlatego picie zielonej herbaty
początkowo prowadzi do krótkotrwałego wzrostu ciśnienia, natomiast w miarę upływu czasu,
przy regularnym spożywaniu herbaty, następuje
stabilizacja ciśnienia. Należy jednak pamiętać,
że każdy z nas ma własną wrażliwość na określone składniki. Osoby z tendencją do nadciśnienia powinny pić nie więcej niż dwie lub trzy
filiżanki herbaty na dobę i najlepiej do południa.
Jak każdy produkt leczniczy zielona herbata
ma zalety i wady, które mogą mieć negatywny
wpływ na organizm i należy znać przeciwwskazania do jej stosowania.
Przeciwskazania
Osoby z nadwrażliwością na kofeinę, skłonnością do bezsenności zieloną herbatę powinny
pić do południa. Osoby mające stany zapalne
w przewodzie pokarmowym, np. zapalenie błony śluzowej żołądka, a także te z chorobami
układu wydalniczego, niedoborami żelaza, dną
moczanowa, jaskrą mogą pić zieloną herbatę,
ale tzw. cienką, czyli zaparzać dosłownie małą
jej szczyptę. W przypadku dzieci spożycie zielonej herbaty nie powinno przekraczać maksymalnie dwóch filiżanek dziennie, oczywiście nie
może być ona mocna.
Kilka porad, które mogą być przydatne
Wrząca woda jest szkodliwa dla składników
herbaty, dlatego optymalna temperatura parzenia zielonej herbaty to 65-70°C. Wytłumaczyć
to można w następujący sposób. Zielona herbata podlega najmniejszej fermentacji, a więc
jej liście pozostają w pewnym stopniu „żywe”.
Wrząca woda ekstrahuje substancje garbnikowe, jest uboga w tlen, stąd gorzki smak i brak
aromatu. Zbyt długie parzenie ogranicza dobroczynne właściwości napoju i psuje smak.
Przed zaparzeniem herbatę należy zalać
wrzątkiem na kilka sekund i tę wodę zlać, co
pozwala oczyścić liście herbaty, odkryć zapach
i smak oraz aktywować dobroczynne substancje. Herbatę można parzyć do trzech razy, o ile
przy tym napój zachowuje swój smak i aromat.
Liście herbaty najkorzystniej przechowywać
w szczelnie zamkniętym słoiku ceramicznym
lub szklanym. Zielonej herbaty nie należy pić
mocnej, gorącej i na pusty żołądek. Mocna
herbata może powodować bezsenność, niepokój, nudności i podrażnienia błony śluzowej
żołądka. Osoby przyjmujące leki rozrzedzające
krew (antykoagulanty) nie powinny pić dużej
ilości herbaty, ponieważ zawiera ona witaminę
K, która może osłabić działanie leku. Osobom
z zaburzeniami przyswajania żelaza zaleca się
picie herbaty około 60 minut po posiłku. Dużej
ilości mocnej zielonej herbaty nie powinny pić
kobiety w ciąży i karmiące.
Kończąc artykuł o zielonej herbacie, przytoczymy jeszcze jedno powiedzenie, które
świadczy o tym, że nasi przodkowie nie wątpili
we właściwości lecznicze zielonej herbaty i jak
zwykle mieli rację. „Pierwszy łyk herbaty - nawilża usta, drugi - sprawia, że zapomina się
o samotności, trzeci - bada wnętrze, czwarty usuwa żal, po piątym - jestem gotów do walki.”
Karolina Rehmus i Wiktoria Kulwicka
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Praca w
w 4* Hotelu
Praca
(Centrum Berlina Charlottenburg, Mitte / Alexanderplatz / Schönefeld)

(Centrum Berlina Charlottenburg,
Mitte / Alexanderplatz / Schönefeld)
pokojówka / pokojowy

pokojówka / pokojowy

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!!!

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

• 11,55 € za godz
• dodatki za niedziele swieta
•• 11,55
€ za godz
Premia za jakosc
• dodatki zabez
niedziele
swietajęzyka niemieckiego
• Rowniez bez doswiadczenia,
znajomości
• niemiecka umowa
o prace
• Premia
za (wszystkie
jakosc swiadczenia)
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne od poniedzialku do piatku
• Rowniez
bez doswiadczenia, bez znajomości języka niemieckiego
od 10:00 od 16:00

• niemiecka umowa o prace (wszystkie swiadczenia)
Spotkania
i rozmowy
kwalifikacyjne
Kontakt
telefoniczny
w jez. pol.
: +49 177 /od
233poniedzialku
29 61 / +49 do
30 piatku
6003166-14
3B Berlin Premium
GmbH
od 10:00 Hotelservice
od 16:00
Turmstraße 33, 10551 Berlin

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

Tel. 030/8916026 Kontakt Fr. Sieprath lub Fr. Höffner

Turmstraße 33, 10551 Berlin

Polska szkoła
nauki jazdy,
poszukuje
polskojęzycznego
instruktora
z niemiecką licenją

Tel: 0157332 823 25
Email: info@fahrschule-wigo.de
Ambulanter Pflegedienst in Berlin sucht
für Wohngemeinschaften oder ambulant
im Wedding
Pflegekräfte (opiekunka, opiekun) (mwaid)
(Std.-Lohn 13,33 € + Zulagen)
Krankenschwestern (pielęgniarka) (mwaid)
Krankenpfleger (pielęgniarz) (mwaid)
Interessenten bitte
melden unter
Tel.: +49 30 4613010 oder
info@sozialstation-biedermann.de

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

Do naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:

Opiekuna/Opiekunki
Zakres obowiązków
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Pomoc w codziennych czynnościach
Organizacja czasu wolnego
Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy
Oferujemy
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę na czas nieokreślony
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci filar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwalifikacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów
Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne,
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego minimum B1
Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: job@rc-online.eu, lub
monika.radke@rc-online.eu, Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J,
13509 Berlin. W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu
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Poszukujemy pracowników
Oferujemy pracę od zaraz w hotelach
(w Berlinie i okolicach) na stanowiskach:
POKOJÓWKA/POKOJOWY SUPERVISOR
OSOBA SPRZATAJACA OTWARTE PRZESTRZENIE
(m/w/d)
OFERUJEMY:
• 500 euro na powitanie nowego pracownika w okresie
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2022 (po sześciu tygodniach
od zatrudnienia dodatek w wysokosci 125 euro, a po okresie
próbnym 375 euro. Wszystkie liczby są kwotami brutto),
• niemiecką umowę na stałe
• prace w hotelach 4* i 5* w Berlinie i okolicach
(Blankenfelde-Mahlow, Potsdam, Bad Saarow)
• osobiste szkolenia i nadzór
• wynagrodzenie do 13€ brutto/godz.
• dodatek 80% za niedziele i święta
• 30 dni urlopowych w roku
• możliwość awansu
• premia 500€ brutto za zwerbowanie nowego pracownika
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

Nasza rozwijająca się firma
w pobliżu Königs Wusterhausen poszukuje
otwartej i zmotywowanej sekretarki / asystentki.
Zakres obowiazków:
• obsługa korespondencji elektronicznej i mailówek
• komunikacja e mailowa i telefoniczna z klientami,
dostawcami oraz kontrahentami
• prowadzenie firmowej dokumentacji wystawianie
faktur / przygotowanie księgowości
Wymagania:
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
• umiejetności organizacyjne samodzielna
i odpowiedzialna praca
• umiejetność pracy pod presją czasu
• obsługa komputera
• prawo jazdy
Oferujemy:
• interesującą i urozmaiconą pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• elastyczność godzin pracy
• możliwość pracy w modelu hybrydowym (w pracy i w biurze)
MOTORVERSAND • Andrzej Dubiaga
Chausseestr. 75 • 15712 Senzig
Tel: 03375/ 5779173 • Mobil: 01788064487 • Mobil: 01796742153
motorversand@gmail.com

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Oferujemy:

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,
opłata za godzinę wynosi 12,00 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo
80% wynagrodzenia podstawowego
wybrane dni świąteczne w roku aż 200%
wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski
częściowo zwracamy koszt dojazdu
osobom nowo zatrudnionym oferujemy umowę
o prace na czas nieokreślony

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie zum 1. Juli 2022
- Sekretär/in – als Freiberufler/-in in der Geschäftsstelle der Polonia in Berlin
(60 Stunden/ monatlich)
Aussagekräftige Bewerbungen nehmen wir bis zum
17.06.2022 entgegen. Ausführliche Informationen
erhalten Sie unter der
Tel. (030) 18681 14183
und E-Mail biuro.bundeshaus@gmail.com.

Firma transportowa
zatrudni kierowcę z prawo jazdy kat C.
Rozwożenie i rozładunek towarów po Berlinie.
Wynagrodzenie 2300 € Netto.
Chętnych proszę o kontakt nr. telef.

017670207135
Poszukuję panią do sprzątania, prasowania, od 4 do 5 godz,
w tygodniu. Płaca do uzgodnienia. Tel.: 0178 4520454
Poszukuję fachowców na własnej „Gewerbie” do renowacji mieszkań
na terenie Berlina. Proszę o kontakt pod nr tel.: 0160 5577775
Chętnie zaopiekuję się osobą starszą z możliwością wspólnego
zamieszkania (robienie zakupów, sprzątanie). Posiadam doświadczenie
w opiece nad osobami starszymi. Teren Berlina i okolic.
Tel.: 0152 32152392
Profesjonalne biuro podatkowe oferuje pracę dla
Steuerfachangestelte, Buchhalter bzw. Lohnbuchhalterin (m/w/g)
w miłej atmosferze, zgodnym i pomocnym zespole. Proszę o Kontakt
z Katharina Kochanowska Steuerberaterin, kk@kochanowska.de
Hohenzollerndamm 61 14199 Berlin
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Firma usług hotelarskich oferuje
całoroczne miejsce pracy jako:
Pokojówka: Zadania: Sprzątanie pokoi i sprzątanie
pomieszczeń
Godziny pracy: 8.00 - 17.30 - 5 dni w tygodniu.
Stawka godzinowa wynosi 11,55 € plus dodatki
w niedzielę i święta.
*****************
Kierownik służby pięter: Zadania: Sprawdzanie pokoi
zgodnie ze standardem hotelu. Godziny pracy
8.00-17.30 - 5 dni w tygodniu. Stawka godzinowa po
negocjacjach (w zależności od szkolenia i doświadczenia)
co najmniej 11,55 € / godzinę plus dodatki w niedzielę
i święta.
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Zatrudnienie bez znajomości języka niemieckiego
jest możliwe.
Czekamy na wiadomość od Ciebie i czekamy na poznanie
Cię osobiście.
Clean Hotelservice, Elsenstr. 112, 12435 Berlin,
Tel.: 030 3150 4654
E-mail: berlin@clean-hotelservice.de

 
 


Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada

Jestem w posiadaniu od wielu lat już decyzji, zaliczającej polski
staż pracy. Teraz otrzymałam jej zmianę w zakresie zarachowania wykształcenia. Jednocześnie przedłożono mi do podpisu
wydruk gotowego formularza, że akceptuję załączony zmieniony Versicherungsverlauf. Co wiąże się z takim podpisem, czy
Przy sprawdzeniu zaliczenia polskiej wysługi pracy w doko- wywołaby to jakieś prawne konsekwencje ?
nanym ustaleniu jej wartości z roku 2003 okazuje się, że przesiedlenie nie było dokonane jednorazowo, lecz zaczęło się od W opisany sposób zapewniona miałaby być niewzruszalność prawdwóch czy też trzech jednodniowych przyjazdów do tutejszych na sporządzonego zaliczenia, gdyż przez podpisanie tak przygourzędów w Berlinie i każdorazowym powrocie do pracy w Byto- towanego formularza wyraża się zgodę na przyznane wartości pomiu. Natomiast stały pobyt został w końcu potwierdzony zamel- szczególnych czasów polskiego stażu pracy, a tym samym oznacza
dowaniem cztery miesiące później, jak i w uprzednim zareje- to pozbycie się prawa do ewentualnego póżniejszego zawnioskostrowaniu w tzw. obozie przejściowym dla uchodżców w tym wania poprawy, której konieczności nie do końca wcześniej się zasamym miesiącu. W tym stanie rzeczy cztery miesiące życiory- uważyło. Tak więc przed złożeniem podpisu pod otrzymanym forsu pracy nie zostały w ogóle uwzględnione w decyzji rentowej mularzem nieodwołalnego uznania należy upewnić się o słuszności
całości zaliczenia, w tym przyznanych zarobków tj. grup kwalifikacyjani jako czas przechodni, ani jako czas składkowy?
nych z konkretnych 23 taryf branżowych, krótko mówiąc sprawdzić
Jeśli świadectwo pracy potwierdza trwanie stosunku pracy aż do dokładnie całe wartościowe zaliczenie, a nie tylko zaliczenie samych
zarejestrowania w obozie przejściowym lub też zameldowania tutaj czasów.
na pobyt stały, to wspomniane niezaliczone cztery miesiące podlegają niewatpliwie zaliczeniu jako czasy składkowe, tzn. czasy pracy Jeśli wniosłam o rentę chorobową z dniem, w którym osiągnę
w Polsce. Czyli - konieczne jest złożenie sprzeciwu, gdyż przy nie- 60,5 lat, czy zmniejszy się wtedy regularna wysokość potrącewątpliwym dowodzie w postaci świadectwa pracy dla przedmioto- nia w związku z przedwczesnym pójściem na rentę w stosunku
wych czterech ostatnich miesięcy oraz w związku z później potwier- do normalnych i znanych 10,8 procent ?
dzonym stałym pobytem, nie mogą one być pominięte w życiorysie
Faktycznie jest tak, że pobór renty chorobowej (Erwerbsminderunubezpieczenio
gsrente) pomiędzy 60 a 63 rokiem życia powoduje zmniejszenie wywym.
sokości potrącenia (tzw. Abschlag) w zależności od daty początku
W rachunku adwokata za sporządzenie i wniesienie odwołania renty. W opisanym przypadku chodzi o 30 miesięcy wcześniej, czyli
w miejsce 10,8 procent nastąpi potrącenie w wysokości 9 procent.
wstawiona jest dodatkowa opłata w wysokości 10 euro?
Natomiast w przypadku renty inwalidzkiej (Schwerbehindertenrente)
Pobranie takiej opłaty jest przewidziane ustawą o wynagrodzeniu wysokość 10,8 procent pozostanie bez zmiany niezależnie od daty
adwokatów z 2004 roku i gwarantuje ono w ten sposób pokrycie początku poboru renty.
kosztów towarzyszących, wynikających z działalności kancelarii
w postaci przypadających opłat medialnych, biurowych, telekomunikacyjnych, które powstają przy opracowaniu spraw klientów, w ich
Helena Surmack radca prawny,
interesie i na ich zlecenie. Stąd ustawa ta sankcjonuje zwrot w ten
tel. 02115 - 800 80 30,
sposób powstałych należności ubocznych.
wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00
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„Kiedy jak nie teraz?” Rozmowa z Mariolą Różalską, uczestniczką
programu „Sanatorium Miłości”.
Próbowałam nawiązać z nim kontakt, jakikolwiek kontakt, czy to mailowy czy telefoniczny. Pisałam wielokrotnie do uczestników
tamtej edycji z prośbą o wsparcie. Niestety,
niewiele osób chciało lub mogło mi pomóc.
W końcu udało mi się zdobyć kontakt i korzystając z komunikatora nagrywałam mu wiadomości. Dowiedziałam się, że jest on bardzo chory i niedługo po tym zmarł. Nie było
mi dane go poznać. Wtedy poczułam jednak
pewną emocjonalną więź z tym programem.
Mój najstarszy syn zachęcał mnie do udziału, mówiąc: „Mamo, w zasadzie dlaczego
nie możesz spróbować? Może akurat kogoś
znajdziesz? Jeżeli nie trafisz na swoją miłość,
przynajmniej będzie przyjaźń i kontakt z ludźmi, Polakami.” A tego mi bardzo brakuje.
Ten program to z jednej strony okazja,
by spotkać miłość, z drugiej strony aby się
pokazać, zakosztować trochę życia telewizyjnego. To nie jest przygoda dla każdego.
To w końcu telewizja, na każdym kroku
towarzyszyły wam kamery. Ty masz takie
zwierzę sceniczne w sobie, prawda?

Sanatorium Miłości:
Niezwykły format Telewizji Polskiej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów. Oglądalność każdej edycji sięga kilku
milionów. Program jest również doceniany
poza Polską. Pierwszą nagrodę otrzymał na
targach telewizyjnych MIPTV w Cannes. Podczas prezentacji Eurodata TV Worldwide program uznano za jedną z najbardziej udanych
premier telewizyjnych 2019 roku.
W każdej edycji programu do sanatorium
przyjeżdża dwanaście samotnych osób,
pochodzących z różnych zakątków Polski.
Sześć kobiet i sześciu mężczyzn mają szansą
poznać się bliżej podczas turnusu w malowniczo położonym miejscu, takim jak Ustroń czy
Polanica. Bohaterowie programu biorą udział
w zajęciach przygotowanych dla kuracjuszy,
udają się na wspólne wycieczki i spędzają
czas na szczerych rozmowach z gospodynią
programu Martą Manowską. Na wszystkich
uczestników czekają emocjonujące atrakcje,
podnoszące kondycję fizyczną zabiegi oraz
ekscytujące przygody.
Marta Janik: Skąd wziął się pomysł, żeby
wystąpić w programie? Czy oglądałaś poprzednie edycje „Sanatorium miłości”?
Mariola Różalska: To jest złożona historia.
Oglądałam trzecią edycję. Spodobał mi się
bardzo jeden uczestnik, Władek, zaimponował mi swoim zachowaniem, to był prawdziwy
dżentelmen. Pomyślałam: „Boże, jak ja bym
poznała takiego pana…” i nie mówię tu o miłości, o wspólnym mieszkaniu, tylko o przyjaźni.
Żeby nawiązać kontakt z kimś takim, byłabym
nawet w stanie wyprowadzić się z Berlina, zostawić to wszystko i żyć wspólnie w spokoju,
w zgodzie i przyjaźni z kimś, kto by mnie pokochał z wzajemnością.
Czyli poczułaś wtedy coś takiego jak połączenie emocjonalne, poczułaś, że to jest
bliska ci osoba. Poznałaś go potem?

Nie myślałam o tym, żeby się pokazać
przed kamerą i zaprezentować siebie. Wydawało mi się, że będę mogła sprawdzić siebie
i swoje reakcje na różne rzeczy. Bo nie wiemy, jak zareagujemy w sytuacjach, w których
znajdujemy się pierwszy raz. Poza tym, było
to niesamowite wyzwanie dla mnie. Ja mam,
na przykład, lęk wysokości, a wiedziałam, że
duża część programu pokazuje sprawność fizyczną. Bałam się tego.
Miałaś ochotę na przygodę.
Tak, miałam ochotę na przygodę. Pytałam
siebie: „Kiedy, jak nie teraz?” To może być
moje ostatnie pięć minut. We wrześniu 2021
skończyłam 61 lat, więc się kwalifikowałam.
Jestem też osobą samotną. Poza tym jest
jeszcze coś, co jest dla mnie bardzo istotne.
Tak trochę filozoficznie. Kiedy wiemy, że zbliżamy się już do mety…
Nie przesadzajmy!
No, jakby nie było, to jednak mamy już 2/3
za sobą, więc w sytuacji, kiedy wiemy, że zbliżamy się do tej mety, warto by było zostawić
jakiś ślad po sobie, dla dzieci. Żeby te dzieci
kiedyś zobaczyły mamę.
I myślisz, że program telewizyjny to jest
dobry pomysł, aby to zrobić?
Właśnie tak.
A nie pomyślałaś sobie, że telewizja jest
to medium, które często zniekształca to,
kim jesteśmy? Bardzo dużo zależy chociażby od reżysera programu, od montażysty.
Teraz mam tego świadomość.
Nie wiedziałaś o tym?
Nie.
Myślałaś, że telewizja pokaże Ciebie
prawdziwą, taką, jaką jesteś?
Tak. Taką, jaką jestem. A jestem zaborcza,
zdystansowana, ostrożna w stosunku do mężczyzn i jednocześnie ciepła, wrażliwa i czuła.
Chciałam, aby moi synowie spojrzeli na matkę
z innej perspektywy. Żeby dowiedzieli się o jej
potrzebach, wrażliwości. I o potrzebie miłości.
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Użyłaś słowa „zaborcza”…
Bo jestem!
Co to znaczy?
U mnie zaborczość przejawia się w tym,
że chciałabym, aby mój mężczyzna był tylko
ze mną i tylko dla mnie i żeby nie chodził na
kawki z innymi. Chcę wiedzieć, gdzie on jest,
co robi.
Ale czy to jest zaborczość, czy tak po
prostu powinien wyglądać zdrowy związek?
Ja wiem, jakie są związki moich koleżanek.
Mąż jeździ sobie sam na wczasy, mąż chodzi na spotkania z koleżankami… Ja tego nie
uznaję. Albo ze mną albo w ogóle! I dlatego
powiedziałam „zaborcza”.
Może to jest po prostu miłość? Chcesz
kogoś, dla kogo będziesz najważniejsza.
To prawda. Zresztą w programie jasno
o tym mówię, że nie uznaję mężczyzn zapatrzonych wyłącznie w siebie, narcyzów.
Zgłoszenie do programu to pierwszy
krok. Co było potem?
Byłam przekonana, że się nie zakwalifikuję.
Dziewczyna z Berlina, pracująca, nie żadna
miss Universum, przeciętna Polka. Ja mam
w sobie bardzo dużo samokrytycyzmu. Może
to jest wynikiem pewnych kompleksów. Kiedy
poznałam inne uczestniczki programu, zauważyłam, jakie są atrakcyjne, szczupłe - jedna wysportowana, inna skacze ze spadochronem, po prostu gwiazdy. Pomyślałam: „Co ja
tu robię?”. Poczułam się gorzej.
A jak to się zmieniało, bo przecież zmieniało się!
W trakcie programu, kiedy mogłam się
sprawdzić, zrozumiałam, że nie jestem gorsza i potrafię się wysłowić, mówić o swoich
uczuciach, coś przeżyć! Dlaczego ja mam się
sama deklasować, kiedy też mogę pokazać
siebie? Jestem przecież wartościową kobietą. W pewnym stopniu ten program utwierdza
nas, takie niepozorne szare myszki, że możemy dać z siebie więcej.
Ja bym ciebie nie nazwała szarą myszką,
raczej osobą o wielkim temperamencie. To
widać chociażby podczas tańca, który widzimy w drugim odcinku. Skradłaś wtedy
serca wielu widzów.
Ten moment pokazany w programie został
uchwycony już po zakończeniu zdjęć. O tym
nikt nie wie. Tego nie było w żadnym scenariuszu. Zdradzam tu sekret. Po naszej dyskotece, kiedy wszyscy się już rozeszli a kamery
były wyłączone, DJ puścił melodię, która mnie
poniosła. Popłynęłam! Zrobiłam to dla siebie
i własnej satysfakcji. Kocham muzykę i czuję ją całą sobą. W 2017 roku specjalnie pojechałam do Hiszpanii, żeby zobaczyć prawdziwe flamenco. Nie to inscenizowane, ale to
prawdziwe, okrutne, bo ono jest takie mocne.
I widziałam. I z tego powodu jestem szczęśliwa. Podczas tańca w programie też poczułam
zew krwi, co spotkało się z różnymi reakcjami
widzów. Są osoby, które uznały mnie za odważną, ponieważ poszłam za potrzebą ciała i ducha, a niektórzy to zhejtowali. I to jest
przykre.
Czy twoi synowie oglądają ten program?

najstarszy z nas, obudziła się solidarność
grupowa. To dodało nam odwagi. Skoro on
może, my też damy radę. Drugim wyzwaniem
był park linowy. Bardzo się bałam. Szłam po
deseczkach, trzymałam się sznurków i weszłam wysoko.
Jak czułaś się po?
Bardzo dobrze. „Jestem wielka!” – pomyślałam. I jak mnie grupa potem podrzucała,
gratulując mi odwagi, zdałam sobie sprawę,
że chciałabym usłyszeć od moich synów, że
są ze mnie dumni.
Kiedy wysłałam pierwsze zgłoszenie do
programu, nie podejrzewałam, że się zakwalifikuję. Ale kiedy dostałam następnego maila
z ankietą, a potem kolejną wiadomość z prośbą o wysłanie filmu, zapytałam o opinię moich
synów. Nie ukrywam, że była dla mnie ważna.
Jeżeli by zaprotestowali, nie wzięłabym udziału.
Jestem osobą rozsądną, chociaż czasem
ponoszą mną emocje. Staram się postępować
zgodnie ze swoim sumieniem. Zarzucanie mi
przez widzów, że jestem sztuczna i nienaturalna, nie ma uzasadnienia. Ja jestem sobą.
Jak mi się coś nie podoba, reaguję.

Grupa mówiła na ciebie „Berlinka”. Od
ilu lat mieszkasz w Berlinie?
(Śmieje się) Nie mylić z paróweczką!
W Berlinie mieszkam od 2009 roku. Moja
najlepsza przyjaciółka wyjechała do Warszawy. Po prostu zawiodła się. Niemcy mają
inną mentalność. Praca - dom, praca - dom.
Niemcy spotykają się we własnym gronie. Ja
jestem zapracowana, jestem samotna. Moim
rajem jest moje mieszkanko z ogródkiem, które daje mi dużo satysfakcji. To mój kawałek
Polski. Kiedy podlewam i dbam o hortensje
i rododendrony, tuje szmaragdowe – wszystko, co sama posadziłam - czuję się szczęśliwa.

A wyobrażasz sobie przeprowadzkę
Jakie były twoje pierwsze myśli na temat do Polski?
panów biorących udział w programie?
Wyobrażam sobie. Jeżeli poznałabym
Najpierw poznałam panie i zrobiły one na człowieka, który by mnie naprawdę szczerze
mnie ogromne wrażenie. Bardzo szykowna pokochał i zaproponował wspólne życie, to
i elegancka Zosia, która mnie urzekła swoim przeniosłabym się do Polski. Lubię bliskość,
wyglądem: żółta garsoneczka i żółta walizecz- towarzystwo, spotkania. Pandemia zatrzyka; bardzo modnie. Pomyślałam: „Co ja tu ro- mała nas w domach, a ja lubię wychodzić.
bię?!” Później pojawiła się młodzieżowa Ania, W styczniu sama sobie zrobiłam prezent i kuo szczupłej sylwetce, w sportowym ubraniu, piłam bilet na balet. Marzyło mi się „Jezioro
uśmiechnięta. Potem Monisia, z którą od razu łabędzie”. Poszłam sama. To było smutne.
złapałam kontakt wzrokowy, co było widać
w pierwszym odcinku podczas naszego serTo ja trzymam kciuki, aby po tym prodecznego powitania. Potem pojawiła się Ma- gramie, odezwał się ktoś, kto chciałby ci
riola z New Jersey. Dziewczyna petarda, że „ towarzyszyć w tych wspólnych wyjściach.
szczena opada”! Zgrabna, ładna, długie włosy, piękny uśmiech, błysk w oku. Pomyślałam,
Dziękuję.
że będzie tu spora konkurencja! A ja, z moim
tłuszczykiem, może przydam się tym paniom
Wspomniałaś wcześniej o hejcie. Po
jako przyjaciółka. W Polanicy czekali na nas pierwszym odcinku pojawiły się negatywpanowie. Było to sympatyczne. Trudno określić, który pan od razu mi się spodobał. Lubię
najpierw poznać człowieka. Dobrą okazją były
speeddatingi, czyli szybkie randki. Po emisji
tego odcinka spotkałam się z ogromnym hejtem. To były krótkie rozmowy, a ja chciałam
się jak najwięcej o panach dowiedzieć - skąd
są, co sobą reprezentują. I kiedy Piotr zapytał,
jaką poezję lubię, to nie chciałam się rozwodzić, by nie tracić czasu na jego poznawanie.
Powiedziałaś, że ty tu jesteś od zadawania pytań.
Chciałam jak najwięcej się dowiedzieć. Jeśli któryś z panów szalenie by mi się spodobał, wiedziałabym, jak to wszystko ograć,
czym go zainteresować.

ne komentarze, bezwzględne. Ludziom nie
podobało się to, że mieszkasz w Berlinie.
Nie byłam na to przygotowana. To był dla
mnie szok. Ludzie pisali obrzydliwe rzeczy,
żebym wróciła do Niemiec. A mnie najbardziej
brakowało właśnie tej bliskości z Polską i Polakami. Dzięki udziałowi w programie zyskałam przyjaciół w Polsce, z którymi będę się
spotykać. Codziennie mamy ze sobą kontakt.
W tym programie zadaje się też filozoficzne pytania. Prowadząca prowadzi
z wami rozmowy w cztery oczy, pyta, o co
chodzi w życiu, czym jest miłość. Chcę ciebie w tym momencie też zapytać o to, czym
jest to uczucie.
Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że moja miłość do synów jest ogromna,
bezwarunkowa. Natomiast jeżeli chodzi o miłość do mężczyzny, przyjmuję pewne kryteria.
Nie biorę go takiego, jakim jest, z wszystkimi
jego wadami. Mój stosunek do mężczyzny
kształtuje się podczas trwania znajomości.
Zastanawiam się, czy będzie moim wsparciem i wzajemnie – czy ja będę w stanie pomagać mu w gorszych momentach. Traktuję
taką potencjalną relację bardzo poważnie. Nie
chodzi o to, by zawierać małżeństwo, lecz aby
tworzyć związek ludzi, którzy mogą na sobie
polegać.
A jak zmieniało się to podejście do miłości w twoim życiu?
Kiedyś liczyła się spontaniczność, namiętność, zmysły, tzw. chemia. Teraz jest inaczej,
rozsądniej. Chciałabym mieć osobę, z którą
mogę wyjść, wyjechać w podróż, spędzić miło
wieczór, poprzytulać się, pożartować, pośmiać. Chciałabym, żeby partner przekazywał
mi dobrą energię, zostawiał mnie w dobrym
nastroju po to, żebym nie mogła doczekać się
następnego spotkania.
A życie?
Chyba sami je sobie kształtujemy i ewentualnie sami jesteśmy sobie winni. Każdy może
osiągnąć swój sukces.
Czyli jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz?
Tak, raczej tak. Ja się nie mogę z jednym
faktem w życiu pogodzić. Są kobiety, które
tkwią w toksycznych związkach, w których
mężczyzna ich nie szanuje, znęca się psychicznie i fizyczne, a one nie umieją powiedzieć „dość”. Nie potrafią tego zakończyć.
Tkwią w tym, bo nie wiedzą, jak będą żyć poza
takim związkiem. A zawsze jest wyjście z trudnej sytuacji. Trzeba tylko zawalczyć o swoje.
Jeżeli kobieta jest szczęśliwa w związku, to
super. Jeśli jednak nie ma w nim ani szczęścia ani szacunku ani zrozumienia, powinna
to zakończyć. Lepiej poradzi sobie, będąc
samodzielna, niż tkwiąc w toksycznej relacji.
Takie jest moje zdanie.
A o czym marzysz?

A co cię zaskoczyło pozytywnie w programie?

Chciałabym wyjechać. Podoba mi się nurkowanie, marzy mi się rafa koralowa w Egipcie, która niedługo może przestać istnieć.
Chciałabym ją zobaczyć na własne oczy.

Cała ekipa, technicy, dźwiękowcy, pani reżyser – to byli wszyscy młodzi ludzie i zawsze
odnosili się do nas z szacunkiem. Żartowaliśmy, była świetna atmosfera. Stanowiliśmy
zgrany zespół - tak nas super dopasowali.

Ale dlaczego to nurkowanie cię tak pociąga, ta woda?

A co było trudne?
Program był dla mnie bardzo rozwijający,
gdyż pokonałam swoje słabości. Musiałam
podejmować wyzwania, z czego dwa były
szczególnie trudne. Jak stanęliśmy na moście
i mieliśmy zjechać na linie 30 metrów, pomyślałam, że to jest nie do pokonania. Mam
lęk wysokości! Po tym jak zgłosił się Roman, Kolaż: Monika Zajączkowska
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Bo to jest głębia. To jest niebezpieczne, tajemnicze, ciekawe - stanowi wyzwanie. A ja
lubię wyzwania. Człowiek musi mieć w życiu
jakiś cel, o czymś marzyć, do czegoś dążyć…
Trzeba próbować realizować swoje cele, nawet w moim wieku. Jeżeli tylko zdrowie pozwoli.
Marta Janik

ZDROWIE

Mo, Di, Do 08.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 / Mi 08.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 / Fr 08.00 - 13.00

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00

Beata Mydlowska
Zahnärztin

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

Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Koszty podobne do cen w Polsce

Fr

8-14

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

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

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

Telnr. 030 / 463 30 90
Email: info@zpbv.de

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

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

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

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

praxis@dentes-zahnaerzte.de

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

Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

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
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Randka? SPA?
Wakacje?

Konsultacje
lekarskie online
przez formularz
24/7/365
przesuwanie miesiączki
antykoncepcja
infekcje intymne
HTZ

KlinikaDlaKobiet.pl
DR SYLWIA JANKOWSKA

*POTRZEBUJESZ DRUKARKI DO WYDRUKOWANIA
RECEPTY TRANSGRANICZNEJ.
*SERWIS DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PESEL.

ZDROWIE
Gimnastyka
(też wg Bobath, PNF)
Fizykoterapia

FIZJOTERAPIA

Terapia Manualna
Fizjoterapia
uroginekologiczna
Drenaż limfatyczny
Masaże
Terapia stawu
skroniowo-żuchwowego
Godz otwarcia:
Pon - czw: 8:00 - 18:30
Pt: 8:00 - 13:00

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

LOGOPEDA
Magdalena Mayer

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

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

LUKSUSOWY PAŁAC SENIORA W STYLU LAT 30-TYCH
Całodobowa opieka lekarska
i pielęgniarska, fizjoterapia,
wczasy rehabilitacyjne.

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg

Zadzwoń 606359909
lub odwiedź naszą stronę
www.palacsenioraraszkow.pl

Dr. Mazhigov Pestalozzistr. 38 • 10627 Berlin

Tel. +49 303133545 • Zapraszamy bez terminu, bez czekania

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

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

Gabinet Psychoterapii w j. polskim

Dypl.-Psycholog Edyta Stahl
Tel. 0170 8759664

Domowa Stacja Opieki "Galerie"
MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

Müllerstr. 156a, 13353 Berlin-Wedding
www.estahl-praxis.com, kontakt@estahl-praxis.com
Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

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

Adres: Auguste - Viktoria - Allee 82 , 13403 Berlin
Tel.: 030 805 77 497, Funk: 0175 7128973
E-mail: pflegedienst.schwester-eva@web.de
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Apotheker Ronald Weber e.K.
Mówimy po polsku
• Realizujemy polskie recepty
• Karta stałego klienta (rabat 10%)
• Środa w godzinach 1500-1800 rabat 20%
• Szeroka dostępność leków w możliwie
jak najkrótszym czasie

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

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

ANONIMOWI ALKOHOLICY – MEETING
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00,
Sobota 17.00-19.00, Niedziela 17.00-19.00 - Gierkezeile 39,
10585 Berlin 13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8
Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin
Wtorek (grupa NA) - 17.30-19.30 - Boxhagenerstr. 89
10245 Berlin.
Telefon kontaktowy: +49 157 506 384 38

BIOENERGOTERAPEUTA z Ukrainy
Uzdrawiam choroby:
Układu nerwowego = 3-5 zabiegów
Ginekologiczno-urologicznego = 3-15 zabiegów
Onkologiczne = 20-45 zabiegów

!!
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Tel. 0049 151 23275047
• Jeśli zależy nam na lepszej kondycji mózgu, unikajmy nikotyny i alkoholu, które niszczą komórki nerwowe mózgu.

Dbaj o swój mózg
Mózg to najważniejszy organ w ciele człowieka. Jego podstawowym paliwem jest glukoza. Jeśli chcemy by właściwie funkcjonował, musimy mu jej dostarczyć.
Co sprzyja pracy mózgu?
• Przede wszystkim dieta niskokaloryczna. Cukier tłumi nasza energię
intelektualną. Jeśli potrzebujemy szybkiej przekąski, sięgnijmy po
orzeszki ziemne lub włoskie.
• Jedzmy produkty bogate w lecytynę (soja, żółtka jajek). Dzięki nim
poprawi się nasza pamięć i będzie lepsze przekazywanie informacji
między neuronami.
• Raz-dwa razy w tygodniu spożywajmy ryby, które zawierają niezbędne
dla mózgu kwasy tłuszczowe.
• Jedzmy jak najwięcej owoców i warzyw. Dzięki nim dostarczymy organizmowi niezbędne witaminy.
• Nie przesadzajmy z kawą. Wprawdzie kofeina pobudza mózg do pracy, ale jednocześnie zmniejsza zdolność koncentracji.
• Naszą pamięć możemy poprawić, spożywając produkty bogate w witaminę A (marchew, żółtka jaj). Również istotny dla dobrej pamięci jest
bor (orzechy włoskie), a także witaminy z grupy B (pestki słonecznika,
muesli, żółtka, pistacje i orzechy ziemne).
• Mózg, podobnie jak inne organy naszego ciała, starzeje się. Aby opóźnić lub choćby złagodzić ten proces chrońmy go przed wolnymi rodnikami. Najlepiej poradzą sobie z tym wit. E i C, a także selen. Najwięcej
tego pierwiastka zawiera mięso, kukurydza, groszek i orzechy. Wolne
rodniki niszczy też kapsycyna główny składnik chili, która ma również
działanie antynowotworowe.

• Dieta to nie wszystko! Dla zachowania sprawności umysłowej bardzo
ważne są tez zabawy intelektualne, np. gra w szachy, skrable, układanie puzzli, a także rozwiązywanie krzyżówek. Nie bez znaczenia
jest również wysiłek fizyczny. Ruch na świeżym powietrzu zapewnia
komórką mózgowym lepsze dotlenienie. Dlatego ćwiczmy codziennie
przynajmniej pół godziny.

5 sposobów na zadbane stopy latem
1) Masaż oliwkowy
Nałóż na dłonie odrobinę oliwy z oliwek i dokładnie wmasuj ją w całe stopy. Po masażu na godzinę załóż bawełniane skarpetki. Dzięki zabiegowi
skóra będzie dogłębnie nawilżona.
2) Sok z cytryny
Dwa razy dziennie smaruj paznokcie u stóp plasterkiem cytryny. Sok
z tego owocu pomoże wybielić przebarwienia na płytce paznokciowej.
3) Peeling orzechowy
Posiekaj pięć orzechów laskowych i zmieszaj je z odrobiną żelu do kąpieli. Peeling wmasuj w śródstopie i pięty. Zabieg usuwa martwy naskórek i wygładza stopy.
4) Kąpiel szałwiowa
Wsyp do miski po dwie łyżki ziela szałwii i lawendy. Zioła zalej litrem
wrzątku i odstaw do ostygnięcia na dwadzieścia minut. Następnie dolej
letniej wody do naparu i pół godziny mocz stopy w takiej kąpieli. Zabieg
odświeży stopy i zmniejszy ich potliwość w czasie upałów.
5) Maseczka bananowa
Zmiksuj dojrzałego banana z trzema łyżkami gęstej śmietany. Uzyskaną
masę nałóż na stopy. Po kwadransie zmyj maseczkę ciepłą wodą. Zastosowanie bananowego kosmetyku zmiękczy twardy naskórek stóp.
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POLSKI
,

ekspresowe kremacje.

www.chwolka.pl

0171/6503466
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Mistrz Kamieniarstwa & Inż. KRZYSZTOF IMIELSKI
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

zrozumieć

towarzyszyć

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

03027497001, 0171 9074101 , 0173 6865350

www.sanssouci-bestattungen.de
U nas znajdą Państwo wspόłczucie,
zaangażowanie i profesjonalizm.
Mόwimy rόwnież po polsku!

"

niedrogo

REMONTY MIESZKAŃ

OKNA • DRZWI • BRAMY
GARAŻOWE • OGRODZENIA
Z MONTAŻEM
Mobil: 0157-59640537

godnie

stylowo

MMM-COMPUTER
SERVICE

- Naprawa komputerów i laptopów
- INTERNET - Instalacja - DSL / WLAN / TV
- WINDOWS - Instalacja / Naprawa

zaleca się deinstalacje Kaspersky

!!!

- usuwanie wirusów / ratowanie danych
- szkolenia komputerowe u Klienta
- zabezpieczanie telefonów przed utratą danych

"

TEL.30
19 44 Funk.0162
178 69 80
)01621786980
(
030/20
30201944

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań (wyceny gratis)

Tel. 017636322659
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Szafy z drzwiami
przesuwanymi
na wymiar
www.lizak.de

REMONTY

MIESZKAŃ
20 Lat w fachu!
Nummer:

0176/80763734

• Malowanie
• Szpachlowanie
• Rigipsy
• Tapetowanie
• Flizelinę
• Laminaty
• Wykładziny

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

To już 15 lat istnienia naszej firmy w Berlinie,
z tej okazji chcielibyśmy zaproponować w czerwcu

15% rabatu na nasze usługi.
Proponujemy szafy z drzwiami przesuwanymi i meble na wymiar.
Duży wybór płyt meblowych, lustra, szkło lakierowane, bambus, rattan.

Roelckestr. 173, 13086 Berlin
Tel.: 030 92 40 53 84
Funk: 0151 591 19 112
e-mail: info@lizak.de
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Montaż i demontaż, okien, drzwi,
drewnianych i PCV dachowe, bramy
garażowe i przesuwnych.
Tel.: 0176 88170528 oraz tel.: +48 789 226 685
januarypl64@gmail.com

Proponujemy

• Balustrady Całoszklane na schody i Balkony.
• Balustrady ze stali Nierdzewnej.
• Panele ze szkła do kuchni z dowolnym wzorem lub bez.
• Inne na naszej stronie
• Wszystko z Montażem
Glas-Design-Arnold
www.glas-design-arnold@web.de
www.glas-design-arnold.de
Projektant.M.Ulrich
Tel: 015751487725
Mówi po Polsku i Niemiecku
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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, oczyszczanie
mieszkań, wywóz rzeczy do BSR. Tel.: 0151 63586743
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 (od poniedziałku do piątku), www.festti.de
29 €/m – dla FIRM oraz osób GEWERBE (działalność gospodarcza,)
nielimitowane rozmowy na Niemcy do Polski i do krajów Unii,
Internet, SMS teleberlin.de Inh. Teodor Mainka, tel.: 030 81868077,
kom.: 0176 48207784
Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring,
kreatyna). Agnieszka Whatsapp: 0157 30430185, 0151 29016283 lub
0151 43405449

Fryzjerka damsko – męska z długoletnim doświadczeniem wykonuje
usługi fryzjerskie z dojazdem do domu. Tel.: 0157 32427380
Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem,Gewerbeamtem,
Kindergeld,Elterngeld,Wohngeld, wizyty w urzędach, meldunki, pisma
urzędowe i odwołania, wypełnianie formularzy oraz pomoc przy wizycie
u lekarza. Tel.: 030 60307603, kom.: 0177 5642472
Zapraszam na wizyty! Fryzjer Psi! Strzyżenie psów,
obcinanie pazurków, czyszczenie uszu. Ola 0176 22920235.
Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych, Job Center,
Arbeitsamt, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, pisma, odwołania,
sprawy rentowe etc. (oprócz prawnych) Meldowanie firm
– kpl prowadzenie papierów, rachunki etc. Mobil: 0157 84894000
Usługi transportowe - Przeprowadzki, - przewóz mebli oraz montaż,
- oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR, - rzetelnie,
solidnie i szybko. Tel.: 0152 19264461
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, pralki, zmywarki,
lodówki, zamrażarki, suszarki. Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę
udzielam gwarancji. Tel.: 0152 25651989
KOMPUTERY - Naprawa, instalacje WINDOWS, INTERNET-DSL/
WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych -Tel.: 030 30201944
Handy: 0162 1786980
Polska firma szuka zleceń na budowy domów, dachy, sprzedaż
materiałów budowlanych: deski stemple, więźby dachowe oraz inne
materiały budowlane. Tel.: +48 608 729122
Medyczne pielęgnacje stóp (Med.Fußplege). Manicure usługa
z dojazdem do domu. Elżbieta. Telefon 0162 1063814.

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

Ekologiczna Firma Sprzątająca oferuje swoje usługi: na bazie „Nano
Silver Technology RAYPATH”. Polecamy swoje usługi alergikom oraz
osobom żyjącym zgodnie z naturą. Tel.: 0157 83587633

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

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

Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne
i relaksacyjne. Tel.: 0163 7882447
Pralnia dywanów w kąpieli wodnej. Pranie tapicerki meblowej
i wykładzin. Tel.: 0157 74539629, www.derputzbaer.de
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

ROZBIÓRKI, DOMY W STANIE SUROWYM
Kostka brukowa, ogrodzenia, fundamenty
i płyty betonowe. Całkowita modernizacja
mieszkań, wszelkie prace remontowe.
Tel.: 0176 8817 0528 oraz tel.: +48 789 226 685
januarypl64@gmail.com

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, Jakość HD,
wystarczy Smart TV i internet. Pomoc przy komputerach i drukarkach
oraz internecie. Tel.: 0152 11474611.
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
Opróżnianie mieszkań, strychów piwnic ogrodów. Przewóz mebli
z punktu A do B Tanio szybko i solidnie. Rzetelna praca krótkie Terminy.
Darmowa wycena. Tel.: 0176 96538820
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AUTO - UBEZPIECZENIA

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg

pon-śr. 8.00-15.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-14.00

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

0049 176 471 923 57

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

TOM EK
transport&przeprowadzki
0176 83392933

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

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

Tel.: 01577 3670602 lub 030 55142631

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

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?

ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE?

Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do
akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie
Odzyskasz – 36 lata praktyki – J.Dolny
Tel.: 0176 24346798

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

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

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

samochodów

campingów, ciężarówek

bezpłatne porady

jednośladów

-------------------------------------E.POGODZINSKI-----------------------------MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z
PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY
SZKODY
poradź się zanim postawisz fałszywy krok
PIERWSZA PORADA - BEZPŁATNA -

łodzi oraz jachtów

Rafał Lubiński

- rzeczoznawca certyfikowany przez TüV
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten
- wycena wartości pojazdu
www.kfz-gutachten-pogo.de
--------------------------------------------------------------------------------------------

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
certifikowany rzeczoznawca
przez PersCert TÜV Rheinland
Lindenufer 17, 13597 Berlin
E-mail: massel-sv@gmx.de
Tel.: 030 / 50 34 86 82
Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz.
Dowozy z domu i pod dom, dowozy na lotniska, paczki.
Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246

Matrymonialne / Towarzyskie
Kobieta 64 lata, pozna pana w celach towarzyskich bez zobowiązań.
Szyfr.21/22

0172 / 978 68 15

Jak zaoszczędzić paliwo ?
Przegląd techniczny auta to nie tylko konieczność, ale i sposób na oszczędzanie paliwa. Sprawny silnik samochodu obniża
zużycie paliwa o 4 %, a prawidłowe ciśnienie opon zmniejsza
zapotrzebowanie na paliwo nawet o 10%. Za to agresywna jazda zwiększa zużycie paliwa, jak obliczono, że nawet o 20%. Na
większe zużycie paliwa ma wpływ włączona klimatyzacja, grające radio, złe ciśnienie w oponach oraz zamontowany na dachu
nawet pusty bagażnik.

„Czarodziejska góra”
Kontakty towarzysko- matrymonialne.

Tel. 0157 82 140 140
Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem.
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MIĘSO NA GRILLA I JAK JE PRZYRZĄDZIĆ

Właściwości zdrowotne cynamonu były wykorzystywane od wieków. Najpierw
w Azji (głównie w Indiach i Chinach), a potem już prawie na całym świecie.

wy, nacierajcie mięso solą, pieprzem i świeżą
miętą czy bazylią. Smarujcie je oliwą i papryką
czy też sokiem z cytryny. Naprawdę z mięsem
można zrobić bardzo dużo, by polepszyć jego
smak i sprawić, że będzie ono jeszcze lepsze.
Natomiast grillowanie mięsa wymaga uwagi
i wyczucia czasu. Musicie pamiętać, by regularnie przekładać mięso i sprawdzać jego stan.
Najwyższa pora, by poznać czas grillowania
różnych rodzajów mięsa. Uwaga! Nie jest to
stały wyznacznik. Najlepszym sposobem na
rozpoznanie, czy mięso jest gotowe, jest obejrzenie go lub nakłucie widelcem bądź odkrojenie kawałka i skosztowanie.
Karkówka – to mięso, które powinno być
grillowane pod przykryciem. Dzięki temu szybciej dojdzie i będzie gotowe nawet po około 12
minutach. Przypiekajcie je z każdej strony przez
sześć minut. Po tym czasie sprawdźcie, jak wygląda w środku. Oczywiście zadbajcie o to, by
mięso było cienkie. Grubsze kawałki karkówki
dochodzą znacznie dłużej.

Z czym kojarzy się sezon grillowy? Mnie
oczywiście ze stekami, karkówkami, kiełbaskami i kurczakiem, a zatem grillowanym mięsem.
To najczęstsze produkty, które lądują na moim
grillu. Prawdopodobnie dlatego, że są takie
pyszne! Przyprawienie mięsa na grilla to sztuka. Każdy potrafi posypać je gotowym miksem
przypraw, ale nie każdy potrafi zrobić marynatę,
która będzie nie tylko pełna smaku, ale także
sprawi, że mięso będzie kruche i rozpadające
się w ustach.
Z pewnością zastanawiacie się, jak przygotować mięso na grilla, by smakowało perfekcyjnie. Karczek powinien mieć odrobinę tłuszczyku, by ten wytopił się i sprawił, że mięso jest
kruche i miękkie. Z kolei kaszanka czy kiełbasa
wieprzowa właściwie zawsze będą nadawać
się na grilla. Musicie tylko wybrać te najlepsze.
Zawsze wybierajcie świeże, niedawno kupione
mięso, zamiast tego, które już jakiś czas leżało
w lodówce. Jeśli zastanawiacie się, jakie mięso wybrać, mogę podpowiedzieć, że właściwie
każdy rodzaj mięsa się sprawdzi w tego typu
kuchni. Jeśli chodzi o drób – tu najwygodniej
będzie przyrządzać piersi, a nie na przykład
pałki. Nie chodzi o typ mięsa, lecz o naszą wygodę. Większe kawałki rozłożone równomiernie
na ruszcie przygotowuje się znacznie łatwiej.
Jeśli jednak macie ochotę na skrzydła z grilla,
one także będą pyszne.

Przyprawianie mięsa nie powinno sprawiać
kłopotu. Zrezygnujcie z gotowych mieszanek,
które sprawiają, że każde mięso smakuje tak
samo. Na przykład karkówka idealnie smakuje
z papryką wędzoną czy też ostrą, z kolei schab
będzie bardziej lubił się z marynatami niż ze
zwykłymi ziołami. I to najlepiej zrobionymi z oliwy i czegoś słodkiego. Drób z kolei kocha cytrusy i wyraziste zioła, takie jak bazylia czy mięta.
Kaszanka i kiełbasa wieprzowa nie potrzebują
dodatkowego przyprawiania. Możecie je jednak
grillować w towarzystwie cebuli, która sprawia,
że te wyroby nabierają niezwykłego aromatu.
Marynowanie mięsa na grilla to łatwizna. Warto
jednak wiedzieć, jakie marynaty wybrać do konkretnego typu mięsa. Oto kilka propozycji.
Marynata do karkówki (pikantna) – nie potrzebujecie wiele, by karkówka była naprawdę
pyszna. Wystarczy kilka składników. Cztery łyżki oliwy zmieszajcie z sokiem z połowy cytryny,
łyżeczką sambalu oraz dwoma ząbkami czosnku wyciśniętymi przez praskę. Możecie dodać
też odrobinę sosu sojowego bądź szczyptę soli.
Tak przygotowaną marynatą polejcie karkówkę
i pozwólcie jej odpocząć w lodówce przez minimum godzinę.
Marynata do karkówki (musztardowa) –
musztarda idealnie pasuje do mięsa wieprzowego. Przygotujcie zatem marynatę musztardową, która świetnie sprawdzi się jako przyprawa
do karkówki na grilla. Wymieszajcie trzy łyżeczki musztardy, dwie łyżeczki miodu, sok z połówki limonki, trzy łyżki oliwy i szczyptę soli i pieprzu. Możecie dodać także drobno posiekaną
szalotkę.
Marynata do schabu (azjatycka) – schab
uwielbia marynaty. Dzięki temu jest trochę bardziej wilgotny. Pamiętajmy jednak, że to z natury suche mięso, dlatego nie spodziewajmy się,
że będzie tak soczyste, jak karkówka. Marynatę
przygotujecie z kilku składników: imbiru, soku
z limonki, miodu, octu ryżowego i oliwy, a także
cebuli dymki. Wymieszajcie wszystkie składniki – imbir posiekajcie lub zetrzyjcie na tarce –
a następnie nasmarujcie nim schab.
Marynata do kurczaka – kurczak jest najłatwiejszym mięsem do przyrządzenia. Możecie eksperymentować tu z wieloma smakami.
Świetnie jednak sprawdzi się marynata z sosu
sojowego, sambalu, czosnku oraz octu ryżowego. Możecie dodać do niej także odrobinę
miodu i coś egzotycznego, na przykład sok z limonki.
Oczywiście z marynatami możecie eksperymentować do woli. Dodawajcie zioła i przypra-
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Karczek – trzeba go rozbić, by był cieniutki. Po tym wystarczą trzy-cztery minuty z każdej
strony, by zgrillować go odpowiednio.
Schab – schab z grilla jest dość kapryśny.
Może wysuszyć się w ciągu kilku minut. Dlatego
grillujcie go maksymalnie po pięć minut z każdej strony. Obserwujcie jednak uważnie, czy nie
trzeba zdjąć go szybciej.
Szaszłyki ze schabem – grillujcie je nie na
bezpośrednim ogniu, ale na tackach. Pół godziny wystarczy.
Drób – piersi z kurczaka powinny grillować
się pod pokrywą przez 12 minut. Należy je przewracać co jakiś czas, by z obu stron pięknie się
zarumieniły.
Kiełbasa wieprzowa – potrzebuje sześciu-siedmiu minut grillowania nad żarem. Można też grillować ją na tackach, jednak wtedy to
zajmie więcej czasu.
Kaszanka – najlepiej zawinąć ją w alu-folię
i grillować przez około 15 minut.
SOS KABAB AFGANISTAN - może być używany jako marynata z dowolnym daniem mięsnym lub rybnym
•
•
•
•
•
•
•

2 średnie obrane cebule
200ml zwykłego jogurtu
1 łyżka soku z cytryny lub ocet ryżowy
cukier do smaku, pieprz do smaku
1 łyżeczka zmielonego kminku
1 łyżeczka zmielonej kolendry
1/2 - 3/4 łyżeczki pieprzu cayanne lub pasty
Chili wg uznania
• 1 łyżeczka świeżo zmielonego imbiru z pastą
czosnkową
• 1/2 łyżeczki kurkumy
• świeża kolendra do smaku
Wymieszać w blenderze. Jako sos należy
gotować na wolnym ogniu aż lekko zgęstnieje,
a smak ustali się, doprawić. Podawać do mięs
i ryżu.
Bogusław Sypień

SPORT

Powoli do mety

Dzieci niecierpliwie czekają na świadectwa i wakacje, a większość
profesjonalnych lig znajduje się na finiszu rozgrywek. Zapraszamy do
krótkiego przeglądu rozstrzygnięć w popularnych dyscyplinach sportowych, zapowiadamy Igę Świątek w Berlinie i Vive Kielce w Kolonii.

tujący basket zorientowany na solidną defensywę.
W Niemczech zakończyła się dopiero
pierwsza runda play-off, a faworyci pokonali
swoich niżej rozstawionych rywali 3-0. ALBA
Berlin bez problemów odprawiła utytułowany
zespół Brose Bamberg, a w kolejnej fazie
zmierzy się z dobrze dysponowanym MHP
Riesen Ludwigsburg. Warto wybrać się do
Mercedes Benz Arena, by osobiście dopingować Albatrosy, których celem z pewnością
pozostaje mistrzostwo kraju.
Święta wojna i potężna Zaksa
Od Kolejorza do Rossoneri

w Lidze Mistrzów na rzecz RB Lipsk. Na druJeszcze do przerwy ostatniego i decydugim biegunie emocji znalazła się Hertha, któ- jącego meczu Superligi, Orlen Wisła Płock
W piłkarskiej ekstraklasie dominowały dru- ra w barażach z HSV Hamburg obroniła się prowadził z odwiecznym rywalem Łomża
żyny, na których mecze bez problemu może- przed spadkiem.
Vive Kielce 12-10. Taki wynik sprawiłby, że
my udać się z Berlina. Mistrzem Polski został
Nafciarze na oczach własnych fanów zdeLech Poznań, a trzecią lokatę wywalczyła
Wypożyczony Tymoteusz Puchacz nie tronizowaliby rywali po 11 latach panowania.
Pogoń Szczecin. W tabeli końcowej rozdzielił świętował z Unionem, ale w zamian cele- W 39. minucie było już 16:11 dla gospodarzy,
ich Raków Częstochowa, który tryumfował brował mistrzostwo Turcji z Trabnzosporem, jednak drużyna z Kielc zdołała wrócić z darównież w Pucharze Polski. Kolejorz świętu- który wygrał ligę pierwszy raz od 1984 roku. lekiej podróży, doprowadzić do remisu 20-20
je, a płaczą kibice legendarnej Wisły Kraków, 11 lat smutku w Serie A notował z kolei AC i zwyciężyć w karnych 5-3. Mistrza Polski
która po 26 latach spada do niższej klasy Milan, by w tym roku sięgnąć po tytuł. Wielki będzie można obejrzeć na żywo w Kolonii
rozgrywek. Ciężko w ogóle myśleć o Eks- wpływ na grę zespołu z Mediolanu miał będą- podczas Final Four Ligi Mistrzów. Na arenie
traklasie bez „Białej Gwiazdy”, co więcej - cy w świetnej formie Zlatan Ibrahimović.
międzynarodowej błyszczeli wcześniej nasi
odpowiedzialność za klęskę ponosi głównie
siatkarze – zawodnicy z Kędzierzyna KoźJakub Błaszczykowski, który podjął wiele
Piłka nad obręczą
le pięknie ograli Itas Trentino 3-0, drugi raz
nietrafionych decyzji. Rozczarowująca była
z rzędu wygrywając Ligę Mistrzów. Szkoda
również postawa Legii Warszawa – ubiegłoKiedy piszę te słowa na ostatniej prostej tylko, że klub prawdopodobnie opuści boharoczny zwycięzca uplasował się dopiero na znajdują się play-off Polskiej Ligii Koszy- ter Zaksy - Kamil Semeniuk, który rozważa
10. pozycji – jeszcze gorzej wypadł inny były kówki. W ścisłym finale mierzą się Śląsk występy w lidze włoskiej.
klub wojskowy - Śląsk Wrocław, który ledwo Wrocław i Legia Warszawa. Zespół ze stouchronił się przed spadkiem.
licy Dolnego Śląska prowadzi w serii 3-1
Biją się!
W Bundeslidze bez zmian – dziesiąty raz i w piątek 27 maja może sięgnąć po wyczez rzędu najlepszy okazał się Bayern Mo- kiwane od dwóch dekad osiemnaste mistrzoJan Błachowicz po utracie pasa znów
nachium, a królem strzelców został Robert stwo Polski, a wszystko za sprawą fenome- pnie się na szczyty rankingów UFC. W poLewandowski, który uzbierał 33 gole. Polski nalnie grającego Travice’a Trice’a. Trzecie łowie maja, dzięki kontuzji przeciwnika, wysnajper nie zamierza przedłużać kontraktu miejsce zaklepał już przyspieszający przebu- grał z Aleksandrem Rakiciem. 25 czerwca
z dotychczasowym klubem, a dziennikarze dowę Anwil Włocławek. Za oceanem w finale w klatce amerykańskiej organizacji MMA
twierdzą, że od przyszłego sezonu zagra NBA wystąpią niemal na pewno Golden State zamelduje się Mateusz Gamrot, a jego rywaw Hiszpanii, najprawdopodobniej w wielkiej Warriors, którzy odprawiają Dallas Maverics lem będzie groźny Rosjanin Arman TsarukyBarcelonie. Zaskoczeniem była postawa z dobrze prezentującym się Słoweńcem Luką ana, szczycący się rekordem 18-2. Jeszcze
klubów ze stolicy Niemiec – Union zajął 5. Donciciem. W drugiej parze zacięcie walczą większą atrakcją dla fanów znad Wisły jest
miejsce, zaledwie o punkt tracąc występy ze sobą Boston Celtics i Miami Heat, prezen- powrót do oktagonu Joanny Jędrzejczyk.
Była mistrzyni zmierzy się ponownie z Weili Zhang, po niemal dwuletniej przerwie od
sportów walki. Poprzedni pojedynek obu pań
zakończył się porażką Joanny, po niezwykle
wyrównanym i brutalnym starciu.
Bez zmartwień
Kibice nie mają się jednak czym przejmować – choć zawodnicy ligowi jadą na zasłużone wakacje, to wciąż czekają nas występy
reprezentacji narodowej. Piłkarska kadra Polski powalczy w Lidze Narodów z Walią, Holandią i dwukrotnie z Belgią. Pierwszy sprawdzian zespołu Michniewicza już w Dzień
Dziecka, o godzinie 18:00. A teraz prawdziwy
prezent – w Berlinie podczas turnieju WTA
500 zaprezentuje się pierwsza rakieta kobiecego tenisa – Iga Świątek. Zawody potrwają od 11 do 19 czerwca, a bilety wciąż
są dostępne. Może ktoś z Czytelników się
skusi?
Grzegorz Szklarczuk
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TURYSTYKA
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

Biuro Klienta
Fredericiastr. 27
14059 Berlin (U-Bhf. Kaiserdamm)

Osoba Kontaktowa jezyk Polski
info@mrb-berlin.de
+49 176 601 71 304
Emilia Stenzel
Wycieczki jednodniowe w jezyku polskim z Berlina
MeinReiseBus Berlin

POLONIJNE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE I KULTURALNE
BERLIN – PTTiK BERLIN
niej zlecił na osi widokowej do Nowego Ogrodu budowę wiejskiego
dworku dla swojej kochanki Wilhelminy Encke, późniejszej hrabiny
Lichtenau. Jest to do dzisiaj zachowana romantyczna biała budowla, która przypomina teatralną ruinę, natomiast jej wnętrze zachwyca wspaniałą wczesnoklasycystyczną architekturą. Pomieszczenia
pałacu zachowały się w dużej mierze w stanie oryginalnym i ukazują dworską kulturę tamtego czasu.
Obecnie mieszkańcami Pawiej Wyspy są kolorowe i białe pawie,
które sprowadził na wyspę Fryderyk Wilhelm II i tym samym zmienił jej nazwę z „Króliczego Ostrowa” (Kaninchenwerder). Zgodnie
z duchem tamtego czasu wyspa ta miała umożliwić człowiekowi
życie w harmonii z przyrodą i ze zwierzętami. Za jego panowania
wyspa zachowała swój pierwotny charakter, tylko po jej przeciwnej
stronie zbudowano neogotycką mleczarnię. Fryderykowi Wilhelmowi III i jego małżonce, królowej Luizie, pałac służył jako letnia
rezydencja, także za jego panowania Peter Joseph Lenné stworzył
na wyspie finezyjny park pejzażowy. Zbudowano wtedy m. in. palmiarnię, która spaliła się w 1880 r., Dom Rycerski wg projektu Karla
Friedricha Schinkla. Pośrodku wyspy założono menażerię, której
zwierzęta trafiły później do berlińskiego zoo.

Pałac na Pawiej Wyspie, foto Elżbieta Potępska

„PTTiK Berlin” zaprasza w czerwcu na spacer po Pawiej Wyspie. Spotykamy się w sobotę tj. 25.06.2022 o godz. 11:00
Bilet na prom stanowi równocześnie wstęp na wyspę i kosztuje 4
3 Euro. W imieniu „PTTiK BERLIN“ na spacer zaprasza Elżbieta
na przystanku autobusowym 218 (kierunek Pfaueninsel), /Potępska,
przewodnik po Berlinie i Poczdamie. Propozycja spaceru
tj. po drugiej stronie ulicy dworca S Wannsee.
jest bezpłatna i nie dajemy grupowego ubezpieczenia
Pawia Wyspa to malowniczy i osnuty wieloma legendami park
otoczony wodami Haweli. Wyspa znajduje się w południowo-zachodniej części Berlina w dzielnicy Steglitz-Zehlendorf i rozciąga się
na obszarze 98 hektarów. W 1793 roku Fryderyk Wilhelm II nabył
wyspę wraz z około 400 rosnącymi tam starymi dębami. Rok póź-

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

9 Euro –Ticket in Berlin
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 za 9 euro przez całe Niemcy
Rząd Federalny chcąc pomóc w kryzysie rodzinom w Niemczech wprowadza pakiety pomocowe.
Jednym z nich jest bilet miesięczny za 9 euro, na który będzie można podróżować komunikacją lokalną w całym kraju. Bilet będzie ważny na metro,
S-Bahn, tramwaj, autobus, pociągi regionalne i pośpieszne. Wyjątkiem są
ICE, IC ,EC, oraz autobusy dalekobieżne.
Bilet obejmować będzie podróż II-gą klasą. Bilet do nabycia: w automatach
do sprzedaży biletów, kioskach, kasach DB oraz aplikacje.
Życzymy miłego podróżowania.
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groźny
pies

rysownik
Asteriksa

ciasto
na
urodziny
ma
apetyty
na ziemniaki

praca
NIK-u
zespół z
A. Chylin´ ska˛

La dla
chemika

niemieckie
auto
model
Forda

Pinot ...
narza˛d
odmiana wzroku
winorośli
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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 - 17 Euro (powyżej 0,50 Euro za każde słowo). Ogłoszenia firmowe - 1cm2: czarno-białe - 1,50 Euro, w kolorze - 1,90 Euro. Ogłoszenia firmowe
2
- 1 cm : 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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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na CZERWIEC 2022!!!
Kia Sportage Vision 2.0 CVVT 1.Hand
Außenspiegel Wagenfarbe, Automatik - (6-Stufen),
Beifahrerairbag abschaltbar, Bergabfahrassistent,
Berg-Anfahr-Assistent, Blinkleuchte in Außenspiegel
integriert, Bremsassistent, Dachspoiler, Fensterheber
elektrisch vorn und hinten, Getränkehalter hinten,
Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Heckscheibe heizbar

Cena: 12.680 €
RATY od
129 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

CHEVROLET TRAX LT 1.4
Frontantrieb, Armlehne für Fahrersitz, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. verstell- und
heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Beifahrerairbag abschaltbar, Bergabfahrkontrolle (HDC), Berganfahrhilfe, Blinkleuchte
in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle,
Bremsassistent (HBA), Dachreling silber, Diebstahl-Warnanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm, Fensterheber elektrisch
vorn und hinten, Fensterzierleisten verchromt

Cena: 10.900 €

RATY od
79 €/mies.

BMW 320 D LEDER NAVI KEYLESS HUD PDCV+H
LED-HINTEN MULTIF.LENKRAD RDC KLIMAAUTOM
SHZ PDC CD
5-Sitzer, Ablage-Paket, Audio-Navigationssystem Business, Audiosystem BMW Professional MP3, Außenspiegel Wagenfarbe, Ausstiegsleuchten in Türverkleidung
unten, Automatik - (8-Stufen), Bi-Xenon-Scheinwerfer,
Bremsassistent, Check-Control-System, Comfort-Paket,
Design- und Ausstattungslinie Modern, Drehzahlmesser,
Durchladeeinrichtung, Dynamische Bremsleuchte

Cena: 14.870 €

RENAULT CLIO IV GRANDTOUR DYNAMIQUE 1.5
DCI 90 ECO NAVI LED-TAGFAHRLICHT MULTIF.
LENKRAD RDC
Anti-Submarining-Airbag im Fond, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav),
Außenspiegel Wagenfarbe, Beifahrerairbag abschaltbar,
Berg-Anfahr-Assistent (HSA), Bremsassistent, Dachreling
silber, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm, Freisprechanlage Bluetooth, Gepäckraum-Trennnetz, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Cena: 7.480 €

VOLKSWAGEN T5 KOMBI 2.0 TDI
Antriebsart: Frontantrieb, Bodenbelag im Fahrerhaus:
Gummi, Bremsassistent (HBA), Fenster im Lade-/FG-Raum feststehend, Heckscheibenwischer, Karosserie/
Aufbau: Kombi, Nichtraucher-Paket, Pollenfilter, ZV
mit Fernbedienung, Abgaskonzept EU5 plus (bei TDI
mit Dieselpartikelfilter)

PEUGEOT RCZ ONYX 1.6 155 THP 1.HAND
Abgasblende (Chrom), Aktive Motorhaube, Audiobedienung am Lenkrad, Audio-Navigationssystem WIP-Com
3-D mit Farbdisplay, Außenspiegel teilweise lackiert,
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht,
Bremsassistent, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten Aluminium

Cena: 16.690 €

Cena: 13.780 €

RATY od
149 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

MERCEDES-BENZ E 250 CDI BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE
Adaptives Bremslicht, Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Außenspiegel mit Umfeldleuchte,
Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige,
Ausstattung BlueEfficiency, Automatik - (7-Stufen), Berganfahrhilfe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert,
Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht,
Einstiegschienen (Edelstahl)

FORD S-MAX TITANIUM 2.0 TDCI AUTOMATIK
12V-Steckdose im Laderaum, Abbiegelicht, Audiobedienung am Lenkrad, Audio-Navigationssystem Ford
SD, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel in
Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Batterie verstärktBerg-Anfahr-Assistent (Hill-Holder), Blinkleuchte
in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Brillenfach
in Dachhimmel

Cena: 16.980 €
RATY od
199 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

Cena: 24.890 €

aut.

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

KONTAKTY | 31 | KONTAKTY

p. Cezary Szulc

Tel.: 769923-25

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

tradeoffice24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +0049 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
office@tradeoffice24.com
www.tradeoffice24.com

Tylko u nas w jednym miejscu, w jednym zespole i według branży:
wielojęzyczni inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi,
eksperci marketingu międzynarodowego, tłumacze Organizacja dystrybucji
towarów i usług Stała opieka w trakcie otwierania i działalności firmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji
i przedstawicielstw firm z Polski Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.
Oferujemy bezpieczne doradztwo online w formie
konferencji video.
Nie musicie Państwo instalować żadnych dodatkowych
programów. Wystarczy dostęp do internetu.

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

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

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850


TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

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

Alte Roland
Apotheke

Apotheke
am Antonplatz

Apotheke am
Anton-Saefkow-Platz

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

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

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

zapraszamy w godz.:

pn.-pt. 9-18, sob 9-14
POLSKI SKLEP PYZA NA FB

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN
LUB BUS 104

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

NOWOŚĆ! Domowa garmżerka (gołąbki, krokiety, bigos
i wiele innych - oglądaj nas na FB).

