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Wrzesień to miesiąc, który zapisał się na
kartach historii tragicznymi wydarzeniami.

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!
Koniec wakacji to być może dobry moment, by zacząć
coś nowego. Nie tylko dlatego, że coś się kończy. Bo czy
na pewno się kończy? Niektórzy mówią przekornie, że
nic nie ma końca, niektórzy twierdzą, że da się dwa razy
wejść do tej samej rzeki. Że nic dwa razy się nie zdarza?
Żarty!
Z przyjemnością zatem ponownie witamy na naszych
łamach Annę Marię Władkowską, która napisała dla
nas tekst o znaczącym tytule „Moment, kiedy zaczynamy coś nowego”. Wraz z autorką wysyłamy w kosmos
pozytywne myśli: „Niech lato, wakacje zainspirują nas
i dadzą nowe pokłady sił do zmian, które stoją przed
nami. Pijmy ten magiczny eliksir lęku, ekscytacji i nostalgii z przyjemnością.” Oby wyszedł on nam wszystkim na zdrowie!

W 1939 roku Niemcy wkraczając do Polski, rozpoczęły II
Wojnę Światową, 17 września do tego aktu agresji dołączyły
siły zbrojne Związku Sowieckiego, co doprowadziło do załamania się obronnej kampanii wrześniowej.
W 2001 roku, 11 września w Stanach Zjednoczonych doszło
do ataku terrorystycznego na World Trade Center – symbolu
Światowego Handlu. Zarówno sprawcami, jak i oﬁarami tych
aktów agresji byli zawsze ludzie…
Pamięć tych wrześniowych tragedii żyje w nas, w naszej
świadomości, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie,
by nigdy nie uległa zapomnieniu.

Każdy czas, pora roku ma swoje owoce. Teraz na przykład najlepiej smakują pomidory i papryki. Wie o tym
Bogusław Sypień, który tym razem poleca przepis na
leczo przy okazji wyjawiając różnice między węgierską potrawą a ratatouille, paprykarzem warzywnym i…
papką, której należy się wystrzegać! Bo dobry kucharz
to również esteta. Bez względu na to, co przygotujemy,
każda potrawa powinna mieć swoją fakturę, atrakcyjny
wygląd, pełen bukiet smaków i nigdy nie może przypominać rozwodnionej papki. A wtedy będzie smakować,
podobać się i być może fascynować.
Oprócz doznań kulinarnych polecamy wam również
wystawę fotograﬁi Sibylle Bergemann w Berlinische
Galerie. Artystka jest jedną z najbardziej znanych fotografek niemieckich. Podczas swojej kariery trwającej
ponad cztery dekady, rozwijała swój wybitny talent
pokazując miasto, modę, zajmując się fotograﬁą portretową i reportażem. Na wystawie w Berlinische Galerie
widzimy ponad 200 fotograﬁi, wśród nich 30, które nie
były nigdzie publikowane.
Wspaniałych różnych początków!
Redakcja
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Pomimo to, wrzesień pozostaje jednak symbolem kończącego się lata i nadchodzącej jesieni… jego nazwa
pochodzi od rozkwitających w tym miesiącu wrzosów,
ale dawniej używano również nazwy „pajęcznik” od nici
babiego lata.
Właśnie o tej porze młode pająki wytwarzają długie, pojedyncze nici, służące im jako środek transportu, i niesione
przez delikatny, jeszcze letni wiatr poszukują nowych terytoriów do życia. Można się na nie natknąć podczas wczesnojesiennych spacerów po parkach, lub wypadów do pobliskich
lasów, tym bardziej, że przyroda we wrześniu zaczyna przechodzić wyraźną przemianę emanując zmieniającymi się kolorami liści i roztaczając zapach kwitnących wrzosów. Drzewa zaczynają zrzucać zieloną szatę i przywdziewają równie
piękną, złocistoczerwoną.
Jeśli jeszcze dodamy do tego ostatnie, letnie promienie
słońca i ciepły powiew wiatru to będziemy już mieli wspaniałą, złotą jesień, która najpiękniejsza jest w Polskich górach…
Nie każdy jednak wybiera się w tamte strony ale i tak, Ci
którzy pozostaną we wrześniu w Berlinie, będą mieli okazję
podziwiać wszystkie powaby wczesnej jesieni podczas dorocznego spotkania na Jesiennym Festynie Polonijnym
przy Alter Bernauer Heerweg nr. 31, na który w imieniu redakcji serdecznie zapraszamy
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KlinikaDlaKobiet.pl
DR SYLWIA JANKOWSKA

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

Brakująca część historii: Irena Bobowska - Zapomniana Bohaterka
O tym, jak życiorys i niezwykła postać Ireny Bobowskiej - młodziutkiej dziewczyny
ściętej gilotyną za działania konspiracyjne w trakcie II wojny światowej - zainspirowały
Ewę Marię Slaską i Annę Krenz do walki o obecność kobiecej perspektywy w świecie
opowiadanym przez mężczyzn, rozmawiamy z pomysłodawczyniami cyklu wrześniowych
wydarzeń odbywających się przez najbliższy miesiąc w Berlinie.
Anna Burek: Wstęp do wywiadu wyszedł mi przydługi, bo i projekt, choć mogłoby się wydawać, że podobnych jest wiele, łączy
w sobie mnóstwo wątków i dotyka tematów, które niełatwo będzie
nam chyba zmieścić w jednej rozmowie. Zacznijmy więc od początku - kim jest Irena Bobowska i kiedy po raz pierwszy o niej usłyszałyście?
Anna Krenz: To dość ciekawe, bo postać Ireny Bobowskiej pojawiła
się w naszych biografiach w zupełnie różnych momentach, w innych okolicznościach i właściwie posłużyła nam jako pewien wspólny mianownik
naszych przemyśleń, emocji, celów. Dla mnie był to rok 2018 - prowadziłam wtedy projekt dla miasta Poznań z okazji 100-lecia przyznania praw
wyborczych polskim kobietom. Jednym z działań było stworzenie i prowadzenie strony internetowej wraz z kalendarium, w którym prezentowałyśmy postacie kobiet zarówno współczesnych, jak i historycznych. Moim
pomysłem była publikacja cytatów tych postacie - w ten sposób chciałam
przybliżyć trochę problemy czy tematy, które zajmowały ówczesne kobiety. Kiedy szukając ciekawych bohaterek do tamtego projektu, trafiłam
na wiersz Ireny Bobowskiej, coś się we mnie poruszyło. Ten kawałek tekstu stworzonego przez młodą dziewczynę przed 80 laty wydał mi się tak
niesamowicie aktualny, że choć projekt poznański skończył się po roku,
słowa wiersza od tamtej pory stale we mnie rezonowały i chyba czekały na odpowiedni moment. Owszem, wykorzystywałyśmy go w swoich
działaniach performatywnych 8 marca 2020 roku razem z Dziewuchami
Berlin, a także z okazji obchodów zakończenia wojny w zeszłym roku,
ale czułam, że postać Ireny Bobowskiej potrzebuje swojego wydarzenia,
przy którym w pełni wybrzmią pewne uniwersalia zawarte w jej twórczości, ale i w jej osobistej historii.
Ewa Maria Slaska: Tak, warto tutaj zaznaczyć, że wiersz, o którym
mówi Ania, to utwór Bo ja się uczę (…) napisany przez Bobowską w wię-

zieniu we Wronkach, w 1941 roku, wyniesiony stamtąd przez ciotkę Ireny,
w bucie - a następnie uznany za swoisty manifest kobiet-więźniarek polskiej konspiracji kobiecej. To wiersz o tym, jak strasznie jest funkcjonować w ówczesnym świecie, ale ona uczy się być silna, dzielna - nie poddawać się w szukaniu światła w życiu. Niesamowicie aktualny i z wciąż
uniwersalnym przekazem. Jednak co ciekawe, w moim życiu postać
Bobowskiej pojawiła się dużo wcześniej niż u Ani i to za sprawą innego
utworu. W 1994 roku, pracując nad drugim numerem czasopisma, a właściwie objętościowo - książki, WIR wydawanego przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie, usłyszałam od profesora Tomasza Szaroty
wskazówkę, bym zainteresowała się postacią Ireny. Jej historia młodej,
zaangażowanej politycznie dziewczyny, która ginie pod gilotyną idealnie
wpisywała się w ideę tamtego wydania zatytułowanego Poetki z ciemności / Dichterinnen aus dem Dunkel, w którym chcieliśmy zaprezentować
kobiecy wkład w kulturę, sztukę i historię trochę zagrabione przez męskie
postacie. Do drugiego numeru czasopisma WIR trafił ostatecznie wiersz
Ireny Bobowskiej pt. Ostatnie pozdrowienie. Kiedy kilka lat temu Ania trafiła na postać tej młodej bohaterki w Poznaniu, obie chyba poczułyśmy,
że to znak - sygnał, że potencjał uniwersalnych wartości, z którymi kojarzona jest przez nas postać Bobowskiej, należy wykorzystać.
Anna Burek: Czy zatem rok 2022 ma jakieś znaczenie dla opracowanego przez Was projektu? Dlaczego akurat teraz, we wrześniu,
szersze grono odbiorców dowie się o postaci Ireny Bobowskiej?
Ewa Maria Slaska: Tak, ma znaczenie. Irena Bobowska urodziła się
we wrześniu 1920 roku i została ścięta gilotyną 26 września 1942 roku miała wtedy 22 lata. Ta kombinacja liczb z powyższych dat dobrze wydawała się nam współgrać ze wrześniem 2022 roku. Dodatkowo wrzesień
to przecież miesiąc poświęcony pamięci o wojnie - zależało nam na tym,
by w tę narrację wojenną wpleść kobiecą perspektywę, oddać głos wcale
nie mniej przecież istotnej części społeczeństwa, którą ten temat dotyka
tak samo jak mężczyzn.
Anna Krenz: Tak, we mnie taka potrzeba wzrastała na przestrzeni
wielu lat, ale chyba ostatecznie coś we mnie pękło, kiedy długotrwała
debata na temat pomnika ofiar II wojny światowej, znienacka zakończyła
się prezentacją obszernego opracowania, przygotowanego przez bliżej
nieugruntowane, jeśli chodzi o kryteria doboru, grono ekspertów. Kiedy
nagle do wiadomości publicznej został oddany dokument właściwie informujący o poczynionych postanowieniach na temat miejsca, kształtu,
znaczenia tego pomnika, z wielu stron rozległy się głosy niezadowolenia - w tych ekspertyzach nie wzięto pod uwagę opinii społeczeństwa.
W tym samym czasie organizowałyśmy z Dziewuchami Berlin tutaj, na
miejscu akcje protestacyjne związane z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce, znów walcząc o to, by głos kobiet został usłyszany. Jednym
z miejsc, gdzie spotykałyśmy się, by demonstrować naszą obecność
w społeczeństwie był Pomnik Polskiego Żołnierza i Niemieckiego Antyfaszysty w Volkspark Friedrichshain, czyli znów - monument upamiętniający wydarzenia II wojny światowej tak, jakby dotyczyły tylko mężczyzn.
Ta cała atmosfera uciśnienia, frustracji, braku przestrzeni do prezentowania swoich poglądów i prowadzenia dyskusji na temat naszych praw
była chyba takim punktem zapalnym - zdecydowałam, że nie można już
dłużej czekać. Chciałam jak najszybciej zacząć zmieniać zastaną rzeczywistość - wprowadzić dzisiejsze kobiety do dyskusji, a kobiece postacie historyczne do narracji związanych z wojną, sztuką, przestrzenią
publiczną. Zaczęłyśmy od pozornie nieznaczącej zmiany nomenklatury
- przemianowałyśmy oficjalną nazwę pomnika na formę niewykluczającą,
nazwałyśmy go Pomnikiem Walczących o Naszą i Waszą Wolność. Żeby
nadać temu miejscu symboliczne znaczenie, jedno z wydarzeń związanych Ireną Bobowską zaplanowane zostało właśnie pod pomnikiem.
Anna Burek: Historyczna postać, niełatwy okres dziejowy, trauma
przeżyć wojennych, która po tylu latach ponownie staje się tak bardzo aktualnym tematem, a do tego - herstoria jako pojęcie dopiero
raczkujące w świadomości społeczeństwa - jak łączycie te wszystkie wątki w swoim wrześniowym projekcie?

Grafika stworzona przez Annę Krenz

Anna Krenz: Przede wszystkim z mojego doświadczenia wynika, że
większość form wyrazu czy przekazu z definicji trafia jednie do ograniczonego grona odbiorców - inna osoba weźmie udział w demonstracji, inna
- w debacie. Do innego odbiorcy trafi słowo czy muzyka, do kogoś innego
- obraz czy fotografia. Naszym celem było połączenie nie tylko wątków,
o których wspomniałaś, ale i form przekazu w całość, która pozwoli nam
dotrzeć do jak największego grona zainteresowanych. Dlatego zdecydowałyśmy się na symetryczną formę każdego z czterech spotkań - zaplanowane na kolejne czwartki miesiąca (1, 8, 15 i 22 września) składają się
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z czterech elementów: performatywnego czytania wierszy Bobowskiej,
debaty, koncertu, którym towarzyszy wystawa na temat życia Bobowskiej. Wieczory zaplanowane są wokół kategorii tematycznych, opartych
na biografii Bobowskiej: Ojczyzna, Wojna, Zniewolenie, Pamięć. Wydaje
się nam, że różnorodność to klucz do sukcesu - o tym przecież między innymi mówi też herstoria - o wprowadzeniu do opowiadanej przez
mężczyzn narracji, opowieści kobiet. Dlatego nasze debaty prowadzą
same kobiety, a wieczorne koncerty - dla równowagi - wykonują mężczyźni. Przyznajemy, że ta artystyczna forma przekazu, którą wdrażamy
w ramach projektowych działań, jest nam dużo bliższa niż organizowanie
oficjalnych przemówień z “gadającymi głowami”.
Ewa Maria Slaska: Mówiąc o artyzmie i naszych działaniach koncepcyjnych, jeśli chodzi o samo planowanie projektu, to muszę tutaj zaznaczyć, bo Ania pewnie się nie pochwali, że naszym ogromnym powodem
do dumy, wizytówką tego projektu, a także swego rodzaju statementem
samym w sobie jest grafika, którą wykorzystujemy do działań promocyjnych wrześniowych wydarzeń. Widząc tę twarz młodziutkiej dziewczyny
nie trzeba znać historii Ireny Bobowskiej, by utożsamić się z tym, co widać w jej oczach - smutkiem a zarazem nadzieją, pokorą a jednocześnie zwątpieniem. Ania, jako artystyczna dusza tego projektu, wykonała
grafikę na podstawie portretu Ireny Bobowskiej - poprzez wykorzystanie
kolorów (a są to - co za bieg okoliczności - kolory Ukrainy - niebieski i żółty!), odejście od sepii, uwspółcześnienie rysów twarzy naszej bohaterki,
udało się jej stworzyć uniwersalną postać kobiecą, dla której matrycą
owszem jest Bobowska, ale znaleźć się w niej potrafi prawdopodobnie
każda z nas. Jak ktoś się przyjrzy, to zobaczy w tym portrecie dziewczynę sprzed stu lat - dojrzy staromodny kołnierzyk, oblekany guziczek,
fryzurę nie do końca na modnego boba. Z drugiej jednak strony - to po
prostu portret młodej, ślicznej, dzielnej i zaangażowanej dziewczyny - te
uniwersalia nie wychodzą z mody.
Anna Burek: Czy oby na pewno? Mam wrażenie, że współczesnej
młodzieży może być trudno trudno zrozumieć, co takiego było na
tyle ważne dla Bobowskiej, by oddać za to życie. Już w kontekście
rozmów na temat wojny w Ukrainie słyszy się opinie, że to konﬂikt
o abstrakt - o ojczyznę, która dla wielu nie stanowi już aksjologicznego centrum.
Ewa Maria Slaska: Po pierwsze - Bobowska to dla nas symbol,
który ma nieść ze sobą informację: bądźcie dzielni, szukajcie własnej
tożsamości. To, co dla każdego pokolenia oznacza tożsamość, jest już
zupełnie inną kwestią - tutaj chodzi o sam trud włożony w proces po-

znawania samego siebie, odnalezienia się we współczesnych nam sytuacjach politycznych, geograficznych, ekonomicznych, a jednocześnie
o trud podjęcia tego tematu jako takiego. Portret Bobowskiej ma mówić
do młodych odbiorców: wiem, że nie pamiętacie, co to Solidarność, Jesień Narodów, Wiosna Ludów, wiecie natomiast doskonale, jak wrzucić
film na YouTube, dać follow na Instagramie czy znaleźć celebrytę na
TikToku, ale zastanówcie się na chwilę, wyobraźcie sobie, że z dnia na
dzień zamykają się nagle za wami drzwi więzienia, macie dwadzieścia
lat i kładziecie głowę pod gilotyną - za co? Za co, młody człowieku byłbyś
w stanie poświęcić swoje życie - to jest kolejne pytanie, które zadaje
postać Bobowskiej w naszym projekcie. Przyznaję, że ta bezpośredniość
mrozi krew w żyłach w obliczu aktualnych wydarzeń w Ukrainie. W najgorszych snach, nie przypuszczałybyśmy z Anią, kiedy planowałyśmy
projekt, że ponownie będziemy świadkami milionowej migracji wojennej,
ludobójstwa, codziennego dramatu tysięcy ludzi - i to przecież tak blisko
nas. Ta odległość geograficzna nadaje temu dramatowi również pewnej
bliskości emocjonalnej - gdyby zapytać młodych ludzi przed lutym 2022,
co jest dla nich ważne, odpowiedzieliby, że temat zmian klimatycznych,
walka z globalnym ociepleniem. Teraz wachlarz priorytetów na pewno
został wzbogacony o pomoc Ukrainie - to niebywałe, że historia po raz
kolejny się powtarza. Kolejne pokolenie doświadcza dramatu wojny. Kolejne pokolenie musi przewartościować swoje dotychczasowe życie i iść
za radą Ireny Bobowskiej: bądźcie dzielni, szukajcie własnej tożsamości.
Anna Krenz: Dla podsumowania i zamknięcia dyskusji w pewne ramy,
chciałabym też podzielić się reﬂeksją. Jestem akurat w Danii, gdzie prowadzę projekt z grupą młodych ludzi - rozmawiamy na temat ekologii,
promujemy energie odnawialne i zastanawiamy się, na ile jesteśmy
w stanie się poświęcić dla wyższych wartości. I okazuje się, że to wcale
nie jest tak, że młodzi nie potrafią się zaangażować, zatracić, dać porwać przez wyższe idee - potrafią. Jednak niesprawiedliwe byłoby od
nich oczekiwać, że serce zabije im mocniej do tego, co starsze pokolenia jedynie przekazują im jako skończoną formę, zamknięta historię.
Współczesna młodzież jest równie zaangażowana w ważne dla nich
sfery życia, ale tak, jak ona nie zawsze rozumie starsze pokolenie, tak
samo starsze pokolenie nie zawsze uznaje jej zainteresowania za ważne. To, co ich łączy, to chęć niesienia zmiany, partycypacji w tworzeniu
takiego świata, jaki w danym momencie wydaje się najlepszy z możliwych. I ta idea przyświecała także Irenie Bobowskiej. I takich odbiorców
mamy również nadzieję zachęcić do uczestniczenia we wrześniowych
wydarzeniach w ramach naszego projektu Brakująca część historii: Irena
Bobowska. Zapomniana Bohaterka.
Anna Burek
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Oferujemy szybkie terminy!

Rozmowa z adwokatem odbywa sie zawsze w jezyku polskim
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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

Kancelaria prawna Jhb.legal

KANCELARIA ADWOKACKA

Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym

Peter Kupisz

Rok założenia 2003

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

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

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

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

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

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

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

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

Moment, kiedy zaczynamy
coś nowego
Życie jest zbiegiem ważnych momentów. Najczęściej pamiętamy te, które
były mocno nacechowane emocjami pozytywnymi bądź negatywnymi, bez
znaczenia.
Pozostałe zdarzenia, te które na samym końcu wypełniają 80% naszej
egzystencji, szybko zapominamy. Jesteśmy bardzo mądrze skonstruowani.
Dziś jest bardzo ważny dla mnie czas, czas powrotu. Bardzo tęskniłam za pisaniem i wiem, że pomimo ogromnego braku, musiał nadejść
ten moment, kiedy będę na nowo gotowa. Życie, doświadczenia, historie
i to nie tylko nasze, nas zmieniają. Przez ostatnie 3 lata przeżyłam więcej,
niż przez 30 lat mojego życia. Powodów jest wiele, a te, które dotknęły
wszystkich to pandemia, wojna, kryzys ekonomiczny. Przyszłość niestety
nie pisze się nam optymistyczna. Czasami odnoszę wrażenie, że nastał
trudny czas, tak generalnie dla wszystkich. Jak w nim żyć? Dobrze żyć?
Odpowiedzi jest pewnie wiele i każda dobra. Znajdźmy je wspólnie, każdego miesiąca rozważając jakiś temat, który inspiruje otaczająca nas natura,
czas i wydarzenia.
Sierpień jest miesiącem odpoczynku, wakacji, urlopów, ale też zbiorów,
plonów i przygotowań do nowego roku szkolnego. Mieszanka ekscytacji,
leku i nostalgii. Te uczucia towarzyszą nam w momencie, kiedy podejmujemy decyzje o zaczęciu czegoś nowego. Nowy etap w życiu, nowa
praca, nowy rok edukacji, coś nieznanego… raczej pozytywnego, bo jeśli
podejmujemy decyzje, które mają wpłynąć na nasze życie, przeważnie
wybieramy te, które według nas są najlepsze. Stąd dawka lęku, bo nigdy
nie wiemy, czy dana zmiana będzie na dobre. Dopiero po pewnym czasie
możemy to ocenić. We Francji istnieje powiedzenie, że wiemy, od czego
odchodzimy, ale nie wiemy, do czego zmierzamy. I zawsze trzeba brać to
pod uwagę. To rzucenie się w niepewność wymaga od nas dużej dawki
nadziei i zaufania, że cokolwiek się stanie, damy sobie radę. Rano, zanim
wstanę z łóżka, lubię się pomodlić i oddać ten zaczynający się dzień Bogu.
Dodaje mi otuchy to przeświadczenie, że jest ktoś, kto będzie czuwał nade
mną i moją rodziną, mimo wszystko. Nie jest to amulet, który odstraszy
wszystkie problemy, myślę, że takowy nie istnieje. Musimy zaakceptować,
że w życiu są i będą kłopoty, obyśmy tylko mieli wystarczająco sił i zasobów, aby się nimi uporać.

Trzecim składnikiem tego jakże niesamowitego eliksiru emocji jest nostalgia. Tęsknota za tym, co znamy, z lekką nutką pragnienia przeżycia po
raz kolejny dobrych momentów z przeszłości. To uczucie napływa szczególnie obficie w chwili, kiedy jesteśmy smutni, zdemotywowani zaistniałą
sytuacją. Wiemy, że nie możemy cofnąć czasu i tęsknimy do pewnych
chwil, o których przypominamy sobie z nostalgią. Lubię to uczucie, nawet jeśli ono nic realnie nie zmienia w moim życiu, to odnoszę wrażenie,
że dodaje mi sił, by iść dalej, kontynuować. Często możemy przeżyć to
oglądając zdjęcia z przeszłości. Wracające wspomnienia kreują w nas ten
magiczny stan nostalgii. Radości z czegoś, co było. Koniec sierpnia jest
idealnym czasem wstępu w to uczucie, które rozkwita we wrześniu. I wydaje swoje owoce w październiku. Myślę, że wracanie do przeszłości od
czasu do czasu jest czymś cennym. Pozwala nam być wdzięcznym za to,
co przeżyliśmy. Spojrzeć z perspektywy i dojść do wniosku, że choćbyśmy
mieli nie wiadomo jakie problemy, zawsze można je jakoś rozwiązać.
Gdy podejmujemy decyzje, które wpływają na zmianę naszego obecnego życia, powinniśmy być w dobrej formie psychicznej, fizycznej a przede
wszystkim czuć tę wewnętrzną potrzebę, która da nam sygnał do działania. Najtrudniejszym etapem zmian jest rozczarowanie, jeśli takowe nadejdzie. Żal, że coś się porzuciło, gdy to co nowe nie jest satysfakcjonujące.
Jest to etap bardzo niebezpieczny, gdyż łatwo możemy w nim utknąć. Ruminacja nad przeszłością, ciężar żalu, może nas tak przygnieść, że wtedy
warto poprosić o pomoc specjalistę bądź kogoś bliskiego. Rozczarowanie jest trudne do przeżycia. Niestety jest też częścią życia. Nie możemy go uniknąć. Najważniejsze, by to uczucie porażki, popełnienia błędu
nie trwało zbyt długo i nie było obwiniające. Pamiętajmy słowa pisarki Kai
Platowskiej - “Zwycięzcą nie zawsze jest ten najlepszy, który
zdobywa główną nagrodę. Zwycięzcą może być człowiek,
który próbuje coś zmienić w sobie, swoim życiu i podejściu
do otaczającego świata, pomimo wszelkich trudności. Człowiek, który robi pojedyncze, powolne kroki, przekraczając
własne lęki i ograniczenia, podczas gdy inni bez trudu biegną.” Dlatego nie bądźmy zbyt surowi dla siebie. Uwielbiam ten rysunek,
który dołączam do artykułu. Spróbujmy tak się cieszyć z każdych naszych
dokonań, nawet tych, które w oczach innych nie są wygraną.
Niech lato, wakacje zainspirują nas i dadzą nowe pokłady sił do zmian,
które stoją przed nami. Pijmy ten magiczny eliksir lęku, ekscytacji i nostalgii z przyjemnością, bo “nic nie pozostaje takie samo. Jedyne, czego
można być w życiu pewnym, to zmiana” (Trudi Canavan).

Do lęku dołącza się również ekscytacja. Podniecenie, że rozpoczyna się coś nowego, nieznanego. Pamiętam, że jako mała dziewczynka
nigdy nie mogłam spać przed wyjazdem na wakacje bądź powrotem do
domu. Nigdy nie zapomnę mojej pierwszej nieprzespanej nocy, byłam
na wakacjach u przyjaciół rodziców w Niemczech. Po dwóch tygodniach
odkrywania życia upalnym latem w mieście i to jeszcze w obcym kraju,
miałam tylko jedno pragnienie, wrócić jak najszybciej do rodzinnej wioski
i wskoczyć do orzeźwiającego jeziora. To nieopisane uczucie wyczekiwania i ekscytacji nie pozwalało mi spać. A uczucie szczęścia z powrotu,
które pamiętam do dziś, dodawało mi tyle energii, że pomimo nieprzespanej nocy spędziłam cały dzień kąpiąc się w jeziorze. Ze smutkiem muszę
stwierdzić, że z wiekiem uczucie lęku zajmuje więcej miejsca niż to piękne
uczucie ekscytacji z tego co nadchodzi. Może już nie potrafię się cieszyć
ze zmian, które nadchodzą. A może po prostu z wiekiem nauczyłam się ich
bać. Wolę to, co znam.

KONTAKTY | 8 | KONTAKTY

Anna Maria Wladkowska

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

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

Matrymonialne / Towarzyskie

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

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

Szybkie terminy realizacji!

Tłumaczenia ekspresowe
Tłumacz
przysięgły
języka polskiego
dla sądów
i notariuszy
Berlina

Młody duchem, romantyczny człowiek,lat 60, 1,95 m, szczupły,
niepalący, chciałaby ponownie doświadczyć magii miłości. Która
kochająca polska Pani 50+, szczupła, niepaląca, też tęskni za tym
miłym winem? Jestem z Berlina, mówię i rozumiem trochę po polsku.
Jeśli wzbudziłem Twoje zainteresowanie, zadzwoń pod numer
+49 176 104 304 96 Może do później? Pozdrawiam gorąco, Christian
Przedsiębiorca 42 lata szuka kobiety od 20 do 44 lat.
Tel.: +48 696876719

Tel.: 030/24721362

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

Rochstrasse 9

10178 Berlin

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

„Czarodziejska góra”
Kontakty towarzysko- matrymonialne.

Tel. 0157 82 140 140
Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem.
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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
Lichterfelde
Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 Augustastraße 1
12203 Berlin
10829 Berlin

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

naszeplbiuro@onet.pl

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

ADRES KORESPONDENCYJNY
DLA FIRM

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

biuro@biuro-daniel.de

59-900 ZGORZELEC
ul. Lubańska 10e/8

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

71-424 SZCZECIN
Jerzego Janosika 17
+48 91 404 00 66
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18
69-100 SŁUBICE
ul.1 Maja 6
+48 95 737 75 35
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18

Steuerkanzlei

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

Księgowości,problemów podatkowych

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Robert Koszewski Dipl. Betriebswirt

Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,

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

Dr. Robert Jóźwiak
Steuerberater

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

• pełna pomoc podatkowo-księgowa

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

• doradztwo podatkowe w zakresie międzynaradowego
prawa podatkowego

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski

• obsługa polskich podmiotów gospodarczych
świadczących usługi na terenie Niemiec
• reprezentacja przed niemieckimi sądami finansowymi

Rabenstr.35, 13505 Berlin
Tel.: (+4930) 431 36 25
Fax: (+4930) 554 73 706
E-Mail: stb@jozwiak-berlin.com

Bürozeiten:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08.00 – 16.00 Uhr
08.00 – 16.00 Uhr
geschlossen
08.00 – 16.00 Uhr
08.00 – 16.00 Uhr

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

Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla firm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992

www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de
Mobil: 0177 80 99 014 • Facebook • WhatsApp
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

Sylwia Grunt-Funke

l

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

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

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

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

„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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WARTO WIEDZIEĆ?
– a jakże !

Zaufaj ekspertom
Gitarzysta rockowy zespołu „Blink 182” Tom DeLonge założył
w 2017 roku firmę o chwytliwej nazwie „To The Stars“, zajmującą się
rzekomym dostarczaniem nowoczesnych, dedykowanych rozwiązań
technologicznych dla wojska. W radzie nadzorczej znaleźli się nawet
byli oficerowie C.I.A. Stosunkowo niedawno „TTS“ ogłosiła, że jest
w posiadaniu meta metali, które bezpośrednio pochodzą z pojazdu kosmicznego obcej cywilizacji.
Kontrowersyjna firma zawiązała z armią amerykańską kontrakt na
pozyskanie i wdrożenie owych metali, wykorzystując ich ponadprzeciętne właściwości do aktywnego kamuﬂażu czołgów, czyniąc je po
prostu niewidzialnymi dla ludzkiego oka oraz przy tworzeniu napędu
opartego na strumieniu energii, aby stwierdzić ich zastosowania w innych pojazdach i statkach powietrznych. Firma „TTS“ opublikowała te
dane wraz z opisem produktu i jego możliwości różnorodnego zastosowania w swoim folderze reklamowym.
Kontrakt opiewał na sumę na 1 miliona dolarów wypłaconych
w dwóch transzach, 750.000 dolarów oraz pozostałej części kwoty.
Zadziwiający jest w tym wszystkim fakt, iż nikomu nawet do głowy nie
przyszło, aby sprawdzić kontrakt pod względem wiarygodności i uwierzytelnienia, bądź co bądź poważnego zamówienia i potwierdzić tym
samym obecność meta metali.
Tom DeLonge w oficjalnych wywiadach przyznawał, że miał w przeszłości kontakt z narkotykami. Z kolei jego firma nie miała i nie posiada
żadnych laboratoriów czy innych wysoko wyspecjalizowanych obiektów
badawczych, gdzie można by było testować i badać możliwości wspomnianych materiałów. Na jej liście płac próżno też szukać inżynierów
materiałowych czy metalurgów, którzy z racji opracowywanego projektu powinni być do dyspozycji wraz ze swoją wiedzą i doświadczeniem.
Podobno „TTS“ zamawia złożone analizy w innych ośrodkach badawczych, jednak na prośby udzielenia transparentnych informacji na temat
kontrahentów uparcie milczy.
Spiritus movens przeforsowania kontraktu i ominięcia wszelkich
stojących na drodze przepisów i regulacji był były oficer kontrwywiadu
C.I.A. i członek Departamentu Obrony USA Luis Elizondo. We wrzesniu 2017 „TTS“ zaczęła wypuszczać na rynek swoje akcje z łącznej
puli 50 mln dolarów, jednak nie odniosły one jakiegoś spektakularnego
sukcesu a zwiększyły kapitał spółki jedynie o około milion dolarów i to
dopiero po roku. W tym samym czasie spółka Toma DeLonge wykazała
37 mln dolarów strat, a pieniądze z deficytu zostały przelane na 12 kont
założycieli firmy.

zem wykonanym w technologii znanej jedynie metalurgom, służącego
do oczyszczania ołowiu. Próbki te zostały kilka lat później sprzedane za
30 tys. dolarów firmie … „To The Stars“.
Nie wszystko złoto, co się …
Obecna sytuacja geopolityczna na świecie zmusiła niemieckie banki
do zrewidowania swojej polityki kredytowej. W efekcie od 1 stycznia
2022 nie przyznaje się kredytów osobom na działalności gospodarczej
(dane za DSL Bank 05.2022) określając przedsiębiorców jako grupę
podwyższonego ryzyka zagrożonego niewypłacalnością, a pozostawia
się tę możliwość jedynie osobom pozostającym na zatrudnieniu.
Porównujemy dla klientów ok. 120 wyselekcjonowanych banków z terenu całych Niemiec, z którymi współpracujemy na preferencyjnych dla
klienta warunkach, jednak nawet one potwierdziły ta decyzje. Planowana data odstąpienia od tej wytycznej nie jest jeszcze znana. Z całą
pewnością, niezwłocznie i obszernie poinformujemy Państwa o tym
fakcie, jak tylko sytuacja ulegnie zmianie.
W zalewie reklam i ogłoszeń doradców i ubezpieczycieli nie zawsze
mamy czas lub udaje nam się znaleźć odpowiednią opcję dla siebie.
Jesteśmy przytłoczeni informacjami w nich zawartymi. Stąd też zawsze
warto zwrócić się do osoby z doświadczeniem o ocenę lub pomoc w doborze skrojonej pod nasze potrzeby oferty.
W swojej wieloletniej pracy spotykam się nader często z przypadkami, gdzie niewystarczająca podaż informacji na temat produktu lub
brak wzmianki o innych opcjach dogodnych dla klienta doprowadza do
nieporozumień lub nawet utraty czy odmowy świadczeń. Panuje też
wiele skrótowych, obiegowych i niesłusznych opinii odnośnie wielu produktów na rynku i najczęściej powielają je osoby, które z daną rzeczą
nie miały nigdy nic wspólnego. Dlatego informacji z określonej dziedziny należy zawsze szukać u źródła, a nie u jej ujścia, ponieważ po
drodze nikt nie wie, ile osób dodało owe wspomniane „swoje“ treści i na
ile zaburzyło jej prawdziwość.
Doradztwo Ubezpieczeniowe
i Konsulting Kredytowy
Bartosz Drajling
Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 • F: 030 92109905
M: consulting@dcberlin.biz

W 2020 roku podczas zebrania rady nadzorczej firmy, DeLonge
przedstawił nowego dyrektora rady, Chrisa Mizera. Nowo mianowany
dyrektor był osobą bardzo kreatywną i z dużym doświadczeniem w biznesie. Potrafi ł on założyć spółkę „Ifan Financial Inc“ przy czym w kręgach biznesowych i na różnych forach miał on stwierdzić, iż projektem
interesuje się Google, Apple oraz Facebook, co powinno zwiększyć
zainteresowanie potencjalnych inwestorów, albowiem Mizer miał już
przygotowany bardzo ładny i wizualnie dopracowany folder reklamowy.

NAUKA / PRACA

bindan

Zaskoczenie ludzką naiwnością przekonało go do stworzenia jeszcze kilku tego typu projektów. Jeden z nich, „Neutraceutical Division“
głosił, iż posiada technologię leczącą wiele poważnych chorób.
Chris Mizer był tak chciwy i zaślepiony sukcesem swoich postępowań, iż stworzył firmę, która opracowała lek na Covid-19, czym skupił
na sobie zainteresowanie władz i odpowiednich służb.
Chcąc zamknąć ten wątek, dodam jedynie, że kwestia meta metali
pojawiła się już w 1996 roku, kiedy znany badacz tajemnic Art Bell,
otrzymał tajemniczą kopertę wraz z dziwnymi próbkami metalu w środku. Odręczna notatka informowała o pozaziemskim pochodzeniu próbek, jednak po głębszym jej zbadaniu okazało się, iż jej pochodzenie
jest jak najbardziej ziemskie i jest to wielokrotny stop bizmutu z magne-

besser beschäftigt

Dla naszych klientów w Berlinie i okolicach poszukujemy
*Pracowników magazynu (m,k,i)
*Pracowników produkcji (m,k,i)
*Operatorów wózków widłowych z uprawnieniami (m.k.i)
*Komisjonerów (m.k.i)

Zapewniamy
*atrakcyjne wynagrodzenie
*możliwość wypłacania zaliczki
*prace w stabilnej firmie umożliwiającej rozwój i zdobycie cennego doświadczenia
*kontakt z biurem w języku polskim
*niemiecka umowa o pracę (również na polskim adresie zameldowania)
*wypłatę świadczenia urlopowego
*premie świąteczne
*darmowa odzież robocza
*opcja przejścia do klienta
Wymagania
*zakwaterowanie w Berlinie lub okolicy, bądź możliwość dojazdu
*gotowość do pracy w trybie zmianowym
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny
bindan GmbH
E-Mail
Fon/WhatsApp
Spandauer Damm 86
joanna.mrozek@bindan14059 Berlin
+49(0)162 284 7843
personal.de
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Hildegardstraße 14, 10715 Berlin

Tel.:0179 4745904
Tel.:0179 4382154
(w j. polskim)

Pilnie poszukujemy:
• kelnerki/kelnerów z dobrą znajomością j. niemieckiego.
• kucharzy/kucharki z podstawową znajomością j. niemieckiego.
• oraz do pracy na zmywaku.

WITAMY SERDECZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RC

Jeśli jesteś osobą z dobrym sercem, masz szacunek
do osób starszych, to skorzystaj z naszej oferty.
Czeka na Ciebie doświadczony i serdeczny Team.
Dołącz do naszej rodziny Alloheim-Berlin.

Zapraszamy do współpracy:
• OPIEKUNA / OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH. Wynagrodzenie
od 15,20 € brutto/godz (bez kwalifikacji)
• PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ. Wynagrodzenie 21,50 € brutto/godz

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:

OFERTY
PRACY

OPIEKUNA/OPIEKUNKI, PIELĘGNIARZY
PEDAGOGÓW, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
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

Oferujemy:
• Bardzo dobrze obsadzone dyżury
• Stały personel
• Dobre połączenie komunikacyjne
• Bezpieczne i stale miejsce pracy w rozwijającej sie branży
• Możliwość rozwijania kwalifikacji i awansu.
• Super atmosfera pracy
• Miesięcznie niespodzianka dla pracowników
• Dwie duże imprezy w roku tez organizujemy
• Bonusy za dyspozycyjność
• Pomożemy pokonać wszelkie bariery językowe i inne.
Czekamy na wiadomość od Ciebie!
Kontakt: Senioren-Residenz „ Märkisches Viertel“, 13439 Berlin
Senftenberger Ring 2a; Tel: 030/409994-0
Dyrektor Birgit Piesche

· 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 niemeickiego

PROSIMY O WYSŁANIE CV I LISTU MOTYWACYJNEGO
Poczta:
RC rehaconsult gGmbH
Wittestraße 30 J
13509 Berlin

Email:
job@rc-online.eu lub
monika.radke@rc-online.eu

W razie pytań proszę dzwonić:
Monika Radke (PL) Tel.: 030 4366 249 103

Kontakt w języku polskim: 030 409994-1516
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Mein Arbeitgeber mit Herz
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu
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Poszukujemy pracowników
Wir suchen Mitarbeiter
Maschinenführer Elektronikfertigung SMT (m/w/d)
(Deutschkenntnisse erwünscht)
Wir bieten:
Vollzeiteinstellung
Gute Bezahlung
Schichtzulage
Unbefristeten Vertrag
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann kontaktieren Sie uns:
personal@eolane.com

   
 
   ę
     
ż 

 
 


Wir sprechen: deutsch, polnisch, französisch und englisch

Poszukujemy pracowników
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!

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

POKOJÓWKA/POKOJOWY
SUPERVISOR
SPRZĄTANIE OTWARTYCH PRZESTRZENI (m/w/d)
OFERUJEMY:
• wynagrodzenie od 13€ do 14€ brutto/godz.
• niemiecką umowę na stałe
• prace w hotelach 4* i 5* w Berlinie, Blankenfelde-Mahlow,
Potsdamie oraz Bad Saarow
• osobiste szkolenia i nadzór
• dodatek 80% za niedziele i święta
• 30 dni urlopowych w roku
• możliwość awansu
• premia 500€ brutto za zwerbowanie nowego pracownika

Zapraszamy na rozmowę do naszego biura
w godz. od 8.00 do 15.00

Zeskanuj kod obok, gdzie znajdziesz
wszystkie inne oferty pracy na naszej
stronie internetowej.

Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Straße 132, 10407 Berlin

Kontakt w języku polskim:
Tel.: 0049 30 27 57 25 052, personal@kleine.berlin

Czekamy na Ciebie!

Polska szkoła
nauki jazdy,
poszukuje
polskojęzycznego
instruktora
z niemiecką licenją

Tel: 0157332 823 25
Email: info@fahrschule-wigo.de

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

Tel. 030/8916026 Kontakt Fr. Sieprath lub Fr. Höﬀner
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
Z kilkuletnim doświadczeniem szukam biur i praxis do sprzątania.
Tel.: 0152 56048366
Suche versierten Tischler für Möbelaufbau und Fliesenleger für Boden.
Whatsapp: 0178-5875724;rolli2008@yahoo.de
Szukamy miłej i rzetelnej pomocy do sprzątania u osób starszych,
od poniedziałku do piątku na Minijob lub Festeinstellung. Mile widziane
auto i podstawowa znajomość języka niemieckiego. Obszar: Lankwitz,
Zehlendorf, Steglitz, Mariendorf Prosimy o kontakt pod
nr. 0163 9804862 Milena Bajor

Polsko-niemieckie małżeństwo poszukuje:
sympatycznej i zorganizowanej osoby
do prowadzenia domu - sprzątanie, pranie,
układanie, zakupy oraz wsparcie w opiece
nad pieskiem – w wymiarze 20-30 godz/tyg.
Obowiązkowa znajomość jezyka niemieckiego.
Prawo jazdy mile widziane.
Praca bez zamieszkania.
Zainteresowane osoby prosze o kontakt:
Tel:0157/51044570
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Sibylle Bergemann. Fotografie 1966 – 2010
24.6. 2022 – 10.10.22
nie. Tutaj poznała fotografa Arno Fischer
(1927-2011), który stał się jej towarzyszem. Później zaczęła naukę w szkole
sztuk pięknych i stosowanych w Weissensee. Dołączyła do stymulującego kręgu artystów oraz studentów mody i architektury.
W latach 70-tych obcowanie z przyjaciółmi i koleżankami, takimi jak Brigitte Voigt,
Arno Fischer i Roger Melis wzmocniło jej
niezależną wizję fotografii.
Berlin

Sibylle Bergemann, Birgit, Berlin 1984 © Estate Sibylle Bergemann/OSTKREUZ. Courtesy Loock Galerie, Berlin

Miasto to przez wiele lat ją fascynowało. Zachwycały ją przeciwieństwa, subtelnie obdarowała je poetyckim pięknem.
W NRD pokazała np. kontrast zabytkowego gmachu sądu w trakcie rozbiórki
z nowoczesną szklaną fasadą „Haus des
Lehrers”. W zjednoczonych Niemczech
umieściła demontaż Pałacu Republiki,
dawniej kulturowy symbol NRD, na tle
neobarokowej katedry. Była obserwatorem. Fotografowała ludzi w mieście w ich
środowisku społecznym. Starała się bronić swojej artystycznej autonomii i jej oso-

Sibylle Bergemann (1941–2010) jest
jedną z najbardziej znanych fotografek
niemieckich. Podczas swojej kariery trwającej ponad cztery dekady, rozwijała swój
wybitny talent pokazując miasto, modę,
zajmując się fotografią portretową i reportażem. Miasto, kobiety, psy to stale powracające motywy jej prac. Na wystawie
w Berlinische Galerie widzimy ponad 200
fotografii, wśród nich 30, które nie były nigdzie publikowane.
Wystawa pokazuje dzieło życia Bergemann w kontekście jej życia osobistego
i jest podzielona na sześć części: „Niewidzialny obserwator”, „Berlin”, „Kobiety”,
„Moskwa, Paryż, Nowy Jork”, „Świat w ko-

Sibylle Bergemann, Das Denkmal, Gummlin, Usedom, Mai 1984 © Estate Sibylle Bergemann/OSTKREUZ.
Courtesy Loock Galerie, Berlin

lorze” i „Powrót do Berlina”. Stanowią one
tematyczny i w dużej mierze chronologiczny przewodnik po jej twórczości od 1966
do 2010 roku. Część pokazuje jej prace
obok fotografii Arno Fischera, Ute Mahlera, Rogera Melisa i Michaela Weidta.
Ukazane są jej bliskie związki z fotografami z jej kręgu w Berlinie Wschodnim, ale
także z kolegami za granicą.

Sibylle Bergemann, Maria Voigt, Berlin 1994 © Estate
Sibylle Bergemann/OSTKREUZ. Courtesy Loock Galerie, Berlin

bistego stylu, nie pasowała do wizji Partii,
a mimo to nie otrzymała zakazu publikacji.
Jej praca została doceniona i pokazana na
ważnych wystawach, takich jak wschodnioniemieckie „Porträtfotoschau” (1971,
1981, 1986) oraz 9. i 10. Wystawy sztuki
NRD (1982/83, 1987/88). W latach 70-tych
publikowała teksty i obrazy w czasopiśmie
„Fotografie”, organie Centralnej Komisji
Fotograficznej (ZKF). Tutaj, w 1973 roku,
Niewidzialny obserwator
opisała fotografię jako „zmysłowy stosunek do ludzi i ich relacji oraz do rzeczy”.
Sibylle Bergemann wiedziała już w wie- Wiele z jej zdjęć pojawiło się w bardziej
ku piętnastu lat, że chce zostać fotografką, niezależnych czasopismach, takich jak
ale w 1958 roku rozpoczęła przygotowa- „Das Magazin”, „Sonntag” i „Sybilla”.
nie do pracy urzędniczej. Pracowała jako
sekretarka w różnych firmach. W 1965
Jednym z wpływów, którym ulegała Berroku została zatrudniona przez ilustrowa- gemann była francuska fotografia z takiny miesięcznik „Das Magazin” w Berli- mi sławami jak Eugène Atget i Édouard
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Boubat. Artystka wielokrotnie starała się
w NRD, aby uzyskać wizę do Francji.
Swoją objazdową wystawą wraz z katalogiem „Rodzina człowieka” (1955, Nowy
Jork i Berlin), której kuratorem był Edward
Steichen, potwierdziła, że biorąc udział
w polityce kulturalnej, nie trzeba wyrzec
się indywidualizmu. Jej najbardziej znana seria zdjęć to „Pomnik” (1975–1986).
Stworzyła do niego niekonwencjonalną
oprawę wizualną. Przez jedenaście lat,
początkowo motywowana przyjaźnią,
a później na zlecenie Ministerstwa Kultury
NRD, odwiedzała rzeźbiarza Ludwiga Engelhardta (1924–2001) w jego pracowni na
Uznam. Była świadkiem ewolucji pomnika
stworzonego na Forum Marksa i Engelsa
w Berlinie. Po upadku Muru Berlińskiego,
unoszona przez dźwig postać Fryderyka Engelsa była często wykorzystywana
przez media do tego, aby ukazywać koniec NRD.
Kobiety

czeniu, żeby żyła! W 1993 roku wywiadzie
z byłą redaktorką „Sibylle” Dorotheą Melis
powiedziała: „Pogoda i światło są zawsze
ryzykiem, ale improwizacja często generuje nieoczekiwanie piękne zdjęcia.” Mimo
to jej serie zdjęć zawsze były przygotowane koncepcyjnie i tematycznie. Podczas
sesji Bergemann reżyserowała i ustawiała
swoje modele. W 2007 roku powiedziała:
„ (w przypadku zdjęć modowych) musisz
dokładnie wiedzieć, czego chcesz, i musisz to mówić ludziom naokoło.”
Nowe początki
Po zjednoczeniu Niemiec Bergemann
ponownie potwierdziła swoja autonomię.
W październiku 1990 razem z Haraldem
Hauswaldem, Ute Mahler, Wernerem Mahlerem, Jensem Rötzschem, Thomasem
Sandbergiem i Harfem Zimmermannem
zakłada OSTKREUZ, „agencję fotografów”. Ich celem było zachowanie niezależności w komercyjnych środowiskach
zachodnich. Wspierali siebie nawzajem
i dbali o ochronę swoich praw autorskich.
Od lat 90-tych Bergemann otrzymywała
zamówienia od „Zeit-Magazin”, „Stern”
i „The New York Times Magazine”, a od
1997 roku od „Geo”.

W twórczości Bergemann kluczowe znaczenie mają wizerunki kobiet. Często to
aktorki, artystki, pisarki i modelki. Czasami są zabawne i wyzywające, czasami po
prostu spokojne i dumne. Chciała „wnieść
rzeczywistość w zdjęcia” – oświadczyła
w 1994 roku. Ulotną teraźniejszość widać
W 1999 roku pojechała realizować reteż w jej fotografiach modowych. Nie inte- portaż dla „GEO” do Jemenu. To miało
resują ją zdjęcia studyjne, ona chciała, aby duży wpływ na jej pracę. Jej kariera rozmoda została utrwalona w naturalnym oto- wijała się, zdjęcia były teraz kolorowe.

Bergemann spędzała godziny w ciemni:
„Inaczej to nie są moje obrazy” (2007) –
mówiła. Jej podróże dla „Geo” do 2010 r.
obejmowały Ghanę, Mali, Portugalia i Senegal. W Dakarze w 2001 roku sfotografowała kolekcje senegalskiej projektantki
mody Oumou Sy. Przez ponad czterdzieści lat Bergemann podróżowała po świecie prawie zawsze mając przy sobie co
najmniej jeden aparat. Czy to moda, portret czy reportaż, czy sama dla siebie czy
na zlecenie – zawsze podążała za sobą
i swoim talentem.
Berlinische Galerie
Alte Jakobstraße 124 – 128
10969 Berlin
Godziny otwarcia:
Od środy do poniedziałku
10:00 – 18:00
we wtorki zamknięte
Bilety:
Normalny 10 Euro
Ulgowy 6 Euro
Do 18 roku życia wstęp bezpłatny.
Marta Janik

RZAWP - Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego

tuarze RZAWP odnajdujemy przeróżne
gatunki i style muzyczne, które potrafią zachwycić najbardziej wymagających odbiorców, tak starszych jak i młodszych.

Koncerty dla Naszej Polonii

Skład zespołu

w czasie II Rzeczpospolitej. Zespół ten
szeroko popularyzuje drogie każdemu sercu Polaka treści narodowe i chwałę oręża
polskiego w kraju i za granicą. Występami
o charakterze ojczyźnianym zespół realizuje założenie samego Marszałka Józefa Piłsudskiego o utworzeniu sceny żołnierskiej,
na której „powinno się grać głównie sztuki
optymistyczne i radosne, które dają ludziom
wiarę i nadzieję”...

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Realizuje on dość spory wachlarz zadań
widowiskowo-muzycznych mających na
celu kształtowanie postaw patriotycznych, edukacyjnych i wychowawczych,
szczególnie u naszych młodych pokoleń
oraz Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju.
Programy artystyczne

W skład zespołu wchodzą: soliści, chór,
balet, orkiestra symfoniczna i orkiestra koncertowa. W tej chwili zatrudnionych jest ponad 150 artystów: piosenkarzy, śpiewaków,
muzyków, tancerzy i artystów chóralnych.
Wyjątkowym znakiem rozpoznawczym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego są różne stylizacje i kostiumy sceniczne. Warto jest podkreślić, iż
stanowią one wierne kopie umundurowania
historycznego polskiego żołnierza, począwPonad 100 lat tradycji
Głównym nurtem działalności artystycznej szy od czasów Mieszka I oraz „skrzydlatej”
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego husarii Jana III Sobieskiego, aż do czasów
RZAWP wieńczy ponad 100-letnią tra- Wojska Polskiego, jest prezentowanie wido- nam współczesnych.
dycję grup teatralno-estradowych, działa- wiskowych programów okolicznościowych
jących przy Domach Żołnierza Polskiego w formie wspaniałych koncertów. W reper- Koncerty po całym świecie
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego cieszy się ogromnym uznaniem, zarówno w kraju jak i za granicą. Ma
on na swym koncie wiele wyjazdów koncertowych do Niemiec, Francji, Belgii, Holandii,
Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Szwecji,
Danii, Słowacji, Czech, Korei Południowej,
Chin, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Występował on także przed polskim papieżem,
na specjalnej audiencji mającej miejsce
w 1994 roku. Wszystkie jego występy są gorąco aplauzowane przez licznie zgromadzoną publiczność, zachwyconą maestrią wykonawców trudnych muzycznych widowisk.
Redakcja „Kontaktów”, miała zaszczyt
być uczestnikiem jednego z takich występów RZAWP w kościele parafialnym w mazowieckich Sadach Kolonii.
Ewa Michałowska-Walkiewicz
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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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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

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg

Brunnenstr.118, 13355 Berlin
U-Bahn 8 Voltastraße

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

Dr. Mazhigov Pestalozzistr. 38 • 10627 Berlin

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

Tel. +49 303133545
Zapraszamy bez terminu, bez czekania

stomatolog i lekarz medycyny

Margareta Śliwiński

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
dzieci, młodzieży i dorosłych

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna

Master of Science Kieferorthopädie

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau
822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de

Dr. med. Beata Bylinski

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

LOGOPEDA
Magdalena Mayer

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

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

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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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

Gimnastyka
(też wg Bobath, PNF)
Fizykoterapia

FIZJOTERAPIA

Terapia Manualna
Fizjoterapia
uroginekologiczna
Drenaż limfatyczny
Masaże

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

Terapia stawu
skroniowo-żuchwowego
Godz otwarcia:
Pon - czw: 8:00 - 18:30
Pt: 8:00 - 13:00

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

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

Gabinet Psychoterapii w j. polskim

Dypl.-Psycholog Edyta Stahl
Tel. 0170 8759664

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

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
Gronskiy Wladimir
Uzdrawiam choroby:
Układu nerwowego = 6 - 9 zabiegów
Ginekolo-urologiczny = 5 - 15 zabiegów
Onkologinczy = 20 – 45 zabiegów.
Gwarancja.

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada
Mimo, że pracowałam przez ostatnie 12 lat, to nie sa one włączone do lat składkowych. Chodzi o pracę na tzw. „Basis”. Pytałam
teraz moich byłych pracodawców, w pierwszym wypadku organizacji religijnej, w drugim lekarza , czy nie możnaby wyrównać tego
braku za ubiegłe lata, ale otrzymałam odpowiedź odmowną,, bo to
jest już niemożliwe?
Ponieważ każdy podejmujący pracę w trybie mini – job może uzgodnić przed rozpoczęciem zatrudnienia ze swoim pracodawcą, że do jego
warunków płacowych należy obok płacy głównej także regulowanie składek rentowych, co w tym wypadku nie zostało uzgodnione, wobec tego
pracodawca nie jest zobowiązany uregulować wyrównanie rzeczonych
składek wstecz. Oczywiście zaszłaby taka możliwość, gdyby pracodawca uczynił to dobrowolnie, co jednakże jest mało realne.
Jak widać, przepisy w tym zakresie wychodzą z założenia powszechnego stanu znajomości regulacji prawnych w tym temacie.
Moja żona pracowała w prywatnej restauracji w Polsce i te lata nie
zostały jej uznane. Czy wystarczyłby dowód z tzw. „amerykanki”,
w której były zaksięgowane składki?
Niestety, nie jest to wystarczający dowód na uiszczenie składek. W wypadku danych w tym zakresie w systemie księgowości chodzi jedynie
o samo zaksięgowanie odliczenia składki, natomiast nie jest to dowód
na przelew, czy też dokonanie ich wpłat. Takim dowodem jest jedynie potwierdzony przelew bankowy wzgl. ówcześnie powszechnie stosowany
system kwitów pocztowych wpłaty na konto ZUS, również z widocznym
potwierdzeniem pieczęcią urzędu.

Tel.: 0049 151 232 750 47
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Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00

ZDROWIE

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

FELIETON
Przeczytałam latem kilka książek. Nie, żeby było
to jedno z moich dziwacznych postanowień. Po prostu zdarzało mi się leżeć pod drzewem, pić kawę
w kawiarni, przemierzać małe odległości długimi
godzinami na bilecie za 9 euro. Początkowo słuchałam ulubionych podcastów, ale szybko okazało
się, że bezprzewodowe słuchawki nie są rozpoznawane przez samotne, chętne do rozmów, wystraszone podróżniczki
jako wystarczający powód do pozostawienia współpasażerek w spokoju.
Książka już owszem. Szczególnie gruba, z materiałową okładką, najlepiej ze złoconymi literami na grzbiecie. Tak niestety wygląda z naszego
zbioru jedynie Biblia i jakaś publikacja o sekcie kobiet uprawiających
miłość z drzewami zakupiona przez mojego męża.
Brałam więc na te wypady książki różne, z mało atrakcyjnymi okładkami - na ogół lekkie - w swej treści i gramaturze. Takie książki pochłania
się dla przyjemności i z poczuciem, że wystarczająco dobrze zagospodarowało się czas i czegoś może nawet nauczyło. Przeczytałam więc
kilogramy kryminałów (jak ukryć ciało, pozbyć się narzędzia zbrodni,
podejrzewać o zbrodnie najbliższą ofierze osobę) reportaże o: polskim
pogotowiu (dlaczego nie chorować i sumie również nie pracować w Polsce), polskiej betonozie (dlaczego nie mieszkać w Polsce w małym miasteczku) i stanie zdrowia psychicznego Polaków (dlaczego mieszkanie
w Polsce może być szkodliwe dla naszego zdrowia). Przeczytałam również TE dwie książki, ponoć z nurtu feministycznego, ale jakby nie do
końca, bo czy próba spojrzenia na rzeczywistość z kobiecego punktu widzenia już wystarczy, by dumnie krzyczeć: feminizm? Nie sądzę. A może
i tak. Tym bardziej byłoby to smutne. Idzie jesień, pora na smutki idealna,
więc jeśli żyjecie Państwo jeszcze radosnymi wspomnieniami lata, to ja
Państwa w te ponurzaste, szarobure nastroje chętnie wprowadzę - nie
ma za co.
O tym, dlaczego przerwa w teatrze jest dla mężczyzna świetna okazją
do wypicia kieliszka wina lub przekąszenia precla, a dla kobiet oznacza
prezentowanie swoich eleganckich kreacji w podziemiach prowadzących do toalet - decydują nadal w głównej mierze architekci płci męskiej,
którzy projektują publiczne toalety, nie zakładając różnic fizjologicznych
i wynikających z nich potrzeb przedstawicieli płci męskiej i żeńskiej,
a jednocześnie jednak zakładając, że kącik dla niemowlaka może znajdować się jedynie koło kabin przeznaczonych dla pań. O tym, czy samochód wypuszczony do produkcji spełnia normy bezpieczeństwa, czyli
posiada poduszki powietrzne na dobrej wysokości, regulowane pasy
oraz przystosowane do wygodnego kierowania pojazdem siedzenia,
decydują testy prowadzone na manekinach o rozmiarach typowych dla
przeciętnego człowieka. W praktyce oznacza to lalkę o wysokości 177
cm i wadze 76 kilogramów - wymiarach typowych dla mediany wyliczonej dla mężczyzny. Średnia (chodzi o przeciętną, a nie przeciętność)
kobieta, szczególnie chcąca spełniać wymogi kulturowych (tylko pytanie
poboczne: kto stoi za dotychczasową kulturą?) oczekiwań co do swojej
wąskiej talii i krągłego zadeczka, jest znacznie mniejszych rozmiarów oznacza to, że każdy wypadek samochodowy z jej udziałem jest o 17%
bardziej naznaczony ryzykiem śmierci pasażerki niż u mężczyzny.

Pozostając w temacie delikatnie zawiązanym w poprzednim zdaniu - społecznych oczekiwań - uprzejmie donoszę, że to kobiety siedem razy częściej zmuszone są (pytanie: przez kogo?) do przejścia
na niepełny wymiar pracy (zarobkowej, to znaczy płatnej, to znaczy tej
wykonywanej poza domem - nie gotowanie, nie zakupy, nie sprzątanie, nie zarządzanie głową rodziny), by zająć się najpierw opieką nad
dziećmi, a wkrótce potem nad osobami starszymi gromadzonymi wokół
ogniska domowego - rodzicami, dziadkami, ciotkami. Powoduje to pomniejszenie wymiaru pracy o 41% - prawie połowa mniej pieniędzy, ale
i świadczeń socjalnych związanych z pracą na pełen wymiar trafia więc
do żeńskich opiekunek. Jednocześnie odwołując się do przytaczanego
często powodu takiej sytuacji - nieubłaganie upartej biologii i odmiennych funkcji (a co za tym idzie - możliwości) prokreacyjnych mężczyzn
i kobiet - ciało i gospodarka hormonalna kobiet uznawane są w większości badań nad lekami za zbyt skomplikowane i charakteryzujące się
zbyt wieloma zmiennymi, by posłużyć za skuteczny model do testów.
W konsekwencji medykamenty (nawet przeciwbólowe) opracowywane
i badane są cześciej na grupie testowej składającej się jedynie z mężczyzn. Skutki uboczne widniejące zatem na ulotkach to w większości te
zaobserwowane jedynie u nich, jak wpłyną na kobiety? Nie wiadomo.
Przeczytałam w życiu wiele książek. Musiałam przebrnąć przez
W poszukiwaniu straconego czasu Prousta i Czarodziejską górę Manna, nieszczęsne Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. Biblię, i jej Nowy Testament pisany przez mężczyzn też przetrawiłam. I choć rwałam sobie
włosy z głowy nad tymi lekturami, klnąc pod nosem, żadna z tych męskich opowieści nie wywołała we mnie takiego gniewu jak książki dwóch
kobiet: Caroline Criado Perez i Angeli Saini. Publikacje, które udowadniają, że najbardziej wyszukana fikcja czy indywidualna interpretacja
światowych wydarzeń nie równa się pod kątem zgrozy do faktycznej
sytuacji na świecie. Czy zaliczyłabym je do nurtu feministycznego? Raczej nie - bo zauważanie (coraz powszechniej rozpoznawanych) faktów
powinno być umiejętnością każdego myślącego człowieka, niezależnie
od jego indywidualnych przekonań czy preferencji. Mogłabym założyć,
że wszyscy powinniśmy być feministami, ale nie oszukujmy się - świat
nadal pełen jest osób, którym nie przeszkadzają jego nierówności. Dla
mnie TE książki to świetne przykłady herstorii - historii opowiadanej
z perspektywy kobiet. Przedstawiania tego, co nas otacza, z punktu
widzenia grupy, która choć tworzy połowę żyjącego na świecie społeczeństwa, nie jest dopuszczana do głosu w uniwersalnych dyskusjach
na temat uniwersaliów. Bo one, jak się okazuje, należą do mężczyzn.
Herstoria należy do kobiet.
* O setce innych smutnych przykładów na to, jak nasz uniwersalny
i coraz bardziej inkluzywny świat skrojony jest jednak pod mężczyzn
przeczytacie Państwo więcej w książkach Niewidoczne kobiety. Jak
dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn (Caroline Criado Perez) oraz
Gorsze. Jak nauka pomyliła się co do kobiet (Angeli Saini). 30 września
obchodzony jest w Polsce Dzień Chłopaka - to dobra wymówka, by
sprezentować sobie/ naszym bliskim którąś z tych publikacji i spróbować spojrzeć na świat z innej - kobiecej - perspektywy.
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Anna Burek

USŁUGI / INNE
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

03027497001, 0171 9074101 , 0173 6865350

zrozumieć

towarzyszyć

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

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

niedrogo

godnie

stylowo

REMONTY MIESZKAŃ

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

REMONTY MIESZKAŃ

Telewizja przez internet

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

Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

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

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań (wyceny gratis)

Tel. 0176 36322659, 030 91566003
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Jedyna taka w Berlinie!!!



   
        
     



    
    

     
 

REMONTY

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

MIESZKAŃ
20 Lat w fachu!
Nummer:

0176/80763734

   
 
     

NIERUCHOMOŚCI
Szukam mieszkania jedno pokojowego w Berlinie. Tel.: 0152 32152392
Mieszkanie 1 pokojowe 28m² S-Bahn Tempelhof, częściowo
umeblowane, lodówka, pralka, kuchnia, toaleta na piętrze, wynajmę
pracującej Pani. Tel.: 0176 43669331
Wynajmę mieszkanie lub pokoje w dzielnicy Weissensee.
Tel.: 0152 55762984
Dom Przytoczna, woj. Lubuskie. Powierzchnia użytkowa 316m², parter
4 pokoje, otwarta kuchnia 20m², piętro 3 pokoje, 2 łazienki. Dom
wolnostojący o powierzchni 3750m². Piękna okolica, jeziora i lasy.
Cena 1.198000. Tel.: 015208632352

 
        
  

BUDOWY DOMÓW MUROWANYCH
BUDOWY DOMÓW DREWNIANYCH

USŁUGI BUDOWLANE
Tadeusz Krzysiak

 
   
   
   
    

       

WSZELKIE POKRYCIA DACHOWE
OCIEPLENIA BUDYNKÓW
USŁUGI TRANSPORTOWE
www.tedy.com.pl
tedy32@o2.pl

( +48 608 729 122

•

+49 160-3089338

34-723 Sieniawa 183
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 19a/18
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Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD.
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji.
Tel.: 0174 4973921

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, Jakość HD,
wystarczy Smart TV i internet. Pomoc przy komputerach i drukarkach
oraz internecie. Tel.: 0152 11474611.

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

Usługi transportowe - Przeprowadzki, - przewóz mebli oraz montaż,
- oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR, - rzetelnie,
solidnie i szybko. Tel.: 0152 19264461

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

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

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

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

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

Ozonowanie, samochodów, pomieszczeń mieszkalnych biur itp.
Ozonowanie (usuwa przykry zapach, niszczy roztocza, wirusy )
Tel.: 030 91566003 lub 0176 36322659

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

Oferujemy profesjonalne usługi czyszczenia wykładzin i mebli
tapicerowanych, skórzane sofy, kanapy, fotele, pranie mobilne
dywanów. Darmowy dojazd w Berlinie. Wycena zdjęcie.
Tel.: 0162 9620833

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

Reﬂeksologia terapeutyczna stóp, harmonizacja ciała na linii
kręgosłupa, oczyszczanie i relaksacja ciała holistycznie.
Tel. kontaktowy 0152 11415514, U- Bahn Bülowstraße.

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

Salon Alex strzyżenie i pielęgnacji psów oraz kotów. Kąpiel,
wyczesywanie, strzyżenie, czyszczenie uszu i obcinanie pazurków.
Możliwy dojazd za dodatkową dopłatą. Aleksandra kontakt
+4917622920235, 10553 Moabit

Reﬂeksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne
i relaksacyjne. Tel.: 0163 7882447
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
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
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
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. Kom.: 0177 5642472

XXV BERLIŃSKI INFORMATOR
POLONIJNY 2023
UWAGA:
Nowy Informator
Polonijny
w opracowaniu

Zgłoszenia
przyjmujemy
do 20 października 2022
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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

ZULASSUNGS - UND VERSICHERUNGSSERVICE
Heimstr. 13, 10965 Berlin

Tel.: 030 - 785 42 04 • Fax: 030 - 627 36 553
Funk: 0172 - 38 30 142

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

0049 176 471 923 57

TOM EK
transport&przeprowadzki

0176 83392933

Przeprowadzki – transport „ Piotrek „

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

- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń i piwnic
- wywóz rzeczy na BSR
Tel.: 0152 17271079 lub 030 96596915

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

samochodów

jednośladów

campingów, ciężarówek

łodzi oraz jachtów

bezpłatne porady

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

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

e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

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

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

Uśmiechnij się!!

0172 / 978 68 15

Do Ecików na Świąteczny obiad miał przyjść narzeczony córki.
Spodziewano się, że poprosi o jej rękę. Żona Ecika instruuje go
na tę okoliczność:
- …I pamiętaj, gdy już powie, że chciałby się z nią ożenić, to nie
wołaj: ”Och! Wybawco!!!” Nie klękaj przed nim i nie całuj go po rękach…
- Dziadku – pyta wnuczek – czy spełniły się jakieś twoje marzenia z dzieciństwa?
- Tylko jedno; gdy byłem w twoim wieku i gdy tata targał mnie za
karę za włosy, chciałem być łysy…
Podczas jednej z nawiedzających nas coraz częściej wichur
starsza kobieta przytrzymywała oburącz kapelusz tak, żeby wiatr
nie zwiał go z jej głowy. Wówczas podszedł do niej elegancki młody mężczyzna i z delikatną dyskrecją rzekł: - Przepraszam, nie
chcę być niegrzeczny, ale czy pani wie ze wiatr podnosi Pani sukienkę do góry?
- Tak, wiem, ale ja potrzebuję obu rąk by trzymać kapelusz.
- Ale czy pani wie o tym, że nie ma pani na sobie majtek i wiatr
odsłania intymne części Pani ciała?
Kobieta spojrzała na niego potem na spódnicę i stwierdziła:
- Młody człowieku, wszystko, co pan zobaczył za sprawą wiatru
ma już blisko 80 lat. A kapelusz kupiłam dopiero dzisiaj…

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

Kiedyś w wojsku były ćwiczenia z maskami przeciwgazowymi.
Padały kolejno komendy:
- Maski włóż!!! Maski zdejm!!!
Nagle dowodzący spojrzał na jednego z żołnierzy wrzasnął:
- Ogłuchliście szeregowy?! Była komenda: „Maski zdejm!”
Dlaczego swojej nie zdjęliście?!
- Melduję, że zdjąłem, tylko, że ja mam taką twarz! Od urodzenia…
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Lecsó lub leczo, węgierski specjał

pryki. Kiełbasa powinna być lekko tłusta
o średniej fakturze np. śląska, toruńska.

Jak Polska długa i szeroka w każdym regionie są różne odmiany pseudo „lecza”.
Polskie gospodynie dodają do tego dania pieczarki, cukinię, kabaczki, wszelkie
inne warzywa, które wpadną w rękę, bo obrodziły tego roku obficie.

To prawda, że papryka i pomidory są
warzywami Nowego Świata, ale leczo jest
uważane za danie całkowicie węgierskie.
Podobnie jak wiele węgierskich przepisów, Lecsó, które często tłumaczy się jako
węgierskie ratatouille, może być po prostu przyrządzone w domu lub w bardziej
wyrafinowanych wersjach przez szefów
kuchni w restauracjach. Ponieważ jest to
wszechstronne danie, dobrze komponuje
się z różnymi rodzajami win. Dobór win do
sposobów podania lecza to następny temat rzeka, więc pozostanę przy propozycji
czerwonego wytrawnego węgierskiego.
Składniki
• 100 gramów tłustego boczku, posiekanego (lub 4 łyżki oleju)
• 2 średnie cebule, drobno posiekane
• 2 łyżki słodkiej papryki czerwonej
• 1 kilogram słodkiej papryki żółtej, wydrążonej, pokrojonej
• 500 gram grubo pokrojonych pomidorów
• Sól, pieprz dla smaku

Niektóre panie robią z tego rozgotowaną
mamałygę, inne starają się, aby warzywa
zachowały chrupkość i rozpoznawalność.
Te wszystkie wysiłki kulinarne możemy
nazwać jednym słowem, ratatouille (ratatuj), czyli paprykarz warzywny. Jest to danie typowe dla kuchni francuskiej. W każdej kuchni eksperymentowanie i własna
inicjatywa są mile widziane, tylko nazewnictwo czasem śmieszy i wprawia w konsternację.
Ale bez względu na to, co przygotujemy, każda potrawa powinna mieć swoją
fakturę, atrakcyjny wygląd, pełen bukiet
smaków i nigdy nie może przypominać
rozwodnionej papki.
Lecsó to wybitnie węgierskie danie
składające się ze słodkiej żółtej podłużnej
papryki, cebuli, pomidorów i czerwonej
papryki mielonej, które są duszone razem
w odrobinie tłuszczu z wędzonego bekonu
(lub oleju). Jak twierdzi znawca kuchni cesarsko-węgierskiej słynny krytyk kulinarny Robert Makłowicz, najlepiej smakuje

z dojrzałych pomidorów i papryki, które
można znaleźć w handlu późnym latem
lub wczesną jesienią. Lecsó jest tak bardzo ukochaną częścią węgierskiego kanonu kulinarnego, że słowo to można często
usłyszeć jako czasownik w języku węgierskim. Podsumowując wszelkie kompozycje odbiegające od węgierskiej tradycji:
czasem to nie jest leczo tylko paprykarz
warzywny lub ratatouille.
Przygotowując leczo, warzywa w większości gotujemy we własnych sokach, aż
staną się miękkie, słodkie i lekko uwędzone. To proste danie, które jest bardziej
proporcją niż przepisem, a preferowany
stosunek pomidorów do papryki wynosi
zwykle 1:2 (wagowo). Przy tak niewielu
składnikach leczo naprawdę czerpie wiele korzyści z używania najwyższej jakości
papryki, pomidorów i boczku lub kiełbasy,
jakie można znaleźć w trakcie zakupów.
Użyj zatem jasnożółtych słodkich papryczek bananowych, które są typowe na
Węgrzech, jeśli tylko możesz je znaleźć.
Jeśli zechcesz zrobić leczo zimą, możesz użyć pomidorów w puszkach, ale
wynik już będzie zupełnie inny. Jednym
z powodów, dla którego Węgrzy przygotowują latem leczo w słoikach w tak dużych
ilościach, jest używanie go do gotowania
zimą. Być może znasz kogoś po prostu,
kto w lecie pomyślał z wyprzedzeniem
i przygotował wystarczająco dużo wekowanego leczo, aby przetrwać zimę. Nie
zaniedbuj tej znajomości! Być może skorzystasz z jego przetworów.
Lecsó można spożywać samodzielnie
(wystarczy kawałek dobrego chleba, aby
posmakować wspaniałości sosu). Albo
z jajecznicą (na śniadanie), podawane (na
obiad), obok makaronu i wiejskiego sera
(w daniu zwanym túrós csúsza) lub jako
dodatek do pieczonego schabu. Można
również przygotować bardziej obfitą wersję leczo, dodając podsmażoną kiełbasę
(w plasterkach) tuż przed dodaniem pa-
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Papryki obrać, pokroić w krążki, pomidory pokroić według uznania (obrane ze skóry). Boczek pokroić na małe kawałki i podsmażyć na małym ogniu. Gdy zrobi się
szklisty, dodać pokrojoną na małe kawałki cebulę i smażyć do jej zeszklenia. Nie
pozwól, aby płomień był zbyt wysoki, bo
wtedy cebula się spali a sok straci słodycz
i smak. Jeśli dodajemy kiełbasę w plasterkach, warto ją wcześnie podsmażyć.
Dodać pokrojoną paprykę, zamieszać.
Gdy papryka zmięknie, dodać pomidory,
a następnie doprawić papryką czerwoną,
solą i pieprzem. Warto od czasu do czasu
przemieszać i ewentualnie dodać odrobinę wody, aby umożliwić dalsze duszenie
się potrawy. Kontynuujemy gotowanie na
małym ogniu jeszcze przez dłuższą chwilę, aby smaki się połączyły i składniki uzyskały tę samą temperaturę. Leczo podajemy gorące najczęściej z dobrym chlebem,
można podać z jajecznicą na śniadanie,
z pieczonym mięsem na obiad.
Bogusław Sypień

SPORT

Nadzieje na Paryż
Polacy na sierpniowych Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce rozgrywanych w Monachium zaprezentowali się naprawdę znakomicie.
Nasi reprezentanci uplasowali się na szóstym miejscu w klasyfikacji
medalowej, zdobywając czternaście miejsc na podium.

Adrianna Sułek wychowała się bez
ojca i zwyczajowo swoje medale dedykuje zmarłemu na nowotwór trenerowi
Wiesławowi Czapiewskiemu, który był
dla niej niezwykle ważną postacią i mentorem. Srebro ME dodatkowo poświęciła
swojej mamie, która obecnie toczy walkę
z podobną chorobą. Sofia również wychowała się bez taty. Mimo to nie odcina się
od swoich marokańskich korzeni i chętnie
trenuje w tym kraju. Dziś obie zawodniczki
wzajemnie się motywują i podczas Igrzysk
w Paryżu pragną zawalczyć o najwyższe laury.
Warto pamiętać

https://pasja.azs.pl/fantastyczne-sztafety-na-zakonczenie-mistrzostw-europy/

Młociarze podzieleni
Panie wywalczyły w sumie dwanaście medali, w klasyfikacji kobiet zajmując czwartą
lokatę. Mężczyźni dodali dwa krążki —
złoto Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem i brąz sztafety 4 × 100, która ustanowiła nowy rekord Polski w tej konkurencji.

nie wiedziałam, co się dzieje. Powoli to już
do mnie dociera, ale muszę ochłonąć.” mówiła Pia, która swoje sukcesy świętując
w... McDonaldzie, jedynym miejscu otwartym po zakończeniu zmagań i konferencji prasowych.
Dwa medale wywalczyła również Natalia Kaczmarek, a aż trzykrotnie na podium
stawała Anna Kiełbasińska, która równie
niespodziewanie co Skrzyszowska, zasiliła
skład sprinterskiej sztafety. Decyzja trenera Jacka Lewandowskiego, dobierającego
skład polskich biegaczek, była obarczona
wielkim ryzykiem, ale jak widać, czasem
warto sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania.

Polscy młociarze przyzwyczaili nas do
dominacji w swojej dyscyplinie. Tym razem
jednak Paweł Fajdek, niedawny mistrz
świata z Eugene, zajął czwarte miejsce,
a burzę wywołał jego wywiad, w którym
nazwał imprezę w Monachium „zawodami na siłę” i „zapychaniem dziury po MŚ”.
Nowicki, choć odciął się od słów kolegi, to
sam nieomal nie wystąpił. Zawody mogły
Przyjaciółki z medalami
zostać przełożone z powodu burzy i kolidowałyby z koncertem tenora Bocelliego,
Ada Sułek i Sofia Ennaoui przypadkowo
na który od trzech lat wybiera się nasz trafiły do jednego lokum podczas zgrupomistrz. Na szczęście dla kibiców, mocny wania kadry w Seatlle. Pomiędzy zawoddeszcz ominął Monachium.
niczkami od razu „kliknęło” i zostały dobrymi przyjaciółkami. „W naszym pokoju
Sensację sprawili panowie ze sztafety jest dużo dobrej energii. Napędzamy się.”
4 × 100, którzy pobili ustanowiony dziesięć - mówiła w wywiadzie Ennaoui. Współlolat wcześniej rekord Polski i wdarli się na katorki zapewniły Polsce srebro i brąz podostatni stopień podium.
czas minionych ME.
Na dobre tory
Doskonale pamiętamy kłótnie i problemy kobiecej sztafety 4 × 400 podczas
niedawnych MŚ. Tym razem nasze reprezentantki w dobrym stylu i bez niesnasek wybiegały srebro. Ten sam rezultat
uzyskały dziewczyny ze sztafety 4 × 100
z charyzmatyczną Ewą Swobodą, indywidualnie czwartą sprinterką Europy. Dość
niespodziewanie nasz zespół wsparła
21-letnia Pia Skrzyszowska, która w ciągu
dwóch godzin zaliczyła aż trzy znakomite
starty, i wywalczyła dwa medale — indywidualnie złoto w biegu przez płotki i wspomniane srebro w sztafecie. „Tuż po finale

Siedmioboistka od samego początku
mistrzostw miała pecha — już w pierwszej
konkurencji naderwała mięsień dwugłowy
i wielu ekspertów obstawiało, że wycofa
się z dalszego udziału. Sułek jednak zacisnęła zęby, wzięła środki przeciwbólowe
i uzyskała drugi najlepszy wynik w Europie. Historia kontuzji Sofii Ennaoui jest
znacznie dłuższa — po wicemistrzostwie
Starego Kontynentu w 2019 roku zniknęła ze sportu przez problemy ze ścięgnem
Achillesa. Jak sama mówi, ten brązowy
medal smakuje dla niej jak złoto, biorąc
pod uwagę wielomiesięczną pracę i walkę
o powrót do sportu wyczynowego.
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Worek z medalami dla Polski otworzyła
Aleksandra Lisowska, która w maratonie
pierwsza dotarła na linię mety. W konkurencji drużynowej na tym samym dystansie wywalczyła z koleżankami brąz. O ile
Lisowska już przed zawodami zakładała
tylko walkę o złoto, tak srebro Ewy Różańskiej w rzucie młotem było sporym zaskoczeniem, również w oczach samej zawodniczki. 21-latka po starcie mówiła: „Boże,
jak ja nie lubię o sobie gadać”. Na koniec
należy wspomnieć o postawie Katarzyny
Zdziebło, drugiej na dystansie 20 kilometrów chodem. Zawodniczka ukończyła
zawody pomimo znacznego bólu wywołanego złamaniem żebra. Nawet na podium
pomagała jej wejść mistrzyni z Grecji. Teraz Zdziebło czeka przymusowa przerwa
od startów.
Plany na Paryż
Można zżymać się na słowa Pawła Fajdka, ale rzeczywiście Mistrzostwa Europy
nie należą do imprez największego światowego kalibru. Nasi sportowcy słusznie cieszą się z sukcesów, ale doskonale wiedzą,
że najważniejsze, by trafić z odpowiednią
formą na przełom lipca i sierpnia 2024, kiedy to odbędą się XXXIII Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Nadzieje są ogromne, ale
praca przed zawodnikami równie wielka.
Grzegorz Szklarczuk

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

POLONIJNE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE I KULTURALNE
BERLIN – PTTiK BERLIN
„PTTiK Berlin” zaprasza we wrześniu na spacer rowerowy do Kleinmachnow w okolice Hakenburg i Machnower See. Spotykamy się w sobotę tj. 24.09.2022 o godz. 11:00 przy S – Zehlendorf od strony kina Bali.
tyczny i idylliczny zakątek znajdujący się w Kleinmachnow, przylegający do południowo – zachodniej granicy Berlina.
W XII wieku Askanie zbudowali na tym terenie twierdzę, aby sprawować pieczę nad przewozem towarów z Saksonii do Spandau lub
z Magdeburga przez Poczdam do Polski. W XIV wieku powstał tu
pierwszy gród rycerski, który już w XV wieku przejęła rodzina arystokratów von Hake.
Różne były koleje losu tego grodu. Zmieniali się często jego właściciele, przeżywał on także wiele wzlotów i upadków. Do dzisiaj
nie zachowały się żadne ślady starego grodu, jedynie Nowy Hakenburg. 1906 roku, na wzgórzu w pobliżu starego grodu, Dietloﬀ
von Hake zlecił architektowi Bodo Eberhardt wybudowanie nowego
dworku, który w 1937 roku przejęło Ministerstwo Komunikacji. Potem przez pewien czas mieściła się w nim szkoła partyjna, a od
1962 roku miał tu swoją siedzibę klub zrzeszający artystów DDR.
Prawie przez 10 lat odbywały się tu regularnie koncerty, wykłady
i dyskusje naukowe, odczyty literackie i polityczne, a także pokazy
mody i festiwale filmowe. Natomiast po odrestaurowaniu w 1979
roku uczyniono z niego hotel gościnny przeznaczony przede
wszystkim dla gości państwowych. Przebywał w nim m. in. Michaił
Gorbaczow i Fidel Castro. W imieniu „PTTiK BERLIN“ na spacer
zaprasza Elżbieta Potępska, przewodniczka po Berlinie i Poczdamie. Propozycja spaceru jest bezpłatna i nie obejmuje go grupowe
ubezpieczenie.

Hakenburg, foto Elżbieta Potępska

Nowy Hakeburg to niezwykły i jedyny w swoim rodzaju dworek
rycerski, który wznosi się na wzgórzu nad jeziorem Machnower
See. Wokół niego roztaczają się rozległe tereny porośnięte gęsto
lasami. Wraz z młynem i kościółkiem z XVI wieku stanowi roman-

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

Gnesener Strasse w Berlinie
i polskie Gniezno
Tak się złożyło, że historia polskiego miasta Gniezno związała się także z historią Berlina nie tylko poprzez nazwę ulicy
w Berlinie Prenzlau. Otóż w głównym portalu Friedrichswerdersche Kirche, położonego w berlińskiej dzielnicy Mitte znajdują
się przepiekne medaliony przypisywane Karłowi Schinklowi. Ow
architekt niemiecki nie zapomniał także o mieście Gniezno, by
i w tym miejscu, w kościele poewangelickim, także dawnym wojskowym, stworzyć drzwi z medalionami, identyczne jak te z Berlina. Szkoda tylko, że turyści z Polski i Niemiec nie zwracają uwagi
na takie piękne zabytki! Brak jest także szerszego opracowania
drzwi Karła Schinkla zarówno tych z Berlina, jak i z Gniezna, co
warto by opisać nieco szerzej.
Kazimierz Taczanowski
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Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org
Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org
W pilnych sprawach tel. kom.: 0176 21137428 oraz 0178 6990385
Postbank Berlin IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07, BIC (SWIFT): PBNKDEFF
Godziny otwarcia: pon. nieczynne, śr., pt. od godz. 10.00 – 14.30, wt., czw. od godz. 10.00 – 17.00 lub ewentualnie na termin
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna/ wydawca: Marianna Klon, tel.: 0176 21137428
Redakcja: Izabela Klon-Dziagwa, Marta Szymańska, Marlena Dumin, Anna Burek, Jakub Tosik, Tomasz Klon, Andrzej Klon, Grzegorz Szklarczuk
OD REDAKCJI: Uwaga! Prace prosimy przesyłać w formatach: *TIF, *EPS (level 2), *PDF (high quality), *CDR (max. v13), *JPG. Wszystkie użyte czcionki w dokumencie powinny być
dostarczone oddzielnie w formacie OpenType lub zamienione na krzywe, rozdzielczość map bitowych nie niższa niż 300 dpi, w palecie kolorów CMYK. W innych przypadkach moduły mogą
różnić się od przesłanych przez Państwa projektów, ZA CO REDAKCJA NIE ODPOWIADA! Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów nadesłanych do redakcji i zmiany tytułów.
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam ogłoszeń. Wszelkie przedruki i kopiowanie bez zgody redakcji zabronione. Mamy prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń
jeśli ich treść i forma są sprzeczne z charakterem czasopisma „KONTAKTY”
Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.
UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie,reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word.
Zasady odpłatności:
Ogłoszenia drobne i towarzyskie do 25 słów - 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.

KONTAKTY | 30 | KONTAKTY

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 WRZESIEŃ 2022!!!
Hyundai i30cw Trend blue 1.4 Rü.kamera+PDC+Navi
Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig),
Klimaanlage, Reifendruck-Kontrollsystem, Getriebe
6-Gang, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Mittelarmlehne
hinten mit Getränkehalter, Reifen-Reparaturkit,
Verglasung getönt, Dachreling, Außenspiegel elektr.
verstell- und heizbar, beide,

Cena: 9.890 €

RATY od
99 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

VOLKSWAGEN TOURAN LIFE 1.4 TSI
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park
Assist), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzbezug / Polsterung:
Stoff, Getriebe 6-Gang, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Scheibenwischer mit
Regensensor, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an
Rücksitz, Multimediabuchse AUX-IN, Servolenkung
elektronisch gesteuert (Servotronic), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Cena: 14.470 €

MERCEDES-BENZ R 280 LEDER+NAVI+8XREIFEN+EL. HECKKLAPPE
Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Scheibenwischer mit Regensensor, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz,
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenksäule (Lenkrad) mechan.
verstellbar, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Getriebe Automatik
- (7-Stufen), LM-Felgen, Reifendruckwarner, Außenspiegel
elektr. anklappbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA),
RATY od
129 €/mies.

JEEP RENEGADE LONGITUDE FWD 1.6 E-TORQ
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Elektron.
Stabilitäts-Programm (ESP), ISOFIX-Aufnahmen für Kindersitz, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten,
Armlehne vorn, Beifahrerairbag abschaltbar, Elektron.
Traktionskontrolle, Zentralverriegelung mit Fernbedienung,
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, LM-Felgen,

Cena: 14.780 €
RATY od
139 €/mies.

RENAULT TRAFIC KASTEN L1H2 2,9T KOMFORT
1.6 DCI 125 ENERGY
Antriebsart: Frontantrieb, Beifahrerairbag abschaltbar,
Beifahrerdoppelsitz, Beifahrersitz mit Armlehne, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron.
Stabilitäts-Programm, Euro 6, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Holzboden im Laderaum, Karosserie/Aufbau
Hochraum-Kasten, Keyless-Entry

RENAULT CLIO IV INTENS 1.2 TCE 120 ECO
PDC+SITZH+NAVI
Klimaanlage, Reifendruck-Kontrollsystem, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang,
Heckleuchten LED, Einparkhilfe hinten, LM-Felgen,
Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn,
Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Bicolor, Reserverad in Fahrbereifung

Cena: 11.890 €

RATY od
119 €/mies.

Cena: 10.890 €

Cena: 15.890 €

RATY od
149 €/mies.

AUDI A6 AVANT 2.0 TFSI LEDER XENON NAVI PANORAMA PDCV+H LED-HINTEN MULTIF.LENKRAD RDC ALARM
Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr.
verstell- und heizbar, beide, Lenksäule (Lenkrad) mech.
Höhen-/Längsverstellung, Mittelarmlehne vorn, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Bremsanlage mit Rekuperationssystem,
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist), Servolenkung elektro-mechanisch, Start/Stop-Anlage

OPEL KARL EDITION 1.0 AUTOMATIK 1.HAND
Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Elektron. Stabilitäts-Programm
Plus (ESP), Servolenkung geschwindigkeitsabhängig,
Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel, Getriebe
Easytronic - automatisiertes Schaltgetriebe (5-Gang),
Sonderlackierung Schnee-Weiß

Cena: 10.780 €
RATY od
149 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

Cena: 16.980 €

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
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Wstęp: 17:00 // Verti Music Hall // Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin


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).

