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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Czasem nam się wydaje, że „Kontakty” to magazyn podróż-
niczy. Dużo w nim miejsca poświęcamy przeróżnym wy-
prawom. Tak jest też w tym miesiącu:
 
Bogusław Sypień splata w swoich artykułach fantastyczne 
przepisy z lekcjami historii. Tym razem zabiera nas w po-
dróż z… kiełbasami i parówkami w roli głównej. Skąd wzię-
ły się HOT DOGI? Gdzie powstała pierwsza parówka? Kto 
jako pierwszy włożył ją w bułkę? Gdzie znaleźć najlepsze 
HOT DOGI? I jak je przygotować? Odpowiedź na te pytania 
znajdziecie oczywiście na naszych łamach.

Anna Władkowska postanowiła cieszyć się melancholią, 
która splata radość i smutek. „To ona obejmuje przeciwień-
stwa. Jest to jedno z najbardziej skomplikowanych uczuć 
i jednocześnie jakże głębokie i piękne.” Jesienią często nas 
dopada, ale wiele z niej może być dobrego! Może zatem nie 
należy z nią walczyć, ale po prostu być w niej? Może wtedy 
każda jesienna nasza droga nie będzie taka straszna?

Anna Burek zabiera nas wraz ze swoją rozmówczynią Gra-
żyną Słomką w podróż po tytułach filmowych, których nie 
wolno przegapić. Polskie kino stało się niesłychanie intere-
sujące i doceniane w świecie. Jesień sprzyja wyprawom do 
kina, długie wieczory zachęcają do zanurzania się w rucho-
me obrazy... Znajdźcie czas na te wyprawy.

Olga Martin natomiast wie, że szukanie mieszkania w Berli-
nie, to wyczerpująca podróż jak żadna. Ale też zdradza, jak 
się do tej podróży odpowiednio przygotować. „Jak znaleźć 
i wynająć nieruchomość w Niemczech” to swoisty przewod-
nik, który serdecznie polecamy.

Wszystko, co sprawia, że żyje się choć odrobinę lżej, znaj-
dzie zawsze miejsce w naszym magazynie.

Szerokiej drogi!
Redakcja

Jeśli tak, to książka e-book "Jak znaleźć i wynająć
mieszkanie w Niemczech" jest właśnie dla Ciebie!

Szukasz mieszkania na wynajem w Berlinie?

Do kupienia na stronie www.wynajemnieruchomosci.de
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Zgłoszenia przyjmujemy
do 20 października 2022

XXV BERLIŃSKI INFORMATOR
POLONIJNY 2023

UWAGA:
Nowy Informator Polonijny

w opracowaniu
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Soul coaching®Soul coaching®

Coaching na poziomie duszy = SUKCES i SPEŁNIENIE
Nauczysz się prawdziwej siebie

To w Tobie są wszystkie odpowiedzi

Tel.: 0177-4725649

Zapraszam na bezpłatną sesję wstępną
Beata Spiss Soul Coach® 

MOŻNA PIĘKNIE ŻYĆ
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Comicstipendium Berlin 2022
WYSTAWA DLA FANÓW KOMIKSU

Pokazać niewidzialne
Oliver Thie
Od krateru księżycowego
do nogi komara

Berliński Senat ds. Kultury i Europy przyznał 
pięć stypendiów berlińskim artystom komikso-
wym na rok 2022. Nagrodzeni artyści to: Sar-
nath Banerjee, Julia Beutling, Gregor Dashuber, 
Everett Glenn oraz Kai Pfeiffer. Muzeum Komu-
nikacji w Berlinie i Niemieckie Stowarzyszenie 
Komiksowe prezentują na wystawie projekty, 
którymi zwycięzcy ubiegali się o stypendium.

Everett Glenn

„The Nix” to pseudo-autobiograficzna opo-
wieść luźno oparta na bajce spisanej przez 
braci Grimm o tytule „Nixe vom Mühlenteich” 
(„Boginka w stawie”). Everett Glenn zbiera wpi-
sy do dziennika, wspomnienia z sesji hipnote-
rapeutycznych, nagrania dźwiękowe i rozmowy 
z prawdziwego życia i przekształca je w arty-
styczne kompozycje, które starają się pokazać 
kruchość „prawdy”.

Sarnath Banarjee (sarnarthbanarjee.net)

W oparciu o życie pary indyjsko-pakistańskiej 
opowiadane są trudności migracji i integracji 
oraz spojrzenie na zjawisko z perspektywy eu-
ropejskiej i reakcje na nie krajów rozwijających 
się. Powieść graficzna ukazuje się w odcinkach 
przez okres jednego roku.

Julia Beutling (juliabeutling.de)

„Being Monsters” to współczesna bajka, dra-
mat i kryminał dla dorosłych. To zarówno kry-
tyczna dekonstrukcja, jak i wyznanie miłości do 
baśni o pięknej i bestii. Historia zostanie opu-
blikowana jako długoterminowy komiks interne-
towy.

Gregor Dashuber (talking-animals.com)

„Król” to komiksowa adaptacja powieści Joh-
na Bergera. Opowiada historię psa o imieniu 
King. Prowadzi nas na pustkowia, gdzie pośród 
wszystkich śmieci cywilizacji żyje niewielka 
społeczność bezdomnych. King mieszka z Vico 
i Vicą, starszą parą. Opowiadają mu swoją hi-
storię, bo jest ich najlepszym słuchaczem.

Kai Pfeiffer (kaipfeiffer.de)

Na potrzeby reportażu dokumentalnego 
w komiksie Kai Pfeiffer przygląda się dwóm 
spotkaniom w Paryżu: z aktywistą na rzecz 
bezdomnych oraz z performerem BDSM. To 
spleciony dyptyk światów równoległych.

O Muzeum Komunikacji:
Muzeum Komunikacji w Berlinie (Museum 

für Kommunikation Berlin) łączy w sobie prze-
szłość i przyszłość – ekspozycja stała pozwala 
doświadczyć i zrozumieć pochodzenie, rozwój 
i perspektywy społeczeństwa informacyjnego. 
Na pierwszym planie jest tu posługiwanie się 
znakami, kodami i mediami oraz ich wpływ za-
równo na życie prywatne jak i publiczne.

Wiele jest tu skarbów, które zdobyły rozgłos. 
Należą do nich: podróżująca razem z kosmo-
nautami w kosmos „pieczęć kosmosu“ („Ko-
smos-Stempel”), pierwsze aparaty telefoniczne 
i najsłynniejsze znaczki świata: Mauritius „Post 
Office”. Zadaszony dziedziniec i galeria komuni-
kacji mają zachęcić do komunikowania się. Trzy 
sympatyczne roboty czekają tylko na to, by móc 
informować i zabawiać. Jesteśmy zapraszani 

Artysta i badacz Oliver Thie pokazuje mikro-
skopijne stworzenia na rysunkach wielkości 
ścian. Jego ekstremalne powiększenia otwie-
rają niewidzialny mikrokosmos. Pokazują np. 
powierzchnię hawajskiej jaskiniowej cykady 
w sposób, którego nie mogą zrobić techniczne 
obrazy. W czasach gwałtownie narastającego 
wymierania owadów twórczość artysty jest tak-
że aktem dokumentującym, który ożywia piękno 
i indywidualność bardzo małych stworzeń.

Aby wejść w sfery niewidoczne gołym okiem, 
ludzie opracowali wiele narzędzi optycznych.  
Wynalezienie mikroskopu zrewolucjonizowało 
biologię od podstaw. Obrazy spod tego nie-
zwykłego narzędzia zmieniły nasze spojrzenie 
na świat. Dziś mikroskop elektronowy zamienia 
ciała najmniejszych stworzeń w rozległe teryto-
ria, co powoduje zawsze olbrzymie zdziwienie: 
„O rany! To tak to naprawdę wygląda?!”

Oliver Thie podczas rezydencji w Muzeum 
Historii Naturalnej w Berlinie (2014-16) roz-
począł dogłębne badania hawajskiej cykady 
Oliarus polyphemus, która ma zaledwie trzy 
milimetry wielkości. Za pomocą skaningowe-
go mikroskopu elektronowego wykonał setki 
obrazów, które pozwoliły mu zbadać zwierzę 
w powiększeniu tysiąckrotnym. Ponieważ jed-
nak aparat wytwarza obrazy bez własnej inter-
pretacji, Thie interpretuje struktury za pomocą 
rysunku. W swoich „Rysunkowych wyprawach” 
pokazanych na wystawie wielokrotnie odczytuje 
z obrazów mikroskopowych inne aspekty. Dzię-
ki tej  interpretacji rzekomo jednoznacznych 
technicznych obrazów Oliver Thie ujawnia nie-
zmierzone bogactwo form i tworzy relacje z in-
nymi formami życia.

do zapoznania się z zasadami komunikowania 
się w sposób lekki, łatwy i przyjemny. W galerii 
tematycznej i w salach ze zbiorami zwiedzają-
cy prowadzony jest do centralnych zagadnień 
historii komunikacji: jak media zmieniają po-
strzeganie przestrzeni i czasu? Jakie skutki 
ma przyśpieszenie przepływu ludzi, towarów 
i danych? Jak zmienia się autopromocja insty-
tucji i narodów? Porusza się tu takie tematy, jak 
„Media a wojna” oraz rola środków masowego 
przekazu w naszym społeczeństwie.

Godziny otwarcia:
Wtorki 9:00 – 20:00
Od środy do piątku: 9:00 – 17:00
Soboty,niedziele 10:00 – 18:00

Bilety:
Normalny 6 Euro / ulgowy 3 Euro
Do 17 roku życia wstęp bezpłatny.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
wstęp za darmo. Wystawa potrwa do 30 
października 2022.

Wernisaż:
piątek 7 października 16:00 – 19:00

Finisaż:
sobota 5 listopada 16:00 - 19:00

Wystawa trwa od 7 października do 5 listopada 
2022

Godziny otwarcia:
Od środy do soboty 14:00 – 18:00
oraz po umówieniu (proszę pisać na
 maila: rsvp@frontviews.de)

HAUNT Berlin, Kluckstraße 23A,10785 Berlin

Rozmowa z artystą:
sobota 5 listopada 17:00
„Seeing through the pencil – Drawing as a way 
of knowing in natural science and artistic rese-
arch”. W panelu dyskusyjnym wezmą udział 
Kathrin Mira Amelung (cultural and media 
scientist), Andreas Wessel (biolog), Felix Sat-
tler (kurator Tieranatomisches Theater Berlin) 
oraz Oliver Thie.

Rezerwacja wejściówek: rsvp@frontviews.de

Co to jest HAUNT:

Na przestronnym podwórku przy Kluckstraße 
23, na południu Tiergarten, mieści się nowe 
centrum współczesnej sztuki i kultury. Prowadzi 
ją kolektyw artystyczny Frontviews, międzyna-
rodowa grupa artystów i teoretyków. To oni po-
stanowili nazwać tę przestrzeń HAUNT.

To dawne miejskie centrum edukacji ogrod-
ników. Sale szkoleniowe zostały opuszczone, 
przez ostatnich 7 lat pozostawione dzikim ro-
ślinom, nieskrępowanemu kaprysowi natury. 
Dzięki niewielkiej przebudowie, pozwalającej 
naturze rozprzestrzenić się po całym dziedziń-
cu-ogrodzie (około 400 metrów kwadratowych), 
można doświadczać tu rozmaitych działań ar-
tystycznych.

Oliver Thie rysuje hawajską cykadę jaskiniową, fot. 
Julia Pietschmann

„Oliarus polyphemus – Wyprawa nr 10: Topografia 
przeoczonych”, 2021–22, biała kredka na poliestrowej 
folii rysunkowej, 250 × 366 cm, Arthena Foundation, 
Düsseldorf 2022, fot. Achim Kukulies

Oliver Thie Szczegół z pracy: „Ucząc się czytać czuł-
ki”, 2015, ołówek i akwarela na papierze

 
Marta Janik
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Tel.: 030 / 53678522
Tel.: 030 / 47 33 000
Whatsapp: 0172 / 822 1237
Rozmawiamy po polsku. 

POSIADAMY DUŻĄ ILOŚĆ TECHNICZNIE SPRAWDZONYCH, ROCZNYCH i UŻYWANYCH SAMOCHODÓW

NASZA FIRMA OFERUJE NASTĘPUJĄCY SERWIS: 
SPRZEDAŻ RATALNĄ NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH • UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW ORAZ GWARANCJE • REJESTRACJA SAMOCHODÓW

Buckower Chaussee 106-107
12277 Berlin

Przy S-Bahn stacja Buckower Chaussee
Linia S2

Firma od 22 lat

WWW.AUTO-GALERIE-24.DE • WWW.AUTO-GALERIE-24.DE • WWW.AUTO-GALERIE-24.DE

e-mail: auto-galerie-24@gmx.de e-mail: auto-galerie-24@gmx.de

Audi A3 1,4 TFSi cod ultra Navigation, BI 
Xenon, Start/Stopp Automatik, Bluetooth, 
Tempomat, Klimatronik 

Audi A6 2,0 TDi Avant Navigation, Xenonlicht, 
Sitzheizung, Lederausstattung, Kamera, Start/ 
Stopp Automatik 

BMW 320 D  Navigation, Xenonlicht, Sitzhe-
izung, Schiebedach, Start/Stopp Automatik, 
Bordcomputer

Audi A5 2,0 TFSi 132KW Sportback  BI Xe-
nonscheinwerfer, USB, Star t/Stopp Automa-
tik, Anhängerkupplung abnehmbar

Audi A5 Cabriolet 2,0 TFSi  Navigation, LED 
Scheinwerfer, USB, Lederausstattung, Start/
Stopp Automatik, Tempomat

BMW 116i  Avantage- Paket Navigation, Kli-
matronik, Tempomat, Start/Stopp Automatik, 
USB, Allwetterreifen

Renaut Clio 1,2 Grandtour Limited  Naviga-
tion, Klimaautomatik, Tempomat, USB, Blu-
etooth, Winterpaket

Toyota Auris 1,2i Comfort  Automatik, Schal-
twippen, Bluetooth, Start/Stopp Automatik, 
Leichtmetall- Felgen

Ford Mondeo Turnier 1,5i Trend  Tempomat, 
USB, Sitzheizung, Start/Stopp Automatik, 
Bluetooth, Isofix

Renault Megan 1,2i Grandtour  Automatik, 
Navigation, Tempomat, Start/Stopp Automa-
tik, Klimatronik

VW Passat Variant 2,0 TDi Alltrack  Naviga-
tion, BI Xenonlicht Tempomat, Start/Stopp 
Automatik, Sitzheizung

Mazda 3 Lim. Exclusive- Line  Navigation, 
Kamera, Klimatronik, Sitzheizung, LED Sche-
inwerfer, Start/Stopp Automatik,

Seat Leon 1,2i Style  Automatik, Navigation, 
Klimatronik, Tempomat, Start/Stopp Automa-
tik, Sitzheizung

Opel Insignia 2,0i Sports Tourer  Automatik, 
Navigation, USB, Xenonscheinwerfer, Tem-
pomat, SitzheizunTylko 

Mercedes- Benz C 180 Coupe AMG- Line 
Automatik, Navigation, XenonLicht, Lede-
rausstattung, Sitzheizung

Mercedes- Benz A 200  NEUWAGEN  Navigation, Kamera, USB, Start/stopp, Automatik, Sitzheizung, 
6 GangGetriebe

Opel Astra 1,4i Sports Tourer  Klimatronik, BI 
Xenonscheinwerfer, Sitzheizung, Sportzitze, 
Einparkhilfe

Tylko 17.799,-

Tylko 21.499,-

Tylko 9990,- 

Tylko 11.299,- 

Tylko 21.990,- 

Tylko 8.699,- 

Tylko 8.699,-

Tylko 16.899,- 

Tylko 13.950,- 

Tylko 15.699,- 

Tylko 12.900,- 

Tylko 15.299,- 

Tylko 13.499,- 

Tylko 12.499,- 

Tylko 17.799,- 

Tylko 6.499,- 

Raty od 152,-

Raty od 175,-

Raty od 79,-

Raty od 89,-

Raty od 179,-

Raty od 69,-

Raty od 69,-

Raty od 145,-

Raty od 112,-

Raty od 139,-

Raty od 95,-

Raty od 125,-

Raty od 119,-

Raty od 89,-

Raty od 152,-

Raty od 59,-

OFERTA MIESIĄCA • OFERTA MIESIĄCA • OFERTA MIESIĄCA

Tylko 33.900,- Raty od 249,-
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

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

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

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

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

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

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

▪ PRAWO KARNE   
▪ PRAWO CYWILNE   
▪ PRAWO RODZINNE   
▪ PRAWO DROGOWE
▪ PRAWO BUDOWLANE
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  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

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

  Zakres zainteresowań m. in.:

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

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

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

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

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

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

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

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

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

KANCELARIA ADWOKACKA

PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Kancelaria prawna Jhb.legal

Specjalizacja: prawo karne, 
prawo karne skarbowe,

prawo cywilne, prawo pracy

Kontakt:
E-Mail: kontakt@jhb.legal

Internet: jhb.legal

Telefon: polski/rosyjski 0157/37541355

Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym

 Andreas Junge,
Adwokat
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

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

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

W tym roku wszystko zdawało się być jednak inaczej niż przez ostatnie 
25 lat. Festyn ten ma tak długą tradycję. Organizatorzy zmienili miejsce 
imprezy, a pogoda, która zawsze dopisywała, w tym razem zapowiadała 
się deszczowo. Przygotowania przebiegały zatem dwutorowo, aby w ra-
zie deszczu festyn przeprowadzić na hali zaprzyjaźnionego ośrodka jeź-
dzieckiego. 

W niedzielę 11 września od rana zaświeciło jednak słońce i na zie-
lonych terenach przy Alter Bernauer Heerweg 31 w Reinickendorf zbu-
dowano polonijne miasteczko ze straganami stowarzyszeń i polonijnych 
restauratorów, aby specjałami kuchni polskiej i polską muzyką zabawić 
dorosłych, a polonijnym milusińskim stworzyć możliwość do spróbowa-
nia swoich sił w przeróżnych kategoriach sportowach i artystycznych. 

Na stoiskach polonijne stowarzyszenia, członkowie i sympatycy Pol-
skiej Rady w Berlinie oferowałi uczestnikom warsztaty, zabawy i gry ani-
macyjne i sportowe. Można było rozwijać swoją kreatywność w malar-
skiej galerii plenerowej Eli Woźniewskiej i stacji graffiti, lepić, wycinać, 
malować najróżniejsze figury i wzory pod opieką pedagogów Towarzy-
stwa „Oświata”. Najmłodsi uczestnicy festynu mieli okazję dać upust 
swojej energii pogrywając w piłkę nożną pod opieką Klubu Piłkarskiego 
„FC-Polonia Berlin” oraz ping ponga, badmintona, koszykówkę, tenis 
stołowy. Można było przypomnieć sobie stare polskie i niemieckie zba-
wy: gry w klasy, bieg z kartoflem czy skanienie przez gumę, które prze-
prowadzali berlińscy turyści skupieni wokół PTTK w Berlinie. Najmłodsi 
posłuchać mogli pięknie czytanych bajek, a nieco starsi skonstruować 
latawiec pod kierunkiem instruktorów z aeroklubu z Zielonej Góry. W tym 
roku wiatr dopisał i latawce stanowiły nie lada atrakcję podczas pokazów 
nad łąką w Reinickendorf. 

Jesienny Festyn Polonijny 2022 
w Berlinie „Zabawa bez granic”
Festyn „Zabawa bez granic” to ulubiona polonijna plenerowa im-
preza, która na stałe wpisała się w harmonogram imprez Polonii 
w Berlinie. Organizuje ją Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie. 
Te cykliczne spotkania to jedna z najbardziej popularnych imprez 
jesiennych, które cieszą ludzi w różnym wieku. Na berlińskie łąki 
przychodzą wielopokoleniowe rodziny poczynając od najstarszych 
wiekiem ludzi po najmłodszą latorośl. 

Wszyscy dorośli i dzieci pobiegli pod wodzą Komandora Festynu Mar-
ka Radocha kolejny raz dla Niepodległej. W tym roku Konsul RP, pan 
Marcin Król i kierownik Biura Polonii, pani Klaudana Droske wzmocnili 
grono dorosłych biegaczy i zmagali się o zajęcie jak najlepszego miejca. 
Na wszystkich uczestników biegu czekały pamiątkowe medale. Miłośni-
cy historii mogli popisać się wiedzą o pieśni Legionów Polskich z okazji 
225-lecia ich powstania. 

W trakcie trwania festynu można posłuchać było muzyki polonijnych 
zespołów muzycznych „New Voice System” i „Bloody Kishka” oraz przy-
jaciół, w których repertuarze królowała polska piosenka. Imprezę mo-
derował Przemek Walkowicz. Największą jednak radość i przyjemność 
sprawiały Polonusom spotkania i rozmowy w towarzystwie Rodaków 
oraz przysmaki polskiej kuchni i relaks na łonie natury. Bogaty program 
sportowo – kulturalny przyciągnął wielu zwolenników piknikowej zabawy. 
Oprócz zabaw dla dzieci i dorosłych, Akademia Cyrkowa oraz dmuchany 
plac zabaw były najczęściej obleganymi przez milusińskich atrakcjami. 

Było zatem w czym wybierać! Jak zwykle, największą popularnością 
cieszyły się wszelakie konkursy, w których można było wykazać się 
kreatywnością, umiejętnościami sportowymi, artystycznymi i manipula-
cyjno- konstrukcyjnymi. Polonijna młodzież bawiła się wsypaniale wal-
cząc dzielnie o prym w przeróżnych dyscyplinach. Zwycięzcy zawodów 
i konkursów zostali uhonorowani pucharami, medalami, proporczykami, 
dyplomami i nagródami rzeczowymi z rąk polskich i niemieckich przed-
stawicieli władz. Młodzież była usatysfakcjonowana uroczystą ceremo-
nią odznaczania zwycięzców, którą mocno przeżywali przy aplauzie pu-
bliczności.

Na festynie oprócz polonijnych działaczy pojawili się niemieccy polity-
cy pani Emine Demirbüken-Wegner wiceburmistrz dzielnicy Reinicken-
dorf oraz pani Julia Schrod-Thiel radna miejska. Obecność niemieckich 
przedstawicieli jest dowodem na to, jak bardzo jesteśmy widoczni swoim 
zaangażowaniem we współistnieniu Polaków i Niemców w Berlinie. Pod 
adresem Polonii i Polaków w Berlinie padało wiele pochlebnych słów. 
Niemieccy politycy bardzo doceniają aktywność Polonii w stolicy Nie-
miec. Wyrażali także podziękowania za zaangażowanie Polski w pomoc 
Ukrainie i jej obywatelom, uciekinierom przed rosyjską agresją na ich 
suwerenne państwo. 

Za przeprowadzenie i finansowanie festynu słowa podziękowania 
należą się wielu osobom, instytucjom, firmom oraz sponsorom wspie-
rającym projekt „Zabawa bez granic”. Przede wszystkim jednak rzeszy 
zapaleńców, którzy pod egidą Polskiej Rady Związku Krajowego w Berli-
nie od 25 lat niezmiennie organizują to wspaniałe rodzinne spotkanie dla 
polskich i niemieckich rodzin. Dają oni polonijnej młodzieży i dzieciom 
możliwość oderwania się od komórek i komputerów i pokazania poten-
cjału, który można w nich odkryć. 

Projekt „Zabawa bez granic” sfinansowany został ze środków Pełno-
mocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów oraz Sparka-
ssy Berlin. 

Małgorzata Tuszyńska
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Tłumaczka przysięgła 
mgr Kamila Gierko 

+49 1578 7566 099 
kamila@gierko.de 

Kantstr. 42, 10625 Berlin-Charlottenburg 
Tanio, szybko i profesjonalnie!          

Darmowa wycena, zlecenia również online, wysyłka gratis.  

www.gierko.de 

TŁUMACZE

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

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

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

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

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

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

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
  POLSKI • N IEMIECKI • WŁOSKI 

Wymiary: 9 x 3 cm 

 
   

 TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW 
 

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły 
 

tel. 0177 3086578   bukowski.berlin@t-online.de 
Gossowstraße 5, 10777 Berlin-Schöneberg 

U1 – U4 Nollendorfplatz, autobus M46 „Motzstraße“ 
 

Szybkie terminy realizacji! 

 

   

 

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

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 10430496   Może do później? Pozdrawiam gorąco, Christian

Przedsiębiorca 42 lata szuka kobiety od 20 do 44 lat.  
Tel.: +48 696876719

67-latka pozna przyjaciela z Berlina- Reinickendorf i okolice. Cel - 
wspólne spędzenie wolnego czasu. Tel.: 0152 15102896

„Czarodziejska góra” 

Kontakty towarzysko- matrymonialne.
Tel.  0157 82 140 140

Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem.
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

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

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

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

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

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

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

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

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

Büroservice-Daniel przekształciło się w 
Mad Daniel Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

w celu zwiększenia wachlarzu usług i kompetencji.

Wszelkie usługi prawne i podatkowe, w tym:
- otwieranie firm w Niemczech także bez meldunku
- wszelkie rozliczenia podatkowe  dla Firm i osób prywatnych
- księgowość
- Freistellung
- wszelkie sprawy urzędowe i sądowe
- Reprezentowanie przed Finanzamt- Reprezentowanie przed Finanzamt
- Kindergeld
- Ubezpieczenia

tel: +49 30 600 594 34 
tel: +48 717 230 474
WhatsApp:  +49 163 393 4490
fax: +49 30 657 099 45       

SZYBKO | KOMPLEKSOWO | PRZYSTĘPNA CENA     

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE

Hertzbergstr.20, 

12055 Berlin

info@daniel-kanzlei.de

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – Piątek: 10-20www.daniel-kanzlei.de

ul. Lubańska 10e / 8 
Zgorzelec 59-900 
+48 75 613 89 54 
WhatsApp +48 534 043 617 
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Piątek: 8-16

ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2C/2 
Brzeg Dolny 56-120 
WhatsApp +48 534 039 948 
+48 71 723 04 76  
Godziny otwarcia: 
Tylko na termin

ul.Jerzego Janosika 17 
Szczecin 71-424 
+48 91 404 00 66 
WhatsApp +48 798 224 996 
Godziny otwarcia: 
Pon / Wt / Śr / Pt: 8-16 
Czw: 10-18Czw: 10-18

ul. 1 Maja 6
Słubice 69-100 
+48 95 737 75 35 
WhatsApp +48 534 112 638 
Godziny otwarcia: 
Pon/wt/śr/pt: 8-16 
Czw: 10-18Czw: 10-18

Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 
10829 Berlin

Lichterfelde
Augustastraße 1
12203 Berlin

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

Oferujemy pomoc przy

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

Steuerkanzlei
Dr. Robert Jóźwiak

Steuerberater

• pełna pomoc podatkowo-księgowa
• doradztwo podatkowe w zakresie międzynaradowego
  prawa podatkowego
• 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        08.00 – 16.00 Uhr
Dienstag        08.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag   08.00 – 16.00 Uhr
Freitag        08.00 – 16.00 Uhr
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

KUPIĘ / SPRZEDAM

Wir beraten Sie gern: 

LVM-Versicherungsagentur 

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

Twój Partner od ubezpieczeń, 
inwestycji i emerytury.

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

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

 

 
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 15.00 - 18.00

l

Sprzedam podręczniki do C2 oraz sprzedam letnie sukienki.  
CENY DO UZGODNIENIA. Tel.: 0151 22183693 

Sprzedam Mercedes Benz E270 CDI – diesel, rocznik 2000, TIV 
ważny do 09.2023. Tel.: 0172 3274381 
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Doradztwo Ubezpieczeniowe 
i Konsulting Kredytowy

Bartosz Drajling
Berlin-Wilmersdorf

T: 01511 8666 445 • F: 030 92109905
M: consulting@dcberlin.biz

WARTO WIEDZIEĆ? 
„Ptak urodzony w klatce myśli,  
że latanie to niedorzeczność”

Co tak naprawdę potrafisz? Co masz do zaoferowania? Jakie cechy 
charakteru wyróżniają cię z tłumu i czynią skuteczniejszym od innych? 
Stań na ulicy. Może ktoś cię zatrudni. Może doceni to, że z takim po-
święceniem stoisz, marzniesz i mokniesz. Może ktoś przymknie oko 
na brak kwalifikacji, a roszczeniową postawę „ile płacą?” potraktuje jak 
niewinny żart.

Chętnie planujemy nasz tygodniowy harmonogram, najczęściej od 
poniedziałku do piątku, ponieważ potem jest weekend a „weekend ro-
zumie, weekend rozgrzesza i weekend też czasem grzeszy“!

Ciężko wchodzić nam w nowe sytuacje, niezależnie od tego czym 
są. Zaburzają nasz komfort, powodują niepokój, niepewność i mieszają 
w naszej bezpiecznej strefie. Relacje międzyludzkie, nowości, techni-
ka. Jeżeli nie potrzebujemy aktualizacji w życiu, obsługuje nas w dal-
szym ciągu dotychczasowy system operacyjny.

Można tak funkcjonować, jednak tylko do czasu. To podstawa biologii 
i nasza, zapisana głęboko w komórkach, umiejętność do przystosowy-
wania się. Tylko głęboko uśpiona przez wygodę i wynikające z tego 
złudne poczucie bezpieczeństwa. Bo jak inaczej wytłumaczyć postawę 
„jakoś to będzie”, gdzie w efekcie końcowym ani nie jest „jakoś”, ani 
w ogóle już nie jest. Bez odpowiednio zaplanowanego życia ciężko jest 
funkcjonować.

Komizm sytuacji polega na tym, iż my naprawdę to potrafimy. Potra-
fimy planować! Tak właśnie! Lista zakupów, organizacja imprez, wesel, 
praca-przerwa-dom, skreślenia w totka... to wszystko jest działanie we-
dług planu!

Umowa o pracę

Zasadniczo jest tak, iż z tytułu umowy o pracę korzyści otrzymują 
pracownik i pracodawca. Gwarantuje ona zarówno obowiązki jak i pra-
wa dla obu stron. Praktyka pokazuje jednak, że dużo umów jest źle, 
nieumiejętnie lub wręcz szkodliwie sformułowanych. Najczęściej ze 
szkodą dla pracownika.

Na co należy zwracać uwagę przed podpisaniem umowy o pracę?

Przy podpisywaniu umowy o pracę należy sprawdzić, czy są w niej 
opisane liczba godzin do przepracowania w miesiącu oraz stawka za 
godzinę pracy brutto. Następnie, czy jest ujęte i w jakich ramach prawo 
do przysługującego nam urlopu. Kolejną istotną rzeczą są nadgodziny. 
Te powinny być dokładnie opisane, w jakiej liczbie mogą być wypraco-
wane i w jakiej formie wynagrodzenia będą odbierane.

Dodatki urlopowe i świąteczne (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld), jeżeli 
takowe firma przewiduje, też powinny być określone, w jakiej wysokości 
i od jakiego momentu należy nam się takie świadczenie.

Protokoły pracy - jeżeli mamy problem w pracy, ponieważ wykonu-
jemy na przykład dużo nadgodzin, powinniśmy udokumentować za-
równo czas wykonanej pracy jak i zlecone nam zadania. Dobrze, jeśli 
nasz przełożony również potwierdzi podpisem taki protokół. Pozwala to 
uniknąć niejasności lub w skrajnych przypadkach stanowi dowód przed 
sądem pracy.

Związki zawodowe

W niektórych zakładach pracy istnieją związki zawodowe (Gewerks-
chaften), do których można przynależeć. Nie są to organizacje szcze-
gólnie lubiane przez pracodawców, to trzeba sobie szczerze powie-

dzieć, jednak w przypadku niesprawiedliwego traktowania pracownika 
przez pracodawcę oferują bezpłatną pomoc i doradztwo oraz posiadają 
swoich doświadczonych prawników.

O ile pomoc i doradztwo jest bezpłatne, to członkostwo w związkach 
zawodowych wiąże się ze składką członkowską, która wynosi zwykle 
kilka Euro i jest określona przez konkretny związek. Pracownika chroni 
tajemnica związkowa, pracodawca nie wie, kto jest członkiem związku, 
a kto nie.

Dobrym rozwiązaniem przed podpisaniem umowy o pracę jest np. 
konsultacja w Polnischer Sozialrat, która jest bezpłatna lub pomoc 
osoby trzeciej z dobrą znajomością języka niemieckiego, która może 
sprawdzić, czy umowa zawiera opisywane powyżej punkty.

Posiadanie ubezpieczenia adwokackiego Rechtschutz też stanowi 
dobre zabezpieczenie, szczególnie gdy zostają naruszone nasze prawa 
jako pracownika i gdy sprawa musi trafić do sądu pracy.

Dobrym przykładem jest tu ochrona kobiet w ciąży przed zwolnie-
niem, gdzie często pracodawca wypowiada ciężarnej umowę o pracę 
bezpodstawnie, albowiem ustawa o ochronie macierzyństwa (Mutter-
schutzgesetz § 9) stanowi, iż nie można zwolnić kobiety w ciąży nawet 
na okresie próbnym.

Piramida finansowa

Carlo Ponzi (ur. 3 marca 1882 w Lugo, zm. 18 stycznia 1949 w Rio de 
Janeiro) – Włoch. Z całą pewnością nie był jedynym twórcą i propaga-
torem pierwszej w historii piramidy finansowej (z pewnością najbardziej 
znanym) zwanej od jego nazwiska także schematem Ponziego.

Ponzi próbował także sił w marketingu listowym. W jednym z listów 
otrzymanych z Hiszpanii znalazł tzw. Międzynarodowy Kupon na Odpo-
wiedź (IRC – International Reply Coupon), który wykorzystywały firmy 
prowadzące sprzedaż wysyłkową. IRC podlegał wymianie na znaczki 
pocztowe o wartości opłaty za list zwykły zagraniczny, wysyłany w do-
wolne miejsce na świecie. Ponzi zauważył, że wymieniając w Ameryce 
IRC na znaczki pocztowe znacznie zaoszczędził, czy wręcz zarobił.

Okazało się, że na skutek zawirowań powojennych ceny stosowa-
ne przez poszczególne kraje były “bardzo zróżnicowane”. Ponzi wpadł 
więc na pomysł masowego skupowania europejskich IRC i wymieniania 
ich w USA na znaczki, które sprzedawał później z zyskiem. Zysk netto 
wynosił około 40%.

Ponzi zaczął szukać partnerów i namawiać ludzi na inwestowanie 
w znaczki. Chciał wynieść swój proceder na wyżyny i robić to na skalę 
masową. Tylko to mogło zagwarantować sukces i przynieść Ponziemu 
oczekiwane zyski. Problem systemu polegał jednak na tym, iż gdyby 
większość „udziałowców” wycofałaby nagle kapitał wraz z wypracowa-
nym zyskiem system by upadł, ponieważ każdy nowy inwestor, który 
wchodził do systemu, pracował na zyski pozostałych, będących w nim 
osób.

Znamienną i jedną z podstawowych cech systemu piramidy finanso-
wej jest to, iż nie ma w niej produktu. Niczego się tu nie sprzedaje, a jest 
tylko wpompowywanie gotówki i obietnica przyszłych udziałów, oczy-
wiście o ile nowi przesuną się do góry w strukturze, a na ich miejsce 
przyjdą kolejni świeży inwestorzy.

„Im bardziej Puchatek zaglądał do chatki Prosiaczka, tym bar-
dziej go tam nie było” - Tak dokładnie działa państwowy system eme-
rytalny.

Czy jest coś lepszego?

W 1927 roku amerykański fizyk i wynalazca Lester Jennings Hen-
dershot (1898-1961) zbudował magnetyczny generator darmowej ener-
gii, którym zasilił dwie standardowe żarówki o mocy 110 Voltów.

Czołowi eksperci potwierdzili, że generator pracował bez żadnego 
widocznego, zewnętrznego źródła. Po dwóch pochwalnych notach 
w „The New York Times” w lutym 1928 roku Lester Hendershot został 
oskarżony o szarlataństwo i kradzież prądu, bez którego według ogól-
nie przyjętej wtedy wiedzy żadne urządzenie elektryczne nie mogło 
samo działać. Wynalazek skonfiskowano. Podobnie zresztą jak doku-
mentację i plany Nikoli Tesli (1856-1943) dotyczącą bezprzewodowego 
przesyłu prądu na duże odległości.

Proszę zatem mieć zarówno oczy i uszy, jak też i umysł szeroko 
otwarty na rzeczy nowe, które mogą czaić się za rogiem lub są z nami 
od jakiegoś czasu, a fakt, iż nikt o nich nie mówi, wcale nie znaczy, że 
ich nie ma. Podobnie, jak z powyższych przykładów wynika, są różne 
możliwości na rynku wyboru pasujących ubezpieczeń, kredytów, polis. 
Zależy jedynie dokąd się udamy.
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Mein Arbeitgeber mit Herz

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:

· 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

· 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

· 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

WITAMY SERDECZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RC

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

OPIEKUNA/OPIEKUNKI, PIELĘGNIARZY
PEDAGOGÓW, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

OFERUJEMY

OCZEKUJEMY

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

PROSIMY O WYSŁANIE CV I LISTU MOTYWACYJNEGO

Inne oferty pracy: www.rc-online.euInne oferty pracy: www.rc-online.eu

OFERTY
PRACY

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

Poczta:
RC rehaconsult gGmbH
Wittestraße 30 J
13509 Berlin

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

Hildegardstraße 14,  10715 Berlin

Pilnie poszukujemy:

Tel.:0179 4745904

(w j. polskim)
Tel.:0179 4382154

Katharina Heinroth
Grundschule

Staatliche Europa Schule Berlin
(Deutsch / Polnisch)

Serdecznie zapraszamy na zapisy przyszłych 
pierwszoklasistów na rok szkolny 2023-2024.

Wir freuen uns auf die Anmeldungen der zukünftigen 
Schulkinder für das Schuljahr 2023-2024

Mamy jeszcze nieliczne miejsca w obecnych pierwszych klasach.
Wir haben nur noch wenige Plätze in den jetzigen ersten Klassen.

Cieszymy się na kontakt z Państwem i Państwa dzieckiem!
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Katharina-Heinroth-Grundschule
Münstersche Straße 16 10709 Berlin

Tel: (030) 89043951-11
www.katharina-heinroth-grundschule.de
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do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

opłata za godzinę wynosi 13,50 € (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

Zostań częścią zespołu „ALFA24 Obsługa hotelowa i sprząta-
nie budynków GmbH“, naszej odnoszącej sukcesy rodzinnej 
�rmie. 

Pracujesz samodzielnie, rzetelnie i jesteś zorganizowany? Masz 
zawsze uśmiech na twarzy i chcesz być częścią ugruntowanej, 
dynamicznej i stale rozwijającej się �rmy? W takim razie zdecydo-
wanie powinniśmy się poznać!

Twoje zadania:
• sprzątanie pokoi hotelowych i łazienek
• pielęgnacja i konserwacja materiałów roboczych i narzędzi
  (odkurzacz, wózek dla pokojówek itp.)
• profesjonalne obchodzenie się z materiałami roboczymi,
  sprzętem roboczym i środkami czyszczącymi
• spełnianie specjalnych życzeń gości (np. dodatkowe poduszki,
  pościel dla alergików, łóżeczko dziecięce itp.)

Oczekujemy:
• zadbanego wyglądu
• poprawnego, uprzejmego i przyjaznego zachowania
• zaangażowania i elastyczności
• poczucia czystości i porządku
• profesjonalnego obchodzenia się z materiałami roboczymi,

  sprzętem roboczym i środkami czyszczącymi
• punktualności i umiejętności pracy w zespole
• komunikacji na poziomie min. komunikatywnym w języku
  niemieckim lub angielskim

Oferujemy:
• zróżnicowane i ekscytujące miejsca pracy
• stawkę godzinową zgodną z regulaminem „Tarifvertrag im
  Gebäudereiniger – Handwerk“
• pełny etat, pół etatu
• umowa: 12 miesięcy

Jesteś zainteresowany?
Wyślij nam swoje dokumenty zgłoszeniowe i najwcześniejszą 
możliwą datę rozpoczęcia na adres
E-mail: personal@alfa24.de.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.alfa24.de. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o 
kontakt pod numerem telefonu 030 991948820.

ALFA24 Hotelservice & Gebäudereinigungs GmbH,
Schwedenstr. 9, 13359 Berlin

Czekamy na Ciebie! Twój zespół ALFA24

Poszukujemy chętnych osób
na pozycje

Roommaid/Roomboy
do sprzątania pokoi hotelowych

Nasza rozwijająca się �rma w pobliżu
Königs Wusterhausen poszukuje

pracowników na następujacych pozycjach:

MOTORVERSAND •  Andrzej Dubiaga
Chausseestr. 75 • 15712 Senzig

Tel: 03375/ 5779173 • Mobil: 01788064487 • Mobil: 01796742153
motorversand@gmail.com

Pracownik biurowy: 
obsługa platform Ebay, Kleinanzeigen, Allegro i inne

Pracownik biurowy:
obsługa korespondencji mailowej i elektronicznej, komunikacja 
telefoniczna z klientami, prowadzenie �rmowej dokumentacji, 

wystawianie faktur, przygotowanie księgowości

Mechanik samochodowy Camperausba (Wohnmobil/ Wohnwagen): 
rozbudowa camperów, montaż części kampingowych,

mody�kacja wnętrza, reparatury, stolarka, elektryka, mechanika itp.
Chętnie zatrudnimy pracownika niewykwali�kowanego, chętnego 

do douczenia zawodu, zmotywowanego.

Wymagania:
• znajomość języka niemieckiego minimum w stopniu podstawowym

• umiejętności organizacyjne, samodzielna i odpowiedzialna praca
• prawo jazdy

Oferujemy:
• interesującą i urozmaiconą pracę

• atrakcyjne wynagrodzenie
• elastyczność godzin pracy

proponujemy pracę dorywczą (stundenweise), pół lub cały etat, 
w przypadku pracownika biurowego również możliwość pracy 

w modelu hybrydowym (w domu i w biurze)
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• 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

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

stronie internetowej.

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

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

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

OFERUJEMY:

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

POKOJÓWKA/POKOJOWY
SUPERVISOR

SPRZĄTANIE OTWARTYCH PRZESTRZENI (m/w/d)

Czekamy na Ciebie!

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

Szukają państwo do sprzątania bura lub mieszkania, to proszę, chętnie 
posprzątam.  Tel.: 0157 76919120, dom. 030 27970579.

Jesteśmy rodziną z 2.5 letnim chłopcem, mieszkamy na Lankwitz 
i poszukujemy miłej i rzetelnej Pani do opieki nad dzieckiem oraz pomocy 
w codziennych pracach domowych. Nasz syn jest bardzo pogodnym 
i bezproblemowym dzieckiem. Praca od pon-piątku w godzinach od 14 
do 18 (do uzgodnienia). Prosimy o kontakt pod numerem: 0160 5434216

Poszukuje murarzy, betoniarzy i zbrojarzy na umowę o pracę  
40 godzin/tydz lub jako podwykonawca. Kontakt Pan Behnke   
tel. 0177 5006390

Poszukuję pracowników do kładzenia laminatu i kafelków. Proszę 
o SMS na  0176 23633381

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

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

Polska szkoła
nauki jazdy,

polskojęzycznego
instruktora

z niemiecką licenją

poszukuje

Email: info@fahrschule-wigo.de

Tel: 0157332 823 25
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Pracę społeczną mam w genach, a miłość do kina - we krwi!
Z Grażyną Słomką - wielokrotnie nagradzaną za zaangażowanie na rzecz 
propagowania kultury polskiej za granicą i wkład w tworzenie społe-
czeństwa obywatelskiego kulturoznawczynią, fanką i znawczynią kina 
- rozmawiamy o tym, jak zmienia się polska kinematografia, co mówi 
współczesne kino o nas - Polakach, a co my, by dowiedzieć się czegoś 
o świecie, możemy w nadchodzącym sezonie obejrzeć. 

Anna Burek: Na początek - jak znalazła się 
Pani w Niemczech i w Berlinie? 

Grażyna Słomka: W Niemczech znalazłam 
się w 1995 r. Przyjechałam do Hanoweru, by 
dołączyć do męża, ale przywiozłam ze sobą 
spory dorobek: nie tylko dyplom ukończenia 
m.in. kulturoznawstwa, Łódzkiej „Filmówki“, ale 
i bagaż zawodowego doświadczenia w projek-
tach kulturalnych. Przede wszystkim zaś - nie-
ustającą fascynację kinem i pasję przybliżania 
sztuki filmowej ludziom. 

No i już dwa lata później, w 1997 r. zaczęłam 
szukać możliwości działania w tym kierunku. 
Najpierw była bardzo szeroko zakrojona Retro-
spektywa kina polskiego w Kinie Komunalnym 
w Hanowerze. Tam właśnie powstał pierwszy na 
terenie Okręgu Konsularnego przegląd polskich 
filmów fabularnych i dokumentalnych (pokaza-
łam ich ponad 30, w tym dużą retrospektywę 
filmów Krzysztofa Kieślowskiego). Kontynuacją 
był pokaz polskich filmów w latach 1998 - 2000 
w ramach akcji Filmland  Polen. Weltkino - Eine 
Filmreise mit der EXPO 2000. Pracując w 2000 
r. dla Pawilonu Polskiego, mogłam zorganizo-
wać kolejny przegląd polskiego kina, jak i pre-
zentację filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy 
na największym w Europie ekranie. Po EXPO 
podjęłam decyzję z dyrektorem S. Hermesem 
z KoKI w Hanowerze, ze Filmland Polen stanie 
się projektem cyklicznym, który od 2003 roku 
zamienił się w Festiwal Nowego Filmu Polskie-
go - Filmland Polen. Rozpoczęły się całorocz-
ne, comiesięczne pokazy najnowszych filmów 
i spotkania z twórcami kina. Do Hanoweru do-
łączyły inne miasta: Hamburg, Lubeka, Brema. 
Zawitałam też na kilka lat do Kilonii i Brunszwi-

ku. Nie odmówiłam też współpracy z Instytutem 
Polskim w Berlinie w 2005. 

Anna Burek: A wiec mogła Pani rozwijać 
swoje zainteresowanie filmem i kinemato-
grafią od początku pobytu w Niemczech. 
Czy to było trudne?

Grażyna Słomka: O ile przygotowanie jed-
norazowego przeglądu filmów jest wielkim wy-
zwaniem, to comiesięczne pokazy w kilku mia-
stach są już nieustanną pracą na kilku etatach. 
Oczywiście mówimy tu o społecznej, nieod-
płatnej pracy na rzecz promocji filmu polskiego 
w Niemczech. Do współpracy nad moimi projek-
tami namówiłam też męża, dr Tomasza Słomkę, 
który wspierał mnie nie tylko tłumaczeniami, ale 
i finansowo. Od pomocy nie stroniły też moje 
córki, kiedy jeszcze mieszkały w Hanowerze. To 
zabawne, tam mówiło się, że idzie się „na film 
do Słomków“. Kino Komunalne przy Sophienstr. 
stało się popularnym miejscem spotkań polonij-
nych i nie tylko.

To było niezmiernie motywujące - na ówcze-
snych seansach pojawiały się duże grupy Niem-
ców ciekawych naszych filmów. Odpowiedzieli-
śmy na ich potrzeby w 2008 roku, kiedy to filmy  
zaczęliśmy pokazywać już z napisami w języku 
niemieckim, oczywiście realizowanymi przez 
nas. Tradycją było też dwujęzyczne powitanie 
publiczności - umożliwiające widzom niemiec-
kim wejście w polski kontekst. Ja objaśniałam 
rzeczywistość po polsku, bardziej merytorycz-
nie, a Tomasz tłumaczył na niemiecki. Po se-
ansach z kolei rozmowy z zaproszonymi arty-
stami tłumaczone była zawsze symultanicznie 
na język niemiecki. Tak, to było duże wyzwanie. 
Nie tylko kinematograficzne, ale i organizacyj-
ne, logistyczne. 

Anna Burek: Jak Pani myśli, jakie inicjaty-
wy poza granicami Polski skutecznie promu-
ją polskie kino wśród Polaków na emigracji, 
a jakie - jeśli inne - wśród publiczności za-
granicznej?

Grażyna Słomka: Osobiście uważam, że 
publiczność, a więc widza, bez względu na na-
rodowość, przede wszystkim trzeba szanować. 
Przy czym bardzo ważne jest, aby przy doborze 
filmów starać się, aby poprzeczka postawiona 
była bardzo wysoko. Prezentowane kino nie 
może pokazywać Polski lukrowanej ani też hur-
ra-patriotycznie biało-czerwonej. To musi być 
obraz Polski z jej blaskami i cieniami - szcze-
ry, widz nie lubi zakłamania. I chociaż festiwale 
i przeglądy filmu polskiego są ważne, to jednak 
to zaproszeni goście - artyści i intensywny, żywy 
kontakt z nimi okazuje się być magnes dla pu-
bliczności. To oni w funkcji autorytetów przybli-
żają świat kina w szczególny sposób. Nasze 
spotkanie z Lechem Majewskim trwało dwie 
i pół godziny - publiczność nie mogła się nasy-
cić tą rozmową. 

Jeśli chodzi o mnie - przez te 21 lat dzia-
łalności Filmland Polen zaprezentowałam wi-
dzom w Niemczech ponad 300 filmów i zorga-
nizowałam spotkania z około setką wybitnych 
osobowości polskiego kina. Dodatkowo pro-
muję polską kulturę także jako krytyk filmowy, 
publicystka i dziennikarka radiowa. Jestem 
współzałożycielką polskiej redakcji Radia Flora 
w Hanowerze, a od 1995 r. prowadzę tam swoją 
autorską audycję Pamiętajcie o ogrodach filmu 
i muzyki. Na antenie Radia COSMO po polsku 
pojawiam się od 2010 r również regularnie. Pro-

wadziłam kilka lat magazyn Tak jak w kinie, po-
tem Po czerwonym dywanie z Grażyną Słomką, 
a teraz realizuję Koktajl filmowy ze Słomką.

Anna Burek: Wróciła Pani niedawno z Fe-
stiwalu Polskich Filmów w Gdyni. Czy ob-
serwuje Pani jakieś szczególne trendy jeśli 
chodzi o kierunek, w którym zmierza pol-
skie kino?

Grażyna Słomka: Ten rok festiwalowy po-
kazał, że w polskim kinie jest nadal miejsce na 
dobre kino dla koneserów oraz na oryginalne hi-
storie. Lista tytułów, na które w tym roku czeka-
liśmy najbardziej przedstawiała się imponująco 
- były na niej przede wszystkim produkcje uzna-
nych już (także na świecie), ale wciąż jeszcze 
młodych, filmowców. Cieszyło mnie niezmier-
nie, że w końcu w gronie wybranych pojawiło 
się sporo jest kobiet reżyserek. Tu warto wspo-
mnieć „Silent Twins” Agnieszki Smoczyńskiej - 
oh, cieszą mnie bardzo Złote Lwy dla tego filmu 
w Gdyni. To zdecydowanie najlepszy obraz fe-
stiwalu. Obserwuję Agnieszkę Smoczyńską od 
początku drogi zawodowej i bardzo jej kibicuję. 
Nie można też nie wyliczyć Małgorzaty Szu-
mowskiej, Agi Woszczyńska, Marty Minorowicz, 
Anny Jadowskiej, Beaty Dzianowicz oraz Anny 
Maliszewskiej -  to wspaniała kobieca reprezen-
tacja. 

Dodatkowo - również na ekranie pojawiają 
się nowe postaci kobiece - dawniej były one 
albo niewierne, manipulujące, kochające wpły-
wy albo odwrotnie - były ofiarami przemocy, 
przedstawiały umęczone matki, żony czy cór-
ki. Od jakiegoś czasu jednak widzę, że to się 
zmienia. Szczególnie w tym roku zobaczyliśmy 
bohaterki, które walczą o siebie, nie chcą być 
postrzegane tylko jako ozdobniki, stawiają na 
swoją osobowość i zaangażowanie w sprawę. 
No i w końcu - pozostając w temacie kobiet - 
proszę sobie zapamiętać nazwiska aktorek: 
Magdalena Wieczorek i Marta Stalmierska - 
one na pewno jeszcze nam pokażą co potrafią.

W Polsce więc nie brakuje już w rodzimych 
filmach indywidualnego stylu i artystycznego 
głosu. Pojawiła się wcześniej Małgośka Szu-
mowska, a teraz wyraźny swój znak odcisnęli 
na polskim kinie wyjątkowo oryginalni twórcy: 
Agnieszka Smoczyńska i Damian Kocur (wy-
darzenie na tegorocznej Wenecji, nagrodzony 
w konkursie Orizzonti  film „Chleb i sól”). Coraz 
więcej widzimy młodych aktorów, wyrażających 
się wspaniale w powstających obrazach, np. 
aktor Eryk Kulm Jr., który w „Filipie” Michała 
Kwiecińskiego nie tylko przejmująco pokazał 
trud egzystencji na granicy życia i śmierci, ale 
i bardzo dobrze też zbudował rolę kontrower-
syjnego bohatera, którego jednak kocha się 
od pierwszej chwili. Nie mogłam oderwać oczu 
- tak, tegoroczna Gdynia to zdecydowanie festi-
wal objawień. 

Anna Burek: A jak na przestrzeni lat oce-
nia Pani sytuację polskiej kinematografii 
w ogóle? Czy zmieniło się jej postrzeganie 
za granicami Polski?

Grażyna Słomka: To, co się na pewno zmie-
niało i dzięki temu możemy mówić o kinie pol-
skim w kontekście zagranicznego uznania, to 
obecność polskich filmów w tzw. line-upach 
naprawdę dobrych i prestiżowych konkursów 
na światowych festiwalach filmowych. Ame-
ryka i Europa zainteresowały się polskim ki-
nem, a polskie kino zainteresowało w końcu 
się Europą i światem. Kręcimy coraz więcej 
koprodukcji międzynarodowych, coraz częściej 
powstają dobre polskie seriale dla platform stre-
amingowych, które owszem - przeznaczone są 
dla szerszej widowni, ale jednocześnie nie są 
wcale pozbawione ambicji. 

Proszę sobie przypomnieć roku 2015, kiedy 
„Ida” Pawła Pawlikowskiego zostaje sensa-
cyjnym zwycięzcą oscarowego wyścigu w ka-
tegorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Zdzi-
wiony reżyser, odbierając statuetkę OSCARA, 

Grażyna Słomka - nagrodzona Brązowym i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, wyróżniona przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej 2012 w Warszawie. Zdobywczyni 
przyznawanej przez Polonię Niemiecką NAGRODY 
DIALOGU 2013 czy Polonijnego Oscara we Wiedniu 
ZŁOTA SOWA 2013. Laureatka nagrody berlińskiego 
Festiwalu Filmowego „filmPolska” i nagrody rodzime-
go środowiska w Hanowerze. 
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pyta: jak ja się tu znalazłem? Jakby nie mógł 
uwierzyć, że filmy o Polsce mogą kogokol-
wiek obchodzić. Z kolei rok później Małgorzata 
Szumowska wywalczyła  w Berlinie Srebrnego 
Niedźwiedzia za film „Body/Ciało”, by w następ-
nym roku cieszyć się Złotym Niedźwiedziem za 
film „Twarz”. Szumowska powiedziała kiedyś, 
że: film, który ma się znaleźć w finale konkursu 
w Cannes, Wenecji albo na Berlinie, musi mieć 
cechy dzieła sztuki, musi opowiadać uniwersal-
ne historie, które zrozumie widz od Gwatemali 
po Moskwy, a i to nie wystarczy. Do tego trzeba 
tła charakterystycznego dla danego kraju. Może 
dzięki temu ona sama odebrała już dwa razy 
nagrody na Berlinale, a nasze polskie kino za-
czyna cieszyć się uznaniem na całym świecie. 

Anna Burek: Gdyby mogła Pani wskazać 
trzy polskie filmy, które mogłyby posłużyć 
za „lekcję o współczesnej Polsce” dla za-
granicznego widza, które by Pani wskazała 
i dlaczego?

Grażyna Słomka: Na pewno byłaby to wspo-
mniana wcześniej „Twarz” Małgośki Szumow-
skiej. Ten obraz wspaniale mości się między 
komizmem i tragizmem, znajduje swoje miejsce 
między małym realizmem a wielką metaforą 
Polski, gdzie Polacy podzielili się na wygranych 
i przegranych, zaś zasady umowy społecznej 
negocjować trzeba było na nowo. Wspaniała 
hiperbola współczesności. Kolejnym obrazem 
rozliczającym nas z naszej “polskości” jest “We-
sele 2” Wojciecha Smarzowskiego, którym re-
żyser udawania, że z powodzeniem zastępuje 
Andrzeja Wajdę w roli „sumienia Polaków”. Ten 
film to szczere spojrzenie na nasz świat, a tak-
że dramatyczna podróż w przeszłość, która 
nikomu nie pozostanie obojętna. Świetna sce-
na, gdy niemieccy naziści i polscy nacjonaliści 
bawią się razem na jednym weselu w pałacu, 
gdzie kiedyś uzgadniano pogrom żydowskiej 

ludności – to już niestety nie tylko metafora. 
A na dokładkę zaserwowałabym „Boże ciało” 
w reżyserii Janka Komasy. To projekt w polskim 
i europejskim kinie niezwykle oryginalny - od-
ważna produkcja ocierająca się o tematy tabu, 
dotykająca kwestii społecznych podziałów oraz 
skomplikowanej duchowości młodych ludzi. Dla 
tego filmu inspiracją był reportaż Mateusza Pa-
cewicza „Kamil, który księdza udawał” o męż-
czyznach podszywających się w Polsce pod du-
chownych. Skoro ma być lekcja o współczesnej 
Polsce, to dobrze ją oprzeć na faktach. 

Anna Burek: A dla nas, Polaków w Berli-
nie, jakie filmy poleciłaby Pani na długie je-
sienne wieczory?

Grażyna Słomka: Na początek - dla rozluź-
nienia - polecam serial „Królowa” w reżyserii 
Łukasza Kośmickiego. Ta realizacja absolutnie 
podnosi na duchu. Andrzej Seweryn wcielił się 
tu w dwie role: Lorettę i Sylwestra. Kontrast 
między głosem a wyglądem aktora w pierw-
szej chwili zbija z tropu, a szybko się okazuje, 
że  Seweryn jest do tej roli stworzony. Jego 
Loretta jest władcza, ma w sobie prawdziwą 
diwę – artystkę doskonale znającą swoją war-
tość. Z kolei jako Sylwester jest wcieleniem 
elegancji i klasy, nieco niedzisiejszej, nieco 
zapomnianej. Doskonała zabawa, ale i zara-
zem optymistyczne spojrzenie na nie zawsze 
kolorową rzeczywistość. Z gatunku kina doku-
mentalnego poleciłabym „Tajemnice Marilyn 
Monroe. Nieznane nagrania” Emmy Cooper. 
Brytyjska reżyserka odwiedziła mieszkającego 
w Irlandii dziennikarza Anthony’ego Summer-
sa, który w latach 80. poświęcił trzy lata życia 
na nagranie 650 rozmów z najbliższymi współ-
pracownikami i przyjaciółmi Marilyn Monroe. 
Do tej pory taśmy magnetofonowe nie ujrzały 
światła dziennego, leżały przez 40 lat w domo-
wym magazynie dziennikarza. Summers chciał 

rozwiązać zagadkę śmierci aktorki i w ostatnim 
momencie skontaktować się z ludźmi, którzy 
z bliska śledzili zawrotną karierę ikony popkul-
tury. Fascynująca historia o wielkim symbolu 
popkultury, ale i obsesji samego dziennikarza. 
Na koniec - obraz niełatwy, ale jakże ważny - 
“Obywatel Jones” Agnieszki Holland. Gareth 
Jones był dziennikarzem o ogromnych ambi-
cjach i niepohamowanym apetycie na prawdę, 
dzięki któremu świat usłyszał o nazistowskich 
praktykach oraz Wielkim Głodzie na Ukrainie. 
To film niezwykle poruszający, kontrowersyjny 
i szokujący, ale prawdziwy i potrzebny. Dzięki 
tego typu posunięciom dawne wydarzenia i ich 
ofiary nigdy nie zostaną zapomniani.

Anna Burek: Jakie są Pani najbliższe kine-
matograficzne plany? Jest coś, na co szcze-
gólnie Pani czeka?

Może uda się planowane od dawna speł-
nienie marzenia o pracy na planie filmowym. 
Najprawdopodobniej będzie to współpraca 
z którymś z moich znajomych twórców i choć 
jeszcze nie wiem, kto to będzie i czym się tam 
zajmę, to bardzo intensywnie o tym już myślę. 

Z projektów potwierdzonych, po pierwsze 
nawiązałam współpracę z Kornelem Miglusem 
z Berlina i w ramach jego niezależnego projektu 
610 Berlin-Warszawa planujemy działania kine-
matograficzne w dniach 23-29 listopada tego 
roku. Wstępnie mówimy o trzech pokazach 
filmu „Wesele 2” połączonych ze spotkaniem 
z reżyserem Wojciechem Smarzowskim - wła-
śnie w Berlinie. Po drugie zamierzam się jak 
najdłużej cieszyć moją filmową pracą w radio 
COSMO po polsku. Do towarzyszenia mi w obu 
tych projektach serdecznie zapraszam. 

Anna Burek

Po takim lecie, jak to, które nas spotkało w Ber-
linie w tym roku, w sumie nie żal mi, że ten czas 
w roku się kończy. Po tych latach, które trwają nie-
przerwanie od 3 sezonów grzewczych, już właści-
wie nie uważam, że długie wieczory pod ciepłym 
kocem, to najgorsza z możliwych perspektyw na 
nadchodzące miesiące. Po tym, jak spółdzielnia 

podniosła zaliczkę na ogrzewanie, bilet za 9 euro się skończył, a wyjście 
do knajpy pożera rosnącą raczej leniwie stawkę godzinową, myślę so-
bie, że w sumie dobrze zrobiłam kupując w kwietniu projektor. 

Uroczy sprzęcik w kolorze dopasowanym do tapicerki kanapy, zawie-
szony na niebezpiecznej wysokości ściany, powoduje grymas bólu na 
twarzy osoby siadającej po lewej, początkowo miał być dodatkiem do 
mieszkania, który podniesie jego standard. Znajomi latem chadzali do 
kina pod chmurką, instagramerzy budowali sale kinowe w podziemiach 
swoich rezydencji, a ja na oklepane seanse nie miałam ochoty, na salę 
kinową - kasy i przestrzeni. Zawisł więc na ścianie uroczy projektor, na 
przeciwległej zawisnąć miał ekran, ale okazało się, że drzwi od kuchni 
biegnąc przez środek wyświetlanego obrazu nie przeszkadzają aż tak 
bardzo, jak cena najtańszej białej rolety okiennej na allegro.

Naczekał się biedaczek na swój debiut - a to wieczór był zbyt piękny, 
by go marnować w domu, a to rozmowa zbyt wciągająca by się gapić 
w ścianę, a to za gorąco było, by odpalać w domu dodatkowy generator 
ciepła. Wieczory teraz zimne, sezon przeziębień sprzyja raczej unikaniu 
rozmów, bo poziom rozdrażnienia sięga niskiego sufitu, a że projektor 
grzeje? Boże, czego chcieć więcej w tych smutnych czasach? Gdyby 
jeszcze kolację robił, to bym za niego wyszła!

Siedział sobie jednak cierpliwie, nie konkurując z moim mężem o uwa-
gę (a umówmy się - w gotowaniu nisko miałby zawieszoną poprzeczkę), 
i swoim błyszczącym oczkiem zerkał w kierunku regału z książkami. Te 
w twardych obwolutach, w ziemistych kolorach, kiepsko zaprojektowa-
nymi okładkami, zamawiane w ferworze: muszę, powinnam, wypadałoby 
- stoją koło roślinki doniczkowej - trochę służą popieraniu pnącego się 
bluszczu, trochę dekoracji, bo dobrze się komponują z jego podejrzanie 
szybko i imponująco konsekwentnie obsychającymi liśćmi. Obok  onie-
śmielających tomiszczy, tłoczą się kolorowe formaty A5 w błyszczących 
laminacjach - wszystkie w kolorach nawiązujących do tematyki treści - 

różowe, fioletowe i niebieskie - choć psują mi koncepcję barw kolory-
stycznych w mieszkaniu, to kupione zostały z przekonaniem, ale i  lekką 
dozą niepewności: kiedy ja to wszytko przeczytam i właściwie po co, 
przecież wiem to z autopsji. Za nimi - poukładane grzbietami do ściany, 
bo wstyd się chwalić tytułami - łatwe, lekkie i przyjemne - na długi wie-
czór, leniwy weekend, podróż pociągiem czy piknik w lesie.

 
Żadna z nich nie ruszona od roku. Po drugiej stronie ściany od regału 

- kuchenne szuflady wypełnione herbatami bez dat ważności. Sypane, 
w formie otwierających się we wrzątku kwiatów, granulowane i w toreb-
kach. Z dopasowanymi do każdego smaku i właściwości - syropami, 
konfiturami z fancy domów handlowych i miodami z ekologicznych pa-
siek z kraju i zagranicy (w sensie Polski i Niemiec, kolejność dowolna, 
ale to temat na inny tekst). Przełożone do słoiczków, odkurzane syste-
matycznie w ramach wiosennych i jesiennych porządków. Czekające 
na dobry moment, by zasiąść z nimi w wygodnym fotelu (kupionym 5 lat 
temu, a nadal nazywanym nowym, bo nikt na nim nie siada), opatulić 
się jednym z miliona kocyków kupionych pod kolor ciepłych swetrów 
i wełnianych skarpet.

 
Zawsze mi się marzyły wieczory jak z filmów. Gdy za oknem zawie-

rucha - u mnie przytulne wnętrze. Kiedy świat się wali i sypie - ja ze 
spokojem siadam pod kocem. Wówczas, gdy inni gnają za czymś, co 
trudno nazwać, ale reprezentowane jest przez pieniądze, władzę, roz-
głos - ja zaparzam kojącą melisę. Podczas gdy sąsiedzi szykują się do 
teatru - ja otwieram pachnącą książkę. Zamiast zapinać na karku na-
szyjnik z pereł (hahaha), wciągam na zmarznięte stopy wełniane skar-
pety zrobione przez babcię lub kapcie kupione na targowisku podczas 
odwiedzin u rodziców.

Nie ma tygodnia, żebym, patrząc na ten zakurzony projektor, książki 
nieruszone, herbaty starannie wyselekcjonowane, swetry wedle kolo-
rów poskładane, świeczki z lontem kruszącym się już ze starości, ale 
nadal nigdy nie odpalonym - nie ma tygodnia, żebym za tą filmową przy-
tulnością nie tęskniła. Wymyśliłam sobie, że to wszystko na odpowiedni 
moment - przechowywane na idealny wieczór, na wyjątkowy weekend, 
na lepsze czasy. Kto by pomyślał, że przyda się teraz - w tych gorszych 
czasach. I czy naprawdę są takie złe, skoro we własnym kącie, skoro 
koc pod ręką, skoro herbaty zapas na lata, skoro głowa wolna od zmar-
twień na tyle, by film obejrzeć, za książkę złapać? 

Anna Burek

FELIETON
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Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

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

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

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

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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

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

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

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

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

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

ZDROWIEZDROWIE

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

 
stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

  822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de 
 

 
 

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

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

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

OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)

Tel.
         030 499 07 360

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

Lekarz mówi po polsku

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim
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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
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Gimnastyka 
(też wg Bobath, PNF)

Fizykoterapia

Terapia Manualna

Fizjoterapia 
uroginekologiczna

Drenaż limfatyczny

Masaże

Terapia stawu 
skroniowo-żuchwowego

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

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

Również wizyty
domowe

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

                                                    Pt:       8:00 - 13:00

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

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO 
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska 

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

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

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse

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 

Renciści pytają, 
doradca rentowy odpowiada

Mój staż pracy w Polsce miałem zaliczony wkrótce po przyjeż-
dzie. Aktualnie, po złożeniu wniosku rentowego, zażądano ode 
mnie książeczki zdrowia i wyjaśnienia, co robiłem w ostatnich 
pięciu latach, po czym dowiedziałem się z pisemnego zawiado-
mienia, że sprawę przekazano do ZUS.Jestem zaskoczony, czy 
Polsko-Niemiecka Umowa z 1975 już nie obowiązuje ? Przekona-
ny jestem, że nie muszę reagować na otrzymane wezwanie zgło-
szenia się do ZUS w Opolu.

Nie ma podstaw do obawy utraty przywilejów z DPSVA 1975. Je-
dynie w zakresie pracy „na swoim” wspomniana umowa polsko-nie-
miecka, czyli DPSVA z 1975 roku, ulega, za względu na odmienność 
regulacji prawnych w przedmiocie zabezpieczenia rentowego w obu 
państwach, innej interpretacji.  Mianowicie  obok częściowego jego 
zaliczenia w wysokości 60 procent, Deutsche Rentenversicherung  re-
alizuje wprowadzanie w tym przypadku częściowo praktyki unijnej, to 
jest zgodnie z  rozporządzeniami UE i przekazuje wniosek o rentę do 
państwa pozostałego stażu pracy. Oznacza to jednoczesne wszczęcie 
postępowania w tym drugim państwie, w tym wypadku w polskim ZUS.

Przekazanie wniosku do ZUS Opole oznacza jego równoczesne 
rozpatrzenie także przez ZUS i w rezultacie obliczenie całej renty za 
całość lat polskich przez polski zakład rentowy, z następstwem zmniej-
szenia renty niemieckiej o polską rentę. W przytoczonym przypadku 
brak współdziałania samego rencisty nie wstrzyma biegu procedury 
rentowej czy emerytalnej w ZUS.

Słyszałem lub też czytałem, nie pamiętam już,  ze powrót do 
Polski po otrzymaniu renty, powoduje jej zmniejszenie. Wydaje mi 
się, że stosowanie takiej sankcji jest chyba niemożliwe, bo nie-
słuszne i  niesprawiedliwe?

Informowaliśmy o tym już niejednokrotnie, że w wypadku powrotu 
do Polski urzędy rentowe niemieckie traktują ten fakt jako rezygna-
cję z otrzymanego przywileju obliczania renty na tutejszych zasadach 
przy pobycie w tym kraju, i wobec tego traktują to zgodnie ze swoim 
rozumieniem tego faktu - jej zmniejszeniem.  Powszechnie odczuwane 
w związku z tymi praktykami niezadowolenie, nie ma niestety żadnego 
wpływu na postępowanie urzędu odpowiednio do racji stanu własne-
go państwa.

Przed czterema miesiącami złożyłam oświadczenie o tymczaso-
wym przesunięciu renty zusowskiej. Kiedy po raz trzeci zadzwo-
niłam, aby  dowiedzieć się na jakim etapie jest załatwianie mego 
wniosku, usłyszałam po uprzednich dwukrotnych informacjach, 
że zgoda ZUS jest aktualnie w tłumaczeniu. Dlaczego trwa to tak 
długo, skoro moja znajoma otrzymała załatwienie swojej sprawy 
w ciągu dwóch miesięcy?

Z przekazanych dalszych informacji .wynika istotnie przedłużanie 
załatwienia tej konkretnej sprawy, nawet pomimo otrzymania zawia-
domienia od ZUS o wstrzymaniu wypłacania renty polskiej, po któ-
rym powinno bezpośrednio nastąpić wydanie decyzji o powrocie do 
wypłacania przez tutejszą DRV pełnej renty. Ponieważ w analogicz-
nych sprawach występują aktualnie często podobne kwestie, należy 
w wypadku dłuższego braku uregulowania przez Deutsche Rentenver-
sicherung złożonego wniosku ewentualnie ponowić ten sam wniosek, 
z powołaniem się na istniejącą już decyzję ZUS Opole, oraz ewtl. za-
powiedzieć wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Straßburgu.

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

wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00

Bioenergoterapeuta z Ukrainy
Gronskiy Wladimir 

Tel.: 0049 151 232 750 47

Uzdrawiam choroby:
Układu nerwowego = 6 - 9 zabiegów

Ginekolo-urologiczny = 5 - 15 zabiegów
Onkologinczy = 20 – 45 zabiegów.

Gwarancja.

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
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Apotheker Ronald Weber e.K.

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

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

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

JESIENNA MELANCHOLIA
Czy można być radośnie smutnym? 
Z pozoru nie. Radość i smutek 
nie lubią chodzić razem, wręcz 
się unikają. Istnieje jednak takie 
uczucie, gdzie te dwie emocje 
tańczą tango, jeden z najbardziej 
sensualnych tańców świata. 

Oto melancholia. To ona obejmuje przeciwieństwa. Jest to jedno z naj-
bardziej skomplikowanych uczuć i jednocześnie jakże głębokie i piękne. 
Muszę przyznać, że je lubię. Odnajduję się w całej palecie szarości, jaką 
emanuje. I myślę sobie, że porą roku najlepiej obrazującą melancholię jest 
właśnie jesień. Z każdym spadającym liściem, odzywa się we mnie myśl, że 
czas płynie bardzo szybko. Dlatego warto się zatrzymać, choć na chwilę, 
złapać ostatnie promienie słońca, bo dzień jest coraz krótszy. Odetchnąć, 
ponieważ po upałach lata, na nowo pada deszcz, czasami nawet zbyt długo. 
Tego właśnie uczy nas jesienna melancholia – pokory i docenienia tego, 
co mamy.

I na pewno nie jest to proste, lecz kiedy poddamy się temu uczuciu, jed-
nocześnie rodzi się w nas pewien rodzaj radości, szczęścia. Tak jak wtedy, 
kiedy odnajdujemy coś, co zgubiliśmy. A to może narodzić się tylko w ciszy 
jesiennego monotonnego deszczu i pięknych kolorach opadających liści. 
Sprzeczności w końcu się odnajdują i idą razem w tym samym kierunku. 
Co więcej tańczą razem i wytwarzają w nas to niesamowite uczucie radości 
i smutku, bycia radośnie smutnym.

 
Po podjęciu pierwszego kroku i zaczęciu czegoś nowego, zderzamy się 

z konsekwencjami naszych wyborów. I jakiekolwiek one by nie były, jest to 
dobry moment, by przypomnieć sobie to, co już posiadamy i za co możemy 
być wdzięczni. Oraz wziąć głęboki oddech pokory, nigdy nie zapominać, 

skąd pochodzimy i jaka była nasza droga do miejsca, w którym się znaj-
dujemy. Tak jak migrujące ptaki po dobrym czasie lata wyruszają w drogę 
do kraju, w którym no nowo będzie ciepło, tak i my powinniśmy po czasie 
zabawy i relaksu wyruszyć w drogę. A kiedy już ją podejmiemy, zatrzymać 
się na moment, by przemyśleć nasz kierunek i nabrać sił na kolejny etap 
podróży. By na nowo móc cieszyć się ciepłem, tym razem dla nas być może 
to już nie jest ciepło słońca, które ogrzewa inną półkulę Ziemi, ale ciepło 
naszych domów. Stan dobra nie jest nam dany na stałe, co jakiś czas za-
wsze trzeba wyruszyć na jego poszukiwanie. Czasami zaczyna się to od 
zaakceptowania pewnej kolei życia i odczucia jesiennej melancholii, bycia 
radośnie smutnym.

 
Pamiętam, że jako dziecko nie lubiłam jesieni. Dopiero z czasem nauczy-

łam się ją doceniać a z wiekiem nawet się nią cieszyć. Do pewnych spraw 
trzeba po prostu dojrzeć, by móc je ogarnąć w ich niesłychanych sprzeczno-
ściach. Gdy myślę o październiku, widzę rykowiska jeleni, koszyki grzybów, 
ostatnie ciepłe dni i pierwsze zimne noce. Te leniwe weekendy, kiedy można 
jeszcze zdjąć sweter i spacerować w podkoszulku oraz pyszną ciepłą cze-
koladę wieczorem, kiedy zimno przypomina o swoim istnieniu. Ciepłe dni 
łączą się z zimnymi wieczorami. Trzeba umieć żyć w sprzecznościach. Nie 
tyle może nawet żyć w nich, jak odnaleźć sposób ich połączenia w jedno. 
Poczuć jesienną melancholię, bycie radośnie smutnym.

 
Czuję, że na ten jesienny miesiąc mój felieton jest bardzo filozoficzny. Być 

może ma być to pewnego rodzaju zaproszenie, aby zatrzymać się i przeczy-
tać każde zdanie w spokoju. A jeśli trzeba, przystanąć na każdym z nich, by 
w końcu móc poczuć radość smutku.

 
Odlatujące ptaki, które są symbolem jesieni, zawsze mnie zasmucały. Ale 

jak to jest napisane w jednej z książek mojego syna „każde do widzenia, 
prowadzi do dzień dobry”. I tego właśnie Państwu i sobie życzę, aby każde 
nasze „do widzenia” prowadziło do nowego „dzień dobry”.

Anna Maria Władkowska
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Mistrz Kamieniarstwa   & Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

0171/6503466

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

www.sanssouci-bestattungen.de

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

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

REMONTY MIESZKAŃ

Mobil: 0157-59640537

OKNA • DRZWI • BRAMY 
GARAŻOWE • OGRODZENIA 

Z MONTAŻEM

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań (wyceny gratis)

Tel. 0176 36322659, 030 91566003

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

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń

Telewizja przez internet
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  
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REMONTYREMONTY
MIESZKAŃMIESZKAŃ

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

Nummer:
0176/80763734

2 0  L a t  w  f a c h u !

Gewerbehof Driesner - Leschik,
Falkenhagenerstrasse 56 /58,
14612 Falkensee
tel.: 03322 426 85 54
Funk: 0151 591 191 12
e-mail: info@lizak.de
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Jedyna taka w Berlinie!!!

�����������������������������

( +48 608 729 122  •  +49 160-3089338

34-723 Sieniawa 183
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 19a/18

BUDOWY DOMÓW MUROWANYCH

BUDOWY DOMÓW DREWNIANYCH

WSZELKIE POKRYCIA DACHOWE

OCIEPLENIA BUDYNKÓW

USŁUGI TRANSPORTOWE

www.tedy.com.pl

tedy32@o2.pl 

Tadeusz  Krzysiak

USŁUGI BUDOWLANE

NIERUCHOMOŚCI

Szukam mieszkania jedno pokojowego w Berlinie. Tel.: 0152 32152392

Międzyzdroje apartament 32m2, 2 piętro, 400m do morza sprzedam.
Tel.:030 7452939

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

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

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

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

Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwnymi. Meble 
na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na ścianę 
zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity, marmury 
i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne... w atrakcyjnej cenie.
Tel.: 0157 84556424 (od poniedziałku do piątku), www.festti.de

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

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała, 
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring, 
kreatyna). Agnieszka Whatsapp: 0176 48997626, 0151 29016283, 
0157 30430185

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

Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia mieszkań, 
kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw, dachy, fasady, 
kostka brukowa. Wynajem busa. Tel.: 0176 48997626
 
Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie Jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy, rozbiórki. 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

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

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

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

KOMPUTERY - Naprawa, instalacje WINDOWS, INTERNET-DSL/
WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych -Tel.: 030 30201944   
Handy: 0162 1786980

Polska firma szuka zleceń na budowy domów, dachy, sprzedaż 
materiałów budowlanych: deski stemple, więźby dachowe oraz inne 
materiały budowlane. Tel.: +48 608 729122

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

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

Salon Alex strzyżenie i pielęgnacja psów oraz kotów. Kąpiel, 
wyczesywanie, strzyżenie, czyszczenie uszu i obcinanie pazurków. 
Możliwy dojazd za dodatkową dopłatą. Aleksandra, kontakt  
+49 176 22920235, 10553 Moabit

Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, 
układanie podłóg, cyklinowanie. Wszelkie prace remontowe.  
Tel.:0178 7296119 lub 030 52659181

Transport, ekspresowy wywóz mebli na BSR, oczyszczanie mieszkań, 
piwnic itp, przeprowadzki. Wycena bezpłatna. Tel.: 0176 36322659

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

Zgłoszenia
przyjmujemy
do 20 października 2022

XXV BERLIŃSKI INFORMATOR
POLONIJNY 2023

UWAGA:
Nowy Informator
Polonijny
w opracowaniu
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TOMEK
transport&przeprowadzki
profesionalne przeprowadzki, punktualność 
i rzetelność wykonania usług z ubezpieczeniem
przewózy mebli (IKEA, Hö�ner, itd...)
opróżnianie mieszkań i piwnic
przewozy materiałów budowlanych i narzędzi 
(Bauhaus, Obi,...)
wywóz rzeczy do BSR

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

MOTORYZACJA / TRANSPORT

0176 83392933Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz. 
Dowozy z domu i pod dom, dowozy na lotniska, paczki. 
Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246

Niemcy są z znani z tego, że wolą 
wynajmować mieszkania. Statystyki 
mówią, że około 54 procent gospo-
darstw domowych mieszka w wynaj-
mowanych mieszkaniach. 

Poradnik: Jak znaleźć i wynająć nieruchomość w Niemczech?

To bardzo wysoki wynik, bo średni wynik 
w Państwach Unii Europejskiej to mniej niż 30 
procent.1 Byłam w szoku, gdy wykładowca kur-
su o gospodarce nieruchomości, powiedział 
nam, że najmuje dom w Berlinie od ponad 30 
lat. Od razu w głowie zaczęłam liczyć, ile czyn-
szu zapłacił przez te wszystkie lata. 

Jedna z moich znajomych, znana niemiec-
ka dziennikarka z Berlina powiedziała mi, że 
rozgląda się za wspólnym mieszkaniem z dwo-
ma przyjaciółkami, ponieważ wszystkie są na 
emeryturze i po co ona sama ma wynajmować 
mieszkanie? Nie tylko podzielą między sobą 
wszystkie koszty, ale będą też wspólnie goto-
wać i spędzać czas. Podejście Niemców jest 
zupełnie inne niż za granicą.

Jako licencjonowana pośredniczka nieru-
chomości od lat mam styczność z tematyką 
wynajmu nieruchomości w Niemczech. Oso-
by pochodzące z innych krajów często nie 
wiedzą, jakimi prawami rządzi się niemiecki 
rynek nieruchomości. Dlatego napisałam po-
radnik „Jak znaleźć i wynająć nieruchomość 
w Niemczech”, ponieważ chciałam pomóc 
osobom szukającym nieruchomości na wyna-
jem, tak aby w łatwy i przystępny sposób mo-

gły znaleźć wymarzone miejsce oraz uniknęły 
kosztownych błędów.

 Przeprowadziłam się do Niemiec ze sło-
necznej Majorki kilka lat temu. Pamiętam, jak 
mój chłopak zaśmiał się w głos, kiedy powie-
działam mu, że znajdę mieszkanie do wyna-
jęcia w Berlinie w ciągu tygodnia. Miałam już 
za sobą kilkuletnie doświadczenie w szukaniu 
mieszkań w Polsce, w Hiszpanii i we Wło-
szech. Ten proces był dla mnie szybki i nie-
skomplikowany. Udawało mi się to zawsze zro-
bić bez problemu przez Internet. Przyjeżdżając 
do Niemiec nie zdawałam sobie sprawy z tego, 
że jest to tutaj tak trudne i że istnieje coś ta-
kiego, jak strategia „szukania mieszkania”. Nie 
wiedziałam nawet, jakie dokumenty będą wy-
magane przez wynajmującego. 

Na szczęście miałam dach nad głową, bo 
trochę czasu było mi potrzebne. Wysłałam 
wtedy kilka zgłoszeń przez Internet i byłam 
zdziwiona, że nie dostaję żadnej odpowiedzi. 

Chciałam podzielić się z Tobą moim do-
świadczeniem zgromadzonym przez lata 
pracy jako pośrednik nieruchomości w Niem-
czech, a także sprawdzoną strategią znalezie-
nia mieszkania na wynajem. 

Zauważyłam, że dzwoniące do mnie oso-
by, które chcą znaleźć mieszkanie, nie mają 
nawet przygotowanych potrzebnych doku-
mentów. Dlatego, jeżeli szukasz mieszkania 
na wynajem, polecam Ci, aby wykorzystać tę 
książkę jako poradnik, byś mógł/mogła dobrze 
przygotować się do tego zadania.

Chciałam, aby ta książka była praktycznym 
informatorem dla każdej osoby, która szuka 
mieszkania do wynajęcia w Niemczech. Czę-
sto słyszymy, że odpowiednie przygotowanie 
jest kluczem do sukcesu i tak jest także w przy-
padku poszukiwania mieszkania do wynajęcia. 
Z książki dowiesz się, jakie dokumenty będą Ci 
potrzebne, jak je przygotować i wypełnić. 

Autor: Olga Martin, Pośrednik Nierucho-
mości w Niemczech
– www.wynajemnieruchomosci.de

Moją specjalizacją jest zakup, wynajem 
i sprzedaż nieruchomości w Niemczech. 
Pomagam moim klientom przejść bezpiecz-
nie przez każdy etap sprzedaży. 

Pracuję w pięciu językach: niemieckim, 
angielskim, włoskim, hiszpańskim i oczy-
wiście polskim.

Wiele osób pyta mnie, gdzie najlepiej zna-
leźć nieruchomość. W tym rozdziale podzielę 
się z Tobą 14 sprawdzonymi sposobami na 
szukanie mieszkania. Znajdziesz kontakt do 
11 administracji mieszkaniowych w Berlinie. 
Z książki dowiesz się, jak uzyskać darmowy 
wyciąg SCHUFA. Dostaniesz także gotowe 
wzory e-maili po niemiecku wraz z polskim 
tłumaczeniem, które będziesz mógł wysłać do 
wynajmujących. Dodatkowo załączyłam wzór 
rozmowy telefonicznej po niemiecku wraz 
z pytaniami, które powinieneś zadać podczas 
oglądania mieszkania. 

W kolejnym rozdziale znajdziesz informację, 
o czym pamiętać przy zawieraniu umowy naj-
mu w Niemczech, a także jak nie wpędzić się 
w kłopoty podczas przekazywania mieszka-
nia. Wymieniam także 3 rodzaje ubezpieczeń, 
które warto rozważyć podczas wynajmowania 
mieszkania w Niemczech lub które po prostu 
mogą uratować Ci skórę. 

Jeden z ostatnich rozdziałów poświęcony 
jest zakończeniu umowy najmu, wraz z prak-
tycznymi wskazówkami, jak zrobić to najlepiej 
i o czym nie zapomnieć. Piszę w nim również 
o tym, jak przekazać mieszkanie, aby nie mieć 
w przyszłości problemów i ile będziemy czekać 
na zwrot kaucji. Książkę „Jak znaleźć i wyna-
jąć nieruchomość w Niemczech” w formie 
elektronicznej możesz kupić w Internecie na 
stronie: www.wynajemnieruchomosci.de .

1 https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-wohnen/040-Mieten.html#_vwe6c7xpd
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MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

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

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

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

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

MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?
ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE?

Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do   
akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie

Odzyskasz – 36 lata praktyki – J.Dolny
Tel.: 0176 24346798

bezpłatne porady Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Dariusz Massel

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

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

0172 / 978 68 15

AUTO - UBEZPIECZENIA

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

ZULASSUNGS - UND VERSICHERUNGSSERVICE
Heimstr. 13, 10965 Berlin

• 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

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)
• diagnostyka
• elektryka
• mechanika
• 
• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service
ZATRUDNIĘ MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO

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

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915
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KULINARIAKULINARIA

HOT DOG STORY
Kiełbasa jest jedną z najstarszych form przetworzonej żywności. 
Wspomniano o niej już w Odysei Homera, w IX wieku p.n.e.

Frankfurt nad Menem w Niemczech - temu 
miastu tradycyjnie przypisuje się pochodzenie 
parówki. Jest to jednak kwestionowane przez 
tych, którzy uważają, że popularna kiełbasa - 
znana jako „jamnik” lub „kiełbasa dla małego 
psa” - została stworzona pod koniec 1600 roku 
przez Johanna Georghehnera, rzeźnika, miesz-
kającego w Coburgu w Niemczech. Według 
tego przekazu Georghehner udał się później do 
Frankfurtu, aby promować swój nowy produkt.

Mówi się, że parówkę wynaleziono w 1487 
roku, pięć lat przed wyruszeniem Krzysztofa 
Kolumba do nowego świata. Mieszkańcy Wied-
nia wskazują na słowo „wiener”, aby udowod-
nić, że to ich miasto jest miejscem narodzin hot 
doga. Jak się okazuje, jest to prawdopodobne, 
że hot dog z Ameryki Północnej pochodzi z sze-
roko rozpowszechnionej europejskiej kiełbasy 
sprowadzonej do w/w Ameryki przez emigran-
tów rzeźników z kilku narodowości. Sporne jest 
również to, kto pierwszy podał kiełbasę z buł-
ką. Jeden raport mówi, że niemiecki imigrant 
sprzedawał kiełbaski wraz z bułkami i z kiszoną 
kapustą, prosto z wózka w nowojorskim Bowery 
w latach 60-tych XIX wieku. W 1871 roku Char-
les Feltman, niemiecki piekarz, otworzył pierw-
sze stoisko z hot dogami na Coney Island NY, 
sprzedając m. in. 3684 hot dogów w mlecznej 
bułce podczas pierwszego roku swojej działal-
ności.

Rok 1893 był ważną datą w historii hot do-
gów. W tym samym roku w Chicago wystawa 
kolumbijska przyciągnęła tłumy zwiedzających, 
którzy konsumowali duże ilości kiełbasek sprze-
dawanych przez sprzedawców. Ludzie polubili 
takie jedzenie, które było łatwe do zjedzenia, 

wygodne i niedrogie. Historyk hot dogów, dr 
Kraig, emerytowany profesor Uniwersytetu 
Roosevelta, mówił, że Niemcy zawsze jedli 
kiełbaski z chlebem. Ponieważ kultura kiełba-
sy jest niemiecka, prawdopodobnie to Niemcy 
wprowadzili praktykę jedzenia kiełbasek, które 
dziś znamy jako hot dogi, gorące i przytulone 
do bułki. Również w 1893 r. kiełbaski stały się 
hitem w parkach baseballowych. Uważa się, 
że ta tradycja została zapoczątkowana przez 
właściciela baru w St. Louis, Chrisa Von de 
Ahe, niemieckiego imigranta, który był również 
właścicielem głównej drużyny baseballowej St. 
Louis Browns.

Wielu historyków kulinarnych uważa, że dzi-
siejszy hot dog w bułce został wprowadzony 
podczas wystawy „Louisiana Purchase Expo-
sition” w St. Louis w 1904 roku przez bawar-
skiego koncesjonariusza Feuchtwangera. Jak 
głosi legenda, pożyczał swoim klientom białe 
rękawiczki, aby trzymali gorące kiełbaski. Po-
nieważ większość rękawic nie została zwró-
cona, zapasy zaczęły się kończyć. Podobno 
wtedy poprosił o pomoc swojego szwagra, pie-
karza. Piekarz zaimprowizował długie, miękkie 
bułki, które pasowały do mięsa - w ten sposób 
wymyślił bułkę do hot dogów.

Dr. Kraig nie może do końca przełknąć tej 
opowieści i mówi, że każda nacja opowiada, 
że bułki z hot dogami są ich własnym wynalaz-
kiem, ale najbardziej prawdopodobnym faktem 
jest to, że owa praktyka została przekazana 
przez niemieckich imigrantów i stopniowo upo-
wszechniła się w amerykańskiej kulturze.

Kolejna historia, która irytuje poważnych hi-
storyków, dotyczy powstania terminu „hot dog”. 
Jedni twierdzą, że słowo to zostało wymyślone 
w 1901 roku w New York Polo Grounds w zim-
ny kwietniowy dzień. Sprzedawcy oferowali hot 
dogi z przenośnych zbiorników z gorącą wodą, 
krzycząc „Są rozgrzane do czerwoności! Kup 
kiełbaski jamniki póki są rozgrzane do czer-
woności!” Tad Dorgan, rysownik sportowy New 
York Journal, zaobserwował tę scenę i naryso-
wał do gazet rysunek szczekających kiełbasek 
jamników, ciepło otulonych w bułkach. Nie wie-
dząc, jak przeliterować poprawnie „jamnik”, na-
pisał po prostu „hot dog”. Mówi się, że rysunek 
był sensacją i że rysownik ukuł nim termin „hot 
dog”. Jednak do dziś historycy nie są w stanie 
znaleźć tej kreskówki, pomimo ogromnego do-
robku Dorgana i jego popularności.

Kraig i inni historycy kulinarni wskazują na 
czasopisma uniwersyteckie, w których słowo 
„hot dog” zaczęło pojawiać się w latach 90. XIX 
wieku. Termin ten już obowiązywał w Yale je-
sienią 1894 roku, kiedy „foodtraki” sprzedawały 
hot dogi w akademikach. Nazwa była sarka-
stycznym komentarzem do pochodzenia mięsa. 
Odniesienia do kiełbasek jamnikowych i osta-
tecznie hot dogów można prześledzić poznając 

historie niemieckich imigrantów w XIX wieku. To 
oni przywieźli do Ameryki nie tylko kiełbaski, ale 
także psy jamniki. Nazwa najprawdopodobniej 
zaczęła się jako żart o małych, długich, chudych 
psach żyjących w domach Niemców. W rze-
czywistości nawet Niemcy nazywali parówkę 
kiełbasą „mały pies” lub „jamnik”, łącząc w ten 
sposób słowo „pies” z ich nazwą wurst.

HOT DOG W STYLU CHICAGOWSKIM

Chicago Hot Dog to klasyk Windy City i ulu-
bieniec fanów sportu! Parówka musi być w cało-
ści wołowa, bułka musi być z makiem, składniki 
muszą być ułożone na bułce w określonej kolej-
ności. I cokolwiek zrobisz, nie psuj tego przepy-
chu keczupem!

Oryginalna receptura na 1 porcję:

• 1 hot dog w całości wołowy
• 1 bułka makowa do hot-doga
• 1 łyżka żółtej musztardy
• 1 łyżka słodkiej zielonej marynaty
• 1 łyżka posiekanej cebuli
• 4 ćwiartki pomidora
• 1 koperkowa włócznia ogórkowa
• 2 papryczki sportowe
• 1 kropla soli z selera

    
Zagotuj w garnku wodę. Zmniejsz ogień, 

umieść hot doga w wodzie i gotuj 5 minut, ma 
być bardzo gorący. Wyjmij hot doga i odstaw na 
bok. Ostrożnie włóż do garnka koszyk do go-
towania na parze i ogrzej bułkę przez 2 minuty 
lub do czasu, aż będzie mocno ciepła. Umieść 
hot doga w gorącej bułce. Ułóż na dodatkach 
w tej kolejności: żółta musztarda, słodko-zielo-
na marynata, cebula, ćwiartki pomidora, ogórek 
kiszony, papryka i sól z selerem. Pomidory po-
winny być ułożone między hot dogiem a górną 
częścią bułki. Umieść marynatę między hot do-
giem a dnem bułki. Nawet nie myśl o keczupie!

HOT DOG Z NOWEGO JORKU
 - znany w całej Ameryce

Składniki na 4 porcje:

• 2 łyżeczki oleju roślinnego
• cebula, cienko pokrojona
• ¼ szklanki wody (60 ml)
• 2 łyżki ketchupu
• 1 łyżeczka soli
• 4 koszerne hot dogi wołowe
• 4 bułki do hot dogów
• kapusta kiszona
• żółta musztarda francuska

Sos cebulowy: Rozgrzej olej na patelni na 
małym ogniu. Dodaj cebulę i gotuj przez kilka 
minut, aż zmięknie. Dodaj wodę, keczup i sól. 
Przykryj patelnię i gotuj przez około 20 minut, 
mieszając od czasu do czasu, aż cebula będzie 
całkowicie miękka i soczysta.

Gotuj hot dogi kilka minut, aby były ugoto-
wane i gorące. Umieść je w bułkach, a następ-
nie ułóż kapustę kiszoną, sos cebulowy i ostrą 
musztardę French’s na wierzchu. Gotowe.

Bogusław Sypień
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SPORTSPORT

10 września, Nowy Jork

Swój pierwszy turniej US Open wygrała Iga 
Świątek. Po ciekawym spotkaniu pokonała Tu-
nezyjkę Ons Jabeur i do hotelu wracała z cze-
kiem na kwotę 2.6 miliona dolarów. Ważniejsze 
jednak, że to już trzecie zwycięstwo Świątek na 
imprezie tak wysokiej rangi. Polka w mediach 
społecznościowych bardziej niż nagrodą pie-
niężną czy trofeum ekscytowała się tym, że 
jej występ oglądał na żywo znany z Przyjaciół 
aktor Matthew Perry, czyli serialowy Chandler. 
Widać zwycięstwa wchodzą 21-latce w nawyk.

11 września, Katowice

Mistrzostwa Świata w siatkówce rozgrywa-
ne były od 26 sierpnia w Polsce i w Słowenii. 
Nasza reprezentacja z kompletem zwycięstw 
w grupie C awansowała do dalszej fazy turnie-
ju, by w 1/8 rozbić bez problemu Tunezję. Trud-
ne warunki postawili przed Polakami Ameryka-
nie, którzy w ćwierćfinale ulegli nam dopiero po 
pięciu zaciętych setach. Jeszcze cięższą prze-
prawą okazało się starcie z Brazylijczykami 
w półfinale. Rywale prezentowali się świetnie, 
ale to biało-czerwoni tryumfowali dzięki fanta-
stycznej grze Kurka, Śliwki i Semeniuka, a tak-
że kontuzji skutecznego w ataku Lucarelliego.

W finale rozgrywanym w wypełnionym po 
brzegi katowickim Spodku ulegliśmy rewela-
cyjnie dysponowanym Włochom 1:3. Mimo to 
większość kibiców i obserwatorów, zupełnie 
słusznie, uważa drugą lokatę na świecie za gi-
gantyczny sukces. 

14 września, Berlin

Jeśli od siatkarzy zawsze oczekujemy walki 
o najwyższe miejsca na podium, to koszyka-
rze przyzwyczaili nas do kiepskich występów 
na arenie międzynarodowej. No, może za 

Tego już za wiele!
Przyznam szczerze, że są miesiące, kiedy trzeba się mocno nagłowić 
o czym dla Państwa napisać. Wrzesień 2022 do takowych jednak nie 
należał, a polscy sportowcy osiągali sukces za sukcesem. Oczywi-
ście znalazł się i mały wyjątek.

wyjątkiem MŚ 2019, kiedy to zajęliśmy ósmą 
pozycję. W tegorocznej edycji Mistrzostw Eu-
ropy Polacy wyszli z grupy z trzeciego miejsca, 
kolejno w Mercedes Benz Arena pokonali re-
prezentację Ukrainy, by w ćwierćfinałach trafić 
na Słoweńców, obrońców tytułu dowodzonych 
przez gwiazdę NBA - Lukę Doncicia. Z ciężkim 
sercem wysupłałem pieniądze na bilet, prze-
widując srogie lanie z rąk znakomitych rywali. 
Wraz z pozostałymi polskimi kibicami stanąłem 

17 września, Mallila

Bartosz Zmarzlik Mistrzem Świata na żużlu! 
Słyszymy to już trzeci raz, a Polak ma zaledwie 
27 lat! Tym razem zawodnik jeżdżący w klubie 
z Gorzowa, zapewnił sobie tytuł już na kolejkę 
przed ostatnim wyścigiem z cyklu Grand Prix, 
który odbędzie się 1 października w Toruniu. 
Tomasz Gollob, legenda speedwaya w Polsce, 
a jednocześnie mentor Zmarzlika, stwierdził, że 
wśród światowej czołówki dyscypliny nie ma 
obecnie nikogo, kto mógłby dorównać Bartko-
wi. Taką mamy też nadzieję na przyszły sezon. 

22 września, Warszawa

Przechodzimy do najpopularniejszej dyscy-
pliny w kraju nad Wisłą - piłki nożnej. Polacy 
w meczu Ligi Narodów przegrali z Holendrami 
0:2. Nie chodzi jednak o sam wynik, ale styl, 
w którym ulegamy mocniejszym rywalom. 
Kadra Michniewicza rozczarowuje brakiem 
pomysłu, marną grą w środku pola i brakiem 
prawidłowego wykorzystania talentu Lewan-
dowskiego. Kapitan reprezentacji był wyraźnie 
sfrustrowany naszą postawą, pokrzykiwał na 
kolegów i gestykulował korygując ich ustawie-
nie na murawie. Po porażce w mediach spo-
łecznościowych dodał - Czeka nas dużo pracy. 
Szkoda jedynie, że czasu do Mistrzostw Świata 
w Katarze mamy coraz mniej, a w dwa mie-
siące trudno naprawić tak podstawowe błędy. 
Oby nie powtórzył się znany schemat – z Mek-
sykiem mecz otwarcia, z Arabią Saudyjską 
o wszystko i z Argentyną walka o honor. Pa-
trząc na naszych oponentów, grających szybko 
i wyśmienicie technicznie, to nie będzie łatwy 
turniej.  

https://www.fiba.basketball/eurobasket/2022/news/poland-dream-on-as-cinderella-of-eurobasket-2022

https://www.tagesschau.de/sport/sportschau/swiatek-us-open-101.html

https://polski-sport.pl/polska-brazylia-10-09-transmisja/

na trybunie za 217 i w przerwie przecierałem 
oczy ze zdumienia – nasi koszykarze prowa-
dzili z faworytami 19 punktami, a na parkiecie 
szalał nasz kapitan, Mateusz Ponitka. W trze-
ciej kwarcie Słoweńcy wrócili do gry, objęli 
nawet prowadzenie, ale ostatecznie to Polska 
awansowała do półfinału z wynikiem 90-87. To 
zdecydowanie był najpiękniejszy dzień w moim 
życiu - nie mówcie mojej żonie!

1.2 miliona widzów zasiadło przed telewizo-
rami, by w publicznej telewizji obejrzeć walkę 
o finał z Francuzami i... mocno się rozczarowa-
ło, gdyż nasza kadra została zmiażdżona przez 
Trójkolorowych. W meczu o brąz zagraliśmy 
z gospodarzami turnieju i znów to nasi rywale 
okazali się lepsi. Patrząc jednak na całokształt 
imprezy i mecz ze Słowenią, trudno znaleźć mi 
odpowiednie porównania by opisać ten sukces 
– to trochę jakby piłkarze wygrali z Brazylią 
4-0, bez Roberta Lewandowskiego w składzie. 
A może być lepiej, w końcu do kadry dołączy 
Jeremy Sochan, który niebawem zadebiutuje 
w barwach drużyny NBA - San Antonio Spurs.  

Gratulacje!

Mimo słabszej formy piłkarzy, wrzesień był 
fenomenalnym miesiącem dla polskiego sportu 
– Iga, Bartek, siatkarze, koszykarze - dzięku-
jemy! Cieszy potwierdzenie naszej dominacji 
w takich dyscyplinach jak siatkówka czy żu-
żel, ale także zaznaczenie swojej obecności 
w sportach bardziej medialnych na arenie mię-
dzynarodowej - koszykówce i tenisie. Ciekawe 
czy na bazie wrześniowych sukcesów uda się 
zbudować od nowa popularność polskiego ba-
sketu, który w latach 90’ był jednym z czoło-
wych sportów drużynowych w naszym kraju. 
PLK już wznowiła rozgrywki, Mateusz Ponitka 
trafił do wielkiego Panathinaikosu i 19 paździer-
nika przyjedzie do Berlina na euroligowy mecz 
z Albą Berlin. Bilety na to widowisko warto ku-
pić już dziś.   

Grzegorz Szklarczuk
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Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda, 
150 m do morza. Apartament znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie 
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja 
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu 
wchodzą: 2 pokoje, aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży 
balkon. Tel.: 0176 21137428 

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

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

POLONIJNE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE I KULTURALNE 
BERLIN – PTTiK BERLIN

Reservoirturm byłej gazowni Charlottenburg II, Foto Elżbieta Potępska

TURYSTYKATURYSTYKA

„PTTiK Berlin” zaprasza w październiku na spacer po Mierendorff - Insel w Charlottenburg. Spo-
tykamy się w sobotę 15.10.2022 o godz. 11:00 przy Schlossbrücke.

Wyspa Mierendorf znajduje się w dzielnicy Charlottenburg – Wil-
mersdorf i otoczona jest od południowo-zachodniej strony wodami 
Sprewy, od północy kanałem Westhafenkanal, natomiast od za-
chodniej kanałem Charlottenburger Verbindungskanal. Jej central-

nym punktem jest były plac Gustav-Adolf-Platz, który od 1950 roku  
nazywa się Mierendorfplatz.

Wyspa ta została nazwana po II wojnie światowej „Wyspą Mie-
rendorff” ku pamięci Carla Mierendorf, wojownika ruchu oporu i za-
twardziałego przeciwnika NSDAP i Josefa Goebbelsa, a wcześniej 
nazywała się Kalowswerder, Kasicher Werder lub Kahls-Werder. 
Już w 1375 roku została wymieniona w Księdze Miasta przez Ce-
sarza Karla IV, który informował, ze wyspa Kalowswerder będzie 
zarządzana przez siostry zakonne z zakonu Spandau.  

Powierzchnia wyspy wynosi zaledwie 171, 316 ha, a zamieszku-
je ją ok. 15 000 mieszkańców. Jest ona połączona z siecią U-banu 
i S-banu (m.in. Jungfernheide), dzięki czemu mieszkańcy wyspy 
mogą bez problemu docierać do centrum Berlina. Życie na wyspie 
przypomina życie małego miasteczka pełnego zieleni i ogrodów, 
wypełnionego publicznymi instytucjami, budynkami mieszkalnymi 
oraz zakładami rzemieślniczymi i usługowymi. Na wyspie tej znaj-
duje się wiele ciekawych zakątków i historycznych budowli, któ-
rym warto się przyjrzeć. Spróbujmy więc wspólnie podczas tego 
spaceru odkryć te zakątki.  W imieniu „PTTiK BERLIN“ na spacer 
zaprasza Elzbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie. 
Propozycja spaceru jest bezpłatna i nie dajemy grupowego ubez-
pieczenia.

Dziewczyna dostała od narzeczonego pierścionek 
z brylantem- Jaki śliczny! - zachwyca się cackiem. 
- A ile cię kosztował? - pyta ukochanego.
- Jak mnie złapią, to przynajmniej trzy lata - odpowiada chłopak.

Policjant pyta:
- Jesteście w związku małżeńskim? - Tak.
- Kim? - Z kobietą! - To chyba zrozumiałe. - Wcale nie, bo moja 
siostra jest w związku małżeńskim z mężczyzną!

Przychodzi babcia do lekarza i prosi o pigułki antykoncepcyjne - 
Po co pani te pigułki - pyta zdziwiony lekarz. - Na ból głowy. - Jak 
to, na ból głowy? - A tak! Jak moja wnuczka wieczorem wychodzi 
z domu, to daję jej te pigułki i już mnie głowa nie boli....

Uśmiechnij się!!

Ojciec mówi do dwudziestoletniej córki:
- Twój narzeczony to utracjusz. Dopiero połowa miesiąca,
  a on nie ma pieniędzy!
- Chciał od ciebie pożyczyć? - pyta dziewczyna.
- Nie, to ja chciałem od niego...

- Dlaczego mówisz, że goście to dla ciebie podwójna przyjemność?
- Bo pierwszy raz jest mi przyjemnie, gdy przychodzą,
  a drugi raz, gdy wychodzą.

W miłosnym uniesieniu on szepcze do niej:
- Chodzę z tobą nie na żarty!
- To zjedz coś - odpowiada zatroskana dziewczyna.

Pociąg wjeżdża dopiero na stację, a młody człowiek już otwiera 
drzwi i staje na stopniach. Widzi to jeden z pasażerów i woła:
- Na litość boską! Niech pan nie skacze!
- Ale mnie się spieszy do szpitala!
- Jeśli tak, to co innego...

- Słyszałeś ten huk?
- Tak.
- To sąsiad skręcił nowym samochodem w ulicę za naszym domem
- Ale przecież tam nie ma żadnej ulicy!
- Właśnie stąd ten huk...
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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, Anna Burek, Jakub Tosik, Tomasz 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 

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

zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.
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plakat ąnneimz
jest

cecha
po˙ -adąz
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| | KONTAKTY KONTAKTY31

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

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

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

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

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

p. Cezary Szulc

Propozycje pana Szulca na PAŹDZIERNIK 2022!!!

Zobacz nas na:

BMW 430 D CABRIO LUXURY LINE
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Rußpartikel-
filter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 
Heckleuchten LED, Ambiente-Beleuchtung, 
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Frontsche-
ibe heizbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), 
LM-Felgen, Überschlag-Schutzsystem (aktiver Über-
rollbügel), Außen-/Innenspiegel mit Abblendautoma-
tik, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&-
Go-Funktion, Multifunktion für Lenkrad

Cena: 28.690 €

AUDI A3 CABRIOLET S LINE SPORTPAKET 1.8 TFSI 
LEDER XENON NAVI PDCV+H LED-HINTEN MULTIF.
LENKRAD
Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Getriebe 6-Gang, 
Wärmeschutzverglasung grün getönt, ISOFIX-Aufna-
hmen für Kindersitz, Start/Stop-Anlage, Motor 1,8 Ltr. 
- 132 kW 16V TFSI, Knieairbag Fahrerseite, Bremsan-
lage mit Rekuperationssystem, Fensterheber elektrisch 
vorn + hinten, Sportsitze vorn, Servolenkung elektro-
-mechanisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 
Perleffekt-Lackierung

Cena: 18.890 €

JEEP RENEGADE LONGITUDE FWD 1.6 E-TORQ
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Elek-
tron. 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. verstell-
bar, LM-Felgen, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tem-
pomat), Reifen-Reparaturkit, Parkbremse elektro-mech-
anisch, Rücksitzlehnen geteilt/klappbar

Cena: 14.480 €

MERCEDES-BENZ E 200 AVANTGARDE LEDER 
LED NAVI KEYLESS E-SITZE PARKLENKASS. 
RÜCKFAHRKAM. PDCV+H
Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze vorn elektr. ver-
stellbar, LM-Felgen, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), 
Knieairbag Fahrerseite, Reifendruck-Kontrollsystem, Seite-
nairbag (Sidebag) vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, 
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Audiosystem 
Audio 20 (USB, GPS), Rückfahrkamera, Ambiente-Bele-
uchtung, Reifen-Reparaturset (Tirefit)

Cena: 30.890 €

RENAULT CLIO V ZEN 1.0 SCE 65 SITZH+PDC+NA-
VI+LED
Beifahrerairbag abschaltbar, Bremsassistent, Elektron. Sta-
bilitäts-Programm, Energierückgewinnung (Energy Smart 
Management), Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warn-
system, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken-
nung, Freisprechanlage Bluetooth, Fußgängererkennung

Cena: 14.890 €

MERCEDES-BENZ R 280 LEDER+NA-
VI+8XREIFEN+EL. HECKKLAPPE
Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Scheibenwischer 
mit Regensensor, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an 
Rücksitz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be-
ide, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenksäule (Len-
krad) mechan. verstellbar, Seitenairbag (Sidebag) vorn, 
Getriebe Automatik - (7-Stufen), LM-Felgen, Reifendruc-
kwarner, Außenspiegel elektr. anklappbar, Scheinwerfer-
-Reinigungsanlage (SRA)

Cena: 10.890 €

RENAULT TRAFIC L1H1 2,7T KOMFORT 120 DCI
 Antriebsart: Frontantrieb, Beifahrerairbag abschaltbar, 
Beifahrerdoppelsitz, Beifahrersitz mit Armlehne, Drehzahl-
messer, Elektron. Stabilitäts-Programm, Euro 6, Fahrersitz 
Komfort 3-fach verstellbar, Getriebe 6-Gang, Heckflügeltüren 
ohne Verglasung, Holzboden im Laderaum

Cena: 18.890 €

RATY od
269 €/mies.

RATY od
109 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
249 €/mies.

RATY od
169 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

Volkswagen Golf VII Allstar BMT 1.2 TSI
Park-Distance-Control (vorn und hinten), Antriebs-
-Schlupfregelung (ASR), Scheinwerfer-Reinigun-
gsanlage (SRA), Getriebe 7-Gang - Doppelkup-
plungsgetriebe DSG, Knieairbag Fahrerseite, 
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-
-Sensor, Leuchtweitenregelung, Elektron. Stabilität-
s-Programm (ESP)

Cena: 13.990 €

RATY od
139 €/mies.

RATY od
129 €/mies.



 

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

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

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

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

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

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

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

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

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

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

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

zapraszamy w godz.:
pn.-pt. 9-18, sob 9-14

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). 

POLSKI SKLEP PYZA NA FB

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW


