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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!
Niech listopad będzie miesiącem pamięci oraz spotkań.
Pamiętajmy o tych, którzy od nas odeszli a spotykajmy się
z tymi, którzy są blisko albo o których na chwilę lub dłużej zapomnieliśmy.
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Można udać się razem do Martin Gropius Bau na wystawę
„YOYI. Pielęgnować, naprawiać, leczyć». YOYI to nazwa
performansu, ceremonialnej pieśni, tańca i spotkania, które są kluczowe dla kultury wysp Tiwi na północy Australii.
Wystawa odwołuje się do tego pojęcia i jest zaproszeniem
do wspólnego świętowania i żałoby. To wołanie do nas, sygnał, że nadszedł czas, okazja do rozmowy. Z jednej strony
do zobaczenia przemocy w przeszłości, ale też dostrzeżenia
sposobów na uleczenie siebie, ludzi, świata. YOYI staje się
wezwaniem do tych akcji.
A zatem i my zachęcamy do spotkania właśnie. W listopadzie będzie ku temu wiele okazji, chociażby podczas spotkań Klubu Polsko-Niemieckiego. O październikowym
spotkaniu poświęconym polskiej noblistce Oldze Tokarczuk
w tym numerze Annie Burek Lucyna Królikowska prowadząca październikowy wykład poświęcony „Księgom Jakubowym” a historię klubu przybliża jego założycielka Maria Szewczyk.
Nie może również zabraknąć wspólnego gotowania. Tu
pomoże nam jak zwykle mistrz Bogusław Sypień. Weźmy
sobie jego rady do serca i przygotujmy najlepszy Pad Thai
na świecie. Jesteśmy tylko krok od idealnie zbalansowanego
smaku, złożonego i (uwaga!) niezbyt słodkiego. Wpadniemy w niemy zachwyt, bo, jak wiadomo, dobra rozmowa to
też chwile dobrego milczenia.
Jak pisze Anna Maria Władkowska w swoim felietonie „Listopad ma w sobie pewną magię.” Wykorzystajmy to.
Redakcja

Szukasz mieszkania na wynajem w Berlinie?
Jeśli tak, to książka e-book "Jak znaleźć i wynająć
mieszkanie w Niemczech" jest właśnie dla Ciebie!

Zamówienia CD/ CD Bestellung : 5 € + Koszty wysyłki/Versand
Mail: interkulturelle.begegnungen@gmx.de • Tel.: 0176 3838 1863

Spis treści

Do kupienia na stronie www.wynajemnieruchomosci.de
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Tel.: 030 / 53678522
Tel.: 030 / 47 33 000
Whatsapp: 0172 / 822 1237
Rozmawiamy po polsku.

Buckower Chaussee 106-107
12277 Berlin
Przy S-Bahn stacja Buckower Chaussee
Linia S2

Firma od 22 lat

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

Tylko 17.799,-

Raty od 152,-

Audi A3 1,4 TFSi cod ultra Navigation, BI
Xenon, Start/Stopp Automatik, Bluetooth,
Tempomat, Klimatronik
Tylko 11.299,-

Tylko 8.699,-

Raty od 69,-

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

Tylko 33.900,-

Raty od 89,-

Tylko 13.950,-

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

Raty od 112,-

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

Raty od 249,-

Tylko 15.299,-

Raty od 125,-

Mazda 3 Lim. Exclusive- Line Navigation,
Kamera, Klimatronik, Sitzheizung, LED Scheinwerfer, Start/Stopp Automatik,
Tylko 5.999,-

Raty od 99,-

OFERTA MIESIĄCA • OFERTA MIESIĄCA • OFERTA MIESIĄCA

Audi A5 2,0 TFSi 132KW Sportback BI Xenonscheinwerfer, USB, Star t/Stopp Automatik, Anhängerkupplung abnehmbar
Tylko 5.899,-

Raty od 99,-

Audi A6 Avant 3,0 TDi Quattro Glas HubSchiebedach, Klimatronik, Tempomat, Sportsitze, Bordcomputer, 6 GangGetriebe, ABS.
Tylko 21.499,-

Raty od 175,-

Audi A6 2,0 TDi Avant Navigation, Xenonlicht,
Sitzheizung, Lederausstattung, Kamera, Start/
Stopp Automatik
Tylko 9990,-

Dacia Logan 1,6 MCV Kombi Klimaanlage,
elektr. Fensterheber, ABS, Servolenkung,
Dachreeling, 5 GangGetriebe

Raty od 79,-

BMW 320 D Navigation, Xenonlicht, Sitzheizung, Schiebedach, Start/Stopp Automatik,
Bordcomputer

Tylko 6.499,-

Mercedes- Benz A 200 NEUWAGEN Navigation, Kamera, USB, Start/stopp, Automatik, Sitzheizung,
6 GangGetriebe
Tylko 15.500,-

Raty od 135,-

VW Sharan 1,4i 7 Sitzer, Navigation, Klimatronik, elektr. Schiebetüren, PDC vorne u.
hinten, Stadheizung, Sitzheizung, Tempomat
Tylko 16.899,-

Raty od 145,-

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

Tylko 15.699,-

Raty od 139,-

Renault Megan 1,2i Grandtour Automatik,
Navigation, Tempomat, Start/Stopp Automatik, Klimatronik
Tylko 12.900,-

Raty od 95,-

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

Raty od 59,-

Opel Astra 1,4i Sports Tourer Klimatronik, BI
Xenonscheinwerfer, Sitzheizung, Sportzitze,
Einparkhilfe
Tylko 13.499,-

Raty od 119,-

Seat Leon 1,2i Style Automatik, Navigation,
Klimatronik, Tempomat, Start/Stopp Automatik, Sitzheizung
Tylko 12.499,-

Raty od 89,-

Opel Insignia 2,0i Sports Tourer Automatik,
Navigation, USB, Xenonscheinwerfer, Tempomat, SitzheizunTylko

POSIADAMY DUŻĄ ILOŚĆ TECHNICZNIE SPRAWDZONYCH, ROCZNYCH i UŻYWANYCH SAMOCHODÓW

WWW.AUTO-GALERIE-24.DE • WWW.AUTO-GALERIE-24.DE • WWW.AUTO-GALERIE-24.DE
NASZA FIRMA OFERUJE NASTĘPUJĄCY SERWIS:
SPRZEDAŻ RATALNĄ NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH • UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW ORAZ GWARANCJE • REJESTRACJA SAMOCHODÓW
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DOŁĄCZ SIĘ! 9. EDYCJA!

Radość

TAK MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
I ZAPAKOWAĆ PREZENT
Zbiórka trwa do 30 listopada 2022!

GWIAZDKI
PRZYGOTUJ PREZENT DLA
DZIECI Z DOMÓW
DZIECKA W POLSCE I
NIEMCZECH!
Prosimy o zwrócenie uwagi na warunki uczestnictwa
znajdujące się na odwrocie.

Przez maila na
weihnachtsfreude.info@gmx.de
uzyskaj informacje dotyczące
imienia i wieku dziecka.

Przygotuj pudełko na prezent
(może być pudełko po butach
obwinięte papierem ozdobnym).

PUNKTY PRZYJMOWANIA PREZENTÓW
Goldschmiede Wingerath
Kontakty
Berlinerstr. 95 | 13507 Berlin
Ollenhauerstr. 45 | 13403 Berlin
Tel.: (030) 498 75 715
Tel.: (030) 324 16 32
Śr., Pt. 10:00-14:30, Wt., Czw. 10:00-17:00 Pon.-Pt. 9:30-18:00, Sob. 9:30-14:00
SprachCafé Polnisch
Mały Książę
Schulzestr. 1 | 13187 Berlin
Lilienthalstr. 6 | 10965 Berlin
Tel.: 0160 9968 0059
Tel.: (030) 629 080 68
Pon.-Pt. 10:00-18:00, Sob. 15:00-18:00 Pon.-Czw. 11:00-18:00, Pt.-Niedz. 11:00-20:00

We współpracy z:

Spakuj w nim indywidualny
prezent, przybory do szkoły,
słodkości oraz kosmetyki.

Zamknij pudełko (zawiąż np.
sznurkiem), umieść na nim imię i
wiek dziecka i oddaj do punktu
przyjmowania prezentów.

Ważne: Wszystkie przedmioty muszą
być NOWE. Pudełka z prezentami nie
powinny być zamknięte, aby można
było sprawdzić ich zawartość.
V.i.S.d.P. Klaudyna Droske, weihnachtsfreude.info@gmx.de

KONTAKTY | 4 | KONTAKTY

KREDENZ

Cafè Konditorei

Polecamy wyroby
najlepszych
cukierników
w Polsce:
Torty, ciasta i ciastka.
Na zamówienie: torty
na każdą okazję,
urodzinowe, weselne,
komunijne.

Berlin - Charlottenburg, Kantstr. 81 10627 Berlin
(Am Amtsgerichtsplatz)

Tel.: 030/32704295

E-Mail: cafe-kredenz-berlin@arcor.de
www. kredenz-cafe.de

Zamówienia na Bożonarodzeniowe ciasta,
pierogi i uszka wigilijne przyjmujemy do 12.XII.2022.
*****************************************************
Zapraszamy: poniedz. – sobota w godz.: 11:00 – 18:00,
niedziele i święta 12:00 - 18:00.

BISTRO ALEKSANDRA
Jedzenie jak u MAMY!
W listopadzie oferujemy dziczyznę
i wyprawiamy "Andrzejki"!
Organizujemy: urodziny, Komunię Św., Chrzest
i inne okolicznościowe imprezy!

POLSKA RADA ZWIĄZEK KRAJOWY W BERLINIE
zaprasza na Zabawę Andrzejkową
która odbędzie się w sobotę 26 listopada 2022r.
od godz.18:30 w Dworze Kolesin
Kolesin 14,66-110 Babimost
(ok.2,5 godziny samochodem z Berlina)
O niepowtarzalną atmosferę zadba profesjonalny DJ i wodzirej
Artur Nyczka, a menu bogate w przysmaki polskiej kuchni zadowoli
każde podniebienie. Na kolację andrzejkową mistrza kuchni
Stanisław Mikanowicz przygotuje osobiście pieczyste, którego
kwintesencją będzie szynka pieczona w chlebie.
Dopełnieniem oferty w czasie pobytu jest możliwość
korzystania z jacuzzi i sauny, po uprzedniej rezerwacji
w hotelu./tel.+48 571 245 145
Możliwość przyjazdu już w piątek i zakwaterowania z bonifikatą.
Tego dnia restauracja hotelowa będzie otwarta specjalnie dla nas
do godz. 23:00

Cena od osoby 130,00 €

Informacja i rezerwacja uczestnictwa
Jacek Hermann:
Tel. 0162 623 3126, E-Mail: post@polskarada-berlin.de

Bistro Aleksandra
Schloßstraße 33
14059 Berlin
+49/17642966449

www.bistro-aleksandra-berlin.de
Instagram: @bistroaleksandraberlin
Facebook: bistro-aleksandra-berlin.de
Email: Bistro.Aleksandra@web.de

Prosimy o wpłaty na konto:
Ferdynand Domaradzki
IBAN: DE87 1005 0000 6016 6359 18
BIC: BELADEBEXXX

ZAPRASZAMY!
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PRAWO / ADWOKACI

Oferujemy szybkie terminy!

Rozmowa z adwokatem odbywa sie zawsze w jezyku polskim

▪
▪
▪
▪
▪

PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO

KARNE
CYWILNE
RODZINNE
DROGOWE
BUDOWLANE

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

UWAGA! Nowy adres!

Stefan
Nowak
mecenas

Specjalista prawa rodzinnego

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

Monika Gdaniec

Adwokat
Fachanwältin für Familienrecht
Specjalistka do spraw rodzinnych

KANCELARIA ADWOKACKA
Rok założenia 2003

Peter Kupisz

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

Bundesallee 185
10717 Berlin

Telefon: 030/ 34 66 30 99 0
WhatsApp: 01515 29 00 995

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

www.gdaniec.eu
kanzlei@gdaniec.eu

Facebook:
Adwokat Monika Gdaniec

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

Porady i reprezentacja w sprawach prawa
rodzinnego i prawa przemocy domowej:
- separacja
- rozwód
- mieszkanie małżeńskie
- podział majątku
- alimenty separacyjne
- przemoc domowa

- władza rodzicielska
- ustalenie widzeń z dziećmi
- ustalenie i podważenie ojcostwa
- ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
- alimenty dziecięce i dzieci pełnoletnich
- porwanie dziecka przez rodzica

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

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

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

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

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

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

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

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

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

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

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin;
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

Poradnik: Jakie są ceny wynajmu nieruchomości w Niemczech?
Pewnie się domyślasz, że jeżeli chcesz
mieszkać w dużym mieście w Niemczech,
to musisz liczyć się z wysokimi kosztami
najmu. Jest to przede wszystkim związane z gwałtownym wzrostem cen sprzedaży
nieruchomości w ostatnich latach. Sytuacja
nie jest łatwa, ponieważ ceny zarobków nie
wzrosły aż tak bardzo. Szczególnie jest to widoczne w Berlinie, w którym politycy w 2020
roku próbowali wprowadzić ustawę dotyczącą
ograniczenia wysokości czynszu (Berliner Mietendeckel). Jednak już w roku 2021 Trybunał
Konstytucyjny odrzucił tę ustawę jako niezgodną z prawem.

Zatem: jak wygląda sytuacja najmu w największych miastach w Niemczech?
Monachium (München)
Monachium znane jest z tego, że jest najdroższym miastem w Niemczech. Jednakże
w porównaniu z Frankfurtem nad Menem sytuacja na tym rynku mieszkaniowym wydaje się
łatwiejsza. Dlaczego? Ponieważ jest tam lepszy stosunek zarobków do cen najmu. Zarobki
w Monachium są dużo wyższe niż na przykład
we Frankfurcie, czy w innych miastach. Dodatkowo dwie największe firmy informatyczne:
Apple i Google otworzyły w Monachium swoje
siedziby, a to powoduje jeszcze większy napływ informatyków do tego miasta.
Najdroższe dzielnice Monachium to Schwabing i Maxvorstadt, gdzie za wynajem musimy
zapłacić nawet 20 euro za metr kwadratowy.
Średnia cena mieszkań w Monachium to 18,15
euro za metr kwadratowy, co wynosi 3,1% więcej niż w zeszłym roku . Za metr kwadratowy
mieszkania od 60 do 80 metrów kwadratowych
w nowym budownictwie zapłacimy średnio
20,50 euro.
Stuttgart
Na drugim miejscu wśród miast o najwyż-

szych kosztach wynajmu znajduje się Stuttgart. Tutaj metr kwadratowy kosztuje średnio
15,35 euro. Ceny najmu zdrożały aż o 2%
w porównaniu z zeszłym rokiem. Podobnie jak
w Berlinie, również tutaj gwałtownie wzrosła
średnia wysokość czynszu za nowe umowy
najmu. Według jednego z najbardziej znanych
portali internetowych z nieruchomościami
w Niemczech - Immobilienscout, ogłoszenia
z mieszkaniami na wynajem są dostępne online krócej niż 6 dni. Najdroższe są północno-zachodnie części miasta.
Hamburg
Na trzecim miejscu pod względem najdroższych mieszkań plasuje się Hamburg.
W portowym mieście również nie odczujemy
spadku cen. Średni czynsz za mieszkanie wynosi 13,80 euro za metr kwadratowy. Najniższa cena za wynajem mieszkań wynosi 6,77
€/m². Górna granica cenowa wynosi natomiast
23,35 euro.
Frankfurt nad Menem
Frankfurt uznawany jest za najdroższe miasto w Niemczech w porównaniu do zarobków.
Będzie tu na pewno trudniej znaleźć mieszkanie w dobrej cenie. Za mieszkanie do wynajęcia zapłacimy co najmniej 13,25 euro.
Co więcej Frankfurt będzie się jeszcze bardziej rozwijał – zapewne przełoży się to na
ceny nieruchomości. Są prognozy, które mówią, że Frankfurt będzie najliczniejszym miastem w Niemczech do 2035 roku, jeżeli chodzi
o przypływ mieszkańców. Jest to związane
z przeniesieniem kapitału wielu banków i instytucji finansowych po Brexicie, co skutkuje
dopływem kadr pracowniczych.
Najdroższe dzielnice Frankfurtu to Westend-Süd z ceną 16,04 euro za metr kwadratowy,
tańsze mieszkania znajdziemy na przykład
w Rödelheim czy Niederrad.

Düsseldorf
Stolica Nadrenii Północnej-Westfalii nadal
jest jednym z miast o najwyższych czynszach.
Obecnie Düsseldorf zajmuje siódme miejsce
ze średnią ceną 12 euro za metr kwadratowy.
Również w tym przypadku zauważalny jest
wzrost ceny wynajmu średnio o 4,4 procent
w skali roku. Górna granica cenowa wynosi
19,23 euro.
Berlin
Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Berlinie jest wciąż bardzo napięta, ale co ciekawe,
stolica nie jest najdroższym miastem w Niemczech. Bardzo trudno jest znaleźć w Berlinie
mieszkanie do wynajęcia. Senat berliński stara
się przeciwdziałać tej sytuacji. Wprowadzono
zakaz najmu krótkoterminowego. Ponadto próbowano wprowadzić ograniczenie wysokości
czynszu, tak zwany Mietendeckel.
Średni czynsz za mieszkanie w Berlinie wynosił w roku 2021 10,22 euro za metr kwadratowy. Jednak ciężko ująć Berlin w naszym zestawieniu, ponieważ jako jedyne miasto miało
wprowadzoną odgórną regulację cen. Najniższa cena za wynajem mieszkań wynosi 6,34
euro. Górna granica cenowa wynosi 24,02
euro. Najdroższe dzielnice Berlina to Mitte
i Charlottenburg. Tańsze mieszkania znajdziemy na obrzeżach miasta, w takich dzielnicach
jak Spandau, Hellersdorf, czy Köpenick.
Jako licencjonowana pośredniczka nieruchomości od lat mam styczność z tematyką
wynajmu nieruchomości w Niemczech. Osoby
pochodzące z innych krajów często nie wiedzą,
jakimi prawami rządzi się niemiecki rynek nieruchomości. Napisałam poradnik „Jak znaleźć
i wynająć nieruchomość w Niemczech”, ponieważ chciałam pomóc osobom szukającym
nieruchomości na wynajem, tak aby w łatwy
i przystępny sposób mogły znaleźć wymarzone miejsce oraz uniknęły kosztownych błędów.
Książkę „Jak znaleźć i wynająć nieruchomość
w Niemczech” w formie elektronicznej możesz
kupić w Internecie na stronie: www.wynajemnieruchomosci.de .
Olga Martin, Pośrednik
Nieruchomości w Niemczech. Moją specjalizacją jest zakup, wynajem
i sprzedaż nieruchomości
w Niemczech. Pomagam
moim klientom przejść
bezpiecznie przez każdy
etap sprzedaży. Pracuję
w pięciu językach: niemieckim, angielskim, włoskim, hiszpańskim i oczywiście polskim.
www.wynajemnieruchomosci.de
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TŁUMACZE
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Wymiary: 9 x 3 cm
Ewa Golabek-Alberth

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

mgr Winfried Lipscher

- tłumacz przysięgły długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce

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

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

Zygmunt J. Piątosa

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW

Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln

Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

Tłumaczenia ważne także w Polsce !

Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69
Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com
14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

POLSKI

NIEMIECKI

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!

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

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

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

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

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

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

mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

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

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

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

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
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
GEWERBE, SERWIS BIUROWY, KSIĘGOWOŚĆ,
SPRAWY URZĘDOWE, JOB-CENTER, UBEZPIECZENIA
Oferujemy pomoc przy
rejestracji i prowadzeniu DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(bez konieczności stałego zameldowania w Niemczech)

ADRES KORESPONDENCYJNY dla firm
prowadzeniu pełnej KSIĘGOWOŚCI
zakładaniu KONTA BANKOWEGO
zameldowaniu w IHK, HANDWERKSKAMMER
sprawach związanych z JOB-CENTER i AGENTUR FÜR ARBEIT
uzyskiwaniu KINDERGELD, ELTERNGELD, GRUNDSICHERUNG
ubezpieczeniach zdrowotnych - KRANKENVERSICHERUNG
znalezieniu i wynajmie MIESZKAŃ
umowach GAZ, PRĄD, TELEFON, ...
POŚREDNICTWO PRACY

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

naszeplbiuro@onet.pl

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

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
- Kindergeld
- Ubezpieczenia

SZYBKO | KOMPLEKSOWO | PRZYSTĘPNA CENA
tel: +49 30 600 594 34
tel: +48 717 230 474
WhatsApp: +49 163 393 4490
fax: +49 30 657 099 45
www.daniel-kanzlei.de

Hertzbergstr.20,
12055 Berlin
info@daniel-kanzlei.de
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 10-20

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

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

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

Prywatne ubezpieczenia osobowe

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

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

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE
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. 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: 10-18

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: 10-18

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

Steuerkanzlei

Księgowości,problemów podatkowych

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Dr. Robert Jóźwiak
Steuerberater

Robert Koszewski Dipl. Betriebswirt

• pełna pomoc podatkowo-księgowa

Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,

• doradztwo podatkowe w zakresie międzynaradowego
prawa podatkowego

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

• obsługa polskich podmiotów gospodarczych
świadczących usługi na terenie Niemiec

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

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

• reprezentacja przed niemieckimi sądami finansowymi

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

Bürozeiten:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
08.00 – 16.00 Uhr
08.00 – 16.00 Uhr
geschlossen
08.00 – 16.00 Uhr
08.00 – 16.00 Uhr

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

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

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

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

l

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

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73
Twój Partner od ubezpieczeń,
inwestycji i emerytury.
Wir beraten Sie gern:
LVM-Versicherungsagentur

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

NIERUCHOMOŚCI
Szukam mieszkania jedno pokojowego w Berlinie. Tel.: 0152 32152392
Międzyzdroje apartament 32m2, 2 piętro, 400m do morza sprzedam.
Tel.:030 7452939
Mieszkanie 1-pokojowe (kawalerka), 100 m od U-Bahn Tempelhof
wynajmę pracującej pani z meldunkiem. Tel. 0176 43669331
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WARTO WIEDZIEĆ?
W butach za 10 tys. skarpetki drą się
tak samo, jak w butach za 100€.
Metoda weryfikacji
Od jakiegoś czasu weryfikuje się znane nam od lat teorie na różnych płaszczyznach. Ewolucja myśli i ciekawość pokazują nam, jak
niewiele jeszcze wiemy oraz to, że my także potrafimy się mylić.
Ważne jednak, aby nie przeć ślepo naprzód, tkwiąc w błędnym
przekonaniu, a przyznać się do tego faktu. To właśnie stanowi istotę rozwoju, pokora poglądowa.

i wyobrażeń, o czym w 1933 r. opowiedział na łamach „Kansas City
Journal-Post”, gdzie tłumaczył: „Uważam, że można sfotografować
myśli (...). W 1893 r., kiedy byłem zaangażowany w pewne badania, nabrałem przekonania, że określony obraz powstały w myślach
musi wytworzyć odpowiedni obraz na siatkówce oka, który może
być odczytany przez odpowiedni aparat”. Wizjoner uważał, że jeśli
Na jej podstawie Wielki Wybuch był tylko kolejnym we wszech- myśli są faktycznie odbiciem obrazu na siatkówce, to „pozostaje jeświecie transferem materii przez pochłaniającą ją czarną dziurę dynie kwestia oświetlenia jej i zrobienia zdjęć”.
i wyrzuceniem jej na swoim tzw. drugim końcu, gdzieś w przestrzeKolejnym krokiem jest natomiast ich projekcja na ekranie za poni i wymiarze.
mocą dostępnych metod.
Serwis „Live Science“ podkreśla, że ta wizja nie sprawdziła się
Z tej materii tworzą się ponownie gwiazdy i planety, które kiedyś
zostaną po części ponownie pochłonięte przez jakąś inną czarną w formie proponowanej przez Teslę, ale ma pewne odniesienie do
dziurę, ich materia zostanie rozłożona na cząstki pierwsze i wyrzu- rzeczywistości.
cona z drugiej strony czarnej dziury, a cały proces będzie się od
Współcześnie tworzy się sztuczne siatkówki, które dzięki skompoczątku stale powtarzał i powtarzał.
plikowanym działaniom matematycznym analizują, jak prawdziwe
Jeśli weźmiemy balon napompowany do połowy i ściśniemy siatkówki przekształcają obrazy w impulsy elektryczne, które są
w pięści jeden jego koniec, automatycznie zacznie on “wychodzić” wysyłane do mózgu. Naukowcy opracowali również algorytmy, któz drugiej strony dłoni. Tak to wygląda w mikro skali i na bardzo re mogą nauczyć się interpretować sygnały mózgowe, a następnie
uproszczonym modelu. Bardziej naukowo i zgrabnie określa to dru- odtwarzać obrazy „widziane” w ludzkich myślach.
ga zasada termodynamiki.
Informacja to potęga
Chociaż pod koniec XVII wieku teorie Newtona doskonale nadaAnaliza manuskryptu pewnego mnicha z Genui wskazuje, że żewały się dla dokładnego opisywania ruchu ciał na Ziemi czy w przestrzeni pozaziemskiej, bliższe badanie ruchu ciał niebieskich ujaw- glarze z rodzinnego miasta Krzysztofa Kolumba wiedzieli o istnieniu
Ameryki już 150 lat przed jego wyprawą. Manuskrypt napisany okonia braki tych teorii.
ło 1345 roku przez mediolańskiego zakonnika Galvaneusa Flammę
W swojej ogólnej teorii względności Einstein był pierwszym uczo- może opisywać wybrzeża Ameryki Połnócnej. Tak twierdzi znawca
nym, który (w 1905 r.) z powodzeniem udoskonalił teorię Newtona. literatury łacińskiej Uniwersytetu w Mediolanie prof. Paolo Chiesa,
Wówczas ogólna teoria względności dopuściła możliwość załama- który odkrył dokument.
Kronikę odkryto w 2013 roku. Jej treść wskazuje, że genueńscy
nia się światła, lecz nadal nie wyjaśniła części dającego się obserżeglarze wiedzieli o istnieniu lądu, który nazywali „Marckaladą”.
wować wszechświata oraz granic załamania światła.
Tymczasem o „Marklandzie” wspominają także islandzkie kroniki.
Stąd też odkrycie za pomocą radioteleskopów ALMA na płasko- Jak sądzą historycy, mogły to być najbardziej na wschód wysunięte
wyżu Chainantor w chilijskich Andach dojrzałej galaktyki dyskowej wybrzeża Ameryki Północnej, które odpowiadają dzisiejszemu Lasprzed 12,5 miliarda lat postawiło mnóstwo nowych pytań oraz kilka bradorowi lub Nowej Fundlandii. Islandzkie kroniki z 1347 roku móteorii na głowie. Dla wyjaśnienia: aktualnie szacuje się powstanie wią o statku, który w drodze powrotnej z Marklandu zboczył z kursu
znanego nam świata na ok. 14 miliardów lat. (Mało wiemy i przyzwy- i dotarł na Islandię.
czajamy się do obiegowych opinii. Nie szukamy nowych rozwiązań,
…która prowadzi do celu
biorąc oferowaną nam rzeczywistość jako pewnik i stałość.)
Poddano już obróbce teorie Wielkiego Wybuchu, czyli kluczowego momentu i procesów tworzenia się naszego świata, która długo
był dosyć niewygodna i mało spójna. Obecnie naukowcy skłaniają
się ku tezie „ściskanego balonu“.

Nie bądźmy tacy “elektryczni”
Nikola Tesla, który był autorem blisko 300 patentów (niektóre źródła mówią nawet o 600-700), zmarł 7 stycznia 1943 r. w jednym
z nowojorskich hoteli. Przyczyną jego śmierci był zakrzep tętnicy
wieńcowej. Po śmierci wizjoner zyskał należne mu uznanie, a ślady
jego osiągnięć można zauważyć I współcześnie.
Tesla chciał m.in. stworzyć urządzenie do czytania ludzkich myśli

Historie te pokazują w prosty sposób, jak niebanalne i istotne
może być nietuzinkowe podejście do informacji, jej zweryfikowanie i wykorzystanie. Układy, układy. Skąd wiemy, jaki powinien być
układ proporcji? Czy czegoś jest za mało, wystarczająco lub za
dużo?
Jest to wiedza nie tyle tajemna, co komórkowa. Posiadamy ją
wszyscy. Jedynie czynniki środowiskowe (otoczenie, moda, sugestie) mogą wypaczyć lub wzmocnić jej efekt.
Jak zatem rozpoznać właściwy produkt ?
Najprościej w tym celu zwrócić się do nas lub innych wybranych
biur konsultingowych, gdzie można bezpłatnie uzyskać obszerne
informacje odnośnie interesującego nas produktu lub też pozwolić
sobie sprawdzić aktualnie posiadane polisy, drobne ubezpieczenia,
kredyty konsumenckie, czy też linie kredytu hipotecznego.
Czasy są na tyle dynamiczne, iż równolegle dopasowuje się wyżej wymienione instrumenty do rzeczywistości, o czym warto wiedzieć, aby nie doszło do kuriozalnej i anegdotycznej sytuacji - Ile ma
Pan lat ? Nie wiem, nie jestem na bieżąco.
Pozdrawiam serdecznie,
Doradztwo Ubezpieczeniowe
i Konsulting Kredytowy
Bartosz Drajling
Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 • F: 030 92109905
M: consulting@dcberlin.biz

KONTAKTY | 12 | KONTAKTY

NAUKA / PRACA
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

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

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

Oferujemy pracę w 4*hotelach
na stanowisku pokojówka/ pokojowy:
(Centrum Berlina, Alexanderplatz, Hauptbahnhof, Schönefeld)

Zapewniamy:


niemiecką umowę o pracę



wynagrodzenie 13 € brutto/godz. + 2 € dodatku



80% dodatku w niedzielę i święta



200 € brutto premii za jakość



250-500 € brutto premii za zwerbowanie nowego pracownika



możliwość awansu



pracę w miłej atmosferze

Zapraszamy na spotkania i rozmowy kwalifikacyjne od pon. do piątku w godz.
Od 10.00 do 14.00

Zapraszamy do współpracy!
Kontakt w j.polskim:
Adriana Dufour-Feronce tel.+49177 233 29 61/ +4930 6003 166 14
3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
Turmsstr.33, 10551 Berlin
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NAUKA / PRACA

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

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

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

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

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

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

Czekamy na Ciebie!

WITAMY SERDECZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RC
RC oferuje opiekę w nowoczesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi z upośledzeniem
umysłowym oraz ludzi z nabytym uszkodzeniem mózgu. W sumie posiadamy ponad 20
ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu. Do naszych ośrodków w Berlinie i
Brandenburgu poszukujemy:

Poszukujemy pracowników
do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Oferujemy:

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,
opłata za godzinę wynosi 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

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

OFERTY
PRACY

OPIEKUNA/OPIEKUNKI, PIELĘGNIARZY
PEDAGOGÓW, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
· Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
· Pomoc w codziennych czynnościach
· Organizacja czasu wolnego
· Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
· Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy

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

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

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

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Mein Arbeitgeber mit Herz
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu

NAUKA / PRACA
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

bindan

besser beschäftigt

Z kilkuletnim doświadczeniem szukam biur i praxis do
sprzątania. Tel.: 0152 56048366

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

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

Zapewniamy
*atrakcyjne wynagrodzenie
*możliwość wypłacania zaliczki
*prace w stabilnej firmie umożliwiającej rozwój i zdobycie cennego doświadczenia
*kontakt z biurem w języku polskim
*niemiecka umowa o pracę (również na polskim adresie zameldowania)
*wypłatę świadczenia urlopowego
*premie świąteczne
*darmowa odzież robocza
*opcja przejścia do klienta
Wymagania
*zakwaterowanie w Berlinie lub okolicy, bądź możliwość dojazdu
*gotowość do pracy w trybie zmianowym

Praca od zaraz przy starszych osobach, pomoc przy
myciu, sprzątaniu, spacer, zakupy itp. wymagane prawo jazdy
i podstawowy niemiecki, niemiecka umowa (15,00-18,00 EUR
brutto plus dodatki) - 030 30812482 CV proszę wysłać
Info@berlinconsultant.de
Sprzątanie Klatek/budynku, pełny etat, niemiecka umowa,
1 Zmiana (do 15:00), od 13,00 brutto plus dodatki, niemiecki
podstawowy wymagany bez zakw. Telefon 030 30812482
CV info@berlinconsultant.de

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny
bindan GmbH
E-Mail
Fon/WhatsApp
Spandauer Damm 86
joanna.mrozek@bindan14059 Berlin
+49(0)162 284 7843
personal.de

Polska szkoła
nauki jazdy,
poszukuje
polskojęzycznego
instruktora
z niemiecką licenją

Ogrodnik/Pomocnik od zaraz/niemiecka umowa od poniedz.piątku, 2.239,00 Brutto plus dodatki, niemiecki A2/B1 wymagany.
CV niemiecki proszę na info@berlinconsultant.de
Zatrudnię opiekunkę/na praca oficjalna 3 zmianowa od zaraz,
Berlin-Wedding wymagany język niemiecki tel: 01725341858

Firma transportowa
zatrudni kierowcę posiadającego prawo
jazdy kat.C+E. Praca 5 dni w tygodniu
na terenie Berlina i Niemiec.

Tel.:0176 76672650

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

Pensjonat Triumph Inn
w Rangsdorfie niedaleko Lichtenrade poszukuje
pomocnej Pani do sprzątania pokoi hotelowych
i kuchni w wymiarze 40-60 godzin miesięcznie.
Sprzątanie jako pomoc również w weekendy
oraz dni świąteczne.
Czas pracy od 7:00 do 12:00.
Wymagana znajomość języka niemieckiego
i posiadanie prawa jazdy.
Kontakt: w.ritta@triumph-zaunsysteme.de

Tel. 033708 445410

Matrymonialne / 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
Pani 58 L. pozna samotne osoby z Berlina w celu miłego spędzenia
czasu - wyjazdy, zwiedzanie, pływanie, rower. Tel.:0155 10280553

„Czarodziejska góra”
Kontakty towarzysko- matrymonialne.

Tel. 0157 82 140 140
Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem.
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YOYI ! Pielęgnować, naprawiać, leczyć
od 16 września 2022 do 15 stycznia 2023
nocześnie mamy w sobie głód wiedzy jakiejś
głębokiej, blisko jądra, pierwotnej. Szukamy jej
często wśród rdzennych mieszkańców krajów,
które odwiedzamy, ale też w w diasporze takich
miast jak Berlin.

YOYI! Care, Repair, Heal, Mohamed Bourouissa:
Oiseaux du Paradis, Installation view, Gropius Bau
(2022), fot: Laura Fiorio, Courtesy: kamel mannour,
Blum & Poe

YOYI to nazwa performansu, ceremonialnej
pieśni, tańca i spotkania, które są kluczowe dla
kultury wysp Tiwi na północy Australii. Wystawa odwołuje się do tego pojęcia i jest zaproszeniem do wspólnego świętowania i żałoby.
To wołanie do nas, sygnał, że nadszedł czas
na spotkanie.
25 zaproszonych artystów z różnych stron
świata wypowiada się poprzez prace video,
instalacje, obrazy i performanse. Tematy poruszane tu to zdrowie (polityka zdrowotna, upolitycznienie zdrowia) oraz wiedza, która jest
przekazywana z ust do ust, z pokolenia na
pokolenie oraz poprzez różne formy wyrazu,
takie jak np. śpiew. W jaki sposób artyści mogą
się komunikować z rdzennymi mieszkańcami
jakichś terenów, co mogą zrozumieć, jak chłonąć to, co widzą? Martin Gropius Bau pokazuje
efekty pracy artystów, którzy zostali poproszeni
o dołączenie do projektu lub go współtworzą.
Wystawa to okazja do rozmowy. Z jednej
strony do zobaczenia przemocy w przeszłości,
ale też dostrzeżenia sposobów na uleczenie
siebie, ludzi, świata. YOYI staje się wezwaniem
do tych akcji.
Nie sposób nie myśleć o tym, że my wszyscy żyjemy z bliznami, które powstały m. in.
w wyniku kolonizacji wielu terenów świata. Jed-

Artyści mają wiele strategii, aby krytycznie
kwestionować, ponownie wymyślać, rozszerzać, utrwalać i wyrzekać się pojęć opieki, naprawy i leczenia. Niektórzy zapewniają krytyczne spojrzenie na to, w jaki sposób koncepcja
opieki została nadużyta. Inni proponują metody
naprawy znacznie różniące się od zachodnich
perspektyw. Wreszcie niektórzy pytają, czy
uzdrowienie jest możliwe lub nawet potrzebne.
To spektrum głosów rozbrzmiewa w pracach,
które zajmują cały parter wielkiej galerii.
Wystawa „YOYI! Pielęgnować, naprawiać,
leczyć” (Care, Repair, Heal) porusza takie kwestie jak polityka zdrowotna, rdzenne systemy
wiedzy, formy pokrewieństwa, sprawiedliwe
użytkowanie gruntów i ich dystrybucja, dekolonizacja i prawa człowieka, a to wszystko uwikłane jest w różne koncepcje opieki, naprawy
i leczenia. Znaczenie tych tematów jest coraz
większe w ostatnich latach, do tego przyczyniają się przyspieszenie kryzysu klimatycznego,
globalne pandemie, niestabilność polityczna
oraz powstawanie reżimów autorytarnych i populistycznych.
Wystawa kontynuuje program Gropius
Bau pod dyrekcją Stephanie Rosenthal, który został zainicjowany wraz z jej powołaniem
w 2018 roku.
„Pod moim kierownictwem Gropius Bau
otwiera się na szereg współczesnych głosów,
które krytycznie stawiają pytania o przestrzeń,
architekturę i jej historię, a także podejmują
naglące tematy opieki, naprawy i leczenia. Na
tę wystawę zaprosiłam artystów i kuratorów: to
była praca zespołowa, każdy wniósł wyjątkowe
zainteresowanie. Postanowiliśmy pracować razem, ponieważ ważne było dla nas spojrzenie
na ten temat z różnych perspektyw, a to oznacza patrzenie nie tylko przez obiektyw zachodni. Jest to wykonalne tylko wtedy, gdy faktycznie
pojawiają różne perspektywy. Jestem podekscytowana, że mogę połączyć program Gropius
Bau z tą wystawą. Jest to możliwe dzięki grupie
światowej klasy kuratorów oraz artystów.” —
Stephanie Rosenthal, dyrektor Gropius Bau

YOYI! Care, Repair, Heal, Outi Pieski: Rematriation
of a Ládjogahpir – Return to Máttaráhkká, Installation
view, Gropius Bau (2022), fot. Laura Fiorio

i naukowcem, którego twórczość koncentruje
się na rdzennych sposobach bycia poprzez
wyobrażanie sobie alternatywnych przyszłości i kwestionowanie trwającej kolonizacji.
„W coraz bardziej globalnym świecie, w którym kolonialne reparacje i dekolonizacja motywują do podążania w kierunku„lepszego”
świata opieki i wzajemności, wystawa ta jest
eksperymentem, który ma pokazać czy i jak
„my” możemy uzdrowić i stworzyć balans na
świecie.” — Brook Andrew.
Natasha Ginwala jest zastępcą kuratora
w Gropius Bau i była zaangażowana w badania nad tą wystawą od początków jej planowania. Jako współkuratorka Gwangju
Biennale w 2021 r koncentrowała się na aktywnym zwrocie w kierunku matriarchalnego
podejścia do wiedzy przodków. „Wystawa ta
przybliża sposób, w jaki historia jest niesiona
w ciele i co to znaczy żyć z ranami, wrażliwością społeczną i chorobą. Konteksty wiejskie i rdzenne, o które zadbałam, angażują
w procesy odzyskiwania, ochrony doświadczeń społeczności poprzez pieśni, prawa do
ziemi i formowanie pokrewieństwa nie tylko
z ludźmi.”— Natasha Ginwala.
Wystawie towarzyszy obszerny publiczny
program spektakli, pogadanek i wydarzeń,
a także cyfrowy YOYI! Magazyn rozszerzający program o wybór tekstów, nagrania i filmy.

Kader Attia bierze udział w tej wystawie
zarówno jako artysta jak i kurator. Jego
Aż chce się krzyknąć: „YOYI ! Pielęgnuj,
wieloletnie badania naukowe i artystyczne naprawiaj, lecz!»
praktyki obracają się wokół idei naprawy po
hegemonizmie kultury zachodniej. Jest kuratorem 12. Biennale Sztuki Współczesnej
w Berlinie w 2022 r. „Jeśli nowoczesność
twierdzi, że na zawsze wymazuje krzywdę,
Martin Gropius Bau
przednowoczesność, która obejmuje kultury
Niederkirchnerstraße 7
ze wszystkich kontynentów, zawsze pozo10963 Berlin
stawiała miejsce na zranienia po procesie
naprawy. W czasach przednowoczesnych
Godziny otwarcia:
naprawiane przedmioty zawsze zyskiwały
Od środy do poniedziałku
nowe życie, ale zachowywały w sobie jednocześnie pamięć o przeszłości, o tym, jak wyod 10:00 do 19:00.
glądały przed naprawą. Nowoczesność każe
Wtorki zamknięte.
zapominać o ranach, na zawsze je wymazać. To nie jest niewinne. Ma cel, który jest
Bilety:
metaforycznie obecny w próbie wymazania
Normalny 15 Euro
zbrodni kolonialnej.” — Kader Attia, współkuUlgowy 10 Euro
rator i artysta.
Tosh Basco, Josh Johnson oraz Ashland Mines: Untitled Duet (the storm called progress), Gropius Bau,
2022. Dzięki uprzejmości artysty. Fot. Inès Manai

Brook Andrew jest australijskim artystą
Wiradjuri (grupa Aborygenów), kuratorem

KONTAKTY | 16 | KONTAKTY

Marta Janik

Polsko-Niemiecki Klub w Berlinie: dla wszystkich zainteresowanych Polską
Polska ma się czym chwalić, a stereotyp Polaka funkcjonujący przez
ostatnie dziesięciolecia w Niemczech odchodzi powoli w niepamięć między innymi właśnie dzięki takim inicjatywom, jak Klub Polsko-Niemiecki.
O październikowym spotkaniu poświęconym polskiej noblistce opowiada Lucyna Królikowska prowadząca październikowy wykład poświęcony
Księgom Jakubowym Olgi Tokarczuk, a ideę Polsko-Niemieckiego Klubu
przybliża jego założycielka, Maria Szewczyk.
A pojawiła się niezwykle otwarta na wszelkie
tematy, komunikatywna, młoda, nowoczesna
kobieta-feministka, odrzucająca służebności
dotychczasowej polskiej literatury, szczególnie
tej najbardziej nam ze szkoły znanej, czyli pozytywistycznej...
Anna Burek: Kto więc wpadł na pomysł,
by postać naszej noblistki przybliżyć mieszkańcom Berlina?
Lucyna Królikowska: Pomysł ten urodził
się już parę lat temu. Z oczywistych powodów!
Autorka otrzymała Literacką Nagrodę Nobla
za 2018 rok. Jest też wielokrotną laureatką
Nike i innych, prestiżowych wyróżnień. Niestety, pierwotnie planowany termin musiał być
przesunięty, ze względu na pandemię. Formula Klubu Polsko-Niemieckiego idealnie nadaje
się do tematyzowania tak ciekawych, ważnych,
kompleksowych dzieł, jak właśnie „Księgi Jakubowe”. Paradygmaty kultury polskiej, uznawane
przez nas za oczywiste, poddane zostały przez
Tokarczuk mocnej kuracji odświeżająco-krytycznej, zmuszając wytrwałych czytelników, do
przemyślenia również wielu aktualnych tematów świata, w którym tu i teraz żyjemy.
Lucyna Królikowska

Anna Burek: Skąd u Pani zainteresowanie
literaturą Olgi Tokarczuk?
Lucyna Królikowska: Poznałam Olgę Tokarczuk 20 lat temu, w Berlinie. Była ona wówczas stypendystką DAAD i rezydowała tutaj
przez rok. Wspólna znajoma zaaranżowała
spotkanie, a ja zaproponowałam Oldze odbycie
wieczoru autorskiego w małym gronie lokalnej
Polonii. Oczywiście znałam już wcześniej prozę autorki, przygotowując się do przeprowadzenia tej rozmowy, przeczytałam wszystkie
jej już wówczas opublikowane książki. Niestety, spotkanie nie było zbyt udane, większość
uczestniczek oczekiwała „grande Dame” literatury polskiej, trochę w stylu Zofii Nałkowskiej.

Anna Burek: Czy uważa Pani, że wrażliwość Olgi Tokarczuk i tematy, które porusza
ona w swoich działach są „przetłumaczalne”
na inne kultury, społeczeństwa, wrażliwości?
Lucyna Królikowska: Są i nie są. Prawie żadnego języka nie da przetłumaczyć się metodą
„słowo w słowo” na inny język. Ważnym jest,
aby jak najwierniej oddać treść, ducha, esprit
oryginału. Jednocześnie tłumaczenie powinno
być możliwie jak najbardziej atrakcyjne w języku tłumaczenia. Tak więc rola tłumaczy jest niezwykle doniosła. Jak na razie Olga Tokarczuk
miała wielkie szczęście z niemieckimi tłumaczkami i tłumaczami swoich utworów. Zobaczymy,
jak będzie z najnowszą książką: „Empuzjon”.
Anna Burek: Dlaczego to akurat Księgi Jakubowe zostały przez Panią wybrane jako temat przewodni spotkania? Czy uważa Pani,
że ich rozumienie i interpretacja może różnić się w zależności od osobistych doświadczeń czytelnika?
Lucyna Królikowska: Wiemy, że „Księgi
Jakubowe” wywołały wiele zaciekawienia i zachwytów, ale także i wiele oburzenia, szczególnie kręgów konserwatywno-narodowo-kościelnych. To ciekawa pozycja. Szczególnie dla nas,
tutaj przybyłych, jako de facto migrantów/-ek
z Polski. Tokarczuk opisuje dosyć zajmująco
i dogłębnie procesy integracji, asymilacji, wychodzenia, czy świadomego porzucania, odrzucania kultury pochodzenia i konieczność stałego zaktualizowanego samo-identyfikowania się
w nowych warunkach, a w końcu też i w innych,
obcych państwach, ojczyznach z wyboru lub konieczności.
Anna Burek: Pani Mario, skąd pomysł na
stworzenie Klubu? Kto jest zaangażowany
w jego działanie?

Maria Szewczyk

Maria Szewczyk: Ponieważ na niemieckojęzycznych kursach konwersacji często opowiadałam o aktywności politycznej i kulturalnej Polaków w Berlinie, w którą byłam zaangażowana,
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m. in. w KIK-u., dr. Marion Fuhrmann z kierownictwa VHS Mitte zaproponowała mi prowadzenie Klubu Polsko-Niemieckiego/ Deutsch-Polnischer Klub dla Polaków i Niemców
zainteresowanych Polską. W tamtych czasach
przy VHS Wedding istniały 3 takie Kluby: Deutsch-Franzosischer,
Deutsch-Jugoslawischer
i Deutsch-Turkischer Klub, ale żaden z nich nie
przetrwał do dziś, a my nadal skutecznie działamy. Aktywnie pomaga mi w tym od lat asystentka Klubu, Doris Luce, która nauczyła się języka
polskiego na moich kursach w VHS. Przedtem
współpracowały ze mną kolejno Lucyna Królikowska, Christiane Raske i Maria Wieczorek.
Dużą pomocą, zwłaszcza w sprawach technicznych, jest także mój mąż, Jan Szewczyk.
Anna Burek: Od kiedy w takim razie działa
Klub i jakie wydarzenia, w jakim formacie się
w nim odbywają?
Maria Szewczyk: Działamy od stycznia 1989
r. Co miesiąc w piątek wieczorem organizujemy
w budynku VHS Mitte na Weddingu, niedaleko
Leopold Platz, m. in. spotkania z działaczami
polskich organizacji i inicjatyw społecznych
w Berlinie, historykami, pisarkami polskimi
z Berlina, dziennikarzami i inne dotyczące kultury, literatury, a także historii Polski i polskiej
Emigracji. Dotykamy także tematów przemian
w Litwie, Białorusi i Ukrainie. W ramach naszej
działaności odbywają się też spotkania towarzyskie lub rocznicowe, na przykład wspólne
śpiewanie przy gitarze piosenek lub kolęd polskich i niemieckich. Zwykle, zależnie od tematyki spotykamy się w kilkanaście osób. Większą
popularnością cieszą się wernisaże wystaw
grafiki lub plakatów polskich. Zwłaszcza organizowane przez nas raz w roku wycieczki studyjne do zabytkowych miast w Polsce, jak Gdańsk,
Szczecin, Słupsk, Wrocław, gdzie oprócz smakowania polskiej kuchni, zwiedzania miast i muzeów, wybieramy się tradycyjnie do opery lub
na koncert. W tym roku, po przerwie z powodu
pandemii, byliśmy w Gnieźnie i w Toruniu, oczywiście z rejsem po Wiśle, gdzie kapitan z łezką
w oku opowiadał, jak Piwowski kręcił tam swój
kultowy film „Rejs”.
Anna Burek: Czy na najbliższe miesiące
planowane są kolejne wydarzenia, na które
moglibyśmy już teraz zaprosić Czytelników?
Maria Szewczyk: Oczywiście! Wszystkich
chętnych zapraszamy już w piątek, 18 listopada o godz. 18.30 na spotkanie z historykiem,
specjalistą historii ekonomicznej, dr. Gerhardem Huckiem, na jego prezentację Polnische
Wirtschaft nach der Wende. Dr. Gerhard Huck
jest znawcą tematyki polskiej i chociaż zna dobrze język polski, będzie mówił o aktualnej
sytuacji ekonomicznej w Polsce po niemiecku., bo wśród publiczności nie wszyscy znają
nasz język ojczysty. Już teraz zapraszamy też
na ostatnie spotkanie w tym roku, 9 grudnia
o 18.30. Polonistka i asystentka Klubu, Doris Luce, będzie mówić o Irenie Sendlerowej,
pielęgniarce, mającej dostęp do Warszawskiego Getta i ratującej z niego 2500 żydowskich
dzieci: Der Engel von Warschau – Irena Sendlerowa. Relacja po niemiecku, dyskusja dwujęzyczna.
Spotykamy się na Weddingu w budynku VHS
Mitte na Antonstr. 37, sala 207 (winda).
Wstęp na spotkania bezpłatny, ale VHS Mitte prosi, żeby się na nie zarejestrować, najłatwiej telefonicznie pod numerem telefonu: (030)
9018 374 74.
Nasz program można znaleźć online pod adresem www.vhs-berlin.de, po otwarciu proszę
kliknąć na Mitte i w ramce Suchbegrif podać
Deutsch-Polnischer Klub i wyszukać.
Anna Burek

ZDROWIE

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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00

Beata Mydlowska
Zahnärztin

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

Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Koszty podobne do cen w Polsce

Fr

8-14

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

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

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

Specjalista medycyny estetycznej

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

( Uniwersytet w Poznaniu)
Dr. Dariusz Wojciechowski
Internista, Gastroenterolog, Notfallmedizin

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

stomatolog i lekarz medycyny

Margareta Śliwiński

Master of Science Kieferorthopädie

Innowacyjne zabiegi odmładzające, rewitalizujące i regenerujące skórę.
Toksyna botulinowa( Botox), wypełnianie zmarszczek kwasem
hialuronowym, osocze i fibryna, powiększanie i modelowanie ust,
leczenie nadpotliwości, mezoterapia, biostymulatory,
usuwanie celulitu i rozstępów, leczenie łysienia.

Nienhagener Str.5 • 13051 Berlin
Tel. +49 172 1308454 • www.gastro-hohenschoenhausen.de

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
dzieci, młodzieży i dorosłych

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

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

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

Lekarz mówi po polsku

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag
9:00-13:00 und 15:00-18:00

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

LOGOPEDA
Magdalena Mayer

Tel:
(030) 805 853 83
Mobil: (0160) 931 70 967
E-Mail: magdalena.radziewicz@onet.eu
Terapia prowadzona jest w języku polskim
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Apotheker Ronald Weber e.K.
Mówimy po polsku
• Realizujemy polskie recepty
• Karta stałego klienta (rabat 10%)
• Środa w godzinach 1500-1800 rabat 20%
• Szeroka dostępność leków w możliwie
jak najkrótszym czasie

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

Pon - Pt: 08.00 - 19.00 Uhr • So: 09.00 - 18.00 Uhr
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 Kronenstrasse 4, 10117 Berlin
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

Gimnastyka
(też wg Bobath, PNF)
Fizykoterapia

FIZJOTERAPIA

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

Gabinet Psychoterapii w j. polskim

Dypl.-Psycholog Edyta Stahl
Tel. 0170 8759664

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

SCHWESTER

E VA

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

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

ANONIMOWI ALKOHOLICY – MEETING

Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00,
Sobota 17.00-19.00, Niedziela 17.00-19.00 - Gierkezeile 39,
10585 Berlin 13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8
Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin
Telefon kontaktowy: +49 157 506 384 38
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Terapia Manualna
Fizjoterapia
uroginekologiczna
Drenaż limfatyczny
Masaże
Terapia stawu
skroniowo-żuchwowego
Godz otwarcia:
Pon - czw: 8:00 - 18:30
Pt: 8:00 - 13:00

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

„Kontakty” szukają śladów Leśmiana

rabiającym jak na warunki dwudziestolecia
międzywojennego. Zakochana w poecie
Dora sprzedała swoje mieszkanie, ofiarowując poecie pieniądze na spłacenie długów.
Sama przeniosła się do Iłży, gdzie pracowała
w niewielkim szpitaliku.
Wyprawa do Iłży
Bolesław Leśmian, jeden z najznakomitszych polskich poetów, splatał w swojej
poezji magiczne obrazy przyrody z ludzkimi namiętnościami. Najczęściej wtedy sięgał do iłżeckiej natury, która w tak niebywały sposób go urzekła. Iłża przypomina
nam o Leśmianie, twórcy trwale włączonym w jej historię, i teraz. Związki rodziny
tego wybitnego poety z miastem sięgają
XIX stulecia. Redakcja „Kontaktów” wybrała się do tego pięknego miasteczka
w regionie mazowieckim, w którym powołana jest do istnienia „Izba jego pamięci”.
Kim był
Bolesław Leśmian urodził się w Warszawie
22 stycznia 1877 roku. Sam poeta jako rok
swoich urodzin podawał zawsze rok 1878.
Jego płyta nagrobna z powązkowskiego
cmentarza, wykonana przez Jana Brzechwę
(krewnego poety), podaje rok 1879. Zmarł 5
listopada 1937 roku również w Warszawie.
Właściwe nazwisko poety brzmiało Lesman.
Zmienione zostało najprawdopodobniej za
radą Antoniego Langego - poety, nowelisty
i wuja Bolesława.
Rodzina
Rodzice poety Józef Lesman i Emma
z Sunderlandów, należeli do inteligencji pochodzenia żydowskiego. W latach szkolnych
Leśmian przebywał w Kijowie, gdzie ukończył
gimnazjum klasyczne i wydział prawa Uniwersytetu Świętego Kazimierza. W Kijowie
uczestniczył w życiu artystycznym tamtejszej
Polonii. Był on niejednokrotnie zatrzymywany
przez policję carską za swoje gorące wystąpienia patriotyczne. W tym też czasie powstał
wiersz pod tytułem „Ballada o dumnym rycerzu”.
...Śpi owo rycerz, śpi bezrozumnie
I raz na zawsze - w dębowej trumnie.
Leży wygodnie, bo się ułożył
Tak, aby nigdy snu nie zatrwożył...

Po rosyjsku
Z tym też okresem wiąże się poezja Leśmiana pisana po rosyjsku. Należy tu wspomnieć poemat „Pieśni przemądrej Wasylisy”oraz cykl poetycki „Księżycowe upojenia”,
a także utwory drukowane w moskiewskich
pismach takich jak „Zołotoje runo” i „Wjesy”.
W latach 1901 -1902 Bolesław Leśmian przebywał w Warszawie, w roku 1903 wyruszył
w podróż artystyczną przez Niemcy do Francji. Właśnie w Paryżu ożenił się z malarką Zofią Chylińską, z którą miał dwie córki: Marię
Ludwikę i Wandę. Tutaj powstał jego wiersz
poświęcony jego uwielbieniu dla płci niewieściej i wiosny, umiłowanej pory roku.
W toku przyjaźni
W roku 1911 Bolesław Leśmian był reżyserem i współzałożycielem eksperymentalnego
„Teatru Artystycznego” w Warszawie. W okresie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny
światowej poeta przygotowuje oryginalne
opracowania legend wschodnich, zebranych
w tomie „Klechdy sezamowe” wydanym w
1913 roku. Opracowuje on także „Przygody
Sindbada Żeglarza” oraz tłumaczy „Opowieści nadzwyczajne” Edgara Allana Poe. Pobyt
w Cannes inspiruje go do napisania legend
opartych na rodzimym folklorze, a zbiorek
ten zatytułowany został „Klechdy polskie”.
W czasie wojny Bolesław Leśmian mieszkał
w Łodzi, gdzie był kierownikiem literackim Teatru Polskiego.
W wolnej Polsce
Po zakończeniu I wojny światowej w 1918
roku poeta otrzymuje notariat w Hrubieszowie. W roku 1922 przenosi się on do Zamościa. W Hrubieszowie Leśmian przygotowuje
do druku poemat zatytułowany „Łąka”, a w
Zamościu kończy następny zbiór wierszy pod
tytułem „Napój cienisty”. Dopiero w roku
1933 Bolesław Leśmian został mianowany
na członka ówczesnej Polskiej Akademii Literatury. Wtedy też pojawiło się szersze zainteresowanie twórczością poety.
Gdy bieda ….zawita
Jego sukcesom artystycznym towarzyszyło
równoczesne znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej poety. Było to spowodowane
nieuczciwością pracującego w kancelarii Leśmiana sekretarza, który to systematycznie
defraudował spore sumy przeznaczone na
opłaty skarbowe. Dzięki pomocy przyjaciół
Leśmian uniknął procesu i odpowiedzialności
karnej. I tu z opresji pomaga mu wyjść...kobieta o imieniu Dora. Posiadała ona w Warszawie mieszkanie i wyposażony gabinet
lekarski. Była lekarzem, bardzo dobrze za-
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Leśmian w Iłży
Poeta też często bywał w Iłży. Mieszkał
w domu ciotki na ul. Podzamcze 38, w którym spędzał upojne chwile ze swą ukochaną.
Była nią Teodora Lebenthal, zwana pieszczotliwie Dorą. W miejscu domu ciotki Leśmiana, w II połowie XVIII wieku zbudowano spichlerz, który w XIX wieku stał się własnością
pradziadka poety od strony matki Lewiego
Selig Suderlanda. Przybył on do Iłży z Anglii,
aby zgodnie z sugestią Stanisława Staszica
założyć tu fabrykę fajansu. Jego wnuk Seweryn (wuj poety) wyremontował budynek,
dając mu współczesny wygląd. Po upadku
fabryki i pożarze, który miał miejsce w 1903
roku, obiekt przystosowano wyłącznie do celów mieszkalnych. Sunderlandowie sprzedali
go w roku 1956.
Rok 1937
Bolesław Leśmian umiera na serce w Warszawie 7 listopada 1937 roku. Zakochana
w poecie Dora sama jedzie karawanem z jego
trumną na cmentarz, odpychając żonę i córki.
Żyje w biedzie i ciągle żywym uczuciu do poety. Jako lekarka zaraża się tyfusem i umiera
w dniu urodzin swojej wielkiej miłości, czyli
22 stycznia 1942 roku, w pokoju, w którym
na honorowym miejscu stoi fotografia Leśmiana. Utwory poety wydane pośmiertnie,
zebrane w tomie pod tytułem „Dziejba leśna”,
definitywnie utrwaliły opinię o wyjątkowości
jego poezji.
Redakcja „Kontaktów” bardzo dziękuje
panu burmistrzowi Przemysławowi Burkowi za możliwość obejrzenia Izby Pamięci
Bolesława Leśmiana i pozwolenie na robienie zdjęć.
EWA MICHAŁOWSKA- WALKIEWICZ

USŁUGI / INNE
POLSKI
,

ekspresowe kremacje.

www.chwolka.pl

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

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

03027497001, 0171 9074101 , 0173 6865350

zrozumieć

towarzyszyć

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

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

niedrogo

godnie

stylowo

REMONTY MIESZKAŃ

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

REMONTY MIESZKAŃ

Telewizja przez internet

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

Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

Pogotowie zamkowe dzieñ i noc

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

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

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań (wyceny gratis)

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



   
        
     



    
    

     
 

REMONTY

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

MIESZKAŃ
20 Lat w fachu!
Nummer:

0176/80763734

   
 
     

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada
Będę otrzymywać emeryturę z ZUS w wysokości około 650 złotych po 11 latach pracy jako nauczycielka. Mam usilne wrażenie, że
ta emerytura nie została właściwie naliczona?

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

Z opisu wynika, że ZUS dokonał obliczenia na podstawie najniższych
dochodów. Czyli nie zostały przed stawione zarobki według niezbędnego od początku lat 90tych ubiegłego wieku zaświadczeń pracy RP 7,
względnie błędnie nie uwzględniono wszystkich lub też wybranych zarobków z wymienionego zaświadczenia. Ponieważ samych formalności
z przedkładaniem dokumentów ZUSowi dokonywała zastępczo osoba
trzecia w Pani imieniu, mogło więc dojść do niedopatrzenia m.in. mozliwości dokonania wyboru jednej z trzech możliwych wersji podstawy
wyliczenia emerytury przez ZUS.
W wyniku złożenia odwołania od decyzji rentowej w DRV dostałam po kilku tygodniach pismo z żądaniem podania polskiego Peselu, numeru i serii dowodu polskiego, itp. Co to może oznaczać,
skoro pobieram tutaj już od 10 lat rentę?
Tego rodzaju żądanie jest w istocie bezprzedmiotowe, wobec braku
posiadania żądanych danych czy też dokumentów. Prawdopodobne jest
więc tutaj, że zaszła pomyłka i należy w ten sposób właśnie odpowiedzieć z jednoczesnym zapytaniem o ewentualne potwierdzenie otrzymania odwołania przez zakład rentowy wobec zaistniałych watpliwości lub
też, jeśli od wysyłki odwołania upłynęło już sporo czasu, o ewentualnym
sposobie jego załatwienia.
BUDOWY DOMÓW MUROWANYCH
BUDOWY DOMÓW DREWNIANYCH

USŁUGI BUDOWLANE
Tadeusz Krzysiak

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

( +48 608 729 122

•

+49 160-3089338

Czy uzupełnienie brakujących wpisów w książeczce ubezpieczeniowej, tak aby były one pełne, da szansę zwalczenia 5/6 i doprowadzi do przyznania pełnej wartości mojego polskiego stażu pracy?
Należałoby przede wszystkim zbadać, czy rzeczywiście przyznane
wartości taryfowe zostały obniżone na wspomniane 5/6 ich całkowitej
wartości. Można to uczynić poprzez porównanie z wysokością zarobków
z odpowiednich tabeli, w zależności od różnorodności zakładów pracy
i arytmetyczne przeliczenie tych wielkości. Jeśli faktycznie zarobki zostały obniżone do wymienionej wysokości, to uzupełnienie wpisów w książeczce nie jest wystarczające. Tutejsze zakłady rentowe wymagają dodatkowych danych, aniżeli te podane w samych świadectwach pracy, czy
też w książeczce. Priorytetem jest jednakże pewność co do dokonania
obniżenia w stosunku do taryfy.

34-723 Sieniawa 183
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 19a/18
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Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00

USŁUGI / INNE

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

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

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

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

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

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

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

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
Pralnia dywanów w kąpieli wodnej. Pranie tapicerki meblowej
i wykładzin. Tel.: 0157 74539629, www.derputzbaer.de
Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne
i relaksacyjne. Tel.: 01637882447
Refleksologia terapeutyczna stóp, harmonizacja ciała na linii
kręgosłupa, oczyszczanie i relaksacja ciała holistycznie. Telefon
kontaktowy: 0152 114 155 14

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

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

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

Wykonujemy usługi w zakresie – hydraulika, elektryka, regipsy,
gładzie, malowanie, płytki, pokrycia dachowe (papa, dachówka, okna
dachowe) +49 155 10460010

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.

ANTENY SATELITARNE. Montaż i serwis w Berlinie. Kilkanaście lat
doświadczenia, profesjonalny sprzęt pomiarowy, rozsądne ceny.
Tel. / Whatsapp: 0160 99506688

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

Tel.: 01577 3670602 lub 030 55142631

Przeprowadzki – transport „ Piotrek „

0176 83392933

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

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

FELIETON

Poszłam do niezłego liceum, studiowałam 10 lat, wyjechałam na kilka zagranicznych wymian. Za darmo. Może
i do trzydziestego roku życia nie wiedziałam, że prawdziwy
szampan nie smakuje jak gazowane wino i nie potrafiłam
odróżnić dobrej ryby od filetu pangi, ale za edukację nie
zapłaciłam nic. Bo tak w Polsce mamy. W trakcie studenckich wymian zapomniałam, jak smakuje czekolada i wiecznie nie byłam głodna gdy znajomi z Francji czy Niemiec
chadzali do knajp, ale z własnej kieszeni nie wydałam na
te kształcące i charakter kształtujące wojaże nic. Bo Polska
za dobrych jeszcze czasów dołączyła do Unii Europejskiej.
Nie zrobiłam w tej kwestii nic. Nie musiałam.

Był taki czas, że Polska nie była obciachem. Że jeździło się na zagraniczne wycieczki i ludzie z podziwem reagowali na
słowa: jestem z Polski. Dobrze się wam
gospodarczo wiedzie, taką wolność zapoczątkowaliście w Europie, tacy jesteście gościnni, takie
piękne mistrzostwa zorganizowaliście - mówili. Niedługo
potem, zdecydowanie za szybko, nastał czas, kiedy Polska stała się strasznym obciachem. Łamanie praw kobiet,
polityka krajowa przypominająca groteskową kreskówkę,
A potem nie mogłam znaleźć pracy w moim zawodzie,
nieładne zachowanie wobec ręki, która nas karmi, sankcje,
więc
założyłam własną działalność, na której przyjemność
protesty, wątpliwe wyroki.
prowadzenia stać mnie było jedynie przez dwa lata, kiedy
W tym roku cieżko mi o Polsce w ogóle w tych katego- ZUS łaskawie pobierał ode mnie połowę składki. A w trakriach myśleć. Przestała być dla mnie czarno-biała, czy jak cie prowadzenia własnej działalności rozpoczęłam doktokto woli - biało-czerwona Bo jak mogę kiwać twierdząco gło- rat, który polecono zrobić mi poza Polską, bo w Polsce na
wą, kiedy chwalą nas za pomoc dla osób z Ukrainy, skoro uczelni panuje nepotyzm, feudalizm i premiowanie tych, co
nieco wyżej na lini naszej wschodniej granicy dzieją się dra- potakują w odgórnie nadanym rytmie. A w trakcie doktoratu
maty? Jak mogę potakiwać, kiedy mówią o naszej przedsię- pojechałam na kilka konferencji i usłyszałam, że mogą mi
biorczości i umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji, gruszki obiecać, perły zamiast kłód pod nogi mogą rzucić,
skoro wiem, że zawdzięczamy to temu, że u nas nie da się że wystarczy wyjechać. I wybrałam.
inaczej? Jak mogę na spokojnie tłumaczyć polskie przywiąGruszki kupuję w sezonie na tureckim markecie, jak
zanie do tradycji i rodziny, skoro znam ciemne strony naszewszyscy.
Jeśli o coś się potykam, to o nierówne chodniki.
go polskiego konformizmu?
Czy łatwo pracuje mi się w języku obcym? Nie wiem, może
Listopad to jednak listopad. Zobowiązuje. Można pisać byłoby łatwiej pracować po polsku. Czy stresuję się za każo zmarłych, można o niepodległej Polsce. Niewykluczo- dym razem, kiedy rozliczam podatek? Nie wiem, pewnie łane, że dla niektórych jest to jedno i to samo. Ja pisać będę twiej byłoby mieć jeden kraj jako źródło dochodu. Czy lubię
te podróże zbyt długie tylko po to, by uściskać rodzinę? Nie
o wyborach. Takich życiowych wyborach.
wiem, może byłoby łatwiej, gdybym mieszkała w Polsce.
Urodziłam się w Polsce. W polskiej rodzinie, cokolwiek to Ale tak wybrałam.
znaczy, bo jednak na Śląsku - więc znalazłoby się już wielu,
Wybrałam, bo mogłam. Bo mi wybór umożliwiono. Bo mi
którzy Polką by mnie nie nazwali. W rodzinie, która obchow
moich wyborach nikt na drodze nie stanął. Mnie mnie nikt
dziła wszystkie święta, które obchodzić należy - ona także
obchodzić je chciała. Może nie machaliśmy nigdy szczegól- nie zmuszał ani nie zabraniał, nie decydował za mnie. Nie
nie flagą z okazji dnia 11 listopada, ale babci ściągać jej dyktował, nie szarpał, nie oceniał. I za to jestem wdzięczz elewacji domu nie kazaliśmy. Tego sobie nie wybrałam. na. I tego z okazji listopada chciałabym życzyć wszystkim
Tak zostałam urodzona. Mogłoby być to przekleństwem. - żeby każdy miał wybór, żeby z tych wyborów mądrze koMogłoby być przywilejem. Wtedy jeszcze wybierać nie mu- rzystał i robił z nich uczynek - też dobry.
Anna Burek
siałam.
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samochodów

jednośladów

campingów, ciężarówek

łodzi oraz jachtów

bezpłatne porady

Rafał Lubiński

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

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

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

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

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

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

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

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Dariusz Massel
Usługi:
• Kosztorys po wypadku OC - Gutachten
• Kosztorys Auto-Kasko AC
• Wycena wartosci pojazdu
• Pomoc przy likwidacji szkód krajowych oraz zagranicznych
Dipl. Wirtschaftsjurist
certifikowany rzeczoznawca
przez PersCert TÜV Rheinland
Lindenufer 17, 13597 Berlin
E-mail: massel-sv@gmx.de
Tel.: 030 / 50 34 86 82

AUTO - UBEZPIECZENIA

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

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

ZULASSUNGS - UND VERSICHERUNGSSERVICE
Heimstr. 13, 10965 Berlin

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

0172 / 978 68 15

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

Dipl.-Ing Henryk Dzikowski
dla poszkodowanych bezpłatne wykonanie wyceny *
- wycena szkód powypadkowych - Gutachten
 wycena wartości pojazdu
- rzeczoznawca certyfikowany przez PersCert TÜV
 oględziny u klienta, bezpłatne porady telefoniczne
* przy ustalonej winie strony przeciwnej, za wycenę
szkody z reguły płaci ubezpieczalnia sprawcy.

Tel.: (030) 91705498 Fax: (030) 89379415
Kom.: 01794503652 kfz.sv.dzikowski@online.de

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

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

KONTAKTY | 26 | KONTAKTY

KULINARIA

MAKARONOWE RARYTASY

Każdy, kto raz skosztował tych potraw, nigdy ich nie zapomni.
Najpopularniejsze dania z ulic azjatyckich miast, sycące, tanie,
szybkie w przygotowaniu i rewelacyjne w smaku.

czasu, gdy będzie potrzebny. Sprawdź, czy się
rozpuścił, zanim zaczniesz gotować!

. Ojczyzną makaronu są Chiny i z tego kraju jak kręgi na wodzie makarony rozprzestrzeniły się na cały świat. Te dwa popularne dania
to tylko maleńki przykład tego, co Azja oferuje
w metodach i sposobach podawania makaronów na stół.
Chow mein z kurczakiem
• 1/3 opakowania 200 g makaronu chow mein
(2 kostki)
• 300 g piersi z kurczaka (cienkie plastry
lub słupki)
• 1 szczypta sody oczyszczonej
• 1 szczypta łyżeczki białego pieprzu
• 1 łyżka (15 ml) sosu sojowego
• 1 średnia marchewka (pokrojona w słupki)
• 1 papryka czerwona pokrojona w słupki
• 1 papryka zielona pokrojona w słupki
• 1 szklanka białej kapusty (pokrojonej w słupki)
• 3 szt. zielonej cebuli (pokrojona w romby –
na skos)
• 3 ząbki czosnku (posiekane)
• 2 łyżeczki świeżego imbiru (posiekane)
• ¼ szklanki oleju roślinnego do smażenia
•
•
•
•
•
•

Sos
2 łyżki sosu ostrygowego
2 łyżki ciemnego sosu sojowego
1 łyżka Sambal (mielonego sosu chili)
1 1/2 łyżeczki cukru
1 1/2 łyżeczki octu ryżowego
1 1/2 łyżeczki oleju sezamowego

Do cienko pokrojonego kurczaka dodaj biały
pieprz, sos sojowy i sodę oczyszczoną, a następnie wymieszaj i marynuj przez co najmniej
20 minut. Przygotuj makaron zgodnie z instrukcją lub zalej gorącą wodą a po 15 minutach
dobrze odcedź. W misce wymieszaj sos ostrygowy, sos sojowy, sambal, cukier, ocet ryżowy
i olej sezamowy, a następnie odstaw aż będzie
potrzebny do użycia.
Rozgrzej duży rondel lub wok, a następnie
dodaj 1/4 szklanki oleju spożywczego. Sma-

żymy na dość mocnym ogniu stale mieszając.
Do dzieła. Szybko przesmaż marynowanego
kurczaka, aż będzie ugotowany, a następnie
wyjmij i odstaw na bok. Teraz do patelni dodaj
przygotowaną marchewkę, pozostałe warzywa
i cebulę, a następnie szybko podsmaż przez 30
sekund. Zdejmij z patelni i odstaw.
Dodaj do patelni 2 łyżki oleju kuchennego wraz z posiekanymi czosnkiem i imbirem.
Podsmaż szybko. Teraz dodaj przygotowany
makaron i kurczaka, następnie delikatnie zamieszaj, przesmaż i połącz. Następnie dodaj
sos i dobrze wymieszaj z makaronem. Dodaj
smażone warzywa, posiekaną zieloną szalotkę,
wymieszaj i wyłącz ogień. Podawaj gorące.
Autentyczny przepis na Pad Thai
Ten przepis na Pad Thai to gratka. Wzbogacony wszystkimi klasycznymi składnikami, jakie
powinien mieć autentyczny Pad Thai, idealnie
zbalansowany smak, który jest złożony i niezbyt słodki. Recepta pochodzi z kolekcji rodziny Sirhai.
Sos Pad Thai: (przygotuj wcześniej i przechowuj w lodówce)
• 35 g posiekanego cukru palmowego
(3 łyżki stołowe)
• 3 łyżki (45 ml) wody, 4 łyżki pasty tamaryndowca, 2 łyżki dobrego sosu rybnego
Pad Thai
• 115g suchego makaronu ryżowego, średniej
wielkości, namoczyć w wodzie o temperaturze pokojowej przez 1 godzinę
• 2 łyżki suszonych krewetek średniej wielkości, grubo posiekanych
• 3 ząbki czosnku, posiekane, ¼ szklanki
grubo posiekanej szalotki
• 85 g sprasowanego tofu, pokrojonego na
małe kawałki
• 3 łyżki drobno posiekanej rzodkiewki daikon
(sopel lodu)
• Suszone płatki chili do smaku (opcjonalnie)
• 3 łyżki oleju roślinnego
• 10 średniej wielkości krewetek lub mięso
z kurczaka
• 2 jajka, 2 szklanki kiełków fasoli, pakowanych
luzem
• 7-10 łodyżek szczypiorku, pokrojonego na 2
calowe kawałki
• ¼ szklanki prażonych orzeszków ziemnych,
grubo posiekanych
• 1 limonka
Dodaj cukier palmowy do małego garnka
i rozpuść na średnim ogniu. Gdy cukier się rozpuści, mieszaj dalej, aż ściemnieje. Ostrożnie
dodaj wodę, sos rybny i pastę z tamaryndowca.
Cukier natychmiast stwardnieje i to jest OK. Zagotuj sos, a następnie wyłącz ogień. Utwardzony cukier nie rozpuści się w tym momencie, ale
pozwól mu moknąć podczas przygotowywania
innych składników a powinien się rozpuścić do
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Odsączony makaron pokrój nożyczkami, aby
kawałki były krótsze. Dzięki temu łatwiej je podrzucać i rozdzielać w woku. W misce wymieszaj
tofu, czosnek, szalotkę, białą rzodkiewkę, suszone krewetki i płatki chili. Podgrzej wok lub
dużą patelnię z powłoką zapobiegającą przywieraniu na dużym ogniu i dodaj tyle oleju, aby
pokryć spód. Smaż krewetki lub jakiekolwiek
mięso, którego używasz, aż będzie gotowe
i wyjmij je z patelni, odłóż.
W tym samym woku na średnim ogniu, następnie wsyp wszystko z miski tofu i smaż
przez kilka minut, aż czosnek zacznie się złocić,
a szalotki zwiędną. Jeśli wok wygląda na suchy,
dodaj trochę więcej oleju. (Nie oszczędzaj na
oleju, bo makaron się zlepi.)
Ustaw ogień na wysoki, dodaj makaron i sos.
Mieszaj aż cały sos się wchłonie.
Gdy sos się wchłonie, możesz wyłączyć
ogrzewanie i skosztować makaronu. Jeśli nadal
jest niedogotowany, dodaj trochę więcej wody
i kontynuuj gotowanie, uważając, aby nie dodać
zbyt dużo wody!
Gdy makaron będzie gotowy, przesuń go na
jedną stronę patelni. Dodaj trochę więcej oleju
do pustej przestrzeni i dodaj jajka. Połam żółtka, nałóż makaron na jajka i gotuj przez około
30 sekund. Odwróć i wrzuć, aby wymieszać jajka z makaronem. Wrzuć z powrotem ugotowane białko oraz zebrane soki. Następnie dodaj
kiełki fasoli, szczypiorek czosnkowy i połowę
orzeszków ziemnych. Wyłącz ogień i wrzuć, aż
dobrze się wymiesza.
Podawaj natychmiast z ćwiartką limonki i dodatkowymi orzeszkami ziemnymi na wierzchu.
Aby uzyskać klasyczną prezentację, możesz
dodać odrobinę kiełków fasoli i szczypiorek
czosnkowy. Pamiętaj, aby przed jedzeniem wycisnąć trochę limonki!
Uwaga: Jeśli używasz kurczaka, wieprzowiny
lub wołowiny, pokrój na kawałki wielkości kęsa
i zamarynuj je przed smażeniem.
Bogusław Sypień

SPORT

Bohaterowie bez fanów

wie ich brak... w Max-Schmeling-Halle koszykarzy dopingowało zaledwie kilkanaście osób.

Dużo dobrego dzieje się ostatnio w polskim sporcie. Najpierw przyjrzymy się szybko ostatnim sukcesom naszych rodaków, by w drugiej
części artykułu poświęcić uwagę zawodnikom, którzy mocno na nią
zasługują - koszykarzom na wózkach.

https://www.albaberlin.de/news/details/endlich-geht-es-los-alba-startet-als-aufsteiger-in-die-zweite-rollstuhlbasketball-bundesliga/

Telegram z sukcesami
Sportowy świat, jak pogoda w październiku,
potrafi pozytywnie zaskoczyć. Kiedy to szykowaliśmy się do deszczów i szarugi, przyszło
słońce. Na przykład Union Berlin, już bez Tymoteusza Puchacza na liście płac, lideruje
Bundeslidze, przyprawiając o zawał serca działaczy Bayernu Monachium. Młoda kadra Polek
zajęła siódme miejsce na Mistrzostwach Świata
w siatkówce, po drodze ogrywając utytułowane
Amerykanki. Nasi rodacy zostali Mistrzami globu w koszykówce 3x3 do 23 lat. Rzut na zwycięstwo w starciu z Belgami oddał w ostatnich
sekundach Mateusz Szlachetka (rocznik 1999).
Jeszcze młodszy Jeremy Sochan, urodzony
w 2003 roku, zadebiutował w NBA w barwach
San Santonio Spurs, zostając czwartym zawodnikiem z kraju nad Wisłą, występującym
w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Piłkarska reprezentacja Michniewicza zmierzy się
w eliminacjach do Euro 2024 z takimi tuzami
futbolu jak Czechy, Albania, Mołdawia i Wyspy
Owcze. Łatwiejszej drogi na turniej, który rozegrany zostanie w Niemczech, nie mogliśmy
sobie wymarzyć. Iga Świątek pozostaje liderką
rankingu WTA po wygranej na zawodach w San
Diego. Robert Lewandowski strzela dla Barcelony, choć kluczowe mecze z Interem czy Realem jego zespół przegrał. Nasz kapitan musiał
też kolejny rok obejść się smakiem podczas
przyznawania nagrody Złotej Piłki - tym razem
w plebiscycie zajął czwarte miejsce, a tryumfował Karim Benzema. Większą sensacją od wyboru Francuza był zegarek, który zdecydował
się założyć Lewy. Przy milionowych zarobkach
piłkarz postawił na model wart... 30 euro. Gdy
ten artykuł trafiał do druku, Mateusz Gamrot
szykował się do prestiżowego starcia z Beneilem Dariushem na gali UFC 280. W skrócie sukces za sukcesem.
Poza głównym nurtem
Wszystkie powyższe wydarzenia i osiągnięcia polskich sportowców z pewnością Drodzy
Czytelnicy dobrze znacie. Czytaliście o nich
w mediach, być może niektóre zmagania oglądaliście w telewizji lub wybraliście się na stadion
Unionu. Są jednak zawodnicy, którzy swojej
dyscyplinie poświęcają całe życie, a nikt nie
dostrzega ich wysiłków. Kilka godzin treningów
tygodniowo łączą ze zwyczajną pracą, a na ich
mecze przychodzi kilkunastu fanów - głównie
członków rodzin i przyjaciół. Mowa tutaj o koszykarzach na wózkach, sportowcach uprawiających najbardziej widowiskową dyscyplinę paraolimpijską, o której w Polsce i Berlinie mało
kto słyszał, a prawie nikt nie widział na własne
oczy.

Emocje i walka
Rozpędzeni zawodnicy zmierzają w kierunku
kosza, dalekie podanie trafia w ręce atakującego, który po koźle wyprzedza obrońcę. Rywal
jednak nie ustępuje, słychać dźwięk metalu
uderzającego o metal i obaj przeciwnicy wywracają się wraz z wózkami na parkiet. Gwizdek
sędziego ogłasza faul, mechanik podbiega by
wymienić uszkodzone koło. To jeden z licznych
obrazków, który mogłem zobaczyć na meczu
Alby Berlin z RB Zwickau. Nic dziwnego, że
spotkanie było zacięte, naprzeciw siebie stanęli
w końcu reprezentant Litwy i dwie kadrowiczki
Niemiec. Ostatecznie Albatrosy uległy 50-67
po ciekawym pojedynku. Warto podkreślić, że
koszykarze na wózkach grają na boisku o tych
samych wymiarach co w baskecie bieganym linia za trzy jest ustalona na 6,75 metra od kosza, a obręcz zawieszona na tej samej wysokości - 305 centymetrów.
- Profesjonalni koszykarze mają często problem z oddaniem rzutu, gdy dla próby przesiadają się na wózek. Zazwyczaj piłka nie dolatuje
nawet do siatki. To świetna dyscyplina, bardzo
inkluzywna. Trenować mogą razem kobiety
i mężczyźni, osoby pełnosprawne i z różnymi
stopniami niepełnosprawności. - mówi mi Santiago Ibanez Nacher, trener Alby.
Cała struktura klubu i wsparcie udzielane
zawodnikom robi niewiarygodnie profesjonalne
wrażenie. Efekt psują jedynie kibice, a właści-

https://koszykowkanawozkach.pl/
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Liga amatorska, zaangażowanie profesjonalne
Wielu fanów koszykówki po ostatnim Eurobaskecie kojarzy nazwisko Balcerowski. Młody środkowy błysnął podczas turnieju, a na co
dzień gra w hiszpańskiej Gran Canarii. Mało kto
jednak wie, że ojciec Olka, Marcin Balcerowski,
jest równie mocno związany ze światem koszykówki. W wieku 21 lat w wypadku komunikacyjnym stracił na stałe władzę w nogach. Dziś,
prawie ćwierć wieku później, jest trenerem Reprezentacji Polski w Koszykówce na Wózkach
i aspirującego do ligowego złota Górnika Toyota
Wałbrzych, mając za sobą bogatą karierę zawodniczą w Niemczech. W rozmowie zdradza,
że najważniejsza jest obecnie promocja dyscypliny i idące za nią pieniądze sponsorów. Dziś
kluby są w stanie zapewnić graczom tylko wózki
sportowe, często jednak używane i nie do końca
dopasowane do możliwości koszykarza.
W Polsce zawodnicy nie dostają wypłat za
swoje występy w lidze koszykówki na wózkach
i czas poświęcony na treningi. Człowiek postawiony przed wyborem: utrzymanie rodziny lub
rozwijanie pasji, z pewnością postawi na to
pierwsze rozwiązanie. Wszyscy działacze i trenerzy polskich klubów podkreślają, że w takiej
sytuacji trudno jest rekrutować potencjalnych
kandydatów do gry. Ci którzy spróbowali, chwalą sobie tę formę aktywności, pozwalającą im
na rywalizację na najwyższym, sportowym poziomie.
Co mogę zrobić?
Kanadyjczyk Patrick Anderson, trzykrotny
mistrz paraolimpijski, powszechnie uważany za
najlepszego zawodnika tej dyscypliny, tłumaczy
mi ewenement basketu na wózkach w ten sposób:
“To, co czyni go wyjątkowym, to fakt, że łączy
sport, który świat kocha i rozumie, czyli koszykówkę, z czymś, co dla większości osób jest
niemalże z kosmosu, czyli ludźmi na wózkach
inwalidzkich zderzającymi się ze sobą, upadającymi, skaczącymi. To sportowa i nieco szalona
mieszanka tego, co znane i nieznane.”
Szanowni Czytelnicy, warto przekonać się
osobiście czy zacytowany multimedalista nie
przesadza. Wystarczy zaznaczyć w kalendarzu
datę 14.01.2023, następnie przespacerować
się tego dnia po Mauerparku i przyjść do Max-Schmeling-Halle na godzinę 20:00. Albatrosy
zmierzą się z RBC Köln 99ers 2. Wstęp jest darmowy, a emocje godne sporych pieniędzy.
Kadra Polski najbliższe mecze rozegra z kolei
podczas mocno obsadzonego turnieju w Madrycie, od 4 do 6 listopada. Wszelkie informacje na
ten temat można znaleźć na mediach społecznościowych Reprezentacji. Zainteresowanie
z naszej, kibicowskiej strony, jest koszykówce
na wózkach bardzo potrzebne.
Grzegorz Szklarczuk

Czasami musimy umrzeć,
by żyć lepiej
Listopad nie należy do moich ulubionych
miesięcy. Szaro, zimno, mglisto... Muszę
jednak przyznać, że ten miesiąc ma w sobie pewną magię.
Myślę, że jest to wpisane w naszą słowiańską naturę, obchody Dziadów
były w naszej tradycji, zanim jeszcze poznaliśmy chrześcijaństwo. To zainteresowanie drugim światem, tym niewidzialnym, niematerialnym kierowało
nasze życie społeczne jak również indywidualne. Każda decyzja była podejmowana według interpretacji sygnałów i znaków dawanych nam przez
naszych przodków. Dziś wydaje nam się to dziwne. Uważam jednak, że coś
w nas zostało z tej przeszłości. Lubimy wspominać. Jesteśmy społeczeństwem, które żyje swoją historią i kształtuje się poprzez swoje przeżycia
z dawnych lat. I żyjąc w obcym kraju i widząc różnicę, myślę sobie, że jest
to bardzo ważne. Oczywiście trzeba umieć też zachować równowagę. Ekstremalne podejścia nigdy nie są dobre. Powinniśmy bronić swoich wartości,
za każdym razem odnajdywać równowagę pomiędzy tym, co dla nas jest
ważne i tym, co ważne jest dla innych. Dlatego ten szczególny miesiąc,
kiedy odwiedzamy groby naszych najbliższych, przypomina nam mocno, że
czasami musimy umrzeć, by żyć lepiej.
Śmierć może być różna. Niekoniecznie ta fizyczna. I myślę sobie, że ta
druga, śmierć duchowa jest może nawet bardziej bolesna, ale jakże czasami konieczna. Musimy umrzeć dla pewnych idei, by móc żyć dla innych.
Musimy umrzeć dla pewnych osób, by móc żyć dla innych. Wiem, że proces
jest często bolesny. Czasami nawet bardzo bolesny, lecz spróbujmy zaufać,
że to co nas czeka po „śmierci” jest jeszcze piękniejsze, lepsze.
Wiem, że trudno nam nawet myśleć o tym temacie, w świecie, który jest
nastawiony na konsumpcjonizm i wygodę. Wpaja nam się, że „nie możemy”
myśleć o śmierci lub po prostu „nie powinniśmy”. A ja powiem, że MUSIMY o niej myśleć. Inaczej nie będziemy umieli prawdziwie żyć. Nie przez
przypadek w naszej historii posiadamy wiele legend i historii odrodzenia.
Było i jest to bardzo ważne dla naszej konstrukcji. Posiadam stary notatnik,
w którym przez lata notowałam cytaty i myśli, które mnie inspirowały, bulwersowały lub po prostu mi się podobały. Lubię do niego zaglądać, tym bardziej
kiedy temat, który poruszam, jest trudny. I tym razem się nie zawiodłam.
Niestety oprócz daty (1.11.2006) nie znalazłam autora słów, którymi pragnę
się z Państwem podzielić:

one prowadziły do światła, a nie – jak sądzimy – do jeszcze większej ciemności.”
Pozwolić umrzeć to narodzić się do życia. Rodzimy się i umieramy wiele
razy – niektórzy nawet twierdzą, że codziennie, w każdej chwili. Co więc
umiera? Co domaga się pogrzebu i żałoby? Jaka nowa miłość czeka za
rogiem? Ludzie, którzy przez długi czas towarzyszyli umierającym, mówią
i piszą zdumiewające rzeczy, że sposób w jaki odchodzimy, zależy od tego,
czy nasze serca są przytłoczone ciężarem niedokończonych spraw, niepożegnanych ludzi, czy wręcz przeciwnie – zamknęliśmy minione rozdziały
życia. Wiele w nas niewypłakanej żałoby – po śmierciach bliskich, ale nie
tylko. Po dziecku, które opuszcza dom, aby zacząć własne dorosłe życie.
Po rozstaniu z ukochanym, utracie pozycji w społeczeństwie, utracie pracy,
wiary w siebie.
Nieprzeżyte rozstania powodują, że z trudem przychodzi nam także rozstać się z własnym ciałem i z ufnością wyjść na spotkanie Tajemnicy.
Tymczasem „śmierć jest całkowicie bezpieczna” - pisze w swoich książkach Stephen Levine, terapeuta pracujący z umierającymi. Nie musimy
umierać pokonani przez śmierć, przytłoczeni wyrzutami sumienia i poczuciem klęski. Możemy odejść w pokoju, przepełnieni wdzięcznością. Umierający mówili mu: „Niech pan nie traci ani sekundy, niech pan mówi ludziom,
że ich kocha”, „Dlaczego wcześniej nie wiedziałem, że jedyne, co się naprawdę liczy, to głębokie porozumienie serc, dzielenie się miłością i przebaczeniem”.
Co sprawia, że nie wiemy tego wcześniej? Jesteśmy przerażeni – pisze
Levine. Jesteśmy zamknięci, opanowani przez tak wiele niepożądanych
stanów umysłu, że aż kulimy się pod ich naporem. Przychodzi lęk – zamykamy się. Przychodzi zwątpienie – zamykamy się. Przychodzi gniew –
zamykamy się. Przychodzi śmierć – zamykamy się. Otworzyć się i przeżyć
wszystko, co jest do przeżycia. Chociaż spróbujmy.
[…] Jest coś, co w nas nie umiera nigdy – twierdzą mędrcy od początku
świata. To miłość. Wszystkiemu, co nią nie jest, pozwólmy umrzeć.”
Czego sobie i Państwu życzę. Chociaż spróbujmy...
Anna Maria Władkowska

„Co umiera w nas na kolejnych etapach życia? Z czym się żegnamy?
Co opłakujemy? Młodość? Dzieci, które wyszły w domu? Utraconą pracę?
Przyjaźń? Miłość? Wiarę w siebie? Jeśli otworzymy drzwi do śmierci, będą

POLONIJNE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE I KULTURALNE BERLIN – PTTiK BERLIN
„PTTiK Berlin” zaprasza w listopadzie na spacer po Cmentarzu Altglienicke w Berlinie.
Spotykamy się w niedzielę, 20.11.2022 o godz. 11:00 na dworcu S 8, S9, S 46 - Alershof
architekturze w stylu włoskim zaprojektowana została przez K. H.
Hermanna, posiada m. in. salę żałobną z płaskorzeźbami i rzeźbami ewangelistów Mateusza i Marka.
Na terenie cmentarza znajdują się groby poległych w I Wojnie
Światowej i obelisk z ich 144 nazwiskami. W 1939 roku zostało
utworzone pole z urnami spalonych zwłok żydowskich mieszkańców, a w 1940 roku pole dla ponad 1370 urn, w tym 430 Polaków
zamordowanych w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen,
Buchenwaldzie i Dachau oraz pacjentów uśmierconych w nazistowskich ośrodkach zagłady usytuowanych w miejscowościach
Hartheim, Bernburg, Grafeneck, Brandenburg i Hadamar, a także
ofiar egzekucji w więzieniu Plötzensee.
Przez wiele lat zapomniano o tym polu i dopiero w 2021 roku
dzięki zaangażowaniu Pana Klausa Leutnera zostało na nowo
Cmentarz Altglienicke, foto Elżbieta Potępska
ukształtowane i tworzone Nowe Miejsce Pamięci i Edukacji. Na
ustawionej w formie litery L szklanej ścianie wymienione zostaListopad to czas cichych, pełnych zadumy spacerów wśród kolo- ły nazwiska wszystkich zamordowanych więźniów w ww. oborowych liści. Wtedy też najczęściej odwiedzamy cmentarze, znajdu- zach koncentracyjnych.
jące się z dala od miejskiego zgiełku i tłoku, aby poddać się refleksji
i wspomnieniom. W tym roku proponuję miejski cmentarz AltglienicW imieniu „PTTiK BERLIN“ na spacer zaprasza Elżbieta Potępke w dzielnicy Treptow – Köpenick, Schönefelder Chaussee 100.
ska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.
Propozycja spaceru jest bezpłatna i nie dajemy grupowego ubezCmentarz Altglienicke rozciąga się na obszarze 23 500 m². pieczenia.
Utworzony został w 1911 roku, czyli znajdował się jeszcze wtedy
poza granicami Berlina. Dopiero przy tworzeniu tzw. Wielkiego BerPTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska,
lina w 1920 roku został włączony do miasta i wtedy otrzymał nazwę
„Städtischer Friedhof Altglienicke“. Centralnym punktem cmentarza
przewodnik po Berlinie i Poczdamie,
jest kapela Pojednania („Aussegnungs-Kapelle“), która znajduje tel.: 030 815 89 14, e-mail: kontakt@pttik-berlin.de
się na liście chronionych zabytków. Kaplica ta o ciekawej sakralnej
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na LISTOPAD 2022!!!
Renault Master II Phase 2 Kombi L1 2,8t 6pl.
HU bis 09.2
Renault Master II, pojazd używany Van/Kleinbus,
Pierwsza rejestracja: 08.2008 Przebieg: 260.226
km Paliwo: diesel Moc: 88 kW / 120 PS Skrzynia
biegów: manualna skrzynia biegów, zamek centralny, Elektr. podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser,
Wspomaganie, ABS, elektr. lusterko boczne, Bluetooth

Cena: 5.990 €

RATY od
69 €/mies.

TOYOTA PROACE KASTEN MEISTER 2.0 D-4D
1.HAND
Toyota Proace Kasten, pojazd używany Kastenwagen,
Pierwsza rejestracja: 12.2019 Przebieg: 72.000 km Paliwo:
diesel Moc: 90 kW / 122 PS Skrzynia biegów: manualna
skrzynia biegów, zamek centralny, Wspomaganie, ABS,
ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, filtr cząstek stałych

Cena: 23.890 €

RATY od
189 €/mies.

BMW 116I ADVANTAGE
BMW, 116i Advantage, pojazd używany Limousine,
Pierwsza rejestracja: 12.2015 Przebieg: 88.054 km
Paliwo: benzyna Moc: 80 kW / 109 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, zamek centralny,
Elektr. podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), ogrzewanie
siedzenia, czujnik deszczu, elektr. lusterko boczne
RATY od
129 €/mies.

AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO
Audi Q5 2.0 TDI, pojazd używany SUV/Geländewagen/
Pickup, Pierwsza rejestracja: 04.2010 Przebieg: 61.000
km Paliwo: diesel Moc: 125 kW / 170 PS Skrzynia biegów:
Automatyczna, Allradantrieb, zamek centralny, Elektr. Immobiliser, Standheizung, ogrzewanie siedzenia, czujnik
deszczu,

Cena: 12.890 €

Cena: 17.890 €
RATY od
199 €/mies.

VOLKSWAGEN GOLF VII ALLSTAR BMT 1.2 TSI
VW Golf IIV Allstar, pojazd używany Limousine, Pierwsza rejestracja: 10.2016 Przebieg: 112.356 km Paliwo:
benzyna Moc: 81 kW / 110 PS Skrzynia biegów: Automatyczna,Metallic, zamek centralny. Immobiliser, ABS, ESP
(stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie siedzenia, czujnik deszczu,

MERCEDES A200 BLUE EFFICIENCY PARKLENKASS. AHK-KLAPPBAR P
Mercedes A 200, pojazd używany Limousine, Pierwsza
rejestracja: 01.2014 Przebieg: 149.890 km Paliwo: benzyna Moc: 115 kW / 156 PS Skrzynia biegów: manualna
skrzynia biegów, Alufelgi, zamek centralny, Elektr. Immobiliser, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), ogrzewanie siedzenia, czujnik deszczu, sportowe fotele,

Cena: 13.870 €

RATY od
129 €/mies.

DACIA DUSTER II COMFORT 1.6 SCE 115 R
Dacia Duster II Comfort, pojazd używany SUV/Geländewagen/Pickup, Pierwsza rejestracja: 08.2018 Przebieg: 91.355
km Paliwo: benzyna Moc: 84 kW / 114 PS Skrzynia biegów:
manualna skrzynia biegów, ESP (stabilizacja toru jazdy),
nawigacja, Książka serwisowa, elektr. lusterko boczne, Bluetooth, Komputer pokładowy,

RENAULT MEGANE IV R.S. TROPHY 1.8 TCE 300
EU6D-T
Renault Megane IV RS, pojazd używany Limousine,
Pierwsza rejestracja: 08.2019 Przebieg: 55.000 km
Paliwo: benzyna Moc: 221 kW / 300 PS Skrzynia
biegów: Automatyczna, czujnik deszczu, elektr. lusterko
boczne, podwozie sportowe, Bluetooth, Komputer
pokładowy, odtwarzacz CD, Head-Up Display, zestaw
głośnomówiący
RATY od
199 €/mies.

Cena: 33.890 €

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

Cena: 13.990 €

RATY od
139 €/mies.

Cena: 13.450 €

RATY od
99 €/mies.

aut.

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

Tel.: 769923-25
H.: 01522 4243977


   
Jedyna tego typu firma w Niemczech. Co nas wyróżnia ?
tradeoffice24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +0049 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
office@tradeoffice24.com
www.tradeoffice24.com

Tylko u nas w jednym miejscu, w jednym zespole i według branży:
wielojęzyczni inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi,
eksperci marketingu międzynarodowego, tłumacze Organizacja dystrybucji
towarów i usług Stała opieka w trakcie otwierania i działalności firmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji
i przedstawicielstw firm z Polski Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.

Poland Business Center World
Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych

Biuro ogłoszeń
KONTAKTÓW

info@PolandBusinessCenter.world
www.PolandBusinessCenter.world

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

e-mail: webmaster@kontakty.org
tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850


TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

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

Alte Roland
Apotheke

Apotheke
am Antonplatz

Apotheke am
Anton-Saefkow-Platz

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

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

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

zapraszamy w godz.:

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

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN
LUB BUS 104

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

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

