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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Grudzień to miesiąc, w którym, chcąc nie chcąc, robimy 
podsumowania tego, co zdarzyło się w ostatnich dwunastu 
miesiącach,ale też trochę marzymy o tym, co wydarzy się 
w następnych. Z okazji grudnia i Świąt Bożego Narodzenia 
mamy dla Was garść życzeń:

Wraz z Bogusławem Sypniem, który przez cały rok dzielił 
się z Wami przepisami na smaczne potrawy z różnych czę-
ści świata, życzymy, aby na Waszych stołach wigilijnych, 
według obyczaju, znalazły się dania przygotowane z darów 
pola,  sadu, ogrodu, lasu i wody. Polacy żyjący w obcych 
krajach często tęsknią za tradycyjnymi świętami, tym, któ-
rym bliska tradycja, życzymy wieczerzy celebrującej oby-
czaje przodków, wszystkim życzymy atmosfery radości 
i miłości przy stole!   

Siły takiej, jaką ma organizacja Polki w Berlinie. Marzena No-
wak w wywiadzie z Anną Burek wyznaje: „Jesteśmy dumne 
ze wszystkich działań, współpracujemy z cudownymi ludź-
mi. Wokół stowarzyszenia zebrało się wiele wspaniałych 
i zaangażowanych kobiet, ale i mężczyzn”. Życzymy Wam 
krzepy, wigoru i energii, które są niezbędne w realizowaniu 
rozmaitych celów!

Życzymy Wam również bezpieczeństwa i samych wzoro-
wych polis ubezpieczeniowych. Bartosz Drajling przekony-
wał nas cały rok, że warto wiedzieć. Dbajcie o siebie i czy-
tajcie dobrze wszelkie podpisywane przez Was umowy, a te 
niech będą pisane przejrzyście!

Tym, korzy szukają mieszkania, życzymy, aby szybko je 
znaleźli, a tym, którzy chcą je sprzedać albo kupić, życzymy, 
aby przebiegło to w sposób nieskomplikowany. Na pewno 
pomogą Wam w tym porady Olgi Martin, która na naszych 
łamach od dawna dzieli się swą wiedzą na temat nierucho-
mości w Berlinie.

Anna Maria Władkowska często pisze w swoich felietonach 
o naszym duchu. Wraz z autorką życzymy Wam, abyście 
dostrzegali wokół siebie wiele cudów oraz, choć to bardzo 
górnolotnie brzmi (ale kiedy jak nie teraz?), zastanowili się 
nad tym, co znaczy nasze człowieczeństwo, co znaczy być 
człowiekiem. Życzymy Wam szczęścia i spokoju gdziekol-
wiek jesteście i w jakiejkolwiek sytuacji!

Surrealiści, których wystawę polecamy w tym numerze, ra-
dzili, aby zwrócić oczy ku dzieciństwu. Wraz z Martą Janik 
życzymy Wam samych inspirujących wydarzeń, nie tylko 
w galeriach i muzeach. Bądźmy jak dzieci. Miejmy serca 
otwarte i czyste. Wierzmy w swoją intuicję i rozbudzajmy 
swoją wyobraźnię. Jest ku temu wspaniała okazja – w grud-
niu przecież świętujemy narodziny Jezusa, który przypomi-
na nam, co to znaczy być dzieckiem.

No i jeszcze zdrowia! Radosnych Świąt!  
Redakcja

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

Szukasz mieszkania na wynajem w Berlinie?

Do kupienia na stronie www.wynajemnieruchomosci.de

Człowiek wielkiego serca, społecznik, redaktor i wydawca pisma
GAZETKA która stała się przeglądem i dokumentacją wydarzeń 

Polonijnych. Aktywny działacz na rzecz Polonii, człowiek niezwykle
ciepły, kochający  ludzi, muzykę, taniec i fotografowanie. 

Za działalność na rzecz Polonii odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

BENIFACJUSZ STOPA 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, 
że w wieku 94 lat odszedł od nas 

Cześć Jego pamięci.
Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa

Polonia w Berlinie

„Nie ma Go z nami, ale pozostanie na zawsze w naszej pamięci”
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Ostatnia Prosta

Przed nami ostatnia prosta do Świąt Bożego Narodzenia. Dla 
wielu z nas to nie zawsze czas radosnego przygotowania na 
przyjście Pana. Za nami pandemia (mamy nadzieję, że już wię-
cej nie wróci), wokół nas galopująca inflacja, a przed nami… no 
właśnie! Nie wiemy co, a niepewność zawsze budzi lęk i nie-
pewność. Czy jednak od zamartwiania się twoje życie stanie 
się lepsze, bardziej bezpieczne? Absolutnie! Dlatego pozwól-
cie, że zamiast zwyczajowych życzeń na święta zostawię wam 
kilka myśli z duchowego skarbca wielowiekowej tradycji Ko-
ścioła. Niech będą inspiracją na nasze dalsze, dobre życie:

Po pierwsze: Świadomie unikaj narzekania, ono sprawia, że 
krzyż twojego życia jest jeszcze cięższy. 

- Bóg mówi: Zobacz, ile masz rzeczy, za które możesz być 
wdzięczny. Diabeł szepcze: Patrz, ile ci brakuje. Błogosławiony 
Henryk Suzo powtarza: Narzekanie to modlitwa demonów. Narze-
kając, zabijasz w sobie wdzięczność i niszczysz wiarę w to, że Bóg 
jest i działa w twoim życiu. Nie narzekaj. 

Po drugie: Nie wybiegaj myślami w przyszłość, nie naduży-
waj wyobraźni

- Lubimy rozpamiętywać często bolesną przeszłość i snuć naj-
różniejsze scenariusze na niepewną przyszłość, a życie toczy się 
tu i teraz. Twoja żona, mąż, dzieci potrzebują twojej miłości, twojej 
obecności dzisiaj. Nie marnuj czasu na czarne scenariusze. Zużyj tę 
energię na miłość najbliższych. 

Po trzecie:Pielęgnuj dobre myśli, złe w niczym nie pomagają.

- Myśl dobrze o sobie i innych. Nie bądź naiwny, ale szukaj wokół 
siebie dobra, a nie zła. Umiej chwalić i doceniać innych. Pamiętaj, 
że jesteś dzieckiem Boga i Bóg nigdy się ciebie nie wyparł. On cią-
gle myśli o tobie dobrze. Tam gdzie ty widzisz porażkę, On widzi 
potencjał. 

Po czwarte: Miej na każdy dzień plan aktywności, unikaj za-
chcianek i kaprysów. 

- Brak rytmu, kapryśność, uleganie zachciankom jest przyczyną 
wszystkich naszych upadków. Potrzebujemy dyscypliny. Potrzebu-
jemy mieć dla siebie regułę i próbować ją zachować. Każdego wie-
czoru, gdy idziemy spać, powinniśmy powiedzieć sobie, jak będzie 
wyglądał jutrzejszy dzień, a potem usiłować dotrzymać tej reguły. 
Różne rzeczy się wydarzą, ale powinniśmy próbować zachować 
regułę. 

I na koniec: Bądź miłosierny dla siebie i innych. 

- Powinniśmy być miłosierni dla innych, ale musimy być miłosier-
ni również względem samych siebie. Nie możemy osądzać samych 
siebie ostrzej, niż Bóg to czyni, a największym grzechem jest roz-
pacz.

Wszystkim Polakom żyjącym w Berlinie życzę, aby Ten któ-
rego urodziny niebawem będziemy świętować stał się waszym 
Przyjacielem, Ratunkiem i Wyzwoleniem. 

Ks. Przemek Kawecki SDB
Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie 

Polska Misja Katolicka w Berlinie

Polska Misja Katolicka
informuje o uroczystościach 
Bożonarodzeniowych 
Godziny rozpoczęcia pasterki:
St. Marien - Karlshorst - 20:30
 
St. Marien - Spandau - 24:00

St. Johannes Basilika - 22:00 i 24:00

W pierwszy i drugi dzień świąt, czyli 25 i 26 grudnia msze święte 
w Polskiej Misji Katolickiej odprawiane są w porządku niedzielnym: 
Bazylika: 10.15, 12.00, 18.00. Karlshorst 11.00, Spandau 12.00, 
Wedding 16.00.
 
Rekolekcje adwentowe przygotowujące do Świąt Bożego Narodze-
nia odbędą się w dniach 10 – 13 grudnia w Bazylice. Przez cały 
adwent od poniedziałku do soboty zapraszamy do Bazyliki  
św. Jana Chrzciciela na msze święte roratnie o godzinie 7.00. 

Gundelfinger Str. 36

Flankenschanze 43

Lilienthalstr. 36

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód

Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni

Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn

Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu

Odkupienie win,
Odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj czas

W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta,

Błogosławi nam,
Błogosławi nam.
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Victor Brauner,The Surrealist, 1947 Peggy Guggen-
heim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim 
Foundation, New York) © VG Bild-Kunst, Bonn 2022, 
Image: Solomon R. Guggenheim Foundation, New 
York (Photo: David Heald)

Remedios Varo, Celestial Pablum, 1958 Oil on canvas 
Masonite 91,5 x 60,7 cm FEMSA Collection, Monterrey
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Image: FEMSA Collec-
tion, Monterrey

Widok na wystawę „Surrealism and Magic: Enchanted 
Modernity“ © VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Photo: David 
von Becker

Surrealizm i magia: zaczarowana nowoczesność

„Magia była bodźcem do myślenia. Uwol-
niła człowieka od lęków, obdarzyła go po-
czuciem władzy panowania nad światem, 
wyostrzyła jego wyobraźnię i obudziła jego 
marzenia, by sięgać wyżej.”

Kurt Seligmann, 
„Das Weltreich der Magie“, 1948

Potrzebujemy magii! Nie tylko w grudniu 
i w okresie Świąt Bożego Narodzenia! Wystawa 
w Poczdamie doda nam skrzydeł, pobudzi na-
szą wyobraźnię i zaostrzy apetyt na życie!

Kiedy francuski pisarz André Breton opubli-
kował „Manifest surrealizmu” w październiku 
1924 r. zapoczątkował tym samym ruch literacki 
i artystyczny. Ale surrealizm to coś więcej niż to. 
To sposób na życie. To odwaga do tego, aby po-
stawić na sny, podświadomość  irracjonalizm. 
To pewność, że jawa nie daje wszystkich odpo-
wiedzi, bycie racjonalnym zawodzi. Ale też by-
cie nihilistą zawodzi. Czas budować na czymś 
innym. Po przerażającej I Wojnie Światowej, 
próbie buntu i odrzucenia utartych schematów, 
tego, co znane i uznane, sprzeciwienia się tra-
dycji i kanonom, czego wyrazem był dadaizm, 
artyści ponownie postanowili szukać sensu. Za-
nurzali się często w świat magii. Nawiązując do 
tradycyjnej symboliki okultystycznej, surrealiści 
widzieli siebie często w roli maga, jasnowidza 
i alchemika.

Wystawa w poczdamskim muzeum to okazja, 
aby przyglądnąć się zainteresowaniom surreali-
stów magią, mitem i okultyzmem. Zobaczymy 
tu około dziewięćdziesięciu dzieł ponad dwu-
dziestu artystów. Są wśród nich Victor Brauner, 
Paul Delvaux, Leonor Fini, Wifredo Lam, René 
Magritte, André Masson, Roberto Matta, Kurt 
Seligmann, Yves Tanguy i Dorothea Tanning. 
Prezentowane dzieła pochodzą z kolekcji Art 
Institute of Chicago, Centre Pompidou w Pary-
żu, Galleria Nazionale w Rzymie, Museo nacio-
nal Thyssen-Bornemisza w Madrycie, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique w Brukseli 
i Solomon R. Guggenheim Muzeum w No-
wym Jorku.

W Muzeum Barberini obecne są dzieła arty-
stów z piętnastu krajów, które powstały w latach 
1914 – 1987. Wystawa przedstawia surrealizm 
jako globalny, ponadnarodowy ruch, którego 
wpływy sięgały daleko poza Francję lat dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku. Została 

zorganizowana we współpracy z Peggy Gug-
genheim Collection w Wenecji, gdzie była po-
kazywana od kwietnia do września 2022 roku, 
równolegle z Biennale.

„Poprzez swoje oniryczne obrazy surreali-
ści chcieli pobudzić ludzką wyobraźnię i zain-
spirować widzów do konfrontacji z własnymi 
emocjami” — wyjaśnia Daniel Zamani, kurator 
wystawy. „W związku z tym spotkanie z surreali-
stycznym dziełem było postrzegane jako wyda-
rzenie transformujące, które powinno otworzyć 
nowe spojrzenie na rzeczywistość.” Dorothea 
Tanning, zmarła w 2012 roku amerykańska ma-
larka, rzeźbiarka i pisarka, powiedziała kiedyś: 
„Moja praca polega na pozostawieniu otwartych 
drzwi dla wyobraźni, aby widz mógł za każdym 
razem zobaczyć coś innego”.

Wraz z publikacją „Manifestu surrealizmu” 
w 1924 roku francuski pisarz André Breton 
założył nowy ruch literacki i artystyczny, który 
wkrótce stał się międzynarodowy i nadawał  ton 
całej awangardzie. Na cieszącej się uznaniem 
wystawie „Internationale du Surréalisme”, która 
odbyła się w Galerie Beaux-Arts w 1938 roku, 
Breton zgromadził ponad dwieście prac sześć-
dziesięciu artystów z czternastu krajów. Co jest 
wspaniałe w surrealizmie to to, że nie ma on 
jednego stylu. Jest raczej sposobem myślenia. 
Artyści chcieli zbadać swoje wewnętrzne emo-
cje, aby wyrazić swoje pragnienia i lęki.

Mówiąc o surrealistach nie sposób nie po-
wiedzieć o Zygmuncie Freudzie i jego traktacie 
„Totem i tabu”. W tym tekście opublikowanym 
w 1913 roku, Freud wiązał początek sztuki 
z magicznym impulsem. „Wszechmoc myśli” 
widział jako główną cechę magii. Breton i jego 
towarzysze byli zafascynowani ideą, że we-
wnętrzne pragnienia i tęsknoty mogą bezpo-
średnio wpływać na rzeczywistość zewnętrzną. 
Chociaż odrzucili wiarę w zjawiska nadprzy-
rodzone, używali magii jako wielowarstwowej 
metafory surrealizmu – stanu, w którym zatar-
ła się granica między snem a rzeczywistością. 
Magicy i malarze są podobni:  obaj są w stanie 
tworzyć nowe, iluzoryczne światy mocą swo-
jej wyobraźni.

Magia jest blisko spokrewniona z okulty-
zmem — tysiącletnim systemem idei opartym 
na wierzeniach w istnienie sił wyższych przeni-
kających wszechświat, będącym jednocześnie 
zamkniętym na nauki ścisłe. On też jest boha-
terem tej wystawy. Surrealistyczne rozumienie 
okultyzmu było związane z łacińskim terminem 
„occultus”, znaczącym „ukryty”. Jednak dla Bre-
tona i surrealistów okultyzm nie był synonimem 
nadprzyrodzonego innego świata. Traktowali go 
jako metaforę dla surrealizmu i nieświadomo-
ści, których otchłanie starali się zbadać w swo-
jej sztuce i literaturze.

Badanie okultyzmu odgrywało w ruchu sur-
realistycznym ważną rolę od jego początków, 
dodatkowego znaczenia nabrało po rozpoczę-
ciu II Wojny Światowej. Wraz z powstaniem 
faszystowskich reżimów w Europie wielu sur-
realistów stworzyło dzieła, których niesamo-
wite, fantastyczne krajobrazy odzwierciedlały 
ich egzystencjalne lęki.  Jednocześnie używali 
oni okultystycznych i magicznych motywów, 
aby wyrazić swoje nadzieje na regenerację 
i transformację. Jednym ze źródeł inspiracji 
był symboliczny język alchemii, tajemnej nauki 
okultystycznej opartej na idei duchowej i mate-
rialnej przemiany. Podobnie jak wielu surreali-
stów, Breton wyemigrował z okupowanej przez 
nazistów Francji do Stanów Zjednoczonych na 
początku lat czterdziestych, kontynuował awan-
gardową działalność grupy w Nowym Jorku.

Na wystawie możemy dokonać niezwykłych 
odkryć, podjąć dialog z wieloma światami, 
czasami, również tymi wojennymi, o których 
w obecnych warunkach nie sposób przecież nie 
myśleć. Widzimy tu nie tylko gwiazdy surreali-
zmu, ale też artystów zasługujących na ponow-  

Marta Janik

Museum Barberini
Alter Markt
Humboldtstraße 5-6
14467 Potsdam

Bilety:
Normalny 16 Euro, w soboty, niedziele 
i święta 18 Euro
Ulgowy 10 Euro, do 18 roku życia bez-
płatnie.
Polecamy wcześniejszą rezerwacje i za-
kup biletów online.

Godziny otwarcia:
Od 10:00 do 19:00 z wyjątkiem wtorków.

ne odkrycie. Jest też dużo prac kobiet. To jedna 
z tych wystaw, na której chodzi się od obrazu 
do obrazu i jest się pełnym podziwu i zdumie-
nia.

Kuratorami wystawy są Gražina Subelytė 
(Wenecja) i Daniel Zamani (Poczdam).

Wystawie towarzyszy 240-stronicowy kata-
log wydany przez Prestel w języku angielskim 
i niemieckim, znajdziemy w nim eseje Susan 
Aberth, Willa Atkina, Victorii Ferentinou, Alyce 
Mahon, Kristofera Nohedena, Gavina Parkin-
sona, Gražiny Subelytė i Daniela Zamani.

Wystawa potrwa do 29 stycznia 2023.
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Cafè Konditorei
KREDENZ

Torty, ciasta i ciastka.
Na zamówienie: torty

 na każdą okazję,
urodzinowe, weselne,

komunijne.

Polecamy wyroby
najlepszych

cukierników 
w Polsce:

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.

*****************************************************

WIECZÓR
PANIEŃSKI

plus

SPEKTAKL KOMEDIOWY 
UNIATOWSKI

THE BEST OF II      WODECKI - SINATRA - ZAUCHA

WĄSIK
SPEKTAKL KOMEDIOWY

20 01 23
Ernst-Reuter-Saal

Bilety:  www.kupbilecik.pl | stacjonarnie pod numerem tel.: 0049 1590 4054 748

Ernst-Reuter-Saal
B E R L I N

Ernst-Reuter-Saal

27 01 2305 02 23
B E R L I N B E R L I N

Antoni Zembrzuski • Dr. Christopf Jakubek • Dr. Monika Zawiślak
Kurfürstendamm 161 - 10709 Berlin

Tel.: 030 886 76 681

Z okazji Świat dużo zdrowia, szczęścia i radości.
A na Nowy Rok 2023 spełnienia marzeń życzy Praxisteam 



| | KONTAKTY KONTAKTY6

PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

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

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

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

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

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

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

▪ PRAWO KARNE   
▪ PRAWO CYWILNE   
▪ PRAWO RODZINNE   
▪ PRAWO DROGOWE
▪ PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria prawna Jhb.legal

Specjalizacja: prawo karne, 
prawo karne skarbowe,

prawo cywilne, prawo pracy

Kontakt:
E-Mail: kontakt@jhb.legal

Internet: jhb.legal

Telefon: polski/rosyjski 0157/37541355

Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym

 Andreas Junge,
Adwokat
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  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

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

  Zakres zainteresowań m. in.:

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

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

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

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

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

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

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

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

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

KANCELARIA ADWOKACKA

PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

 

  
 

           
 

 

 Monika Gdaniec 
    Adwokat 
    Fachanwältin für Familienrecht 
    Specjalistka do spraw rodzinnych 
 

 

 
    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 

 
 
 

     Bundesallee 185    
     10717 Berlin 
      

      www.gdaniec.eu 
      kanzlei@gdaniec.eu 

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

Facebook:  
Adwokat Monika Gdaniec 
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

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

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

Co jest ważne dla kupującego nieruchomość w Niemczech?

Czy Polak może kupić nieruchomość 
w Niemczech? Jeżeli tak, to co powinniśmy 
wiedzieć przy zakupie domu lub mieszka-
nia? O czym nie można zapomnieć? Z jakimi 
dodatkowymi kosztami musimy się liczyć? 
A także, gdzie szukać ofert nieruchomości?

Zacznijmy od najważniejszego pytania: 
czy Polak może nabyć bez problemu nieru-
chomość w Niemczech? 

Olga Martin, pośrednik nieruchomości 
w Berlinie: Tak, zasadniczo w Niemczech, 
obcokrajowiec, niezależnie od przynależności 
państwowej, może nabyć nieruchomości. Nie 
ma żadnej ustawy, która ograniczałaby moż-
liwość kupna nieruchomości w Niemczech 
przez obywatela innego państwa unijnego. 
Nabywca, musi mieć jedynie ukończony 18 rok 
życia, ale dotyczy to także niemieckich obywa-
teli. 

Co powinniśmy wiedzieć przy zaku-
pie nieruchomości?

OM: Kupno mieszkania jest niewątpliwie 
poważna inwestycja w naszym życiu. Jest to 
nie tylko decyzja, która często pochłonie całe 
oszczędności, ale jednocześnie jest spełnie-
niem największego marzenia o własnym domu. 
Dlatego warto podejść do zakupu mieszkania 
z odpowiednim przygotowaniem. 

Po znalezieniu wymarzonego mieszkania 
ważne jest sprawdzenie stanu prawnego nie-
ruchomości. Jest to bardzo ważny punkt, o któ-
rym na pewno nie można zapomnieć. 

Wgląd do księgi wieczystej da nam pew-
ność, że nieruchomość nie jest obciążona 
długami, a osoba, która nam ją sprzedaje jest 
prawomocnym właścicielem. Czasami zda-
rza się, że mieszkanie może należeć do kilku 
osób i do sprzedania będzie potrzebna zgoda 
wszystkich właścicieli.

 
W niemieckiej księdze wieczystej znajdzie-

my także informacje o obciążeniach nierucho-
mości. Na przykład w przypadku kupna domu, 
może tam znaleźć się zapis o tym, że musi-
my rocznie płacić naszemu sąsiadowi opłatę 

w wyniku korzystania z drogi na jego gruncie, 
która prowadzi do naszego budynku. Znajdzie-
my tam także informację o wszystkich kredy-
tach za-ciągniętych na nieruchomość. 

Ponieważ polskie i niemieckie prawo cy-
wilne różni się od siebie, dlatego warto sko-
rzystać z porady profesjonalnego maklera 
nieruchomości, który pomoże zrozumieć nam 
specyfikę rynku, aby uniknąć przykrych i kosz-
townych konsekwencji. 

Na przykład w Polsce zasadniczo sporzą-
dza się umowę w formie aktu notarialnego, 
która przenosi własność nieruchomości, na-
tomiast tylko czasem sporządza się umowę 
przedwstępną, która zobowiązuje do zawarcia 
tej pierwszej umowy. W Niemczech jest tyl-
ko jedna umowa, która jest połączeniem obu 
umów. A więc umowa sprzedaży nieruchomo-
ści zawiera dwie części: umowę zobowiązują-
cą do przeniesienia własności nieruchomości 
(Kaufvertrag) oraz czynność rozporządzającą 
(tak zwane Auflassung) wywołującą skutek 
rzeczowy w postaci przeniesienia własności 
na nabywcę. 

Obecność tłumacza, jeżeli notariusz sam 
nie zna języka obcego, jest obowiązkowa. 
Poza tym kupujący albo sprzedający, którzy 
nie znają języka niemieckiego mają prawo do 
przetłumaczenia nie tylko ustnego, ale także 
pisemnego aktu notarialnego na ich język oj-
czysty. 

Jakie są dodatkowe koszty przy zakupie 
nieruchomości? 

OM: Przy zakupie nieruchomości w Niem-
czech, oprócz ceny zakupu domu lub miesz-
kania musimy wziąć pod uwagę także do-
datkowe koszty. Te opłaty często różnią się 
w zależności od Landu w Niemczech, dlatego 
warto się z nimi zapoznać zanim zdecydujemy 
się na kupno.

Na przykład to kupujący ponosi koszty no-
tariusza (Notarkosten) i wpisu do księgi wie-
czystej (Grundbuchkosten). Jest to związane 
z obowiązkiem notarialnego potwierdzenia za-
kupu nieruchomości w Niemczech. Koszty te 
wynoszą ok. 1,5% ceny zakupu, z czego ok. 
1% stanowią koszty notarialne, a 0,5% - kosz-
ty księgi wieczystej. Jeśli na przykład założy-
my, że cena nieruchomości w Berlinie, która 
musi być poświadczona notarialnie, wynosi 
300.000 euro, wówczas na koszty notarialne 
i koszty ewidencji gruntów zostanie wydane 
ok. 4.500 euro. 

Ponadto zakup nieruchomości podlega po-
datkowi od nabycia nieruchomości (Grunder-
werbsteuer), który opłaca nabywca. Podstawą 
do obliczenia jest cena zakupu, od której w za-
leżności od landu Niemiec płacony jest poda-
tek od nabycia nieruchomości w wysokości od 

3,5% do 6,5%. Podatek ten należy do dodatko-
wych kosztów zakupu i dlatego powinien być 
uwzględniony w planie finansowym przy zaku-
pie nieruchomości.

Jeżeli zdecydujemy się na pomoc pośred-
nika nieruchomości, to także trzeba pamię-
tać o tym koszcie. Stawki biur nieruchomości 
w Niemczech to od 3,57% ceny sprzedaży. 
W zamian za to możemy mieć pewność, że 
dostaniemy interesującą nas ofertę, a także 
pomoc nie tylko w negocjacjach, ale także 
w przygotowaniu dokumentów.

I na sam koniec, gdzie warto szu-
kać ofert?

OM: Dużo osób szuka ofert na portalach in-
ternetowych, takich jakie ImmobilienScout24, 
czy Immowelt, gdzie sami możemy znaleźć 
mieszkanie. Jednak na rynku niemieckim trud-
no jest kupić mieszkanie bez pośrednictwa 
wyspecjalizowanego biura handlującego nie-
ruchomościami, więc warto skontaktować się 
z nimi bezpośrednio, aby dostać interesujące 
nas oferty z pierwszej ręki, zanim ukażą się 
one online. 

Więcej informacji na temat kupna i sprzeda-
ży nieruchomości w Berlinie znajdą Państwo 
na stronie internetowej polskiego biura nieru-
chomości w Berlinie: www.immolla.com.

Autor: Olga Martin, Pośrednik Nieru-
chomości w Berlinie – www.immolla.com,  
+49 171-238-14-95

Moją specjalizacją jest zakup, wynajem 
i sprzedaż nieruchomości w Berlinie i Niem-
czech. Pomagam moim klientom przejść 
bezpiecznie przez każdy etap sprzedaży. 

Pracuję w pięciu językach: niemieckim, 
angielskim, włoskim, hiszpańskim i oczy-
wiście polskim.
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Tłumaczka przysięgła 
mgr Kamila Gierko 

+49 1578 7566 099 
kamila@gierko.de 

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

Darmowa wycena, zlecenia również online, wysyłka gratis.  

www.gierko.de 

TŁUMACZE

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

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

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

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

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

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

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

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

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

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

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

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

mgr Winfried Lipscher 
- tłumacz przysięgły - 

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

wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !

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

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

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

ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
  POLSKI • N IEMIECKI • WŁOSKI 

Wymiary: 9 x 3 cm 

 
   

 TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW 
 

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły 
 

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

U1 – U4 Nollendorfplatz, autobus M46 „Motzstraße“ 
 

Szybkie terminy realizacji! 
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

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

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

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

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

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

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

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

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

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

Büroservice-Daniel przekształciło się w 
Mad Daniel Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

w celu zwiększenia wachlarzu usług i kompetencji.

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

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

SZYBKO | KOMPLEKSOWO | PRZYSTĘPNA CENA     

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE

Hertzbergstr.20, 

12055 Berlin

info@daniel-kanzlei.de

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

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

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

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

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

Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 
10829 Berlin

Lichterfelde
Augustastraße 1
12203 Berlin

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

Oferujemy pomoc przy

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

Steuerkanzlei
Dr. Robert Jóźwiak

Steuerberater

• pełna pomoc podatkowo-księgowa
• doradztwo podatkowe w zakresie międzynaradowego
  prawa podatkowego
• obsługa polskich podmiotów gospodarczych
  świadczących usługi na terenie Niemiec
• reprezentacja przed niemieckimi sądami finansowymi 

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

Bürozeiten: 
Montag        08.00 – 16.00 Uhr
Dienstag        08.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag   08.00 – 16.00 Uhr
Freitag        08.00 – 16.00 Uhr
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Wir beraten Sie gern: 

LVM-Versicherungsagentur 

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

Twój Partner od ubezpieczeń, 
inwestycji i emerytury.

Ubezpieczenia, Bankowość, Nieruchomości
Sebastian Drag - 21 lat działalności
Professional Bachelor for Finacial Consulting (CCI)

Oferuję:
• sprzedaż, kupno mieszkań / domów na ternie całych 
   Niemiec
• kredyty na mieszkania własnościowe lub domy
• doradztwo �nansowe oraz wszystkie ubezpieczenia prywatne
   i �rmowe
• ubezpieczenia samochodowe - uznajemy wszystkie zniżki z Polski!
• DKV Zahnzusatzversicherung - korzystne ceny - aż do 100%
   pokrycia rachunku

Lucy-Lameck-Straße 22/23 • 12049 Berlin
www.sebastian.drag.ergo.de

Tel.: 030 / 629 843 69 • mobil: 0163 / 31 32 875
e-mail: sebtermin@gmail.com

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

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

 

 
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 15.00 - 18.00

l

NIERUCHOMOŚCI - kupno, sprzedaż, wynajem

Helle 1-Zi.-Whg. mit Balkon in Mariendorf, 2. OG, Fahrstuhl, 
40m², voll möbliert, Küche, Geschirrspüler, Waschtrockner, Bad 
mit Wanne, Flur, Wohnraum inkl. Schrank-bett, Couchgarnitur, 
Wohnwand, Smart-TV; ZH, für 1-2 Pers. ab dem 01.12.22 für 1 Jahr 
zu vermieten. Bei Interesse Mail an rolli2008@yahoo.de oder T: 
0178 5875724, auch whatsapp.

Nowe komfortowe apartamenty z widokiem na morze 
w Międzyzdrojach. Informacje, kontakt i zdjęcia na stronie  
http://www.xn--apartamenty-midzyzdroje-l9c.com%22/

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

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Panna 49-latka szuka przyjaciela na dobre i na złe do lat 52. 
Tel.: 0163 9709554 
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Doradztwo Ubezpieczeniowe 
i Konsulting Kredytowy

Bartosz Drajling
Berlin-Wilmersdorf

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

WARTO WIEDZIEĆ? 
ciekawość globalna, a skutek lokalny. 
Czego nie wiesz o swoim ubezpieczeniu ?

Czy wiesz, że …
Krater Patom, czyli krater patomski, ktory znajduje sie na 

Syberii, jest do tej pory nierozwikłaną zagadką geologicz-
ną. Odkryty w połowie XX wieku, gromadził wiele teorii na te-
mat swojego pochodzenia, jednak nikt nie jest w stanie przed-
stawić przekonywujących dowodów na obronę swojej tezy. 

Brąz z Alaski i monety z Japonii

Od jakiegoś czasu naukowcy zgadzają się, że pierwotne ludy 
eskimoskie z Alaski handlowały z ludami euro-azjatyckimi, o czym 
świadczy chociażby przejęte wzornictwo i przekazy ustne. Brakowa-
ło jednak solidnych przesłanek, aż do 2011 roku, kiedy to odkryto 
przedmiot z brązu w starożytnym mieszkaniu eskimosów na Alasce. 
Metalowy koralik i opaska są datowane na okres między 1.100-1.300 
lat p.n.e. W tym czasie tereny te zamieszkiwał lud Tule, przodkowie 
dzisiejszych eskimosów.

W 2013 roku w ruinach zamku Katsuren na Okinawie w Japonii 
odkryto starożytne monety rzymskie pochodzące z IV wieku naszej 
ery. Zamek Katsuren był okupowany między XII-XV wiekiem, aby zo-
stać w efekcie zniszczonym. Nie mógł mieć handlowych powiązań 
z cywilizacją rzymską bezpośrednio, ponieważ ta upadła kilkaset lat 
wcześniej. Jednak przypuszcza się, że monety te trafiły na wyspy 
z Chin, z którymi Japonia miała kontakty handlowe. To jednak nie 
zostało jak dotąd potwierdzone.

Głębsza analiza

Podejrzewam, iż mało kto mógł słyszeć o tych globalnych cieka-
wostkach historycznych, jakkolwiek bardzo interesujacych, to jednak 
bez większego wpływu na nasze życie. Sytuacja jest jednak zupełnie 
inna, kiedy dotyczy ciekawostek lokalnych, a mianowicie tych tkwią-
cych w naszych umowach, na przykład w umowach ubezpieczenio-
wych.

Mówią liczby

Współczesna astronomia udokumentowała 88 konstelacji, z kolei 
starożytni Egipcjanie odkryli już ponad 4.000 lat temu aż 43 z nich. 
I to bez pomocy teleskopów. Najwcześniejsze zapisy w tej dziedzinie 
dotyczą monarchii Ramzesa II. Egipcjanie również są uważani za 
twórców 365-dniowego kalendarza, kóry stworzyli obserwując Sy-
riusza, najjaśniejszą gwiazdę na nieboskłonie.

Czy wiesz również, że…

W przypadku umów ubezpieczeniowych, po rozwiązaniu umowy 
ubezpieczyciel nie musi wypłacać odszkodowania w przypadku zgło-
szenia szkody, jeżeli nie została opłacona pierwsza lub całoroczna 
składka, mimo podpisanej już i polisowanej umowy, chyba że ustale-
nia i warunki mówią co innego.

Wypowiedzenie

Jeżeli osoba ubezpieczona otrzyma podwyżkę swojej składki w cią-
gu roku lub zapowiedź podwyżki w przyszłym, może wypowiedzieć 
swoją umowę w trybie przyspieszonym. Dotyczy to również podwy-
żek wkładu własnego w ubezpieczenie (Selbstbeteiligung, Selb-
stbehalt) tak jak ma to miejsce w przypadku polis OC prywatnych 
i firmowych (Haftpflicht), polis ochrony prawnej (Rechtsschutz), 
komunikacyjnych (KfZ) itp.

Ubezpieczony ma w takim przypadku miesiąc (od doręczenia in-

formacji o podwyżce) na powiadomienie w formie pisemnej swojej 
ubezpieczalni odnośnie swojej decyzji.

Wszystkie drogi prowadzą do…

Zdarza się, że na skutek niedbałości gminy przy odnowie i odbudo-
wie dróg lokalnych, wpadniemy w dziurę w nawierzchni i uszkodzimy 
auto. Zasadniczo nie znajdziemy żadnego kierowcy, któremu udało 
się wywalczyć od gminy odszkodowanie.

Z reguły odmowa jest argumentowana w ten sposób, iż „ten, kto do-
pasowuje sposób jazdy do warunków na drodze, nie ulegnie kolizji”. 
Jest to tak niedorzeczne, jak „Proces” Franza Kafki i raczej powinno 
być materiałem do przepracowania dla prawników.  Póki co w tym 
przypadku pomoże tylko własne ubezpieczenie Teil- lub Vollkasko.

To samo ubezpieczenie pokryje nam szkody, jeśli zaparkujemy 
auto na ulicy, która wykazuje lekki spadek, a nasze auto stoczy się 
i na skutek zderzenia poniesie szkodę, a my nie zaciągnęliśmy ręcz-
nego hamulca lub nie skręciliśmy kół przy parkowaniu. Kto posia-
da tylko ubezpieczenie podstawowe auta Haftpflicht, pozostaje sam 
z kosztami oraz ich regulacją.

Ochrona cywilna

Skoro mowa o ubezpieczeniu Haftpflicht, tym razem prywatnym, to 
warto wiedzieć, iż najczęstsze szkody poczynione przez dzieci do lat 
siedmiu (nasze lub pozostawione nam pod opieką), czyli takie, które 
nie rozpoznają jeszcze konsekwencji swoich czynów (deliktunfähig) 
pozostają w odpowiedzialności rodziców lub opiekunów, którzy za-
niedbali nadzór nad nimi.

Tu poszkodowany może domagać się od nas zadośćuczynienia 
i najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest posiadanie ubezpiecze-
nia Haftpflicht właśnie z wyżej wymienionym świadczeniem, chronią-
cym nas w zaistniałych przypadkach.

Mieszkanie

Jeżeli przeprowadzamy się do nowego mieszkania, to nasza ak-
tualna polisa ubezpieczenia mieszkania (Hausrat) przenosi nam 
ochronę równocześnie na nasze następne lokum. Ochrona ta wyga-
sa po 2 miesiącach, licząc od momentu wprowadzenia się do nowego 
lokalu. Jest to również czas na poinformowanie swojego ubezpieczy-
ciela o powstałych zmianach takich jak adres, wielkość lokalu itp.

Przypadkowo stwierdzasz brak kluczy lub telefonu w torebce, czy 
kieszeni. Możliwe, że padłeś ofiarą kamuflowanej kradzieży (Tricks-
diebstahl), gdzie poprzez oszukanie lub odwrócenie uwagi zostały 
Ci odebrane Twoje przedmioty. Warto sprawdzić, czy twoja polisa 
zawiera odpowiedni zapis, dający Ci ochronę w takich sytuacjach.

How much is the fish?

Kupując polisę mieszkaniową (Hausrat) warto wiedzieć, do jakich 
granic odszkodowania możemy liczyć na zwrot, w przypadku sytu-
acji losowo newralgicznej. Są to kwoty z reguły odpowiednio 1.500 
€ w przypadku straty gotówki, lub kart płatniczych, względnie 3.000 
€ w przypadku papierów wartościowych, książeczek kapitałowych 
i oszczędnościowych, czy też w końcu 20.000 € w przypadku biżute-
rii, zegarków, kamieni szlachetnych itp.

Czy jednak mamy ubezpieczone w tym straty np. futer lub anty-
ków? Co można ubezpieczyć dodatkowo i o co rozszerzyć podstawo-
we świadczenia, jakie klauzule i w jakim zakresie są możliwe i brane 
pod uwagę ? To juz zagadnienia klasy wspomnianych “ciekawostek 
lokalnych”, wartych sprawdzenia w swoich umowach.
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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

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 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

Zapraszamy do 
współpracy!

Oferta pracy
dla Fizjoterapeuty/ki

w Berlinie-Steglitz

Nasz 6-osobowy Physiolab Team chce
się rozwijać powiększyć skład o kolejnego
fizjoterapeut(k)ę. Zainteresowana(y)?

Physiolab • Düppelstr.39 • 12163 Berlin
Tel: 030/797 46016
info@physiolab-berlin.de

Szczegółowych informacji udziela
Kornelia Mroczek. 
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do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

opłata za godzinę wynosi 13,50 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 

80% wynagrodzenia podstawowego
wybrane dni świąteczne w roku aż 200% 

wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu
osobom nowo zatrudnionym oferujemy umowę

o prace na czas nieokreślony

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

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

stronie internetowej.

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

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

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

OFERUJEMY:

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

POKOJÓWKA/POKOJOWY
SUPERVISOR

SPRZĄTANIE OTWARTYCH PRZESTRZENI (m/w/d)

Czekamy na Ciebie!

Mein Arbeitgeber mit Herz

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

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

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

· Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
· Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
· Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne,

pielęgniarskie lub pokrewne
· Motywacja i umiejętność pracy w zespole
· Prawo jazdy kat. B
· Komunikatywna znajomość języka niemeickiego

WITAMY SERDECZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RC

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

OPIEKUNA/OPIEKUNKI, PIELĘGNIARZY
PEDAGOGÓW, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

OFERUJEMY

OCZEKUJEMY

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

PROSIMY O WYSŁANIE CV I LISTU MOTYWACYJNEGO

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

OFERTY
PRACY

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

Poczta:
RC rehaconsult gGmbH
Wittestraße 30 J
13509 Berlin
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Z kilkuletnim doświadczeniem szukam biur i praxis do sprzątania.  
Tel.: 0152 56048366

Szukamy miłej i rzetelnej pomocy do sprzątania u osób starszych, 
od poniedziałku do piątku na Minijob. Mile widziane auto i podstawowa 
znajomość języka niemieckiego. Obszar: Lankwitz, Zehlendorf, Steglitz, 
Mariendorf Prosimy o kontakt pod nr. 0163 9804862 Milena Bajor

Poszukuję manikiurzystek z doświadczeniem, do polsko-ukraińskiego 
studia stylizacji paznokci w Berlinie. +49 176 72138892

Suche Tischler mit Berufserfahrung, Aufbau Arbeitsplatte und 
Schränke in Marienfelde. Eigenes Werkzeug. Bei Interesse Mail: 
rolli2008@yahoo.de, T: +49 178 5875724, auch whatsapp

Praca „od zaraz”. Chętnie zaopiekuję się osobą starszą z możliwością 
wspólnego zamieszkania w Berlinie lub okolicach, (kompleksowa opieka, 
gotowanie, sprzątanie, pranie, prasowanie, robienie zakupów itp). 
Posiadam doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Niestety 
znam język niemiecki w stopniu A2/B1 Kontakt: Tel. +48 573226392, 
alijan01@wp.pl

Polska szkoła
nauki jazdy,

polskojęzycznego
instruktora

z niemiecką licenją

poszukuje

Email: info@fahrschule-wigo.de

Tel: 0157332 823 25

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.: 01523 39 72 645

bindan
besser beschäftigt

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

E-Mail: joanna.mrozek@bindan-personal.de
Fon/WhatsApp: + 49(0)162 284 7843bindan GmbH

Spandauer Damm 86
 14059  Berlin

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV lub kontakt telefoniczny

Zapewniamy
* atrakcyjne wynagrodzenie
* mozliwość wypłacania zaliczki
* stabilność, możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia
* kontakt z biurem w języku polskim
* niemiecka umowa o pracę (również z polskim adresem 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

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

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

Renciści pytają, 
doradca rentowy odpowiada
W połowie grudnia otrzymałem zaliczenie polskich lat pracy. Nie-
stety brak w nim lat mojej działalności handlowej, a nie wiem już, ile 
w tamtym czasie zarabiałem, raczej miałem straty.

Z przedstawionej relacji wynikałoby, że w czasie prowadzenia działal-
ności prywatnej powinny były być odprowadzane składki rentowe, i to  
niezależnie od wysokości obrotów, czy zarobków. Zaliczenie może zo-
stać zrealizowane po przedstawieniu dowodów wpłat obowiązujących 
składek do ZUS, lub też poprzez odpowiednie poświadczenie tych wpłat 
przez ZUS i to za każdy miesiąc przedmiotowej działalności w książecz-
ce  ubezpieczeniowej prowadzącego wymienioną działalność. W razie 
braku takich dowodów we własnym zakresie, należy zwrócić się do ZUS, 
aby uzyskać potwierdzenie wpłat w odrębnym zaświadczeniu.

Jestem od 2016 roku w Niemczech i pracuję jako opiekunka starszej 
osoby. Ponieważ odprowadzana jest  składka na rentę w wysokości 
180 euro,  dostałam teraz kwestionariusz rentowy do wypełnienia ze 
szczegółowymi pytaniami, np.: co do zameldowania, itp., nie wiem 
jak sobie z tym poradzić?
 
Zapewne decydująca jest w opisanej sytuacji kwestia wysokości moż-
liwej renty po pięciu latach pracy, bo po tym okresie czasu pracy moż-
na wystąpić o rentę, przy jednoczesnym osiągnięciu wieku rentowego. 
Biorąc przykładowo wysokość zarobków 750 euro miesięcznie można 
prognozować wysokość renty  po przepracowaniu 5 lat  na otrzymanie, 
przy konserwatywnym przyjęciu jej rozwoju, na około 50 do 55 euro mie-
sięcznie. Oczywiście trudno orzec, czy uda się spełnić wymieniony wy-
móg pełnych pięciu lat pracy, w związku z tym pytanie o zameldowanie 
w Polsce w obecnym stanie nie powinno być pozytywnie potwierdzone.
Poza tym istnieją z pewnością dalsze okoliczności osobiste i rodzinne, 
które nie są w tym kontekście uwzględnione, a mają także wpływ na 
ewentualne podjęcie takiej decyzji.

Pracowałem w Klubie-Kawiarni, czynnym przy okręgowym zarzą-
dzie rzemiosła w jednym z wojewódzkich miast.Moje zarobki zosta-
ły ustalone według taryfy 17,  czyli braży handlu. Jako uzasadnienie 
odrzuconego odwołania podano rodzaj wykonywanej pracy w ga-
stronomii. Chyba jednak takie zaszeregowanie nie jest prawidłowe?

Rzeczywiście mamy do czynienia w tym przypadku z zaszeregowaniem, 
nieuwzględniającym przepis paragrafu 22 ust 1 FRG, według którego 
zaszeregowanie do taryfy winno nastąpić zgodnie z przynależnością 
jednostki nadrzędnej. W tym przypadku winna to być tabela organiza-
cji państwowych, gdyż chodzi tutaj o organizację zarządzającą jednym 
z ważnych działów gospodarki.    

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

wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00
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Dom Polski w Berlinie - czy marzenie się spełni?
Z Marzeną Nowak, przewodniczącą stowarzyszenia Polki w Berlinie roz-
mawiamy o bieżących projektach, wyzwaniach związanych z pracą w or-
ganizacji non-profit oraz o planach na najbliższe miesiące. Planach, któ-
rych częścią mogą zostać również nasi Czytelnicy.  

Anna Burek: Zawsze zastanawiają 
mnie indywidualne dzieje osób, z któ-
rymi rozmawiam. W kontekście dzi-
siejszej rozmowy wydaje mi się szcze-
gólnie ciekawe: skąd się pani wzięła 
w Berlinie? Jakie były Pani początki 
w tym mieście?

Marzena Nowak: W 1993 r. wyjecha-
łam z Poznania do Leverkusen za miło-
ścią, z którą jestem do dzisiaj, w mocno 
zaawansowanej ciąży, bez znajomości 
języka, nie mając pojęcia, co mnie czeka. 
Do komunikacji po niemiecku miałam tylko 
słownik, nie było mediów społecznościo-
wych i różnego typu komunikatorów jak 
dziś, a dostęp do informacji w języku pol-
skim był znikomy. No i nie miałam w Niem-
czech żadnych znajomych ani rodziny. Do 
Berlina przyjechałam po 5 latach, żeby 
być bliżej Polski - nie było łatwo, izolacja, 
samotność, depresja i wychowywanie 
dzieci – taki chyba standardowy pakiet.

Anna Burek: Od kiedy zatem związa-
na jest Pani z organizacją Polki w Ber-
linie? Skąd pomysł na taką inicjatywę?

Marzena Nowak: Od 2004 roku działam 
już na rzecz polskiej społeczności w Ber-
linie, najpierw w portalu internetowym i w 
ramach spotkań polonijnych. Spotykali-
śmy się w różnych knajpkach. Potem do-
szły spotkania matek z dziećmi i w te dzia-
łania zaangażowały się inne osoby. Powoli 
powstawała więc większa grupa kobiet, 
która w 2013 roku przerodziła się w sto-
warzyszenie Polki w Berlinie. Dzięki temu 
możemy otrzymywać dofinansowania, na 
projekty które robimy - w końcu nie muszę 
już z własnej kieszeni wykładać pieniędzy 
np. na opiekę nad dziećmi czy przygoto-
wanie szkolenia.

Anna Burek: Czym na co dzień zaj-
mują się Polki w Berlinie? Jakie wyda-
rzenia organizowane są przez Panie?

Marzena Nowak: Niestety nie jeste-
śmy w stanie działać fizycznie codziennie, 
ponieważ nie mamy gdzie! Bez siedziby 
działamy głównie w wynajętych pomiesz-
czeniach. Aktywne jednak jesteśmy w me-
diach społecznościowych - informując, 
reklamując i odpowiadając na zadawane 
nam pytania. Nasze projekty i inicjatywy 
tworzone są w odpowiedzi na zgłasza-
ne problemy. Tutaj muszę się pochwalić 
naszym poradnikiem „Polka w Berlinie 
- pierwsze kroki i nowe szanse” - moż-
na go ściągnąć jako PDF z naszej strony, 
można w nim znaleźć dużo wartościowej 
wiedzy spisanej przez naszych ekspertów. 
Dodatkowo powstała broszurka w temacie 
Jugendamtu. Od wielu lat razem z Amba-
sadą RP prowadzimy projekt „Rodzina 
w Berlinie” (rodzinawberlinie.de), które-
go trzonem jest telefon zaufania. Dzięki 
temu, co środę można porozmawiać z do-
świadczoną, polskojęzyczną psycholoż-
ką i otrzymać pomoc. Kolejny projekt to 
„Kobieca Manufaktura rozwoju”, która 
wspiera kobiety przedsiębiorcze poprzez 
spotkania networkingowe i warsztaty. Od 
trzech lat realizujemy też projekt Kobiety 
50+ (spotkania, szkolenia i warsztaty). To 
przykład, że staramy się docierać do róż-
nych kobiet w rożnym wieku i w różnych 
sytuacjach życiowych. 

Anna Burek: Czy z jakichś inicjatyw 
są Panie szczególnie dumne? Co wpły-
wa na Pań motywację do pracy?

Marzena Nowak:  Jesteśmy dumne ze 

wszystkich działań, współpracujemy z cu-
downymi ludźmi. Wokół stowarzyszenia 
zebrało się wiele wspaniałych i zaangażo-
wanych kobiet, ale i mężczyzn. Nasi eks-
perci to osoby mające spore doświadcze-
nie zawodowe w Niemczech. Szczególnie 
cieszy mnie to, że kobiety, które brały 
udział w naszych spotkaniach, z czasem 
stały się również naszymi ekspertkami, 
które szkoliły lub prowadziły spotkania. 

Anna Burek: Kto jest głównym od-
biorcą inicjatyw Polek w Berlinie? To 
to rzeczywiście same kobiety, same 
Polki? Kto jeszcze może skorzystać 
z Pań działań?

Marzena Nowak: Nasza działalność 
skupiona jest na kobietach, ponieważ jako 
kobiety najlepiej potrafimy zrozumieć pro-
blemy innych kobiet. Same wiemy, jak to 
jest, kiedy po wyjeździe z kraju odczuwa 
się brak rodziny i przyjaciół. Kiedy nadmiar 
obowiązków i izolacja prowadzi do proble-
mów zdrowotnych. Jednak w niektórych 
naszych wydarzeniach brali udział rów-
nież mężczyźni. Były to głównie szkolenia 
dotyczące podstawowych zasad życia 
w Niemczech: ubezpieczenia, finanse czy 
sprawy prawne. Organizowałyśmy rów-
nież warsztaty dla dzieci, więc, jak widać, 
mamy szeroki zakres działań.

Anna Burek: Od kilku miesięcy szcze-
gólnie głośno zrobiło się o planach na 
otwarcie „Domu Polskiego” w Berlinie 
- skąd taki pomysł czy potrzeba?

Marzena Nowak: Nazwa „Dom Polski” 
jest na razie tytułem roboczym. Chcemy 
współtworzyć to miejsce z ludźmi więc 
i nazwa będzie tworzona wspólnie. Co 
do samego miejsca - potrzeba jest duża! 
Wiemy to, ponieważ już od prawie 10 lat 
jako stowarzyszenie działamy tu w Berli-
nie dla polskiej społeczności. Niestety bez 
własnych pomieszczeń cały czas mamy 
pod górkę i nasze działania są mocno 
ograniczone. Cały czas musimy szukać 
lokali, żeby organizować spotkania lub 
szkolenia. A w Berlinie, jak wiadomo, nie-
łatwo znaleźć lokum przystosowane pod 
nasze potrzeby, na przykład z miejscem 
do opieki nad dziećmi - a to u nas priorytet! 
Często konkurujemy o terminy z innymi 
organizacjami, co jest bardzo frustrujące, 
bo przecież wszyscy robimy rzeczy waż-
ne dla społeczeństwa. Do tego dochodzą 
problemy logistyczne. Wszystkie materia-
ły, ulotki, książki czy zabawki dla dzieci 
itd., muszę składować w moim mieszkaniu 
i za każdym razem wozić je na miejsca 
wydarzeń. 

Anna Burek: Proszę opowiedzieć tro-
chę, czym miałoby być to miejsce i cze-
mu służyć?

Marzena Nowak: Wyobrażam sobie to 
miejsce jako centrum dla wszystkich Polek 
i Polaków - zasługujemy na takie miejsce, 
które będzie żyło, wspierało i pomagało. 
Po polsku, w serdecznej atmosferze i bez-
płatnie. Marzy nam się miejsce z dużą 
salą wypełnianą polskimi książkami, do 
spotkań networkingowych, warsztatów 
i szkoleń, z dodatkową przestrzenią pełną 
zabawek do zabaw dla dzieci, miejscem 
do kameralnych spotkań i coachingów, 
z którego skorzysta szkoła językowa, zor-
ganizowana móc będzie joga dla dzieci 
lub klub szachowy dla panów. Byłoby to 



| | KONTAKTY KONTAKTY17

też doskonałe miejsce dla innych inicjatyw 
i stowarzyszeń, które jak teraz my, tułają 
się po innych miejscach. Już w tej chwi-
li podpytuję różnych zainteresowanych, 
czego im potrzeba i z czego by chcieli 
w takim miejscu skorzystać.

Anna Burek: W jaki sposób można 
przyczynić się do realizacji tego przed-
sięwzięcia? Od czego zależy jego po-
wodzenie?

Marzena Nowak: Niestety w tej chwili 
potrzebujemy głownie wsparcia finanso-
wego na jakieś 12 miesięcy funkcjonowa-
nia. Dlaczego? Nie ma takiego czegoś, jak 
„pakiet startowy dla organizacji”. Możemy 
ubiegać się o dofinansowanie na czynsz, 
ale pod warunkiem, że mamy już umowę 
najmu, a żeby mieć umowę najmu - trze-
ba mieć gwarantowane pieniądze, których 
nie mamy, bo jesteśmy stowarzyszeniem 
non profit (nie zarabiamy pieniędzy). Dzię-
ki naszym ekspertkom obliczyliśmy, że 
kwota, która może zapewnić możliwość 
wynajmu na rok, plus kaucja, prowizja 
maklerska oraz opłaty dodatkowe (prąd, 
woda ogrzewanie czy Internet), to suma 

ok 35 000€. Jesteśmy też gotowe wejść 
we współpracę ze sponsorami lub innymi 
instytucjami, dla których znajdzie się miej-
sce w takim domu. Mamy mnóstwo pla-
nów, ale również związane ręce. Niestety 
- finansami.

Dlatego obecnie wkład finansowy to 
najlepszy sposób, żeby nas wspierać. 
Często zgłaszają się do nas osoby, które 
chciałyby się zaangażować, pomóc chary-
tatywnie lub coś z nami zorganizować. To 
bardzo cieszy, ale z wielkim żalem muszę 
ostatnio odmawiać. Praca w kawiarniach, 
na kolanie, czasem z brakiem Internetu 
niestety nie zdaje egzaminu. Na dłuższą 
metę to się po prostu nie sprawdza. To 
z kolei jest bardzo frustrujące.

Anna Burek: Gdyby miała Pani podać 
jeden powód, dla którego warto zaan-
gażować się w działania na rzecz spo-
łeczności, co by to było?

Marzena Nowak: Nie ma jednego po-
wodu. To zawsze jest suma wielu czyn-
ników, ale myślę, w pierwszej kolejności 
trzeba mieć to coś w sobie. Działalność 

charytatywna to ciężki kawał chleba i tylko 
dzięki wewnętrznej sile jesteśmy w stanie 
cały czas się od nowa motywować i robić 
to, co słuszne. Trudno to wytłumaczyć, bo 
to jest kwestia charakteru i potrzeby nie-
sienia pomocy. Ja nie wyobrażam sobie 
robić czegoś innego. To moja pasja, którą 
mogę rozwijać dzięki pomocy wszystkich, 
którzy mnie i stowarzyszenie wspierają - 
bez nich byłoby mi po prostu trudniej.

Anna Burek: W grudniu trudno nie 
pytać o plany na najbliższy rok - czy to 
‚Dom Polski” czy może planowane są 
równoległe projekty?

Marzena Nowak: Na pewno projekt 
„Rodzina w Berlinie” będzie kontynuowa-
ny, chcemy go poszerzyć, ale wszystko 
znowu zależy od pieniędzy i pomieszczeń. 
Chcę bliżej zająć się tematyką przemocy 
w rodzinie i współpracą z urzędami oraz 
instytucjami niemieckimi. Ważnym ter-
minem w przyszłym roku będzie 10-lecie 
stowarzyszenia Polki w Berlinie, a moim 
marzeniem jest je świętować w miej-
scu dedukowanym polskiej społeczności 
w Berlinie.

Anna Burek

Świat się zmienia. Zacierają się różnice między nacjami, obyczaje i obrzędy narodowe idą w zapomnienie. Królują 
komputery, telewizja, wideo, ale jednak jest coś co nas łączy. Gdy przychodzą Święta Bożego Narodzenia, wszyscy zgod-
nie ubierają choinkę, piszą listy do św. Mikołaja i z utęsknieniem wypatrują pierwszej gwiazdki!

Magia czy tradycja?
Wigilia to dzień wyjątkowy, magiczny w którym splata się legenda, historia, oraz prastary obyczaj. Ten wieczór ma 

bowiem łączyć żywych ze zmarłymi, rodziców z dziećmi, zwaśnionych, a także godzić człowieka z przyrodą i siłami na-
tury. Życzenia składane przy opłatku, sianko, rybie łuski pod białym obrusem, kolędy, nakrycie dla niespodziewanego 
gościa. Tradycja ta, pełna wzajemnej życzliwości i rodzinnego ciepła liczy setki lat. Nie wyobrażamy sobie, żeby mogło 
być inaczej. Najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa to właśnie wigilie, ich niecodzienny klimat i charakter. Staramy 
się go odtworzyć, wracając co roku do starych zwyczajów, znanych i pamiętanych jeszcze z domu dziadków i ich opo-
wieści o tym „jak to było, gdy sami byli dziećmi”.

Samotność w Święta

Chociaż w święta Bożego Narodzenia tak chętnie podkreślamy ich 
rodzinny charakter, mimo to w zastraszającym tempie przybywa na na-
szych oczach ludzi, którzy do wigilijnego i świątecznego stołu, nie mają 
tak naprawdę z kim zasiąść. Bo okazuje się, że ktoś wyjechał do pracy 
za granicę, córka z zięciem odpoczywa w ciepłych krajach, inni zapo-
mnieli zaprosić na Wigilię babcię, o dziadku wiadomo tylko, że od lat 
jest bezdomny... Można by mnożyć podobne przykłady, sęk w tym: jak 
rozwiązać tego typu smutne problemy? Ludziom na pewno żyje się obec-
nie coraz trudniej, a narastająca samotność- najczęściej zapłakana-cicho 
siedzi w czterech ścianach wymarzonego kiedyś M3.

Samotność zawsze była trudna i przykra dla człowieka, ponieważ 
w jego naturze jest nade wszystko bycie z kimś i dla kogoś. Tym bar-
dziej odczuwalna jest ona w wyjątkowych momentach ludzkiej historii, 
gdzie pragnienie posiadania obok siebie drugiej osoby, jeszcze bardziej 
wzmaga nie tylko tęsknotę, ale i ból, który tak trudno ukryć przed samym 
sobą. Dlatego chleb krojony w samotności w bożonarodzeniowym cza-
sie, choćby pochodził z najlepszej piekarni, smakuje rzeczywiście gorz-
ko, a odgrzewany barszcz, już dawno zatracił swój świąteczny aromat. 
No może jeszcze karp w galarecie wytrzyma do Sylwestra, a potem? Już 
nowy rok i nowe nadzieje, że będzie lepiej, że może wreszcie ktoś po-
wróci, ktoś kogoś przeprosi. 

Może obudzi się jakieś sumienie i zaprosi na następne święta do sie-
bie? W Boże Narodzenie widać najmniej mają do powiedzenia ryby i za-
pomniana samotność. A przecież święta są dla wszystkich, bowiem sam 
Bóg nawiedził ziemię, aby swoją światłością rozproszyć każdą ciem-

ność. Gwiazdy na niebie, śpiew kolęd i biały opłatek nie mogą być pusty-
mi rekwizytami podtrzymywanej tradycji, ale wyrazem ludzkiej miłości 
i wiary. Dlatego, jeśli nie zdążyłeś tym razem ze świątecznymi życzenia-
mi i zaproszeniem, to przynajmniej adorując Boże Dzieciątko, wczuj się 
przez chwilę w rolę samotnej osoby i pomyśl, co by było gdyby, mimo 
iż ubrałeś piękną choinkę, kupiłeś najlepsze smakowite potrawy, przygo-
towałeś prezenty, z niecierpliwością nasłuchując dzwonka, a tu i tak nikt 
nie zapuka do drzwi, a w betlejemskiej stajence twojego serca zrobiło się 
jakoś dziwnie zimno i chłodno. Jedynie znów zwierzęta zrozumiały, że 
wydarzyło się na ziemi coś niezwykle ważnego.

Nie bacząc na trud i niewygodę, otoczyły razem Nowonarodzonego 
Boga tak jak umiały, najprostszą, ale wdzięczną miłością. Przecież tak 
niewiele potrzeba, aby pojąć, iż wspólnie łatwiej dostrzec jest na niebie 
pierwszą gwiazdę, zwiastującą Dobrą Nowinę i chwile szczęścia.

Eligiusz Dymowski OFM
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Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

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

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

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

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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

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

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

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

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

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

ZDROWIEZDROWIE

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

 
stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

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

 
 

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

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

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

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

Tel.
         030 499 07 360

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

Lekarz mówi po polsku
Magdalena  Mayer

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

Koszty podobne do cen w Polsce

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

Innowacyjne zabiegi odmładzające, rewitalizujące i regenerujące skórę.
Toksyna botulinowa( Botox), wypełnianie zmarszczek kwasem

hialuronowym, osocze i �bryna, 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
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ZDROWIEZDROWIEZDROWIEZDROWIE

Gimnastyka 
(też wg Bobath, PNF)

Fizykoterapia

Terapia Manualna

Fizjoterapia 
uroginekologiczna

Drenaż limfatyczny

Masaże

Terapia stawu 
skroniowo-żuchwowego

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

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

Również wizyty
domowe

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

                                                    Pt:       8:00 - 13:00

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

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO 
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska 

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

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

Apotheker Ronald Weber e.K.

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

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

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

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

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

Bioenergoterapeuta z Ukrainy
Gronskiy Wladimir 

Tel.: 0049 151 232 750 47

Bioenergoterapeuta z Ukrainy uzdrawia choroby:
• Układu nerwowego 6-9 zabiegów

• Bezpłodność 3-15 zabiegów
• Alzheimera, autyzm 15-18 zabiegów

• Onkologiczne 8-45 zabiegów 
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Podróż do Królestwa Danii

Polskie buraczanki

Nasza Redakcja wybrała się do Kró-
lestwa Danii, by tam poszukać polskich 
śladów. Emigracja na wyspy skandy-
nawskie, była niekiedy przymuszonym 
faktem, na który godzili się Polacy szu-
kający godziwych warunków swojego 
bytowania. Życie Polaków w kraju dzie-
więtnastowiecznym, rozebranym przez 
trzy mocarstwa ówczesnego świata, 
było czymś nie do pozazdroszczenia. 
Ciągły rygor okupacyjny, brak polskiej 
mowy i polskich urzędów, czyniły życie 
Polaków służalczym pasmem niepowo-
dzenia. Stąd właśnie zaczęły się sukce-
sywne emigracje do obcych krajów, zwa-
ne potocznie „życiem za Wisłą.

Ostatnie dwadzieścia pięć lat XIX stu-
lecia

Ostatnie lata XIX stulecia, były czasem 
emigracji biednych bez perspektyw Po-
laków z Galicji, do bogatej Danii. Była to 
tak zwana fala emigrantów zarobkowych, 
w których prym wiodły polskie kobiety. Da-
jący im pracę właściciele ziemscy, posiedli 
ogromne oszczędności dzięki pracy taniej 
siły roboczej z Polski. Ich rzetelna praca 
została doceniona, ale na to trzeba było 
poczekać długie lata. Nawet po pewnym 
czasie nie wynajmowano Polkom pojedyn-
czych pokojów, ale to dla nich wspomniani 
przedsiębiorcy rolni, pobudowali pierwsze 
drewniane budynki mieszkalne zwane od 
zajęcia Polek, „miejscem dla Buraczanek”. 
Aby Polki nie miały daleko do pracy, budyn-
ki te wzniesiono przy polach buraczanych, 
a je same nazwano „Buraczankami”. Pod 
względem poszanowania ich polskości 
i polskiej mowy ze strony Duńczyków, Po-
lakom tam zatrudnionym było lepiej. Ale 
Duńczycy widząc ich chęć do pracy i zarob-
kowania wykorzystywali je ponad miarę, da-
jąc im przysłowiowy marny grosz i skromne 
wyżywienie jako wynagrodzenie za pracę.

Dalej była bieda

Przybyszów z Polski dusiła dalej bie-
da, co chętnie wykorzystywali Duńczycy 
w swojej prasie pisząc o naszych dziewięt-

nastowiecznych rodakach, ...”Buraczani 
pożeracze ziemniaków”.... Duńska  ludność 
pracująca razem z Polakami na polach 
buraczanych stroniła od nich, nazywając 
Polaków leniuchami, których zmuszał do 
pracy kij pruski. Ale Polacy pracowali uczci-
wie na chleb, trzymając się zawsze razem. 
Przy królewskim zamku Amalienborg w Ko-
penhadze po tygodniu pracy Polaków, pły-
nęły polskie piosenki, którymi Polacy chcieli 
zainteresować sobą monarsze osoby tego 
miejsca. Nigdy jednak tak się nie stało, ale 
do dziś znane są tak zwane „polskie wie-
czory przy zamku”, podczas których nasi 
rodacy zaznaczali swoją polskość na ob-
cej ziemi, chcąc tym sposobem wywalczyć 
dla siebie bardziej godziwe wynagrodzenie 
za pracę.

Polskie niedziele

Aby bardziej łączyć się na obcej zie-
mi Duńskiego Królestwa, Polacy skupiali 
się co niedziela by w jednym z baraków 
drewnianych gdzie mieszkali, odprawiana 
była msza święta przez zapraszanego tam 
księdza. Mężczyźni zatrudnieni w zakła-
dach stolarskich, wykonywali małe krzyżyki 
i płaskorzeźby świętych, jakie spotkać moż-
na było w Polsce w kościołach katolickich. 
Fakt ten przekonuje nas ludzi współcze-
snych, że w ten sposób nasi rodacy z XIX 
stulecia, czynili sobie „Małą Ojczyznę”, na 
którą mogli śmiało powiedzieć moja. Nad 
łóżkami wieszali obrazki świętych, upięk-
szone kwiatami z kolorowej bibuły. W daw-
nej Polsce, nawet wtedy jak jej nie było na 
mapie Europy, zdobiono wiejskie domy bi-
bułkowymi pająkami i girlandami, których 
oczywiście w polskich domach w Danii nie 
mogło zabraknąć. W niedzielę tuż po mszy, 
polskie drewniane domki rozbrzmiewały 
polską muzyką i śpiewem, co powodowało, 
że miejsca te z czasem nazywano „polskimi 
wesołymi dzielnicami”.

Brak konsolidacji

Duńczycy widząc takie życie „Buracza-
nek”jeszcze bardziej odsuwali się od nich, 
uważając je za swoistych dziwolągów, któ-
rzy tylko w niedzielę potrafią się cieszyć 
życiem. Dania jest krajem ewangelicko-

-luterańskim. Nie ma tam poza niewielkimi 
wyjątkami kościołów katolickich. Gdy zwra-
cano się z prośbą o pobudowanie takich 
przybytków dla robotników z Polski, ówcze-
sne władze duńskie nie wyraziły nigdy na 
to zgody, ponieważ w okresie zimy wielu 
Polaków po pracach sezonowych wracało 
do swojego polskiego domu w Ojczyźnie 
objętej zaborami. Niewielu zaś Polaków zo-
stawało, by szukać sobie pracy w okresie 
zimy. I bardzo szybko okazało się, że są 
Polacy niezbędni zarówno na buraczanych 
polach jak i w okresie zimy w innych zakła-
dach pracy. Z roku na rok, przybywało na 
duńskie wyspy coraz więcej Polaków, na 
których mawiano „ludzie bez ojczyzny”. Ale 
z czasem bez tych „ludzi bez ojczyzny”, nie 
umiano pracować.

 Na Lolland-Falster w Maribo

„Buraczana emigracja” jak mawiano na 
Polaków, była zauważalna szczególnie na 
wyspach Lolland i Falster. Tam też posta-
nowiono dobrze pracującym Polakom wy-
budować świątynię według ich wierzenia. 
Wzniesiono ją zatem w miasteczku Maribo, 
w środkowej części wyspy Lolland. W roku 
1897, budynek ten poświęcono a był on 
konsekrowany pod wezwaniem świętej Bry-
gidy. Gdy powstał tutaj polski kościół, lud-
ność polska rzadziej wyjeżdżała do kraju, 
który pomimo zaborów, uwikłany on został 
w późniejszy konflikt zbrojny zwany wiel-
ką wojną.

Architektura kościoła

Kościół ten, zaprojektował znany duński 
architekt Henrik Christopher Glahn. Budy-
nek z zewnątrz nawiązuje do stylistyki duń-
skich budynków wiejskich. Jest to budowla 
neogotycka, posiadająca wyodrębnione 
miejsce na chór, wieżę i prezbiterium, które  
pokryte jest dachówką. Szczyty tej budowli 
zdobione są  krenelażem, w prostokątnych 
blanek. Ceglane ściany wieńczy trójdzielny 
gzyms. Okna zostały umieszczone w spe-
cjalnie wyodrębnionych niszach.

Kasetonowy sufit

Zdobienie i wykańczanie tej budowli, 
wiązało się z przybyciem do Polski   kato-
lickiego księdza Edwarda Ortveda z Kopen-
hagi. Podróż ta okazała się bardzo niebez-
pieczna dla księdza, który musiał chodzić 
w kobiecym przebraniu, by nie interesować 
sobą władz zaborczych. Widział on polskie 
kościoły i ich wygląd wprowadził w styl ko-
ścioła świętej Brygidy. Ksiądz ten widział 
naocznie trudne życie Polaków w Ojczyź-
nie, której tak naprawdę nie ma. Jego rzew-
ne kazania na ich temat powodowały, że 
skruszeni przedsiębiorcy rolni dawali więcej 
zarobić Polakom na buraczanych polach. 
Fakt polepszenia życia Polaków w Danii, 
chciał uhonorować polski biskup Jan Puzy-
na. A zapraszając księdza Edwarda Ortve-
da do Polski, wspomniany biskup ofiarował 
mu relikwie polskich świętych takich jak 
Stanisława, Wojciecha i Jadwigi, by mógł 
on umieścić je w polskim kościele w Mari-
bo. Do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
przy wspomnianym kościele znajdowała 
się bita droga, którą Polki szły codziennie 
do swojej buraczanej pracy. Nazywana była 
ona przez Duńczyków, „Polskim Traktem”.

Jak zatem widzimy losy Królestwa Danii 
splatają się z losami Polaków, którzy potrafili 
sławić swoją Ojczyznę nawet podczas pra-
cy na buraczanych polach duńskich wysp.

Ewa Michałowska -Walkiewicz

Zamek duńskiej rodziny monarszej gdzie śpiewali Polacy.
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AN      G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   & Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

0171/6503466

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

www.sanssouci-bestattungen.de

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

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

REMONTY MIESZKAŃ

Mobil: 0157-59640537

OKNA • DRZWI • BRAMY 
GARAŻOWE • OGRODZENIA 

Z MONTAŻEM

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

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń

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

tel.: 030/ 915 94 017, 0170/ 5837677  
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

REMONTYREMONTY
MIESZKAŃMIESZKAŃ

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

Nummer:
0176/80763734

2 0  L a t  w  f a c h u !
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Jedyna taka w Berlinie!!!

�����������������������������

oferuje usługi na terenie Polski i UE :
- ustalenia dla �rm niemieckich wiarygodnośc

   polskich kontrahentów
- sprawdzenia  osób

- obserwacja / sprawy rozwodowe na terenie UE i RP
- ochrona VIP dla klientów biznesowych z UE na terenie RP.

Numer do kontaktu:
+48 790-718-747  •  +49 15731693201

Biuro Detektywistyczne
Paragraf

7"Friseur & Kosmetik
Rubensstraße 26, 12159 Berlin
Tel.030/55622100

Zaprasza serdecznie na usługi:
• baleyage, strzyżenie, farbowanie i doczepianie włosów
• kosmetyka, wimpernlifting, microbleding
• mezoterapia, rusische lippen i pediküre 

Przyjmujemy zamówienia świąteczne

Facebook : Polnische Lebensmittel 
"Alma"  Stettiner Feinschmecker

Falkenhagenerstrasse 56 / 58
14612 Falkensee
tel.: 03322 426 85 54
Funk: 0151 591 191 12
e-mail: info@lizak.de
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Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD. 
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji. 
Tel.: 0174 4973921

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

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

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

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

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

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

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

Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia mieszkań, 
kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw, dachy, fasady, 
kostka brukowa. Wynajem busa. Tel.: 0176 48997626
 
Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie Jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy, rozbiórki. Kafle, 
laminaty, w tym specjalizujemy sie w klejeniu flizeliny na ścianach.  
Emil. Tel.: 0157 54919507 lub Whatsapp: 0157 54919507

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

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

Opróżnianie mieszkań, strychów piwnic ogrodów. Przewóz mebli 
z punktu A do B Tanio szybko i solidnie. Rzetelna praca krótkie Terminy. 
Darmowa wycena. Tel.: 0176 96538820

Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem,Gewerbeamtem,
Kindergeld,Elterngeld,Wohngeld, wizyty w urzędach, meldunki, pisma
urzędowe i odwołania, wypełnianie formularzy oraz pomoc przy wizycie
u lekarza. Kom.: 0177 5642472

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ustawienia losowe osobiste, rodzinne i biznesowe. Tel.: 0151 70862486

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań

Tel. 0176 36322659, 030 91566003
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TOMEK
transport&przeprowadzki
profesionalne przeprowadzki, punktualność 
i rzetelność wykonania usług z ubezpieczeniem
przewózy mebli (IKEA, Hö�ner, itd...)
opróżnianie mieszkań i piwnic
przewozy materiałów budowlanych i narzędzi 
(Bauhaus, Obi,...)
wywóz rzeczy do BSR

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

MOTORYZACJA / TRANSPORT

0176 83392933

Megtrans – usługi transportowe. Berlin, Niemcy, Polska 
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550, 
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de

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

Napisałam się trochę w tym roku. Z każdym 
miesiącem i zbliżającym się terminem oddania 
tekstu do druku, czułam, że rodzę w mękach. 
Że wszystko już w życiu zrobiłam, wszystko już 
pomyślałam, wszystko już napisałam, wszyst-
ko już Państwu opowiedziałam. Troszkę jak 

oszustka czułam się, gdy po kolejny raz opowiadałam o tym, że 
nie będę odkładać przyjemności na później, kolejny raz opisywałam 
tęsknotę za tym, co mi bliskie, po raz setny wspomniałam próby 
składania obietnic samej sobie, że doceniać, czerpać garściami, 
żyć tu i teraz zacznę od zaraz, od już.

Siedząc na balkonie zasypanym chrupiącymi liśćmi, bawiąc 
się z nadchodzącą zimą w chowanego i trzymając się jesiennego 
nastroju, który gorszy od letniego amoku, ale lepszy niż nic, są-
cząc herbatę z miodem z lubuskiego, usłyszałam od przyjaciółki, 
że ostatnio często się powtarzam. Że skończyła mi się wena, że 
przestałam się starać, że chyba u mnie nic nowego, skoro ja w kół-
ko o tym samym. Bęc. Jak przystało na kujona z urodzenia, słowa 
wzięłam sobie głęboko do serduszka, jednocześnie przełknęłam 
łyżkę dziegciu w kubku miodu, nie dając po sobie poznać, że za-
bolało, a wróciwszy do mieszkania, przejrzałam skrupulatnie swoje 
teksty z tego roku.

No tak. Wyłapałam kilkanaście literówek, załamałam ręce nad 
składnią, zapłakałam nad stylem, znalazłam gramatyczny dowód 
na to, że dopełniacz w moim użyciu to czyste zło. Spojrzałam na te 
moje uzewnętrznienia z ukosa i częściowo przyznałam Kasi spod 
czternastki rację. Przede wszystkim pomyślałam jednak, że to nie 
był łatwy rok. Po latach, no błagam, naprawdę latach wirusowego 
szaleństwa, nadal wszystkie selfie z metra mam w maseczce, wy-
jazd na balet do Lwowa, który planowałam na tegoroczny kwiecień, 
no błagam - to ostatnie o czym myślałam, kiedy w tłusty czwartek 
przypalałam swoje dietetyczne pączki w piekarniku. 

I w tym roku, który nie przyniósł długo oczekiwanej ulgi, miotałam 
się rzeczywiście między tęsknotkami i poważnymi niepokojami, sie-
dzącymi gdzieś głęboko, bo nie wypada w takich okolicznościach 
o nich mówić, między żalami i rozczarowaniami, między zmęcze-
niem szukania doskonałej pracy a zmęczeniem towarzyszącym 
pierwszym miesiącom w doskonałej, nowej pracy. Miotałam się, 
czego efekty czytali Państwo tutaj, na łamach KONTAKTÓW. Po-
wtarzałam się, czasem sobie samej przeczyłam, znów mówiłam to 
samo, ale w innych słowach, a powtórzenia w tekstach stosowałam 
zarówno celowo, jak i przypadkiem - nie wiedząc chyba do końca, 
jak nazwać to, co w sercu, ale niekoniecznie na języku.

Teraz już wiem - eureka. Jestem w domu. Siedzę na kanapie 
wraz z niedbale rzuconymi na nią kocami, a poduszka bezczelnie 
krzywo opiera się o większą poduchę, którą ktoś poprzedniego 
wieczora przytachał z balkonu. Nie poprawiam. Piję z najładniej-
szego kubka w domu herbatę ciotki, która co roku daje mi maleńki 
woreczek własnoręcznie uzbieranych i zasuszonych ziół, dosła-
dzam miodem przywiezionym na pamiątkę z letniej wycieczki. Nie 
żałuję sobie. Słucham sączącego się w tle radia 357, które przy-
pomina mi radiową Trójkę, od włączenia której mama zaczynała 
każdy dzień. Nie osłucham się z niemieckim. Trudno. Zagryzam 
przecinki i kropki ulubioną marcepanową struclą z Netto, choć do 
świąt zostały jeszcze długie dni. Właściwie jem ją od października, 
kiedy tylko pojawiła się w promocyjnych koszach. Nie będzie sma-
kowała wyjątkowo w dniu Wigilii. Cóż, smakuje dobrze codziennie. 
I właściwie, to u mnie to nie żadna strucla, tylko sztolla. Niech się 
kuzyni śmieją, że się zniemczyłam.

I choć mogłoby się to wydawać błahe, jakoś przeraźliwie nudno 
zwyczajne, ja właśnie tego uczyłam się w tym roku, cały rok. Co 
miesiąc czegoś nowego - luzu obejrzenia durnego filmu dla dzieci 
zamiast wartościowego dokumentu, odpuszczenia dalekich waka-
cji na rzecz odwiedzin rodziny, wielkich planów - po to, by cieszyć 
się tym, co tu i teraz, książki niezwykle rozwijającej - dla kryminału. 
Paliłam więcej niż rok temu, wino nalewałam z namaszczeniem 
do ostatniego kieliszka z kompletu częściej niż w weekendy, jogę 
ćwiczyłam regularnie, co dzień, jedynie przez dwa tygodnie, przy-
tyłam 4 kilogramy w ciągu miesiąca, kiedy odkryłam, że ulubiona 
piekarnia oddaje swoje bułeczki za grosze w ramach popularnej 
ostatnio apki, no i nie napisałam tego rozdziału do książki, bo pla-
ny się posypały komuś innemu, a mi odbiły czkawką. Po strucli też 
czkam. I na pewno nie chudnę. Ale jestem w domu.

Mój dom to spokój. Względny spokój na szemranym osiedlu 
- dzięki odrobinie głośniej włączonej muzyce. Spokój w głowie - 
dzięki jednemu łykowi wina lub melisy więcej. Spokój wokół mnie 
- dzięki kotarze, którą zamontowałam w połowie mieszkania, uda-
jąc, że od tego momentu jest dwupokojowe. Spokój, bo nie boję 
się zamknąć za sobą drzwi do kuchni, by posiedzieć samej. Spo-
kój, bo nie wstydzę się przyznać, że zamiast wystawy fotografii 
wolę upiec ciasto. A następnego dnia zmienić zdanie i wybrać kon-
cert zamiast domowej pizzy. Spokój, bo jestem u siebie. W domu, 
który sobie sama tworzę. Sama sobie wybieram. Codziennie. Bez 
strachu, że ktoś mi ten dom zabierze, wyśmieje, zadepcze brudny-
mi buciorami. Takich domów wszystkim Państwu życzę. Bezpiecz-
nych. Po swojemu. Spokojnych. Na te święta. I na nadchodzący 
rok. 

Anna Burek

FELIETON

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

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915
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MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

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

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

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

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

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

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

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

bezpłatne porady Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Dariusz Massel

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

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

0172 / 978 68 15

AUTO - UBEZPIECZENIA

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

ZULASSUNGS - UND VERSICHERUNGSSERVICE
Heimstr. 13, 10965 Berlin

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

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

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

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service
ZATRUDNIĘ MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO

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

- wycena szkód powypadkowych - Gutachten
 wycena wartości pojazdu

 oględziny u klienta,
- rzeczoznawca certyfikowany przez PersCert TÜV

przy ustalonej winie strony przeciwnej, za wycenę
szkody z reguły płaci ubezpieczalnia sprawcy.

bezpłatne porady telefoniczne
*

dla poszkodowanych bezpłatne wykonanie wyceny *

Dipl.-Ing Henryk Dzikowski
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Tradycje Bożego Narodzenia
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. 

Tradycje świąt Bożego Narodzenia to nie 
tylko śpiewanie kolęd po Wigilii czy strojenie 
choinki. Tradycje bożonarodzeniowe różnią 
się między sobą w zależności od regionu, ale 
te główne pozostają niezmienne, jak ubiera-
nie choinki czy 12 potraw na stole. Uroczyste 
świętowanie wieczoru wigilijnego to typowo pol-
ski zwyczaj. Tradycji związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia jest oczywiście więcej: 12 
potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem czy 
śpiewanie kolęd podczas Wigilii to nasze naj-
piękniejsze zwyczaje. Pięknie przystrojony stół 
na Wigilię obowiązkowo nakrywamy białym 
obrusem i wyciągamy najlepszą zastawę oraz 
sztućce. Pod obrus wkładamy sianko na pa-
miątkę narodzin Jezusa w stajence. W niektó-
rych domach rozsypuje się na nim także ziarna 
zbóż, fasoli, maku, konopi jako ofiarę dla opie-
kuńczych bóstw.

Najczęściej przygotowujemy 12 dań, co sym-
bolizuje liczbę apostołów oraz ilość miesięcy. 
Na przestrzeni dziejów jednak bywało różnie. 
Zgodnie z innym starym pogańskim obyczajem, 
liczba obrzędowych dań wigilijnych powinna 
być nieparzysta (co zapewniało urodzaj w nad-
chodzącym roku), 5 lub 7 (w zależności od za-
możności) podawano w domach chłopskich, 9 
– w szlacheckich, natomiast u arystokracji 11, 
a nawet 13. Jak to tłumaczono? – 7 to liczba dni 
tygodnia, a 9 – pamiątka dziewięciu chórów nie-
biańskich.

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia obejmują 
też bogaty zbiór potraw wigilijnych i świątecz-
nych. Na stole nie może zabraknąć takich dań 
jak barszcz wigilijny z uszkami, ryba na różne 
sposoby czy świąteczne ciasto. Dawniej kró-
lowały liny, karasie, sandacze, szczupaki, dziś 
karpie. Często ten sam gatunek podawany był 
na różny sposób, np. karp smażony i karp po 
polsku, lin z grzybami i lin w czerwonej kapu-

ście. Wszystkie te potrawy miały swoją magicz-
ną moc.

Według obyczaju dania przygotowywane na 
wigilijną wieczerzę powinny składać się z darów 
pola, sadu, ogrodu, lasu i wody. Dawniej wie-
rzono, że gdyby czegoś zabrakło, nie obrodzi-
łoby w nadchodzącym roku – bo wigilijne potra-
wy mają zapewnić nam obfite zbiory i zdrowie. 
Zwyczaj niejedzenia mięsa w tym dniu jest 
niemal wyłącznie polską tradycją i wywodzi się 
z wierzeń naszych pogańskich przodków, we-
dług których człowiek i zwierzę stanowią jedną 
rodzinę. Na stole zwyczajowo ustawiamy do-
datkowe nakrycie, przeznaczone dla zbłąka-
nego wędrowca. Ten dodatkowy talerz to także 
wyraz pamięci o bliskich, którzy już odeszli i nie 
mogą usiąść z nami przy wigilijnym stole.

Tradycja śpiewania kolęd w domach po Wi-
gilii niestety stopniowo zanika, a teksty kolęd, 
kiedyś znane na pamięć, wymagają często po-
sługiwania się śpiewnikiem. Śpiewanie kolęd to 
typowo polska tradycja Świąt Bożego Narodze-
nia - w innych krajach częściej usłyszeć można 
popularne świąteczne piosenki.

Troska o domowy ogień to bardzo stara tra-
dycja. Dawniej palono światła i podtrzymywano 
płomienie w piecu przez całą wigilijną noc. Po-
staw więc w ten wieczór na stole choćby na-
strojowe świece. Jest to nie tylko wigilijna, lecz 
także bożonarodzeniowa tradycja. W pierwszy 
i w drugi dzień Świąt też o tym pamiętaj.

Przed wigilią, na znak pojednania, miłości, 
przyjaźni i pokoju, następuje dzielenie się opłat-
kiem – świętym chlebem (skłóceni nie zasiada-
ją razem do stołu). Towarzyszy temu wzajemne 
składanie życzeń. Na wsiach do dziś obowiązu-
je także zwyczaj dawania opłatka zwierzętom. 
Opłatek dla zwierząt ma kolor żółty lub różowy. 
Ludzie wierzą, że opłatek ochroni je przed zara-
zą, pomorem, wilkami i urokiem.

Opłatkiem dzielimy się nie tylko w Wigilię. 
Z niewidzianymi w Wigilię członkami rodziny 
można podzielić się także w Boże Narodzenie 
czy święto Trzech Króli.

Gwiazda z ciasta na Boże Narodzenie

Zrób proste ciasto drożdżowe i pozwól mu 
wyrosnąć przez 90 minut. Używamy tego sa-
mego ciasta do np. rogalików, ale dodaj trochę 
więcej cukru, ponieważ ma być słodkie. Gdy 
ciasto wyrośnie, wyrób je kilkoma ruchami, aby 
uwolnić pęcherzyki powietrza. Podziel na dwie 
równe części i rozwałkuj każdą na okrąg (roz-
miar blaszki)

Ułóż je jeden na drugim, umieszczając mię-
dzy nimi nadzienie. Można zrobić kilka warstw, 
na początek proponuję dwie. Przykłady nadzie-
nia poniżej.

Formowanie gwiazdy:

Obetnij skrawki wokół krawędzi, aby uzyskać 
równy okrąg. Umieść okrągły przedmiot lub mi-
skę o średnicy 10 cm na środku, aby wykonać 
wcięcia. To jest środek gwiazdy. Za pomocą 
noża do pizzy pokrój 16 równych pasków (jak 
promienie słońca). Chwyć dwa paski leżące 
obok siebie i odkręć je od siebie, a następnie 
ściśnij - zlep oba końce razem. Twoja gwiazda 
chleba będzie miała 8 ramion. Odstaw całość 
na 20 minut, aby podrosło, posmaruj roztrzepa-
nym jajkiem i posyp ulubionymi ziarnami, a na-
stępnie upiecz. Pomalowanie jajkiem obiecuje 
pięknie lśniącą i złocistą gwiazdę z ciasta.

Gwiezdne nadzienia:

Istnieje wiele opcji, jeśli chodzi o wypełnienia, 
ale najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest 
lekkie pokrycie każdej warstwy. Jeśli to są orze-
chy lub ziarno, zalecam lekkie przyklepanie na-
dzienia, aby je wcisnąć w ciasto. Jeśli nałożymy 
zbyt dużo nadzienia, rozleje się ono wszędzie 
w trakcie pieczenia.

Nadzienia (przykłady):

• cukier cynamonowy + rodzynki + ziarna
• twój ulubiony dżem + orzechy + ziarna dyni 

i słonecznika
• masło + brązowy cukier + skrystalizowany 

imbir
• masło + cukier cynamonowy + orzechy wło-

skie + daktyle
• cukier cynamonowy + skórka pomarańczowa 

+ żurawina świeża lub suszona

Piecz przez około 25-30 minut w temperatu-
rze 180 st. C  lub do zarumienienia na wierzchu. 
Jeśli zauważysz, że wierzch lub brzegi zbyt 
szybko brązowieją, luźno okryj ciasto folią alu-
miniową. Przed podaniem zalecam schłodzić 
ciasto i lekko oprószyć je cukrem pudrem.

Bogusław Sypień
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Kasa
Bezwstydnie wiadomo, że w całej imprezie 

chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Dzienni-
karze spekulują, że już sam wybór Kataru na 
organizatora MŚ mógł być spowodowany prze-
kupstwem. Nie byłaby to pierwsza tego typu 
sytuacja w historii mundialu, wystarczy wspo-
mnieć imprezę z roku 2018 roku, rozgrywaną 
w Rosji. 

Siedem stadionów i turniejowa infrastruktura 
kosztowały szejków ponad 220 miliardów dola-
rów. Budowali je głównie migranci, stanowiący 
dziś 88% ludności kraju. Według obliczeń Gu-
ardiana, w ciągu dwunastu lat od startu przy-
gotowań, śmierć poniosło 6500 tysiąca pra-
cowników. Rząd w oficjalnych dokumentach 
poinformował o zaledwie trzech takich przypad-
kach. 

Najtańszy bilet na mecz fazy grupowej 
kosztuje około 300 zł, ale cena wejściówki na 
strefę pucharową to minimum 3000 zł. Dodaj-
my do tego lot z Berlina, za który przy sporym 
szczęściu zapłacimy 4000 złotych. Wcześniej-
sza rezerwacja noclegu pozwalała znaleźć lo-
kum za kwotę 1000 zł/doba, dziś dostępne są 
jedynie łóżka w barakach. Specjaliści szacują, 
że dziesięciodniowy pobyt w Katarze podczas 
mistrzostw to wydatek rzędu 27-30 tysięcy zło-
tych. Migranci zarabiali na budowach około 800 
dolarów miesięcznie, z tym że, jak informuje 
dziennikarz Szymon Opryszek, przy rekrutacji 
zaciągali dług w wysokości 1500 dolarów, który 
wpierw musieli spłacić. 

Świat oficjalnie staje na głowie. Jeszcze do 
niedawna bardziej od zarobków pracowników 
w Katarze, opinię publiczną interesowała cena 
piwa na stadionie, która miała wahać się w oko-
licach 50-70 złotych za półlitrowy trunek. Dziś 
taka dyskusja jest już jednak nieaktualna. 

Absurdy czy różnice kulturowe
Otóż miłośnicy chmielowego napoju tym 

razem będą musieli obejść się smakiem. Jak 
donosi New York Times, piwo zostało na sta-
dionach zakazane, a wypić je można tylko 
w specjalnie wyznaczonych strefach, na trzy 
godziny przed i godzinę po rozgrywanym me-
czu. Ktoś stwierdzi- wielki problem, przecież 
wiadomo, że mistrzostwa rozgrywane są w mu-
zułmańskim kraju, w którym obowiązuje prawo 
szariatu. Ciekawe tylko co na to browar Budwe-
iser – oficjalny sponsor turnieju. A także sami 
kibice... za spożywanie alkoholu poza wyzna-
czonymi miejscami, grozi grzywna w wysokości 
3700 złotych lub kara pozbawienia wolności na 
sześć miesięcy. 

Wszystko to jednak przysłowiowe małe piwo 
w porównaniu do sankcji, jakie spadną na oso-
bę dopuszczającą się przestępstwa seksu po-
zamałżeńskiego. Za taki występek prawo za-
kłada karę do siedmiu lat więzienia. Pięć lat za 

Zwolnienie z Mundialu
Mistrzostwa Świata w Katarze bulwersują wszystkich, poza władzami 
FIFA. Problemy zaczynają się od braku piwa na meczach, a kończą 
na łamaniu praw człowieka i słabo płatnej pracy podczas budowy 
stadionów. Ja z tej imprezy się wypisuję. 

Bojkot a promocja
Przeciwko mundialowi głośno protestuje le-

gendarny Eric Cantona, w podobnym tonie wy-
powiada się Phillip Lahm. Gwiazdy muzyki: Dua 
Lipa i Shakira, odmówiły występu na ceremonii 
otwarcia. Norwegowie grozili, że nie przyjadą, 
po czym w ogóle nie uzyskali awansu. Niemiec-
cy kibice zaprezentowali oprawy stadionowe 
opozycyjne wobec polityki Kataru. Właściciele 
wielu berlińskich knajp nie zamierzają puszczać 
transmisji z MŚ. 

Cóż z tego, skoro po drugiej stronie barykady 
stoją takie sławy jak Zinedine Zidane czy Da-
vid Backham – oficjalni ambasadorzy imprezy. 
Za swoje poparcie Anglik zainkasował 277 mi-
lionów dolarów. Najzabawniejszy jest i tak pre-
zydent FIFA, Gianni Infantino, który mieszka od 
roku w Katarze i na konferencji stwierdził, że 
Europejczycy w ciągu ostatnich 3000 lat wy-
rządzili tyle krzywd, że powinni przepraszać za 
nie przez kolejne tyle. A poza tym, to sam był 
w szkole prześladowany, gdyż był rudy. 

Malowanie trawy na zielono
Jak donosi Times, grupy fanów z Wielkiej 

Brytanii i Holandii otrzymały darmowy pakiet bi-
letów, lot samolotem, zakwaterowanie i drobne 
kieszonkowe. Skąd taka hojność? Otóż wyse-
lekcjonowani kibice zobowiązali się do śpiewa-
nia odpowiednich pieśni, gdy po stadionowym 
tłumie przesuwać się będzie oko telewizyjnej 
kamery. Mają także używać masowo swoich 
mediów społecznościowych, pisząc jedynie do-
brze o organizatorach turnieju. 

Kadrę Michniewicza po przylocie do Kataru 
witała gromada miejscowych dzieci, wspierają-
ca biało-czerwonych gromkimi okrzykami „Pol-
ska”. Czy to również część projektu finansowa-
nia kibiców?

Sokół i F16
Boeinga z polską kadrą na pokładzie, do 

granic państwa eskortowały myśliwce F16. 
Wzbudziło to niemałe kontrowersje, ale minister 
Bortniczuk tłumaczył, że samoloty i tak muszą 
wylatać swoje godziny ćwiczeniowe, a tutaj 
mogły przy okazji sprawić niespodziankę piłka-
rzom. 

Na miejscu Polacy szybko pojechali do eks-
kluzywnego hotelu Ezdan Palace, gdzie przyjął 
ich siedzący na złotej balustradzie sokół Har, 
który zapozował do zdjęcia z naszym trenerem. 
Łączny koszt wyjazdu kadry na MŚ sięgnie kil-
kanastu milionów złotych. Wy, Drodzy Czytelni-
cy, dobrze już wiecie jak potoczyły się losy bia-
ło-czerwonych w meczach z Meksykiem, Arabią 
Saudyjską i Argentyną. Kto strzelił, Messi czy 
Lewandowski? Jak bronił Szczęsny? Czy awan-
sowaliśmy? Może warto do tej grupy dodać 
jeszcze jedno pytanie – czy FIFA otwarcie nie 
robi z nas maszynek do zarabiania pieniędzy, 
a sport spycha na dalszy plan? 

Dziękuję za ten rok i życzę Państwu wszyst-
kiego co dobre i piękne, a także wielu, czysto 
sportowych emocji.   

Grzegorz Szklarczuk

https://sport.fakt.pl/pilka-nozna/ms-2022-w-katarze-termin-mundialu-kiedy-i-gdzie-mozna-obejrzec-mecze/c4gr868

https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/katar-wm-103~_v-videowebl.jpg

kratami mogą spędzić kibice, którzy przyłapani 
zostaną na okazywaniu sobie czułości homo-
seksualnej. Nad przestrzeganiem powyższych 
postanowień ma czuwać nie tylko policja, ale 
również sztuczna inteligencja. Kamery i drony 
powinny wyłapywać winowajców i informować 
o tym odpowiednie służby. 

Wolność słowa?
Reporterzy bez granic uplasowali Katar na 

119 miejscu na świecie, biorąc pod uwagę 
swobodę przekazywania informacji prasowych. 
Dziennikarze przed MŚ dostali oficjalne wy-
tyczne, które zabraniają im nagrywania relacji 
w mieszkaniach prywatnych, szpitalach, bu-
dynkach religijnych i uniwersytetach. O sku-
teczności zakazów przekonał się już Rasmus 
Tantholdt z Danii, któremu ochroniarze grozili 
zniszczeniem kamery. 

W ogóle wielu duńskim dziennikarzom wy-
cofano akredytacje na turniej. Poszkodowani 
twierdzą, że może być to spowodowane pro-
testem ich reprezentacji, która na MŚ zabrała 
żałobne, czarne stroje, informując w mediach 
społecznościowych, że jest to kolor żałoby 
i sprzeciwu wobec łamania praw człowieka 
w Katarze. 

Co ciekawe, kontroli poddawani są również 
zwykli kibice, którzy proszeni są o zainstalowa-
nie dwóch aplikacji w swoim telefonie. Eksperci 
od bezpieczeństwa cyfrowego uznali je jednak 
za oprogramowanie szpiegowskie, które ma 
duży dostęp do danych użytkownika, a nawet 
może zmieniać treść znajdujących się w na-
szym urządzeniu danych. 
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PTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska, 
przewodnik po Berlinie i Poczdamie, 

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

POLONIJNE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE I KULTURALNE BERLIN – PTTiK BERLIN

Pałac Charlottenburg, Foto: E. Potępska

„PTTiK Berlin“ zaprasza w grudniu na bożonarodzeniowy jarmark  przy pałacu Charlottenburg.  Spotykamy 
się w sobotę, tj. 10.12.2022 o godz. 12:00 na rogu Spandauer Damm i Schloßstraße naprzeciwko pałacu.

Okres Bożego Narodzenia bez jarmarków bożonarodzeniowych 
w Berlinie jest nie do pomyślenia. Wraz z pierwszą niedzielą ad-
wentową ożywają one we wszystkich dzielnicach. Tworzą swo-
iste nastroje, często z różnych epok. Dają możliwość znalezienia 
świątecznych podarunków, przygotowania się do Wielkiej Nocy 
i podziwiania artystycznych szopek. Zarówno mieszkańcy Berlina, 
jak i turyści odwiedzają je chętnie i delektują się aurą świąteczną, 
grzanym winem z goździkami, smakowicie pachnącymi piernikami 
oraz dźwiękami świątecznych orkiestr i śpiewem bożonarodzenio-
wych chórów.

Pierwsze wzmianki na temat jarmarków bożonarodzeniowych 
zawarte są w Księdze Miasta i pochodzą z 1530 roku. Jest tam 
mowa o straganach stanowiących pierwowzór dzisiejszych jarmar-
ków, które rozkładało się  się od 11 grudnia do 6 stycznia na terenie 
byłego starego Berlina, czyli pomiędzy Petriplatz a Poststraße i He-
iligegeiststraße oraz wzdłuż ulic Getraudenstraße, Köllnischer Fi-
schenmarkt, Mühlendamm, Molkenmarkt. Natomiast od 1750 roku 
centralny punkt jarmarków przeniesiono na ulicę Breite Straße, 
a później na Lustgarten. W owym czasie sprzedawano ciasta mio-
dowe i różne wypieki w syropach, a z czasem oprócz tego zaczęto 
sprzedawać także świece woskowe i zabawki na choinkę. Dzisiaj 
stragany jarmarków bożonarodzeniowych oferują prawie wszystko, 
czego można zapragnąć.

W tym roku zamierzamy odwiedzić uroczy jarmark bożonarodze-
niowy przy pałacu Charlottenburg, ponieważ już od następnego 
roku jarmark ten nie będzie organizowany. W imieniu  „PTTiK BER-
LIN“ na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie 
i Poczdamie.

„PTTiK Berlin” życzy wszystkim zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, a w  Nowym Roku 2022 zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności oraz wielu wspólnych spa-
cerów i wędrówek.

Być człowiekiem
W końcu jest grudzień, miesiąc oczekiwania... 
na Boże Narodzenie, na Mikołaja, na koniec 
tego starego i zmęczonego już roku, oczekiwa-
nia na lepszy rok. Oto miesiąc cudów. A gdy-
by tak i to było największym cudem, abyśmy 
wszyscy odnaleźli na nowo człowieczeństwo? 

Przestali się zabijać, w dosłownym i przenośnym znaczeniu tego słowa. 
Mieli mniej opinii, a więcej zastanowienia. Dzielili się ciepłem uśmiechu i na-
dziei. Nie ma lepszego miesiąca, aby stać się bardziej człowiekiem, miesią-
ca, w którym sam Bóg nim się stał.

 Od pierwszych lat posyłamy nasze dzieci na przeróżne lekcje 
sportowe, języków obcych, gry na instrumentach, lecz nikt nie pomyśli 
o tym, by posłać swój skarb na kurs człowieczeństwa. A takowy przydałby 
się każdemu, małemu i dużemu. Dużą rolę odgrywają rodzice i najbliżsi, to 
oni uczą nas, jak żyć. Dlatego tak często gubią się dzieci, które dorastają 
bez dobrych wzorców. Gdy tylko pomyślę sobie o prawdziwych tragediach, 
mam ochotę śpiewać z całych sił pieśni dziękczynne za to, co mam. Dzię-
kuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato, że pokazaliście mi, jak żyć. Dziękuję Ci 
Tato za Twoje słowa, kiedy patrząc na swojego syna zastanawiałam się 
głośno, kim będzie w przyszłości, wtedy to właśnie powiedziałeś mi: niech 
przede wszystkim będzie człowiekiem. I tego właśnie wszystkim życzę na 
te nadchodzące magiczne Święta i Nowy Rok. Odnajdźmy na nowo swo-
je człowieczeństwo. To w końcu w nim tkwi boska tajemnica. Schowajmy 
urazy i zapomnijmy choć na chwilę o bólu i błędach przeszłości. Zadajmy 
sobie pytanie, co dla mnie oznacza bycie człowiekiem? Z wielką radością 
i ciekawością odkryłabym Państwa odpowiedzi, jeśli ktokolwiek chciałby się 
za mną podzielić swoją refleksją, proszę pisać: amw.kontakty@gmail.com. 
Dla mnie bycie człowiekiem oznacza bycie szczęśliwym bez względu na to, 
gdzie i w jakiej sytuacji jesteśmy. Moim zdaniem tylko prawdziwy człowiek 
może czuć się szczęśliwy pomimo choroby, biedy, wypadków, mimo wszyst-
ko. I wtedy, i tylko wtedy, pragniemy dzielić się tym szczęściem z innymi. 
Kiedy odnajdziemy je w sobie, w swoim człowieczeństwie. Jestem pewna, 
że już kiedyś dzieliłam się z Państwem mądrym „Listem do syna” autorstwa 
Rudyarda Kiplinga. Postanowiłam zacytować go ponownie, ponieważ jest 
piękny i warto go sobie przypominać:

„ Jeżeli zdołasz zachować spokój,
chociażby wszyscy go stracili, ciebie oskarżając;
Jeżeli nadal masz nadzieję, chociażby wszyscy o Tobie zwątpili,
licząc się jednak z ich zastrzeżeniem;
Jeżeli umiesz czekać bez zmęczenia,

jeżeli na obelgi nie reagujesz obelgami,
Jeżeli nie odpłacasz na nienawiść nienawiścią,
nie udając jednakże mędrca i świętego;
Jeżeli marząc – nie ulegasz marzeniom;
Jeżeli rozumując – rozumowania nie czynisz celem;
Jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę,
traktując jednakowo oba te złudzenia,
Jeżeli ścierpisz wypaczenie prawdy przez Ciebie głoszonej,
kiedy krętacze czynią z niej zasadzkę, by wydrwić naiwnych
albo zaakceptujesz ruinę tego, co było treścią twego życia,
kiedy pokornie zaczniesz odbudowę zużytymi już narzędziami;
Jeśli potrafisz na jednej szali położyć wszystkie twe sukcesy
i potrafisz zaryzykować, stawiając wszystko na jedną kartę,
jeśli potrafisz przegrać i zacząć wszystko od początku, bez słowa,
nie żaląc się, że przegrałeś;
Jeżeli umiesz zmusić serce, nerwy, siły, by nie zawiodły,
choćbyś od dawna czuł ich wyczerpanie,
byleby wytrwać, gdy poza wolą nic już nie mówi o wytrwaniu;
Jeżeli umiesz rozmawiać z nieuczciwymi, nie tracąc uczciwości
lub spacerować z królem w sposób naturalny,
Jeżeli nie mogą Cię zranić nieprzyjaciele ani serdeczni przyjaciele;
Jeżeli cenisz wszystkich ludzi, nikogo nie przeceniając;
Jeżeli potrafisz spożytkować każdą minutę,
nadając wartość każdej przemijającej chwili;
Twoja jest ziemia i wszystko, co na niej
i co – najważniejsze – synu mój – będziesz Człowiekiem.”

I tego sobie i Państwu życzę, odkryjmy na nowo nasze człowieczeństwo.

Anna Maria Władkowska
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ęis

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

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

Tel.: 769923-25
H.: 01522 4143977Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

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

p. Cezary Szulc

Propozycje pana Szulca na GRUDZIEŃ 2022!!!

Zobacz nas na:

Q7 3.0 TDI QUATTRO S LINE SPORT OFFROAD-
-STYLE-PA
Typ osobowy Dostępność natychmiast Moc 150 KW 
/ 204 PS Przebieg 139.000 km Paliwo diesel Rok 
budowy 2014 Skrzynia biegów Automatyczna 1. re-
jestracja 08/2014 Liczba miejsc 5

Cena: 25.680 €

KODIAQ RS 4×4 2.0 BI-TDI EU6D-T
Typ osobowy Dostępność natychmiast Moc 176 KW / 
239 PS Przebieg 110.000 km Paliwo diesel Rok budo-
wy 2019 Skrzynia biegów Automatyczna 1. rejestracja 
11/2019 Liczba miejsc 7

Cena: 34.680 €

PUMA COOL & CONNECT 1.0 ECOBOOST
Typ osobowy Inspekcja (HU) 03.2024 Dostępność 
natychmiast Moc 92 KW / 125 PS Przebieg 28.400 km 
Paliwo benzyna Skrzynia biegów manualna 1. rejestrac-
ja 03/2021 Liczba miejsc 5 Kolor Obsidian-schwarz 
Metallic

Cena: 19.890 €

PARTNER L1 KOMFORT 1.6 16V 98 VTI AHK+PDC
Typ transporter do 7,5 t Inspekcja (HU) 04.2023 Dostępność 
natychmiast Moc 72 KW / 98 PS Przebieg 60.800 km Pali-
wo benzyna Rok budowy 2014 Skrzynia biegów manualna, 
rejestracja 02/2015 Liczba miejsc 3

Cena: 11.890 €

116 I AUTOMATIK 1.HAND NUR BEI BMW GEWAR-
TET
Typ osobowy, Dostępność natychmiast Moc 90 KW / 122 
PS Przebieg 50.050 km Paliwo benzyna Rok budowy 2010 
Skrzynia biegów Automatyczna 1. rejestracja 09/2010

Cena: 10.870 €

PRO_CEED PROCEED SPIRIT 1.6 GDI NAVI KEY-
LESS KUR
Typ osobowy Inspekcja (HU) 02.2023 Dostępność na-
tychmiast Moc 99 KW / 135 PS Przebieg 86.500 km 
Paliwo benzyna Rok budowy 2014 Skrzynia biegów ma-
nualna 1. rejestracja 07/2014 Liczba miejsc 5

Cena: 12.490 €

PUMA COOL & CONNECT 1.0 ECOBOOST
Typ osobowy, Dostępność natychmiast Moc 92 KW / 125 PS 
Przebieg 28.400 km Paliwo benzyna Skrzynia biegów man-
ualna 1. rejestracja 03/2021 Liczba miejsc 5 Kolor czarny 
metalik. 

Cena: 19.890 €

RATY od
119 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

RATY od
179 €/mies.

RATY od
189 €/mies.

RATY od
189 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

MASTER DOKA PRITSCHE PLANE L2H1 3,5T 
KLIMA
Typ, transporter do 7,5 t, Dostępność, natychmiast 
Moc 92 KW / 125 PS Przebieg, 126.464 km, Pali-
wo diesel Skrzynia biegów manualna 1. rejestracja 
01/2017 Liczba miejsc 7

Cena: 19.890 €

RATY od
99 €/mies.

RATY od
159 €/mies.



 

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

��������������������
Tel.: 030 394 30 56

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

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

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

TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

Życzymy
Państwu
zdrowych

i spokojnych
Świąt!
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Poland Business Center World
Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych

info@PolandBusinessCenter.world
www.PolandBusinessCenter.world

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

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

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

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

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

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

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW

POLSKI SKLEP PYZA NA FB

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

Godz. otwarcia przed 
świętami: 
20.12.22: 9:00-20:00, 
24.12: 8:00-14:00, 
31.12: 8:00-14:00.

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

 Farmino


