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Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy czytelniczkom
i czytelnikom, znajomym i nieznajomym wszelkiej
pomyślności, zdrowia i spełnienia wszystkich ma-
rzeń (a na marzeniach oszczędzać to grzech). Wiel-
kanoc to czas zmartwychstania, więc mimo
przymusowej, trzymiesięcznej hibernacji zmart-
wychwstajemy jako PoloniaBerlin i zaczynamy życie
od nowa.
A co w tym wydaniu?

� na stronach 3,4,5 długa rozmowa z Ambasadorem RP Panem Andrze-
jem Przyłębskim

� na stronie 6 przypominamy postać nieco zapomnianego geniusza
współczesnego teatru Jerzego Grotowskiego

� na stronach 8 i 9 prezentujemy Polaków sukcesu, Alinę i Piotra Wi-
niarskich, którzy zostali wyróżnieni i docenieni jako migranccy przedsię-
biorcy w Berlinie

� na stronach 12 i 13 zdrowie, co warto wiedzieć o ubezpieczeniach

� na stronie 14 i 19 Fundacja Orla Straż, którą wspieramy i apelujemy do
wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie

� na stronie 18 oczywiście krzyżówka i dowcipy na święta

A na pozostałych stronach oczywiście ogłoszenia naszych -
można powiedzieć – sponsorów. Wszystko sprawdzone firmy,
więc polecamy

Miłej lektury

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.
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W tym roku mija 80 rocznica wybuchu 2.
Wojny światowej. Niemcy, a szczególnie ob-
cokrajowcy mieszkający w Niemczech, mają
niewielkie pojęcie o przebiegu wojny i jej
skutków w Polsce. Regularnie pojawiają się w
mediach informacje o polskich obozach, pol-
skim antysemityzmie.

To prawda, w tym roku mamy cały szereg
rocznic historycznych ważnych dla naszego
kraju i dla wszystkich Polaków. Oprócz 80
rocznicy wybuchu II wojny światowej przypo-
minaliśmy niedawno 20 lat członkostwa Polski
w NATO, wspominać będziemy już za miesiąc
15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej,
a także 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989
roku, 40. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Pol-
sce i właśnie 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej.

W całym kraju realizowane są i będą różnorodne
projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne czy
wydawnicze poświęcone tragicznym wydarze-
niom sprzed 80 lat i bohaterskiej postawie Pol-
ski, która jako pierwsza przeciwstawiła się mi-
litarnie III Rzeszy Niemieckiej.

Pragnę nadmienić, że cały czas istnieje możli-
wość włączania własnych projektów do pro-
gramu ogólnopolskich obchodów tej rocznicy i
umieszczania ich w prowadzonym przez Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdańsku kalenda-
rzu wydarzeń rocznicowych.

Niestety jest również prawdą, że wielu Niemców
i obcokrajowców mieszkający w Niemczech ma
niewielkie pojęcie o przebiegu wojny w Polsce
i jej skutkach dla naszego kraju. Dlatego nie tyl-
ko ubolewamy nad faktem, że w niemieckich
mediach pojawiają się fałszywe informacje,
np. o „polskich obozach koncentracyjnych” i
„polskim antysemityzmie”, ale podejmujemy
na arenie międzynarodowej wiele działań
mających na celu przywrócenie prawdy o pol-
skiej historii.
Niedawno Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP przekazało polskim placówkom dyploma-
tycznym na całym świecie broszurę „Jak było
naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohate-
rowie”.
Jak podkreślał niedawno na antenie Polskiego
Rada dla Zagranicy wiceminister spraw zagra-

nicznych RP, Szymon Szynkowski vel Sęk, to je-
den z elementów zintensyfikowania długofa-
lowych działań dotyczących promowania praw-
dy o historii Polski. Broszura ta powstała w 2016
roku na bazie wywiadów z byłymi więźniami nie-
mieckich obozów koncentracyjnych. Publikację
w trzech wersjach językowych przygotował - na
zlecenie resortu dyplomacji – Instytut Łuka-
siewicza z Krakowa. - Publikacja została wydana
w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Czy ambasada ma w planie przeprowadzenie,
zorganizowanie okolicznościowych even-
tów?

Oficjalne uroczystości 80. rocznicy wybuchu II
wojny światowej organizowane w Polsce m.in.
przez Kancelarię Prezydenta RP będą stały na
bardzo wysokim szczeblu. Spodziewany jest
udział zagranicznych głów państw i wielu
czołowych polityków, zaproszono między in-
nymi prezydenta USA Donalda Trumpa. Z Kan-
celarią Prezydenta RP współpracuje ściśle w tej
materii również nasz resort spraw zagranicz-
nych.
Ambasada RP w Niemczech chce również god-
nie przypomnieć tę rocznicę. Poza granicami na-
szego kraju wystartuje specjalna kampania
„Poland first to fight”. - Będzie ona angażować

Wywiad z Ambasadorem RP w Niemczech,
prof. Andrzejem Przyłębskim
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nie tylko placówki dyplomatyczne w ponad 80
krajach świata, ale także światowych history-
ków, internautów, liderów opinii. Celem kam-
panii ma być pokazanie, że Polska była nie tyl-
ko pierwszym zaatakowanym przez Niemców
krajem w czasie II wojny światowej, ale też jako
pierwsza stawiła zbrojny opór agresji III Rzeszy.

W Berlinie pokażemy wystawę „Poland first to
fight”, przygotowaną przez Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku. Ale to nie wszystko, we
współpracy z naszym solidnym partnerem – sto-
warzyszeniem i klubem sportowym FC Polonia
Berlin zorganizujemy okolicznościowy bieg,
poświęcony „Bohaterom Westerplatte”.

Liczymy też tradycyjnie na dobrą współpracę i
wspólne przedsięwzięcia ze Związkiem Polaków
w Niemczech i innymi organizacjami polonij-
nymi.

Jego ekscelencja Pan Ambasador Andrzej
Przyłębski jest bardzo zaangażowany w pro-
stowanie fałszywych opinii wśród niemieckich
kręgów opiniotwórczych. Ale w Niemczech
mieszkają miliony Polaków, którzy – można po-
wiedzieć – codziennie są konfrontowani z
uprzedzeniami i Fake News-ami wobec Pola-
ków. Czy nie warto byłoby zaktywizować po-
lonię do działania. Czy przygotowywane są ja-
kieś materiały informacyjne i to nie tylko w ję-
zyku polskim, ale również po niemiecku?, któ-
re żyjący tu Polacy mogliby kolportować w
swoim otoczeniu?

Jako Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Re-
publice Federalnej Niemiec, podobnie zresztą
jak wszyscy polscy Konsulowie Generalni w Nie-
mczech, pozostaję w stałym i ścisłym kontak-
cie z wieloma organizacjami polskimi i polonij-
nymi, które działają na terenie RFN. Jest to naj-
lepsza i najskuteczniejsza metoda kontakto-
wania się z Polakami mieszkających w Nie-
mczech.
Razem z nimi realizujemy wiele projektów z za-
kresu polskiej kultury, historii i szkolnictwa, któ-
re wzmacniają poczucie patriotyzmu i przyna-
leżności do Ojczyzny. Tym samym uzbrajamy ich
w niezbędną wiedzę i dajemy narzędzia po-
trzebne do skutecznego zwalczania uprzedzeń
i fake-newsów na temat Polski i jej obywateli
oraz do wyrażania dumy z polskości w swoich
środowiskach lokalnych.
Jednocześnie wiele z tych projektów jest także
adresowanych do naszych niemieckich przyja-
ciół i partnerów, w tym dzieci i młodzieży. Śro-
dowiska te mają okazję bliżej poznać Polskę i
pewne aspekty dot. naszej kultury, czy języka.

Promujemy tym samym polską wrażliwość w
środowisku niemieckim.
W zeszłym roku nasza placówka zorganizowała
spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, na
którym dyskutowana była kwestia zaan-
gażowania społeczności polonijnej na rzecz
obrony dobrego imienia Polski. Pewnym pro-
blemem w tym kontekście jest niewystar-
czająca obecność osób polskiego pochodzenia
wśród elit politycznych RFN oraz stosunkowo
niskie zaangażowanie Polaków w Niemczech w
lokalną działalność polityczną. Polska Ambasada
stale zachęca i wspiera zarówno naszych oby-
wateli, jak i osoby polskiego pochodzenia, do
mocniejszego zaangażowania w życie politycz-
ne swych społeczności. Taka aktywność jest za-
wsze pozytywnie odbierana przez stronę pol-
ską.

Od lat mówi się o budowie nowej ambasady
przy Unter den Linden. Nie ma lepszej lokali-
zacji w Berlinie. Blisko Bramy Brandenburskiej
i ambasady amerykańskiej, naprzeciwko am-
basady sowieckiej. Codziennie przechodzą
tam dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata.
Kiedy rozpocznie się budowa?

Czy i gdzie można zobaczyć zatwierdzony pro-
jekt?

Ile lat potrwa budowa i czy przewidziany jest
przy budowie jakiś kontenerowy pawilon wy-
stawowy, w którym można byłoby multime-
dialnie prezentować Polskę i jej historię?

Chociaż może jeszcze tego nie widać, to budowa
nowego budynku Ambasady RP w Berlinie w za-
sadzie już się rozpoczęła. Cała inwestycja to
oczywiście długi, trudny i skomplikowany pro-
ces, nie tylko inżynieryjno-budowalny, ale rów-
nież administracyjno-prawny.
Przedstawię tylko kilka najważniejszych ele-
mentów z całej listy działań w zakresie realizacji
projektu o nazwie: „Budowa nowej siedziby Am-
basady RP w RFN”:

- Istnieje wiążące zalecenie Premiera Mateusza
Morawieckiego, aby teren przeznaczony pod
budowę nowej Ambasady w Berlinie pozostał
w wyłącznym władaniu strony polskiej. Tyli roz-
ważane wcześniej przejście na tzw. system
partnerstwa publiczno-prywatnego, w skrócie
PPP, nie spełniło pokładanych w nim nadziej.
Przez rok nie zdołano ustalić prawnych ram in-
westycji, ani znaleźć niemieckiego partnera, nie
mówiąc już o rozpoczęciu prac nad nowym pro-
jektem.

- Biuro Budowy (BB) Ambasady RP w Berlinie
przygotowuje się w tej chwili bardzo inten-
sywnie do realizacji inwestycji przy założeniu fi-
nansowania z budżetu państwa. Stosowna de-
cyzja została podjęta przez Dyrektora Gene-
ralnego Służby Zagranicznej (DGSZ) w dniu 26
marca 2018 r.

- Przyjęto założenie realizacji inwestycji w
oparciu o istniejący projekt sporządzony w
2014 roku przez firmę JEMS Architekci sp. z o.o.
- W celu realizacji „funkcji poszerzonej obsługi
polskich podmiotów gospodarczych” zostanie
dokonana adaptacja wybranych pomieszczeń
przyszłego obiektu m.in. dla potrzeb Instytutu
Polskiego oraz innych agend i instytucji państwa
polskiego działających w Niemczech. Znajdą się
tam oczywiście również powierzchnie wysta-
wiennicze, jednak osobny „kontenerowy pa-
wilon wystawowy” nie jest przewidziany w
istniejącym projekcie.

- Ze względu na wygaśnięcie ważności Po-
zwolenia na Budowę (PnB) uzyskanego w 2014
r., BB uzyskało nowe PnB od władz berlińskich
w dniu 31.08.2018. Jednym z wymogów tego
Pozwolenia jest konieczność dostosowania po-
siadanego Projektu Wykonawczego do stanu
przepisów budowlanych obowiązujących w
Berlinie, aktualnego na dzień wydania wspom-
nianego PnB. Zleciliśmy więc firmie JEMS, au-
torowi Projektu, sporządzenie raportu dot.
zmian w przepisach budowlanych po 2014
roku. Raport, który BB otrzymało kilka tygod-
ni temu, jest aktualnie analizowane pod kątem
koniecznych zmian/aktualizacji koniecznych
do wprowadzenia w Projekcie Wykonawczym
w nadchodzących kilku miesiącach. Następnym
krokiem (BB) będzie zlecenie wprowadzenia
tych zmian do dokumentacji projektowej, co na-
stąpi w najbliższych tygodniach.

- W listopadzie 2018 zostało wszczęte postę-
powanie przetargowe na wykonanie usług Do-
radcy Prawnego w trakcie realizacji inwestycji.
Postępowanie to zostało niedawno zakończo-
ne, wykonawca został wyłoniony i niebawem
nastąpi podpisanie z nim umowy.

- Obecnie prowadzimy przygotowania do
wszczęcia postępowania na Inżyniera Kon-
traktu (IK). Po dokonania tego wyboru, w pla-
nach na 2019 rok jest przeprowadzenie i roz-
strzygnięcie przetargu na Generalnego Wyko-
nawcę w celu rozpoczęcia robót budowalnych
pod koniec 2019 lub na początku 2020 roku.

Ponadto w ubiegłym roku wykonano cały sze-
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reg innych prac oraz przygotowań, m.in. takich
jak:
• wykonanie badań archeologicznych na tere-
nie budowy, wymaganych zapisem w PnB.
• zlecenie wykonania prac konserwacyjnych za-
bytkowej metaloplastyki „Lindenblätter”, która
będzie wykorzystana jako element dekoracyj-
ny nowego budynku,
• podpisaliśmy z BIMA / Bundestag – użyt-
kownikami sąsiedniej działki - porozumienie o
możliwości korzystania z drogi ewakuacyjnej
przez teren będący w ich posiadaniu.
• również z UdL 74 - użytkownikiem działki po
lewej stronie nieruchomości - ustaliliśmy ko-
nieczność podpisania analogicznego porozu-
mienia, umożliwiającego korzystanie z kawałka
posesji, znajdującej się w dzierżawie wieczys-
tej UdL 74/ Digivest. Projekt porozumienia zos-
tał już przekazany do UdL 74. Ponieważ działka
ta należy do Ambasady Węgier, omówiono
konieczność wpisania służebności do księgi
wieczystej. Ambasada Węgier, wdroży postę-
powanie o zgodę MSZ Węgier na ten wpis.
• Ustaliliśmy z BIMĄ / Bundestagiem koniecz-
ność zawarcia nowych porozumień dot. za-
bezpieczenia wykopu oraz inwentaryzacji bu-
dynków sąsiednich. Porozumienia znajdują się
w przygotowaniu.
• Z U5-Firmą realizującą budowę metra po-
między Bramą Brandenburską a Alexander
Platz-ustaliliśmy konieczność zawarcia poro-
zumienia dot. inwentaryzacji budynków sąsied-
nich. Porozumienie znajduje się w przygoto-
waniu.
Dobra wiadomość jest taka, że Komitet Ste-
rujący budową ambasady, któremu jako Am-
basador przewodzę, pracuje pełną parą, a
realizacja projektu idzie według założonego
harmonogramu. Dokumentacja Projektu nie
jest dostępna publicznie, natomiast wizualizację
projektu można oczywiście zobaczyć w Inter-
necie. Budowa naszej placówki dyplomatycz-
nej w Berlinie potrwa najprawdopodobniej do
2022 r.

Niedawno w Polsce odbyła się promocja filmu
Roberta Kaczmarka „Gwatemalskie paszporty
Paszporty Paragwaju” i wystawa ocalałych
dokumentów. Wśród polonii pojawiła się idea,
żeby ten film i tę wystawę pokazać w Berlinie.
Wiąże się to z kosztami (tłumaczenie,
podłożenie lektora, studio). Czy ambasada
może wesprzeć taki projekt w jakiś sposób?, np.
w formie dotacji lub poparcia uzyskania gran-
tów z innych możliwych źródeł?

Oczywiście wszyscy wiemy, że Ambasada nie
jest instytucją grantodawczą i nie wspiera fi-

nansowo projektów zewnętrznych podmio-
tów. Jednak sama lub we współpracy z innymi
organizacjami realizuje wiele przedsięwzięć,
które służą polskiej racji stanu oraz promocji na-
szego Kraju, polskiej historii, polskiej dyplomacji
i polskiej kultury. Dlatego najprawdopodobniej
włączymy się w promocję tego ważnego do-
kumentu o działalności tzw. grupy berneń-
skiej, w skład której wchodzili dyplomaci pol-
skiego i żydowskiego pochodzenia, zajmujący się
masowym fałszowaniem dokumentów dla ra-
towania Żydów podczas II wojny światowej,
głównie w czasie i po okresie tzw. Akcji Rein-
hardt, której celem była zagłada całej żydow-
skiej ludności na terenach okupowanych przez
Niemcy.

Jednak jako polska placówka dyplomatyczna
działająca w Niemczech, życzylibyśmy rów-
nież sobie, aby móc zaprezentować szerszej nie-
mieckiej publiczności film dokumentalny Jacka
Kubiaka „Zapomniany sprawiedliwy konsul Fe-
liks Chiczewski 1889-1972”, o działalności pol-
skiego Konsula Generalnego w Lipsku, Feliksa
Chiczewskiego, który udzielił w willi konsulatu
schronienia 1300 Żydom w czasie realizacji
przez nazistów tzw. Polenaktion, czyli deportacji
w 1938 r. polskich Żydów z terytorium Niemiec.
Dzięki zaopatrzeniu ich w polskie paszporty,
mogli oni skorzystać w hitlerowskich Nie-
mczech z ochrony przysługującej obywatelom
obcego państwa.

Przy każdej okazji pojawienia się antypolskich
Fake Newsów ambasada składa protest w re-
dakcji medium, które to opublikowało. Jakie są
reakcje na takie protesty? Czy nie byłoby bar-
dziej efektywne i medialnie spektakularne
wytaczanie procesów o kłamstwo historyczne?

To bardzo trudny temat, gdyż - jak Państwo
widzą - obraz Polski w niemieckich mediach jest
w przeważającej mierze negatywny. Ten kry-
tyczny, niekiedy nawet wręcz wrogi, ton narracji
nt. Polski utrzymuje się niestety w niemieckich
środkach masowego przekazu już od dłuższe-
go czasu.

Jednak rolą i zadaniem Ambasady nie jest wal-
ka z niemieckimi mediami, lecz przede wszyst-
kim kształtowanie pozytywnego wizerunku
naszego kraju w Niemczech i oraz dbanie o stan
dobrych relacji polsko-niemieckich.
A te, jak Państwo przyjrzą się empirycznym fak-
tom, nie są wcale złe. Mówił o tym również nie-
dawno w swoim exposé Minister Spraw Za-
granicznych RP, Jacek Czaputowicz, przedsta-
wiając w Sejmie informację nt. priorytetów

polityki zagranicznej w roku 2019. W przemó-
wieniu szefa polskiej dyplomacji padły m.in. ta-
kie słowa:
„Naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem
w Unii Europejskiej jest Republika Federalna
Niemiec. Niemcy są dominującym partnerem
wymiany handlowej dla Polski, przyjmującym ok.
28 procent polskiego eksportu. Silna i stabilna
gospodarka niemiecka jest więc nieodzownym
warunkiem sukcesu gospodarczego naszego kra-
ju i – szerzej – naszego regionu. Łączny bilans
obrotów handlowych państw Grupy Wyszeh-
radzkiej z Niemcami jest wyższy niż w przypadku
analogicznych statystyk dotyczących odpo-
wiednio Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Chin.
Jesteśmy więc dla Niemiec liczącym się rynkiem,
utrzymującym znaczną liczbę miejsc pracy w
gospodarce niemieckiej, a jednocześnie cennym
źródłem emigracji zarobkowej pracowników,
którzy mają istotny wkład w rozwój PKB za
Odrą.
Rok ubiegły upłynął pod znakiem ożywionego
dialogu z Niemcami. Odbyły się spotkania pre-
zydentów obu państw oraz konsultacje mię-
dzyrządowe z udziałem szefów rządów. Z moim
niemieckim kolegą spotykałem się pięciokrot-
nie. We wspólnym oświadczeniu z 2 listopada
2018 r. określiliśmy ramy współpracy między
naszymi krajami.
[…]
Innymi wyzwaniami w relacjach polsko-nie-
mieckich pozostają zagadnienia związane z
prawami Polonii i Polaków mieszkających w Nie-
mczech. Pozytywnym sygnałem jest, że w tym
roku dojdzie do spotkania Polsko-Niemieckie-
go Okrągłego Stołu, poświęconego m.in. sytuacji
społeczności polskiej w Niemczech”.
To są fakty, których powinniśmy się trzymać.
Natomiast na kłamstwa dotyczące Polski oczy-
wiście musimy reagować, i to nie tylko my w
Ambasadzie, ale jest to również zadanie wszyst-
kich Polaków mieszkających zarówno w Nie-
mczech, jak też w innych krajach świata.
Dobrym przykładem skutecznej walki z kłam-
stwami, walki z dystrybucją tzw. „fałszywych ko-
dów pamięci”, są nasze stanowcze reakcje na
doniesienia medialne nt. „polskich obozów
koncentracyjnych”. Tutaj prawie wszystkie na-
sze działania są skuteczne i natychmiast poja-
wiają się przeprosiny.
Myślę, że na zakończenie tej rozmowy, warto
jeszcze raz wrócić do słów min. Czaputowicza,
wypowiedzianych w Sejmie. „Dostrzegamy
także [dalszą] potrzebę dyskusji [z Niemcami]
na tematy historyczne, czemu będzie sprzyjać
osiemdziesiąta rocznica wybuchu drugiej woj-
ny światowej.

Rozmawiał: Krzysztof Maria Nowak
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Wśród wielu berlińskich przedsiębior-
ców znaczną część stanowią osoby ze
środowisk migracyjnych, a ich liczba sta-
le rośnie. Przyczyniają się one zatem w
znacznym stopniu do pomyślnego roz-
woju gospodarczego miasta i tworzenia
miejsc pracy. Wiedzą o tym i doceniają
to władze miasta. Rozpisany przez Se-
natora d/s Gospodarki konkurs jest
ukłonem wobec ich ekonomicznie is-
totnego wkładu w rozwój i dobrobyt
Berlina. Senacki Departament Gospo-
darki, Energetyki i Przedsiębiorstw szu-
kał firm stworzonych przez migrantów,
które osiągnęły sukces na tym trudnym
rynku. Wśród 9. Nominatów nie za-
brakło Polaków. Dyplomy odebrali Pa-
nie Magdalena Ziomek i Alicja Möltner
założycielki i dyrektorki międzynaro-
dowej spółdzielni SMartDe eG w ka-
tegorii nowopowstalych inicjatyw i Pan
Dipl.-Wirt.-Ing. Piotr Winiarski,
współtwórca i prezes tradeoffice24.com
GmbH, jednej z najstarszych w Berlinie
polskich firm konsultingowych i członek
zarządu Światowego Stowarzyszenia
Firm Polskich i Polonijnych (Poland
Business Center World) w kategorii firm
zatrudniających do 50 osób. Niewielu
Polaków w Berlinie ma tak ogromne
doświadczenie biznesowe jak Panstwo
Alina i Piotr Winiarski. Dlatego zadaliś-
my panu Piotrowi i jego żonie - która jest
niejako Spiritus Movens firmy - kilka py-
tań:

1. Kiedy i co było motorem do
założenia firmy consultingowej?
Jest rok 1999. Polska zostaje czlonkiem
NATO, ale nie jest jeszcze członkiem
Unii Europejskiej. Po wieloletnim doś-
wiadczeniu w pracy dla koncernów
międzynarodowych uznalismy, że należy
wesprzec rodzimy, polski kapitał w
ekspansji na rynki zagraniczne. Za-
leżało nam bardzo na tym, by firmy ka-
pitałupolskiegozaistnialynarynkacheu-
ropejskich jeszcze przed przystąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej, zys-
kując w ten sposób pewną przewagę
konkurencyjną.
2. Czy były z tym jakieś problemy na-
tury biurokratycznej?

Mówiąc o tym dzisiaj wydaje się to nie-
prawdpopodobne, ale odpowiedź brzmi
twierdząco. Firmę założyła Alina. Jako
obywatelka polska musiała zmierzyć się
z wieloma biurokratycznymi przeszko-
dami, z udawadnianiem sensowności i
skuteczności business-planu. Na szczęś-
cie od roku 2004, czyli od momentu we-
jścia Polski do Unii Europejskiej nasze
doświadczenia z urzędami przeszly do
historii.Warto jednak nadmienić, iż na-
sza firma od roku 1999 do przełomo-
wego roku 2004 utorowała drogę do
Europy wielu odważnym, polskim fir-
mom, które do dziś z duma promują Pol-
skę, polskie produkty i usługi w Euro-
pie.
3. Kim byli pierwsi klienci i jakie mieli
najczęściej problemy?
Naszymi klientami byli i są przedsię-
biorcy począwszy od jednoosobowych
działalności po spółki akcyjne. Każdy
klient jest dla nas tak samo ważny i
każdy sukces przedsiębiorczego Pola-
ka, ktoremu mogliśmy towarzyszyć w
jego ekspansji jest dla nas powodem do
ogromnej satysfakcji, jaką mamy z na-
szej pracy.
4. Jak dużo firm, które były Waszymi
klientami odniosło rzeczywisty sukces,
a ile upadło i dlaczego?
Ekspansja na rynek zagraniczny wiąże
się zawsze z ryzykiem biznesowym i
kosztami. Staramy sie to naszym klien-
tom uswiadomić. Warto ekspandować
wtedy, gdy firma ma dobrą i stabilną sy-
tuację na rynku lokalnym i gdy ekspansja
nie ma być antidotum na problemy fir-
my. Reasumując, inwestować i testować
nowe rynki najlepiej wtedy kiedy dobrze
się nam wiedzie. Najczęstszym błędem
jest przekładanie metod dobrze funk-
cjonujących na rynku polskim na rynek
niemiecki. To, co na rynku polskim fuk-
cjonuje, może - ale nie musi - sprawdzić
się na rynku niemieckim.
Sukces firm zawsze zależy od oferty,
jaką prezentuje. My możemy wskazać
kanały marketingowe, a rynek oceni ja-
kość i atrakcyjność usług lub towarów,
jakie firma z Polski oferuje.
5. tradeoffice 24.com GmbH od lat
uczestniczy w najważniejszych tar-

gach i wystawach , gdzie reprezentu-
je polskie firmy. Polska może się po-
chwalić wieloma sukcesami i wyna-
lazkami, ale ich promocja i sprzedaż na
świecie kuleje. Z czego to wynika? Ja-
kie błędy są popełniane przez polskie
firmy i rządowe agencje promocji?
Wlaśnie wrócilismy ze Światowych
Targów Hanowerskich. Wystawcami
tych targów jesteśmy od kilkunastu lat.
Organizujemy też zawsze stanowisko
dla firm polskich, naszych klientów,
którzy tak jak my doceniają to miejsce,
jako świetną platformę wejścia na na ry-
nek niemiecki i świata. Na tych wlaśnie
targach można się nauczyć, jak pro-
mowac swoje produkty i swój kraj na
świecie. Niemcy to potrafią, trzeba
brać z nich przyklad, ale nasze rządowe
agencje uczą się bardzo szybko i wi-
dzimy duże postępy w tym zakresie. W
tym roku PAIH zaprezentował rewela-
cyjne polskie firmy innowacyjne. Jak
zwykle marketing to słowo klucz. I
znowu, to co sprawdza się na rynku pol-
skim nie musi się sprawdzić na rynku
niemieckim. Więcej na pewno można
zrobić w kierunku koordynacji
współpracy MSZ z ministerstwami gos-
podarczymi i polonią gospodarczą oraz
PAIH.
6. Na targach, kongresach spotykacie
przedstawicieli elity politycznej i gos-
podarczej z całego świata. Jak Waszym
zdaniem odbierana jest Polska? Czy
możemy mówić, że ma swoją markę?
Zdecydowanie tak! Polska marka pre-
zentowana jest z dumą na światowych
targach i mamy naprawdę co pokazać.
Myśl technologiczna na najwyższym po-
ziomie, młode i dynamiczne start up-y,
wyśmienici managerowie i profesjo-
naliści. Polska elita gospodarcza nie
odbiega od światowej, ale brakuje nam
kapitalu, którego ze względu na sytua-
cję polityczną zgromadzić jako państwo
nie mogliśmy. Firmy i managerowie

musza to nadrabiać ciężką pracą, a na-
sze elity polityczne zdają sobie z tego
sprawę i coraz sprawniej wspierają pol-
skich przedsiębiorców. OEM był wczo-
raj - dzisiaj czujemy w rozmowach z fir-
mami, że jest trend w kierunku made in
Poland.
7. Jakie cele stawia sobie zainicjowane
i założone przez Panstwa światowe
Stowarzyszenie Firm Polskich i Polo-
nijnych? Kto jużnależy iktomożeprzy-
stąpić do Waszej organizacji?
Poland Business Center World to coś
więcej niż Izba czy stowarzyszenie.
To wspólnota, która łączy firmy polo-
nijne i Polaków za Granicą i firmy pol-
skie działające na rynkach wszystkich
kontynentów.
To idea i cel, którym jest rozwijanie
współpracy gospodarczej między kra-
jem zamieszkania a Polską, wspieranie
firm z Polski w nawiązywaniu kontak-
tów międzynarodowych i umacnianie
renomy polskiej przedsiębiorczości na
świecie.
Zależy nam na stworzeniu networkin-
gu realnego, a nie tylko wirtualnego oraz
lobbyingu na rzecz polskiej przedsię-
biorczości.
Dzięki Polonii i Polakom za Granicą ję-
zyk polski może być językiem globali-
zacji. Zapraszamy do kontaktu wszyst-
kich przedsiębiorców. Członkami sa
zarówno firmy jednoosobowe, jak i
notowane na giełdach.
8. Wiadomo, że na calym świecie liczą
się osobiste kontakty. Wielomilionowa
polonia jest naturalnym ambasadorem
polskości i poprzez swoje kontakty
mogłabybardzopomócwpromocjiPol-
ski i jej gospodarki. Czy stowarzyszenie
współpracuje z polskimi instytucjami
odpowiedzialnymi za promocję?
Tak, oczywiscie. Chociaż na tym polu
mogło by się wydarzyć więcej. Niektó-
re wydziały ekonomiczne naszych am-
basad nawiązaly z nami już kontakt. Ak-

Polacy na podium

Polscy laureaci: Pan Piotr Winiarski, Panie Magdalena Ziomek i Alicja Mölt-
ner, Pani Alina Winiarska

W piątek 5. marca w Czerwonym Ratuszu - siedzibie berlinskiego
rządu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów zwy-
cięzcom Konkursu „Przedsięwzięcia na rzecz różnorodności – Ber-
lin honoruje firmy z migranckimi korzeniami” (Vielfalt unternimmt
– Berlin wuerdigt migrantische Unternehmen).
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tywnie też uczestniczyliśmy w PAIH
Expo w Warszawie, gdzienowa, dopiero
utworzona agencja promocji informo-
wała firmy z Polski o możliwościach eks-
pansji. Jesteśmy też na przykład człon-
kami Rady Biznesu. Dzięki temu mamy
realny wplyw na wspótworzenie udo-
godnień dla polskich przedsiębiorców w
postaci propozycji aktów prawnych.
9. Stowarzyszenie jest współorgani-
zatorem zaplanowanego na czerwiec
2019. Kongresu Polonii świata 60mln.
Kto weźmie udział i jaki jest cel tej im-
prezy?
Ideą kongresu jest integracja polskich
środowisk biznesowych. 60 milionów to
liczba żyjących na świecie Polaków. Ok.
40 mln w Polsce i ok. 20 mln rozsianych
na całym świecie. Pragniemy tym kon-
gresem, który odbywał się już między
innymi w Miami i w Rzeszowie, a teraz
odbędzie się w Berlinie pokazać ogrom-
ny potencjał Polonii gospodarczej na
świecie. Cieszymy się na networking z
naszymi rodakami z całej Europy i nie
tylko.
10. Kongresy Polonii Świata odby-
wały się już, ale nie zauważyłem, żeby
ta inicjatywa była specjalnie znana
wśród Polonusów. W jaki sposób sto-
warzyszenie chce dotrzeć do możliwie
jak najszerszej rzeszy Polaków i wy-
korzystać ich potencjał do szerokiej
promocji Polski?
Chcemy zaprosic na spotkanie Polonię
gospodarczą, a co za tym idzie Polonię
dynamiczną, ale i wymagajacą. Pro-
gram ma zapewnić uczestnikom nie tyl-
ko miłe towarzyskie spotkanie ale i kon-
kretne korzyści.Przewidziana jest giel-
da kooperacji. Będzie można nawiązać
wartościowe, biznesowe kontakty, nau-
czyć się czegoś nowego i przy tym spę-
dzić mile czas.
11. Gdzie mogą się zgłosić osoby za-
interesowane współpracą?
Zapraszamy do kontaktu z Poland Bu-
siness Center World droga mailowa na
adres:info@PolandBusinessCenter.world
z dopiskiem 60 mln.
12. Czy Światowe Stowarzyszenie
Firm Polskich i Polonijnych zamierza
wspierać patronacko i finansowo ini-
cjatywy artystyczne, kulturalne i wy-
dawnicze, które za cel postawiły sobie
obronę dobrego imienia Polski i polskiej
historii?
Obrona dobreg imienia Polski i praw-
dziwej polskiej historii jest obowiązkiem
każdego Polaka, a Polaka mieszkające-
go poza granicami kraju w sposób
szczególny. Chcemy się oczywiście
koncentrować na sprawach gospodar-
czych, ale cenne inicjatywy, które w

swoim projekcie chcą coś więcej za-
oferowac niż tylko „bigos i kiełbasę”
mogą zawsze liczyć na nasze wsparcie.
CDN
Jak Niemcy i Francja chcą zablokować
rozwój polskich firm poprzez zmianę dy-
rektywy o delegowaniu pracowników
w Unii Europejskiej.Jesteśmy przeciw-
ko protekcjonizmowi. W kolejnym nu-
merze o VI Kongresie Mobilności opo-
wiedzą współorganizatorzy i uczestni-
cy Alina i Piotr Winiarski.

https://www.berlin.de/sen/wirts-
chaft/wirtschaft/vielfalt-in-der-
wirtschaft/wettbewerb-vielfalt-
unternimmt/die-nominierten/ Dr. Beatrice Kramm, PräsidenUn der IHK Berlin i Państwo Alina i Piotr Wi-

niarscy
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Coś w życiu nie wyszło?
Straciliście pracę? Szukacie nowej?
Jesteście gotowi zmienić zawód?
Macie niskie dochody i dostajecie
z JobCenter zasiłek ALG I lub Hartz IV?

SSttaarree  pprrzzyyssłłoowwiiee  mmóówwii::
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Job Center jest zainteresowany tym, żeby pomóc 
Wam znaleźć pracę lub się przekwalifikować.

Jako certyfikowana placówka szkolenia zawodowego 

Nauczymy czytać  ze zrozumieniem ogłoszenia z ofertami pracy
Razem przygotujemy podania o pracę
SSkkuutteecczznniiee  ppoommoożżeemmyy  
- znaleźć nową pracę.
- zrobić kurs zawodowy w nowej branży
WWiięęcceejj  iinnffoorrmmaaccjjii  ii  kkoonnttaakktt::
Biuro Berlin
Sonnenallee 262 12057 Berlin Wejście 
od strony Grenzallee
Berliner Str. 25A, 1357 Berlin (Tegel)
Tel. : 030 235 365 82
Biuro Bernau
Breitscheistr. 46, 16321 Bernau
Tel.: 030 814 5 110
Web: www.pcs-weiterbildung.de
E-Mail: info@pcs-berlin.gmbh
MMaacciiee  PPaańńssttwwoo  ppyyttaanniiaa??  CChhcceecciiee  iinnffoorrmmaaccjjii  ppoo  ppoollsskkuu??
Tel. 0152 10 28 28 46 w godz. 12-16 
Zapraszamy!
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SCHMERZTHERAPIE

Terapia bólu
w BERLINIE  LICHTERFELDE- WEST

PRAXIS VITALPLUS  Drakestr. 48
(5 Min. od S-Bahn Lichterfelde-West)

www.praxis-vitalplus.de
E-Mail: info@praxis-vitalplus.de

Tel.: (030) 23 53 47 89

Nowoczesna terapia bólu 
wszystkich ważnych zespołów bólowych

(pleców, szyi, głowy, stawów, zawrotów głowy,bólów brzucha i klatki
piersiowej, choroby zwyrodnieniowe stawów, 

zapalenie stawów,reumatyzm, itp.)

Skuteczne, spersonalizowane strategie leczenia dla każdego 
pacjenta w celu jak najszybszego i trwałego zaradzenia cierpieniom.

Szeroka gama zabiegów z wykorzystaniem 
wielu konwencjonalnych i uzupełniających metod.

(Osteopatia, osteopatia kraniosakralna, chiropraktyka, terapia neuralna,
terapia metoda Dorna,specjalna terapia spinelinerem ... i sprawdzone 

metody naturopatii, takie jak akupunktura, pijawki, bańki i inne)

Terminy tylko po uzgodnieniu telefonicznym
Praktyka prywatna.

Heilpraktiker Andrzej Jarzebowski 
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Nie ma co prawda dokładnych danych ilu mieszkań-
ców Republiki Federalnej Niemiec ma swoje korzenie
w Polsce, ale wszystkie dostępne szacunki mówią o ok.
2. milionach osób. Wiele z nich ma już obywatelstwo
niemieckie, ale język polski pozostał ich językiem, w
którym najlepiej się czują. 

Tak duża etniczna społeczność jest naturalnie interesująca
dla wszelkiej maści pośredników, maklerów sprzedaw-
ców. Każdy, kto w Niemczech pracuje MUSI mieć ubez-
pieczenie chorobowe. Osoby żyjące tu dłużej są prze-
ważnie ubezpieczone w ustawowych ubezpieczalniach.
Natomiast wiele osób, które dopiero od niedawna pra-
cują w Niemczech, ale „jedną nogą” żyją w Polsce, pró-
buje oszczędzać i podpisuje umowy z pośrednikami ubez-
pieczeniowymi, którzy są zainteresowani swoją prowizją.
Dopóki nic się nie stanie, wszyscy są zadowoleni. Płacz
się zaczyna, gdy dojdzie do jakiejś katastrofy zdrowot-
nej i okazuje się, że nasze ubezpieczenie nie przejmie kosz-
tów. Taki problem mają nie tylko Polacy. Dotyczy to także
migrantów z innych krajów Europy środkowej. Ustawowe
i prywatne kasy chorych odkrywają powoli, że imigran-
ci to potencjalni klienci. W jednej z najstarszych i naj-
większych, niemieckich kas Chorych, AOK stworzono w
ramach serwisu międzynarodowego dział polski (AOK
International Service). O szersze przedstawienie tego pro-
jektu poprosiliśmy Pana Łukasza Chorostowskiego,
managera w Kasie Chorych Nordost. Aok.
- Jak doszło do tego, że aok stworzyła dział polski i ja-
kie jest jego zadanie?
Ze względu na położenie geograficzne AOK Nordost
działa na  graniczącym z Polską obszarze dawnego NRD
i w Berlinie, w którym polonia jest największą grupą et-
niczną, a wielu jej członków od lat jest ubezpieczonych
w AOK. Już przed wejściem  Polski do UE, Pan Marek
Rydzewski, jeden z kluczowych managerów AOK Nor-
dost, przedstawił zarządowi, jak wielką szansą dla nas jest
otwarcie granic i możliwość legalnego podjęcia pracy przez
obywateli polskich w Niemczech.Celem otwarcia tego
działu jest lepsza obsługa i pomoc naszym polskim klien-
tom.
- Jesteście jedyną kasą, która ma własną, polskojęzyczną
infolinię telefoniczną? Jaki jest rezonans wśród polskiej
społeczności? Jakie są najczęściej zadawane pytania? 
Niestety muszę stwierdzić, że polscy klienci, pomimo iż
bardzo liczni i jako migranci zarobkowi bardzo ważni dla
niemieckiej gospodarki, są – w porównaniu z innymi na-
cjami - przez wiele instytucji i firmy prywatne (w tym ubez-
pieczalne) traktowani „po macoszemu“. Bardzo dużo ro-
daków niestety słabo zna niemiecki i zawiera umowy
ubezpieczeniowe, nie sprawdzając, co naprawdę one

gwarantują. Powoli widać, że inne kasy
chorych wprowadzają swoje infolinie,
ale są to z reguly zlecenia dla  ze-
wnętrznych Call Center, tzn., że taki pra-
cownik nie posiada tych samych kom-
petencji fachowych jak i ma oczywiscie
bardzo ograniczony dostęp do bazy da-
nych ubezpieczalni, co ogranicza możli-
wość udzielenia pomocy. Jako Polak cie-
szę się z każdej dodatkowej instytucji i
firmy która odkrywa potencjał i po-
trzeby naszych rodaków, a jako pra-
cownik AOK nie mam nic przeciwko
konkurencji.  Wręcz przeciwnie, bo mo-
tywuje to nas jeszcze bardziej, aby
rozbudowywać pozycję lidera w zakresie obsługi pol-
skojęzycznego klienta. Kompetentne i uprzejme Panie
w naszej infolinii nie tylko są bardzo doświadczone w do-
radztwie, ale potrafią znaleźć rozwiązanie każdego pro-
blemu. Niestety 30-40% dzwoniących nie jest u nas ubez-
pieczona, a bez dostępu do ich danych w systemie nie
możemy takim osobom pomóc. Jedynie klienci AOK Nor-
dost - z podkreśleniem na Nordost - mogą korzystać w
pełni z naszej pomocy. Jesli nie jesteś u nas klientem, a
chcesz nim zostać, to nasze Panie na Infolini wytłumaczą,
czy i jak jest to możliwe. Zapotrzebowanie na informa-
cje i pomoc w języku polskim są coraz większe i otrzy-
mujemy bardzo pozytywny Feedback od klientów.
Niestety, na chwilę obecną nasza osiągalność jeszcze nie
dorównuje jakości doradztwa, ale reagujemy na to i AOK
Nordost inwestuje w tym roku w 2 kolejne etaty do pol-
skiej Infolini. Dzwoniący pytają najczęściej  o podstawowe
sprawy,  jak kwestie wypłacania świadczenia chorobo-
wego, ubezpieczenie rodziny, zamówienie karty ubez-
pieczeniowej, praw pacjenta. Do tego dochodzi jeszcze
temat trangraniczności, na którym bardzo dobrze się zna-
my. Wiekszość z tych kwesti wyjaśniamy również na na-
szej stronie internetowej www.AOK.PL.
-  Ma Pan od lat do czynienia z polskimi klientami. Z ja-
kimi problemami ubezpieczeniowymi borykają się ro-
dacy?
Zacznijmy od podstaw. Największym problemem jest
BRAK ważnego statusu ubezpieczenia zdrowotnego na
terenie Niemiec. Od wielu lat jestem w kontakcie ze szpi-
talami i klinikami i znam niestety setki przypadków, gdy
nasi rodacy znaleźli się w ogromnych tarapatach finan-
sowych przez brak ubezpieczenia lub dali się naciągnąć
na pseudoubezpieczenia, które nie spełniają niemieckich
wymagań. Wtedy za problemami zdrowotnymi ciągną
się finansowe tragedie rodzinne. Rachunki  za szpital, ope-
racje w wys. np. 30.000€ i o wiele wyższe, obciążają też
i małżonków, a z opoźnieniem i odsetkami trafiają rów-
nież do Polski. 
- Wiele Polek i Polaków zarejestrowało samodzielną
działalność gospodarczą (Gewerbe)  i chcąc oszczędzić
kilka Euro ubezpieczyło się w Polsce. Co Pan sądzi o tym?
I tu własnie zaczyna się problem. Jeśli osoba jest za-
meldowana w Niemczech, to jest tu rezydentem i pod-
lega niemieckiemu  ustawodastwu. Sa pewne wyjątki, gdy
jest to możliwe, ale to absolutny margines, więc skon-
centrujmy się na „standardowej“ sytuacji. Otwierając Ge-
werbe w Niemczech jest się zwolnionym od płacenia
składek na Ubezpieczenie emerytalne (Rentenversi-
cherung)  i  od utraty pracy (Arbeitslosenversicherung),

aczkolwiek można je opłacać dobrowolnie, ALE! Ubez-
pieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne (Krankenversi-
cherung i Pflegeversicherung) pozostają obowiązko-
we...ba, są nawet obowiązkowe bez Gewerby. To zna-
czy, jeśli ktoś twierdzi, że ma tanie, prywatne ubezpie-
czenie zdrowotne, a do taryfy nie dopłaca składki na Pfle-
geversicherung, to na pewno nie jest to ubezpieczenie
zdrowotne, spełniające wymagania niemieckiego usta-
wodawstwa i Urzędu Celnego.  Ale to jest temat na na
dłuższą rozmowę, bo jest to ogromny problem społecz-
ny. Wiele osób jest “naciąganych” na tego typu ubez-
pieczenia i mogą wpaść w poważne problemy finanso-
we, ale są też przypadki świadomych kombinacji. Ale cóż,
wszystko do czasu, nie możemy “uratować” wszystkich.
- Dlaczego w porównaniu z innymi kasami aok jest bar-
dzo dobrą alternatywą dla nich?
Osoby, które zarejestrowały Gewerbe i decydują się na
AOK, mają w ramach swojej składki możiwość bezpłat-
nego ubezpieczenia rodziny (obojętnie czy mieszka
ona tutaj, czy w Polsce), co w porównaniu z ubezpie-
czeniem prywatnym każdego członka rodziny osobno
jest oczywiście korzystne finansowo. Poza tym nie sta-
wiamy pytań zdrowotnych i nasza składka jest stabilna,
podczas gdy prywatnie może nawet się podwoić w ciągu
4 lat. Znam wiele przypadków, gdy jakiś młody kawaler
cieszył się z bardzo korzystnej składki prywatnej, ale gdy
poznał swoją wybrankę, założył rodzinę, jego składka
znacznie wzrosła, a dzieci i żonę (jeśli nie pracowala) mu-
siał dodatkowo ubezpieczyć prywatnie, a przejście lub
powrót do ustawowej kasy chorych nie jest wtedy taki
prosty lub jest  niemożliwy.
- Wielką zmorą dla osób chorych jest często bardzo
długie oczekiwanie na wizytę u specjalisty. Czy aok może
pomóc w przyśpieszeniu takiej wizyty?
Długie oczekiwanie to relatywna kwestia. W porównaniu
do terminów w Polsce klienci AOK rzadko czekają dłużej
niż 2-3 miesiące na wizytę lub zabieg chirurgiczny. Dla
naszych rodaków bardzo ciekawą opcją mogą być  też
terminy w Centrum Medycznym BRAND MED w
Słubicach. Z tej kooperacji jesteśmy szczególnie dumni,
ale myślę, że to też temat na osobny wywiad. Dla naszych
Berlinczyków mamy również możliwość  szybszego do-
stępu u specjalistów w Centrum Zdrowia AOK na
Weddingu. 

Wszystko jest opisane na naszej stronie www.AOK PL
i stronie BRANDMED. Jako AOK będziemy wdzięcz-
ni za wszelkie pytania i konstruktywną krytykę, która
pozwoli nam polepszyć jakość naszych usług. 

Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech 

Co warto wiedzieć?
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Witamy w Niemczech! Chcesz zamieszkać albo już pracujesz w Berlinie, Brandenburgii lub-
Meklemburgii-Pomorzu Przednim, musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli cenisz sobie bez-
pieczeństwo, AOK Nordost jako największa kasa chorych w regionie jest idealnym partnerem
dla Ciebie. Oferujemy ubezpieczenie nie tylko dla Ciebie, ale również dla twojej rodziny, nie-
zależnie od tego, czy mieszka ona w Niemczech, czy w Polsce. Gwarantujemy optymalną opie-
kę w przypadku choroby oraz dbamy o bogatą ofertę w zakresie profilaktyki – wszystko dla Two-
jego zdrowia za bardzo korzystną składkę. Skorzystaj z naszego specjalnego serwisu dla pol-
skojęzycznych klientów. Zapraszamy!

Zapewniamy Dostęp do świadczeń medycznych w Polsce 
/ Ubezpieczenie członków rodziny

Wszystkim ubezpieczonym, którzy mieszkają i pracują w Niemczech, a ich rodziny mieszkają w Polsce umożliwiamy
dostęp do lekarza. W Polsce w systemie publicznym na równi z ubezpieczonymi w Narodowym Fundusz Zdrowia.
Po przedstawieniu rachunków za wizyty prywatne AOK je zrefunduje. W Niemczech osoby mieszkające w Polsce, ale
objęte ubezpieczeniem rodzinnym AOK korzystają z pomocy medycznej na tych samych zasadach jak wszyscy ubez-
pieczeni w AOK.

OBSŁUGA W JĘZYKU 
POLSKIM

wwwwww..aaookk..ppll  
E-Mail:

international@nordost.aok.de

Oferujemy możliwość 
kontaktu
telefonicznego w języku
polskim pod numerem:
+49 (0) 331 2772 26575 
(z Polski)
lub 0800 265 080 26575 
(bezpłatnie)
(z Niemiec)
Pon. – P. ) 9.00 – 16.00

Ponadto oferujemy możliwość
bezpłatnego, całodobowego 
kontaktu 

AOK 0800 2650800
(bezpłatnie)
(AOK-Service-Telefon).

Jeżeli chcesz osobiście załatwić
sprawy w AOK w języku polskim,
to zapraszamy do naszch oddziałów:
Frankfurt nad Odrą, Rudolf-
Breitscheid-Str. 13 
Warschauer Str. 5, 1243
Berlin (U-Bahn Frankfurter Tor).

Chcesz przystąpić
do AOK lub zmienić
kasę chorych?

Szczegółowe informacje:
+49 (0) 331 2772 26575 
(z Polski)

lub 0800 265 080 26575 
(bezpłatnie) (z Niemiec)
www.aok.pl
i w następnym numerze Polonii

WWiizzyyttaa  uu  lleekkaarrzzaa
ttoo  zzaawwsszzee  ssttrreessss,,
aa  jjeesszzcczzee  wwiięękksszzyy,,  
ggddyy  ttrrzzeebbaa
mmóówwiićć  ppoo  nniieemmiieecckkuu..

Oszczędź go Sobie
dzięki AOK

Centrum Medyczne Brandmed
Dostęp do lekarzy w Słubicach z kartą AOK Nordost

Centrum zdrowia AOK Nordost 
w Berlinie – Centrum für 

Gesundheit
Skorzystaj z ekskluzywnej oferty dla klientów AOK Nor-
dost i umów się do lekarza specjalisty albo na badania
rezonansem magnetycznym bez zbędnych kolejek.

Nowa aplikacja FitMit AOK: 
trenujesz i zarabiasz!

AOK Nordost oferuje nowy program premiowy dla ak-
tywnych. Dbasz o formę, zależy Ci na zdrowiu? Zare-
jestruj się w aplikacji FitMit AOK, a otrzymasz nagrody
i premie!

Możesz dostarczyć zwolnienie 
lekarskie online

Szybko i prosto! Zwolnienie lekarskie wystawione przez
lekarza w Niemczech możesz dostarczyć do AOK Nor-
dost za pomocą smartfona.

Elektroniczna Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego - Elektronische 

Gesundheitskarte (eGK)
AOK Nordost wprowadziło do użycia Elektroniczne Kar-
ty Ubezpieczenia Zdrowotnego - eGK.

Zdrowe życie się opłaca
W programie bonusowym AOK-Bonus-Wahltarif pre-
miowany jest zdrowy styl życia. Kto dba o swoją formę
i nie musi korzystać ze świadczeń medycznych istotnych
dla udziału własnego, może otrzymać wypłatę bonusu
nawet do 600 Euro.

Choroba i zwolnienie lekarskie 
z Polski

Podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego w przy-
padku choroby jest przedłożenie pracodawcy oraz ka-
sie chorych zwolnienia lekarskiego.

Polecam znajomemu AOK 
- to się opłaca!

Poleć znajomemu AOK - wygraj podróż Twoich marzeń
i odbierz upominek.

AOK – KASA CHORYCH DLA KAŻDEGO
Prześlij pytania i nr telefonu.

E-Mail: international@nordost.aok.de
Błyskawicznie oddzwonimy lub odpiszemy
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W 30 dni dookoła
świata – krótka relacja
z naszych ostatnich
działań

Ostatni miesiąc był prawdziwym
wyzwaniem. Począwszy od końca
lutego odbyliśmy istne tournee,
zaznaczając na mapie kolejne
krzyżyki odwiedzonych miejsc.

W ostatni weekend lutego gości-
liśmy Farhada – naszego przyja-
ciela, który przy okazji swojego
pierwszego pobytu w Polsce zbie-
rał z nami pieniądze w kościele
pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy.
Poprosił o wsparcie i pamięć o
ofiarach terrorystów. 

Było to historyczne wydarzenie,
ponieważ chyba po raz pierwszy w
polskim kościele przemawiał przed-
stawiciel jazydzkiej społeczności.
Jego historia poruszyła wiele osób.
W sierpniu 2014 roku, kiedy ISIS na-
padło na Sindżar uciekł z niego
wraz z siostrami i kuzynką. Podczas
ucieczki ledwo uniknął śmierci. W jej
trakcie zgłosił się na ochotnika,
aby zawrócić do domu po leki, po-
nieważ syn jego kuzynki dostał ata-
ków duszności. Tam pojmali go ter-
roryści i tylko cudem, po raz drugi
udało mu się ujść z życiem. Został
postrzelony, a skutki odniesionej

rany odczuwa do dziś. 
Później odwiedziliśmy jeszcze Mis-
jonarzy Świętej Rodziny w Złotowie
oraz Salezjan w Krakowie, gdzie
również zbieraliśmy środki na po-
moc w Iraku… oraz Egipt. W tym sa-
mym czasie, kiedy prowadziliśmy
zbiórki w kościołach Bartek pojechał
tam, aby przyjrzeć się sytuacji
chrześcijan, którzy również stali się
celem ataków fundamentalistów. W
2015 roku 21 mężczyzn zostało za-
mordowanych u wybrzeży Libii
przez terrorystów z ISIS*. 
Nagranie z egzekucji 21 mężczyzn
zostało opublikowane przez ISIS
na Twitterze. 
Byli to robotnicy, którzy wyjechali,
żeby zarobić na utrzymanie swoich
rodzin. Wdowy i ich dzieci zostały
zdane tylko na siebie. Bartek od-

wiedził również m.in. kościół w
Kairze, gdzie w 2016 roku zginęło
w zamachu 29 osób oraz Aleksan-
drię, w której zamordowanych zos-
tało 15 osób. Egipt nie jest już tu-
rystycznym rajem. Podczas całej
wyprawy, wszędzie tam, gdzie się
pojawił natychmiast towarzyszyła
mu eskorta miejscowej policji, któ-
ra ze wszystkich sił stara się ochra-
niać nielicznych turystów i odwie-
dzających. 
Jeszcze podczas pobytu Bartka w
Egipcie oraz zaraz po jego powro-
cie wsparliśmy trzy rodziny, które
straciły bliskich w zamachach. Po-
mogliśmy m.in. kobiecie, która stra-
ciła męża i groziła jej utrata domu
(jeśli można tak nazwać skromne
dwa pokoje, z których w jednym ko-
bieta trzyma krowę – swój jedyny

majątek).
Chcemy pomóc rodzinom ofiar za-
machów dokonywanych przez ISIS
w Egipcie, ponieważ ich sytuacja
życiowa jest dramatyczna. Często
pozostają bez jakiejkolwiek pomo-
cy. 
Zbiórka w Brukseli cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród
Polonii. 
Kilka dni po powrocie Bartek poje-
chał do Brukseli, zbierać fundusze
na pomoc ofiarom terroryzmu.
Równolegle w Iraku rozpoczęliś-
my odbudowę kolejnych miejsc
pracy. Lista jest długa, ale z uporem
staramy się ją realizować. Powstał
jeszcze jeden zakład krawiecki,
sklep papierniczy oraz sklep
spożywczy. Trzy kolejne działal-
ności właśnie wchodzą w finalny
etap ukończenia. 
Każda rodzina to osobna historia.
Przytoczę tu tylko jedną (opisy-
wałem ją niedawno na facebooku).
Jest to historia Faroqa, który od
prawie 5 lat mieszka wraz żoną i
trójką dzieci w obozie Kabarto w
Irackim Kurdystanie. Miało to być
miejsce tymczasowego schronienia,
jak wszystkie pozostałe obozy roz-
siane po całym Kurdystanie. Tym-
czasem po latach jest to ich za-
stępczy dom, bo ten prawdziwy
leży w gruzach. Cd. str. 19

W poprzednim numerze Polonii opublikowaliśmy reportaż o małej i dotychczas
mało znanej fundacji „Orla Straż”, która za cel postawiła sobie pomoc uchodźcom

i prześladowanym chrześcijanom w Iraku i Egipcie. Poniżej krótka relacja, 
pokazująca jak skutecznie i za niewielkie jak na europejskie warunki pieniądze

można tak wielu ludziom przywrócić chęć do życia i pomóc je odbudować. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
��RETROHAUS Klingenthal oferuje pobyt świąteczny i noworoczny w apartamentach
typu studio z łazienką i wyposażoną kuchnią. Zapewniamy miłą atmosferę. Zapraszamy.
Retrohaus, Kirchstrasse 102, 08248 Klingenthal INFO: kom. 0151/43329454, tel.
(037467)789574, REZERWACJA e-mail: retrohaus@klingenthal.gmx.de 

��Kulturalny mężczyzna wynajmie mieszkanie 1 lub 2 -pokojowe w Berlinie. tel.
01723444223 

��Pierwszy światowy klub dla miłośników rejsów. Dołącz teraz za darmo i niezależnie z
korzyścią. Skontaktuj sie, otrzymasz dalsze informacje. Możliwość zarobkowania. Tel.
+4915751110903 E-Mail rejsy@email.de

��Poszukiwani Pracownicy Montaż Mebli Kuchennych Komunikatywny niemiecki su-
mienność amodzielnosc dyspozycyjność Firma gwarantuje Transport Mebli Narzędzie
Kontakt 0176 83 44 33 62 - Niemcy +48 794 015 585- Polska

��Mężczyzna 45 l. wyk. średnie, uczciwy, pracowity, nie pijący, podejmie stałą pracę fi-
zyczną, na umowę o pracę w Berlinie z polskim opiekunem. Posiadam prawo jazdy kat
B. oraz wszystkie niemieckie dokumenty. Język niemiecki w trakcie początkowej nauki.
Piotr. tel:  0152-188-070-36.

��Sprzedam nieruchomość
Budynek do remontu 200m2,nad rzeką, dużo starodrzewu,działka 1642m2,mikroklimat,
69-110 Rzepin Zapłocie 20 Cena 24 000 EU. Kontakt tel: +48 508 131 618e-mail:ma-
ria.gaweda20@wp.pl skype:12maria34

��Matrymonialne:
69 wysportowana, rower, Ty Polak z Niemiec do 72. Najchętniej Frankfurt Nad Odrą,Ber-
lin. Kontakt e-mail: maria.gaweda20@wp.pl tel: +48 508 132 618 Skype: 12maria34

��Matrymonialne: 
58 Domatorka, zdrowo gotuje,Polak z Niemiec do 65, Najchętniej Frankfurt Nad Odrą
oraz Berlin, Kontakt: Tel: +48 791 820 585 e-mail: maria.gaweda20@wp.pl Skype:
12maria34

��Berlinczyk 60 /180,otwarty na swiat, wysportowany, rozmowny z humorem optymis-
ta, ceniacy rodzine, pozna sympatyczna, kobieca Pania do lat 55 zainteresowana stalym
zwiazkiem i wspolna przyszloscia. Oferty listowne prosze kierowac: E-mail: Die-Schmet-
terlinge@berlin.de. Kontakt: 030/ 21 91 33 90

��Makijaż permanentny,brwi,oczy ,usta, microblading, mezoterapia microiglowa,oczysz-
czanie kwasami. Tel. 0163 801 23 78.

��Spotkania AA. Mitting w jezyku polskim w środy o godz 19 tej, Girkezeile 39 Berlin
10585 U-BAHN 7

��Poszukujący pracy oraz wczasy, podróże turystyczne w grupach i indywidualnie. Za-
poznanie z treścią i przebiegiem tradycyjnie: miejsce i czas na zapytanie. Mobil:
01575111090

��Opiekunka seniora, pomoc domowa, pomoc przy dzieciach, doświadczenie, gotuje,
nawet diety, ciasta, prasuje, oraz potrafię zająć maluchy, od wspólne pieczenie ciaste-
czek do zabawy z komputerem ,Führerschein  015259682555, 12105 Berlin

��Praca dla pani po 40-tce, sprzątanie klatek schodowych, łazienek i pokoi w hotelu - na
Gewerbe. Tel. 01735130575, 01735152021 

��Doradztwo, ksiegowość, sprawy urzędowe. Marek Mosiej - tel. 030 / 757 048 17, Mo-
bil: 0176 483 02 400

��Energiekostenfreie Analyse (Strom /Gas) Reuterstr. 68, 12043 Berlin. Bezpłatne analizy
i doradztwo w obniżeniu kosztów za Energię. W celach szkoleniowych i szybkiej realizacji,
zainteresowanych prosimy o nadeslanie kopi ostatnich rachunków. Tel. +4915736240820
E-mail: energiekostenberater4@gmail.com 

��Sprzedam dom drewniany oraz pensjonat na działce 22 ary. Dom 130m2; pensjonat 110m2.
W obiekcie łaźnia parowa, sala konferencyjna, biuro, pomieszczenie gospodarcze, gorąca
beczka, garaż i wiata (2 samochody). Dogodny dojazd do Kazimierza Dolnego, Puław, Nałęczo-
wa i Lublina. Kontakt: +48 790 777 502, elwidu@wp.pl, +49 3375 521812

Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie T.z.

ZZaapprraasszzaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżż  nnaa  nnaauukkęę  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  zz  ppooddssttaawwaammii  hhiissttoorriiii
ii  ggeeooggrraaffiiii..  ZZaajjęęcciiaa  pprroowwaaddzziimmyy  rraazz  ww  ttyyggooddnniiuu  ww  ppoonniiżżeejj  wwyymmiieenniioonnyycchh  ppuunn--
kkttaacchh..
DDeerr  PPoollnniisscchhee  SScchhuullvveerreeiinn  „„OOśśwwiiaattaa””  iinn  BBeerrlliinn  ee..VV..  llääddtt  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee
zzuumm  PPoollnniisscchhuunntteerrrriicchhtt  mmiitt  EEiinnffüühhrruunngg  iinn  ddiiee  ppoollnniisscchhee  GGeesscchhiicchhttee  uunndd  LLaann--
ddeesskkuunnddee  eeiinn..  DDeerr  UUnntteerrrriicchhtt  ffiinnddeett  eeiinnmmaall  iinn  ddeerr  WWoocchhee  ssttaatttt  aann  ddeenn  uunntteenn
aannggeeggeebbeenneenn  VVeerraannssttaallttuunnggssoorrtteenn  ssttaatttt::

Tempelho,f Georg-Buchner-Gymnasium, Lichtenrader Damm 22, 12305 Berlin
Wtorek - Dienstag   16.30-19.00

Reinickendorf, Bettina-von-Arnim – Oberschule, Senftenberger Ring 49, 13435
Berlin
Środa - Mittwoch 16.30-19.00

Rudow, Grundschule am Regenweiher Johannistaler Chausee 328, 12351 Ber-
lin
Wtorek – Dienstag 16.30 – 19.00

Wedding, St. Petrus – Kirchengemeinde, Ballermanstr. 92, 13357 Berlin
Czwartek – Donnerstag 16.30 – 19

Wilmersdorf,  Marie Curie Oberschule, Weimarische Str. 21, 10715 Berlin
Środa – Mittwoch 16.30-19.00

Steglitz, Kopernikus-Oberschule, Dessauer Str. 49-56, 12249 Berlin
Środa – Mittwoch 16.30-19.00

Spandau, Lily-Braun-Oberschule, Münsinger Str. 2, 13975 Berlin
Środa – Mittwoch 16.30-19.00

Friedrichshain, Andreas-Gymnasium, Koppestr. 76, 10248 Berlin
Środa – Mittwoch 16.30-19.00

Prenzlauer Berg, We TeK Berlin GmbH, Hosemannstr.14, 10409 Berlin
Pon. – Montag 16.10-18.45

Potsdam, Rosa-Luxemburg-Grundschule, Burgststr. 23a, 14467 Potsdam

WWeeiitteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  //  DDaallsszzee  iinnffoorrmmaaccjjee
Polnische Schulverein "Oświata" Lichtenrader 
Str. 42, 12049 Berlin
Tel: 030 627 087 45 / 030 627 207 21
Fax. 030 627 207 23
www.oswiataberlin.de
e-mail: oswiataberlin@web.de
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10 euro/h

sonderzuschlag

� prawo cywilne (np. windykacja roszczen)
� prawo pracy (pensja, zwolnienie)
� obsluga firm,
� kierowcy Bußgeldbescheid (obrona prawna),
� prawo pacjentow/medyczne (odszkodowanie za bledy lekarskie,

zabiegi, medycyna estetyczna, stomatologa),
� prawo autorskie (m. in. Abmahnung), 

ochrony konkurencji, znakow towarowych,
� prawo internetowe (Abmahnung, Impressum, regulaminy na eBay, 

Amazon, itd.),
� prawo socjalne (Arbeitsagentur, Jobcenter, Krankenkassen).

Stefan Nowak
Adwokat d/s prawa 

rodzinnego - rozwody, 
alimenty władza rodzicielska

Stefan.nowak@t-online.de

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
fon: +4930 /611 33 14 mobil: 0177
888 76 03- fax: +4930 / 611 19 05
Postbank Berlin (BLZ.:100 100 10)

Kontonr.: 14 73 30 103

MMaagg..  iiuurr..  AAggnniieesszzkkaa  WWiiśśnniieewwsskkaa  LLLL..MM..  RReecchhttssaannwwäällttiinn
SScchhllüütteerrssttrr..  3377,,  1100662299  BBeerrlliinn

Tel. +49 (0)30 217 990 380, Fax. +49 (0)30 217 990 381
kontakt@aw-legal.de   www.aw-legal.de

Kolorowych Pisanek
Na stole pyszności Mokrego Dyngusa

I Wspaniałych Gości
Niech ten czas będzie uroczy

życzę miłej Wielkiej Nocy

Agnieszka Wisniewska

Z okazji świąt Wielkanocnych życzę moim
klientom i czytelnikom Polonii Berlin 

i ich rodzinom Wszystkiego Najlepszego,
Zdrowia, Szczęścia, Pomyślności i Miłości

Stefan Nowak
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NASZA KRZYŻÓWKA 

SUDOKU

9

8 5 2 1

5 3 2 1 7 9

9 5

1 3 4 6 7

8 7

6 4 2 1 9 3

9 3 6 5

7

Sudoku 245 (Easy)

9 5

6 1 4 5

1 2 8

9 7 8 4

6 1 3 5 8

7 2 9 5

1 6 8

7 4 2 9

4 2

Sudoku 246 (Medium)

9

2 6 4 1 8

8 3 6 4

4 3 2 7

1 6

6 8 7 3

1 3 7 5

5 3 1 2 8

4

Sudoku 247 (Easy)

1

4 5 2 1

5 3 7 4

7 8 3

2 1 3 6 7 8

9 5 1

7 4 9 3

9 3 6 4

1

Sudoku 248 (Hard)

Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl

Dowcipy
----------------

Przed Wielkanocą facet pyta przyjaciela:
– Poradź mi, co kupić żonie na zajączka. Ona
już wszystko ma!
– Wiesz co – mówi po chwili namysłu przy-
jaciel – kup jej małego zajączka z czekola-
dy i dodaj do niego pisemną zgodę na dwie
godziny szalonego seksu, takiego jakiego tyl-
ko zapragnie!
Po świętach kunple spotykają się ponownie.
– Co masz taką skwaszoną minę? Żonie nie
spodobał się prezent?
– Bardzo się jej spodobał!
– To o co chodzi? Jak zareagowała?
– Przeczytała, wskoczyła do samochodu i za-
wołała: "Dzięki, kochanie! Wrócę za dwie go-
dzinki!"

---------------- 
Przed świętami wielkanocnymi zajączek
odwiedzając niedźwiedzia wręczył mu wiel-
kanocną pisankę. Gdy misiek wziął ją w łapy,
pisanka wybuchła i wybiła mu wszystkie
zęby.
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie wi-
działeś kinder-niespodzianki?

----------------
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i
mówi do krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.

----------------
To mogło spotkać tylko mnie mówi Kowalski
do przyjaciela.
Co się stało? - pyta kolega.
Chciałem pokazać teściowej, jaki to ze
mnie hojny zięć i jako zajączek opłaciłem tej
jędzy nowe szczęki, a przy świątecznym ja-
jeczku ona mnie pięknymi implantami po-
gryzła.

----------------
O zwierzątkach O zajączku
Idzie zając z magnetowidem przez las,
spotyka niedźwiedzia.
Ten się pyta:
- Zając, a skąd masz widelca?
- A, dostałem od lisicy.
- E, jak to, od lisicy? Przecież ona taka chyt-
ra...
- No tak, zaprosiła mnie na kolacje,
postawiła winko, potem się rozebrała, zga-
siła światło i mówi:
-"Bierz, co mam najlepszego".
No to wziąłem video i poszedłem.
Niedźwiedź się śmieje rozbawiony:
- Och, głupiutki zajączku, trzeba było mnie
zawołać, wzięlibyśmy lodówkę!

----------------
O zwierzątkach O zajączku
Siedzi zajączek i wyciska coś z policzka. Pod-
biega sarenka i pyta:
- Wyciskasz pryszcza?
- Nie, śrut.

----------------
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BEZPŁATNY 
MIESIĘCZNIK 

informacyjno - ogłoszeniowy 

Założyciel gazety 
Dipl. -Ing. Peter Gnosdorf

Harald Alexa - wydawca miesięcznika 
w latach 2013-2016

WYDAWCA
Dipl. - Ing. Peter Gnosdorf 

Telefon: +49 151 649 387 84
Dariusz Stańczyk

wydawca w latach 2017-05/2018

REDAKCJA
KONTAKT I OGŁOSZENIA

KKrrzzyysszzttooff  MMaarriiaa  NNoowwaakk
TTeell..  0000  4499  115522  1100  2288  2288  4466

ppoolloonniiaabbeerrlliinn@@ggmmxx..ddee

PRZEDSTAWICIEL

Dariusz Dalaszyński
telefon 602 735 743

email: darek@po.home.pl

Rachunek Bankowy
BLZ: 36010043

Kontonummer: 475082437
IBAN: DE61360100430475082437

BIC: PBNKDEFF

OOggłłoosszzeenniiaa  mmoodduułłoowwee::  
www.gazeta.poloniaberlin.de

OOggłłoosszzeenniiaa  ddrroobbnnee::  
Prywatne do 25 słów bezpłatne

Komercyjne: 10 Euro do 25 słów,
każde dodatkowe słowo 0,50 Euro

Reklamy przyjmowane są do 15-go każdego
miesiąca wraz z dowodem wpłaty.

Nowa strona internetowa 
w przygotowaniu.

Niewielki sklep da Fa-
roq’owi możliwość za-
robienia na siebie i ro-
dzinę. 
W 2014 roku Faroq
stracił siostrę oraz wie-
lu przyjaciół i sąsiadów.
Kilka lat wcześniej (14
sierpnia 2007 roku) w
miejscowości Til Ezer
(lub Kahtaniya) w dru-
gim, co do liczby ofiar
zamachu terrorystycznym (po WTC)
na świecie, zginęła jego druga sios-
tra. Zginęło wtedy przynajmniej
700 osób (choć niektóre źródła po-

dają więcej) a ponad 1500 zostało
rannych.
Ostatni weekend spędziliśmy na
targach inwestycyjnych w Krako-

wie, gdzie mieliśmy swoje stoisko
i zachęcaliśmy do wsparcia na-
szych działań. Czy pomoc drugie-
mu człowiekowi to dobra inwe-
stycja w samego siebie? Każdy
może sobie odpowiedzieć na to py-
tanie.
*ISIS – tzw. Państwo Islamskie to
nie tylko nazwa organizacji terro-
rystycznej działającej na terenach
Iraku i Syrii. Przede wszystkim jest
to globalna ideologia powołania ka-
lifatu (państwa na zasadach sza-
riatu, czyli prawa koranicznego). Jej
celem jest całkowite zniszczenie

lub podporządkowanie sobie wy-
znawców innych religii i kultur.
Obecnie swym zasięgiem obejmu-
je m.in. Irak, Syrię, Libię, Egipt, Jor-
danię, ale również Somalię, Nigerię,
czy Filipiny (pod różnymi nazwami).
Prosimy o i dziękujemy za wsparcie.

Dane Fundacji:
Fundacja Orla Straż
84-207 Bojano
ul. Bartników 12
Dane Banku:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Redłowska 52, 81-450 Gdynia
konto w złotówkach:
19 1750 0012 0000 0000 3332
4887
konta walutowe:
EUR: 54 1750 0012 0000 0000
3332 4936
USD: 63 1750 0012 0000 0000
3332 4968
GBP: 19 1750 0012 0000 0000
3411 9414
SWIFT: RCBWPLPW, IBAN: PL 
+ numer konta

MOŻNA NAS RÓWNIEŻ WES-
PRZEĆ ROBIĄC ZAKUPY PRZEZ
INTERNET

Więcej informacji na naszej stronie
www.orlastraz.org

RABATY NAWET DO 50%

Cd. ze str. 14



www.poloniaberlin.de20 www.AOK.pl Wasze zdrowie w dobrych rękach


