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Nowe możliwości leczenia dla Polaków
ubezpieczonych w Niemczech
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Przedstawiamy nowy numer miesięcznika
POLONIABERLIN, a w nim:

Na stronie 2 oczywiście nie mogło zabraknąć życzeń dla Mam

Poza tym fragment wywiadu – rzeki z Teresą Nawrot, której w tym miejscu na pewno przedstawiać nie muszę, bo regularnie gości na naszych
łamach

Prawie każdy, kto ma czy miał kłopoty zdrowotne, wie, jak trudno dostać
się w Berlinie do lekarza specjalisty. Czekanie tygodniami. I jeszcze trzeba się dogadać po niemiecku. Na stronie 4 i 5 przedstawiamy Brandmed
– Centrum Medyczne, w którym terminy oczekiwania to maximum 5-7 dni,
a do Słubic godzina drogi, czyli mniej więce jazda z Schoenefeldu do Spandau. Czasami jest diagnoza, którą trzeba koniecznie szybko skonsultować
z 2 lekarzem specjalistą i wtedy najszyciej można to zrobić w Brandmedzie w Słubicach

Na stronie 6 Blackout czyli co, nie daj Boże, nam się nigdy nie przdarzy.
A jeśli, to jak się przygotować.

Na stronie 8 i 9 ciekawa rozmowa z Aliną i Piotrem Winiarskimi m. in. na
temat Europejskiego Kongresu Mobilności

Uwaga Gewerbowicze.

Na stronie 12 informacje, które nie tylko mogą Wam pomóc, ale również
oszczędzić niepotrzebnych wydatków

Strona 14 - Stare żydowskie powiedzonko mówi: „Kto ratuje jedno życie,
ten ratuje cały świat.” Fundacja Orla Straż uratowała już wiele światów,
ale zamierza robić to dalej.
Na stronie 18 krzyżówka i jak zwykle doskonałe i niewinne dowcipy.

No i na stronie 19 zachęta do obejrzenia interesujących filmów
Miłej lektury
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26 Maja – DZIEŃ MATKI
Największe święto

A w internecie i na smartfonie na You tube Dla Was:

Wszystkim Mamom, Mamusiom,
obecnym i przyszłym
Serdeczne życzenia - po prostu
- WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

YT - Wszystkiego najlepszego
YT - Serce Matki Fogg
YT - Nie ma jak u Mamy Mlynarski
YT - Baby, och te baby

Składa redakcja
Piotr Gnosdorf i Krzysztof Maria Nowak

Niedawno Teresa Nawrot, aktorka, reżyserka i założycielka najstarszej prywatnej szkoły
teatralno-filmowej w Niemczech obchodziła 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy artystycznej.
Pisaliśmy już o niej wielokrotnie. Teraz zrobiliśmy wywiad-rzekę. W tym numerze 1 część.

Z okazji 50-lecia pracy artystycznej dostałaś właśnie polskiego polskiego
Oscara. Jest to ukoronowanie Twojej twórczej działalności.
Ale początki są w Warszawie, gdzie się urodziłaś, wychowałaś.

Co skłoniło Cię do studiów w
PWST?
- Już jako dziecko występowałam w
przedszkolnych przedstawieniach. I
wtedy podjęłam decyzję, że zostanę aktorką, zostałam i będę nią do
końca życia. Kiedy byłam w szkole
średniej moja Mama, która była dla
mnie nie tylko cudowną Mamą, ale
i przez całe życie najlepszą moją
przyjaciółką, poprzez swojego pacjenta załatwiła mi rolę statystki w
Teatrze Wiekim Opery i Baletu.
Uczestniczyłam w wielu przedstawieniach. Mogłam zobaczyć jak powstaje spektakl. Czułam, wie-

działam, że to jest to, co chcę robić.
Kim byli twoi nauczyciele?
- W Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej pracowali najlepsi wtedy
aktorzy, reżyserzy i teatrolodzy. Za
długo by trwało, żeby wymienić
wszystkich, alee miałam szczęście
uczyć się u takich ludzi jak m.in. Jan
Kreczmar, Zbigniew Zapasiewicz,
Wojciech Siemion, Ignacy Gogolewski, Zofia Mrozowska, prof. Irena Wiercinska, Ryszarda Hanin, Andrzej Łapicki, Ludwik Sempolinski,
Aleksander Bardini i Andrzej Wajda.
Jak wyglądały wtedy studia aktorskie w porównaniu do dziś?

www.poloniaberlin.de

- O wiele lepiej niż teraz. Myśmy
spędzali w szkole czas od 9 rano
często do północy, także w soboty.
Było tzw, koło naukowe, w którym
wystawialiśmy własne sztuki, które
nasi profesorowie oglądali. Studenci spędzali dużo czasem razem
w takim klubie, który był na dole.
Tam było pianino. Śpiewaliśmy piosenki, odgrywaliśmy scenki. Studia
były poważnie traktowane. Była
bardo dobra atmosfera, atmosfera
pracy. Szkoła była tak jakby rodziną.
Człowiek nie bał się cokolwiek robić. Byliśmy ze sobą bardzo związani. Była tam taka woźna. Wszyscy,
także profesorowie mówili na nią
matka. Robiła nam zawsze wspaniałą herbatę. W tym jej pokoiku
wszyscy się spotykali. W dzień się
uczyliśmy, a wieczorem człowiek
biegał po teatrach i oglądał sztuki,
w których grali jego profesorowie.
Mieliśmy też zajęcia z historii teatru i malarstwa.
Już jako studentka pracowałaś jako
aktorka. Jakim cudem wylądowałaś
w teatrze Jerzego Grotowskiego?
I kim był wtedy Grotowski w polskim teatrze, bo tego ludzie już w
ogóle nie wiedzą?
- Na początku lat 70-tych Grotowski w Polsce był nikim. Nikt go w
ogóle nie znał. Byłam na 3. roku, jak

on przyjechał do nas i miał 3-tygodniowe seminarium, to ja o nim
nic nie wiedziałam. On w Opolu
założył teatr, który się nazywał
Teatr 13 Rzędów. To był malutki
tearzyk, który dostawał bardzo
marniutke dotacje. Robił już wtedy
spektakle niezwykle współczesne,
niezwykle ambitne. W związku z
tym mało zrozumiałe dla normalnego, przeciętnego widza i czasem
grał dla jednego, dwóch lub trzech
widzów.
Cd. strona 8
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TWÓJ PARTNER W DRODZE DO ZDROWIA

POZOSTALI SPECJALIŚCI:

l dermatolog l chirurg naczyniowy l laryngolog l endokrynolog
l psycholog l neurologopeda

MEDYCYNA ESTETYCZNA:

l dermatologia estetyczna: biorewitalizacja skóry, osocze
bogatopłytkowe, plazma PLEXR, zabieg DERMAPEN
l kosmetologia: masaże modelujące sylwetkę, hollywood lifting
massage, fala akustyczna



Nowe możliwości leczenia
dla Polaków ubezpieczonych
w Niemczech

Kiedy powstał Brandmed?
Polsko-Niemieckie Centrum Medyczne
Brandmed powstało przed trzema laty, tj.
w 2016 roku.

Do kogo skierowana jest oferta medyczna Brandmedu?
Wielu polskich pracowników znajduje
zatrudnienie w Niemczech i tam jest
ubezpieczonych zdrowotnie. Mają oni
pełne prawo korzystać ze świadczeń medycznych w Niemczech, a bardzo często
szukają możliwości dostępu do lekarza rodzinnego i specjalistów w języku polskim.
Nasza oferta skierowana jest przede
wszystkim do ubezpieczonych w kasie
chorych AOK Nordost, z którą to podpisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku umoJoanna Józefiak, wiceprezes zarządu wę o współpracy, dzięki czemu Polacy
pracujący w Niemczech mogą w nieskomplikowany sposób uzyskać dostęp do leczenia w Polsce, blisko swojego
miejsca zamieszkania, lecz na takich samych zasadach jak w Niemczech. Powstanie naszej kliniki jest zatem odpowiedzią na problemy polskich pacjentów,
którzy w związku z trudnościami w porozumiewaniu się w języku niemieckim
szukają możliwości leczenia w swoim ojczystym języku.

Jacy specjaliści przyjmują w Państwa klinice?
W ramach współpracy z AOK Nordost pacjenci mogą bezpłatnie korzystać z
porad lekarzy 6 specjalizacji, szerokiej gamy badań diagnostycznych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. Wachlarz bezpłatnych konsultacji lekarskich obejmuje wizyty u internisty, lekarza rodzinnego, ortopedy, chirurga, neurologa,
kardiologa oraz urologa.
Poza wyżej wymienionymi specjalistami, wchodzącymi w zakres umowy z tą
największą niemiecką kasą chorych, oferujemy także prywatne konsultacje u
dermatologa, naczyniowca, endokrynologa, laryngologa, psychologa i innych
specjalistów takich jak dietetyk, kosmetolog, podolog. Obecnie jesteśmy także
w trakcie rozwijania obszaru prewencji zdrowotnej. Nieustannie poszerzamy
zakres usług, tak byśmy do leczenia naszych pacjentów mogli podchodzić kompleksowo.

Jeśli ktoś wybiera się do urologa, to powinien już w Berlinie zrobić badania
diagnostyczne, takie jak na przykład USG, bądź badanie krwi?
O badaniach diagnostycznych decyduje lekarz w trakcie wizyty. Badanie USG
w razie konieczności wykonywane jest w trakcie wizyty, zlecone badania krwi
również można wykonać na miejscu w Brandmedzie, a ich wyniki mogą być
dostarczone dla pacjenta i lekarza w formie elektronicznej i w razie konieczności ponownej konsultacji Brandmed kontaktuje się z pacjentem w celu umówienia kolejnej wizyty. Naszą dewizą jest możliwość dostępu do wszystkich
specjalistów, diagnostyki i rehabilitacji pod jednym dachem w jak najkrótszym
czasie.
Muszę odwiedzić kardiologa. Czy muszę zrobić konieczną diagnostykę, taką
jak np. EKG, echo serca w Berlinie, czy będzie to zrobione w Brandmed-zie?
Podobnie jak w przypadku urologa również podczas konsultacji kardiologicznej w razie konieczności przeprowadzona zostanie diagnostyka na miejscu w
postaci badania EKG, echa serca, czy monitorowania metodą Holtera.

Co w przypadku wizyty u ortopedy?
W trakcie konsultacji ortopedycznej lekarz ma możliwość wykonać badanie
ultrasonograﬁczne (USG). Pozostałe badania diagnostyczne, na które kierują
specjaliści ortopedzi, tj. RTG, tomograf czy rezonans muszą zostać wykonane w innych ośrodkach, z którymi Brandmed współpracuje, znajdujących się
w nie d ponieważ nie prowadzimy tego typu diagnostyki obrazowej na miejscu.

Sala rehabilitacyjna

z wizyt objętych umową to wystarczy umówić się u nas na termin, a następnie okazać swoją kartę ubezpieczeniową, aby skorzystać z możliwości leczenia. Realizacja usług medycznych nie wchodzących w zakres umowy odbywa
się natomiast na zasadach prywatnych. Po opłaceniu takiej usługi pacjent otrzymuje na życzenie rachunek, z którym następnie może się udać do kasy chorych z prośbą o zwrot poniesionych kosztów. Dla przykładu: osoba ubezpieczona w AOK
Nordost, która chce skorzystać z konsultacji u lekarza rodzinnego i posiada aktualną kartę ubezpieczeniową może skorzystać z niej bezgotówkowo, natomiast ta sama osoba za konsultację dermatologiczną będzie już musiała zapłacić,
otrzymać rachunek itd. Procedura ta wydaje się na pierwszy rzut oka skomplikowana, jednak w praktyce odbywa się ona szybko i bezproblemowo. W
chwili obecnej prowadzimy rozmowy, które mają doprowadzić do bezgotówkowego korzystania z wizyt u kolejnych specjalistów, takich jak gastroenterolog, dermatolog, psycholog i psychiatra.

Czy i na jakich warunkach mogą skorzystać z waszych usług ubezpieczeni w
innych kasach chorych?
Osoby posiadające ubezpieczenie w pozostałych kasach chorych mają możliwość korzystać z naszych usług na podobnych zasadach jak odbywa się to na
przykład u lekarzy stomatologów w Polsce, czyli konieczności uregulowania
płatności za usługę medyczną i otrzymania rachunku, z którym można zwrócić się o zwrot kosztów do swojej kasy chorych.

Co mogłoby skłonić Polaków mieszkających w Berlinie do odwiedzenia Państwa Centrum?
Krótkie terminy oczekiwania do specjalisty, bądź na rehabilitację, a także kompleksowa oferta Brandmedu, jak również dostęp do opieki medycznej w języku ojczystym, co często stanowi barierę szczególnie dla Polaków mieszkających
w Niemczech.

Jak długo się czeka na termin w Brandmed?
W pilnych przypadkach jest to 48 godzin. W pozostałych natomiast terminy
oczekiwania również nie są odległe. Nasi specjaliści przyjmują kilka razy w tygodniu, jak np. ortopeda, dermatolog. Istnieje kilka możliwości kontaktu i umówienia się na wizytę: telefonicznie (rownież dla niemieckich sieci komórkowych),
poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.brandmed.eu, czy też wiadomość na naszym proﬁlu facebookowym.
DANE KONTAKTOWE:
info@brandmed.eu, tel. + 48 95 758 26 49 (dla dzwoniących z Polski)
+ 49 335 28 00 23 70 (dla dzwoniących z Niemiec)
+ 49 176 22 02 42 46 (ko mórkowy z Niemiec)
Fax: +48957183084 (z Polski) Fax: 032229306641 (z Niemiec)
Kontakt poprzez CZAT w godz. 8:00-16:00
ul. Daszyńskiego 1, 69-100 Słubice

Czy ubezpieczeni w niemieckich kasach chorych mogą (i na jakich warunkach)
korzystać z waszych usług medycznych?
Jeśli mówimy o osobach ubezpieczonych w AOK Nordost chcących skorzystać



TO WARTO WIEDZIEĆ
We wtorek 19.02.2019 w dzielnicy Koepenick
o godz. 14.00 nagle zabrakło prądu. Dotknęło
to ponad 30.000 gospodarstw domowych i
2000 przedsiębiorstw. W Berlinie taka sytuacja to rzadkość. Sklepy, restauracje, zakłady
rzemieślnicze musiały wypraszać klientów.
Przestały działać telefony stacjonarne i komórkowe. Wysiadło ogrzewanie, bo systemy
grzewcze bez prądu też nie funkcjonują.
W wielu domach z kranów przestała płynąć
woda. Mieszkańcy budynków wielokondygnacyjnych zostali zmuszeni do wspinaczek w ciemnych klatkach schodowych. Przestały jeździć tramwaje, a skrzyżowania bez sygnalizacji stały się bardzo
niebezpiecznym miejscem. Firma
Vatenfall ogłosiła, że w ciągu kilku
godzin prąd wróci do sieci. Przyszedł
wieczór, zrobiło się ciemno, a prądu
dalej nie było. Dramatycznie było w
szpitalu DRK Krankenhaus Koepenick, gdy okazało się, że agregat
prądotwórczy nie funkcjonuje prawidłowo. 19 pacjentów z oddziału
intensywnej terapii trzeba było
przewieźć specjalistycznymi karetkami do szpitali w innych dzielnicach
Berlina. Straż Pożarna i policja były
cały czas w akcji i starały się dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Minęła noc, a w wyziębionych mieszkaniach prądu i wody, jak nie
było, tak nie było. W środę zamknięte były żłobki, przedszkola, szkoły, urzędy, sklepy, imbisy.
Praktycznie wszystko.

Co się stało?

Okazało się, że podczas robót drogowych robotnicy przewiercili dwa kable wysokiego napięcia. Co prawda w Niemczech wszystko jest
uregulowane jakimiś przepisami, więc także takie roboty wymagają odpowiedniego zezwolenia, które jest wydawane po przedstawieniu planu prac i sprawdzeniu, czy nie są one zagrożeniem dla otoczenia. Ale jesteśmy w Berlinie, czyli pełna improwizacja. Kierownictwo firmy budowlanej nie zrobiło tego i doprowadziło
do tej małej katastrofy. Ciekawe, czy ktoś ich zaskarży za poniesione straty?
Po klkudziesięciu godzin udało się dokonać naprawy kabli i prąd popłynął. Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale to dzięki temu, że
sąsiednie dzielnice funkcjonowały normalnie i



można było to wykorzystać. Wypadek wywołał
w mediach dyskusję na temat ewentualnych skutków totalnej awarii sieci elektrycznej. Biuro d/s
oszacowania skutków techniki (Büro für Technikfolgen-Abschätzung) przy Bundestagu przygotowało analizę pt. „Co zdarzy się w przypadku długotrwałej i wielkoobszarowej awarii sieci elektrycznej” (Was bei einem Blackout geschieht. Folgen eines langandauernden und großräumigen Stromausfalls):
„Ze względu na to, że nasze życie i otaczający nas
świat są prawie całkowicie uzależnione od urządzeń
elektrycznych, długotrwała i wielkoobszarowa

awaria sieci elektrycznej doprowadziłaby do wielkich szkód. Cała krytyczna infrastruktura przestałaby funkcjonować i nie byłoby możliwości zapobieżenia kompletnemu chaosowi społecznemu.
Społeczeństwo w większości nie zdaje sprawy z ryzyka.“
Przyzwyczailiśmy się, że że żyjemy w bogatym,
dobrze zorganizowanym kraju. Nie mieści nam
się w głowie, że tu mógłby zapanować totalny
chaos. No to wyobraźmy sytuację, że dochodzi
do dwutygodniowego europejskiego Blackoutu
(kilka razy byliśmy tego blisko). Teraz mamy maj.
Ale niech to się stanie w zimie. Ogrzewanie nie
działa. Mieszkanie się błyskawicznie wychładza.
Nie ma wody. Po 3-4 dniach kończy się żywność, którą mieliśmy w domu. Zapas świeczek powoli się kończy. Wyciągnięty z piwnicy turystyczny kocher z butelką spirytusu pozwala - po
raz pierwszy od kilku dni - napić się gorącej herbaty. Szkoła i przedszkole zamnięte, więc dzieciaki, które przez pierwsze dni wariowały bez internetu, pogodziły się z losem i ubrane w grube
swetry, kurtki, czapki i buty wzięły się za czytanie książek (to cud). W łazience smród niesa-

mowity, bo potrzeb fizlologicznych nie da się zatrzymać, a spłukać nie ma czym. Z sześciopaka
wody mineralnej, mimo oszczędnego racjonowania zostało półtora butelki. Zostały tylko 2
konserwy. Sklepy są plądrowane przez grupy
zdesperowanych ludzi, których policja nie jest w
stanie powstrzymać. Kończą nam się lekarstwa
na cukrzycę i nadciśnienie, a apteki zamknięte,
więc trzeba zrobić 2 – kilometrowy spacer do
szpitala ulicami, na których grasują bandyci.
Dostajemy leki tylko na cukrzycę, na nadciśnienie już nie ma. W drodze powrotnej mamy trochę szczęścia. Z ciężarówki Niemieckiego Czerwonego Krzyża rozdawana jest
woda, po 2 butelki na głowę.
Czarnowidztwo? Oby.
Na You Tube przypomniano konferencję Federalnego Ministra
Spraw Wewnętrznych, Thomasa
de Maisiere, na której powiedziano: „... Również społeczeństwo
może o siebie zadbać”. (You Tube:
Vorstellung des Zivilschutzkonzepts: Pressekonferenz mit Thomas de Maizière am 24.08.2016,
od Min. 5:30 i od 10:00).
I teraz z ręką ns sercu. Ilu z nas jest
przygotowanych na sytuację kryzysową? Jak długo potrafilibyśmy
przeżyć w takiej sytuacji?
Informacje o tym, jak zachować się w sytuacji, kiedy dochodzi do Blackoutu czy inne sytuacji
kryzysowej, znajdą Państwo w broszurze.pt.
„Poradnik Zapobiegania Sytuacjom kryzysowym
i w nich Prawidłowego Postępowania” (Radgeber fuer Notfallvorsorge und richtiges Handeln
in Notsituationen), przygotowaną i wydaną
przez Federalny Urząd d/s Ochrony Społeczeństwa i Pomocy w Sytuacjach Katastrof.Można ją
zamówić w:
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Postfach 1867, 53008 Bonn,
Telefon: 0228 – 99550 – 0
www.bbk.bund.de, info@bbk.bund.de
Krótki cytat: „Człowiek może przeżyć bez jedzenia ok. 3 tygodni, ale bez wody tylko 4 dni.
Dlatego powinno się mieć na 10 dni 20 litrów na
osobę. Może to być woda mineralna, soki i inne
napoje, które można przechowywać bez chłodzenia.”
Do tematu będziemy wracać.

www.poloniaberlin.de

Skład komputerowy
i druk wszelkich
materiałów.

Od folderów
po obszerne publikacje.
Bardzo wysoka jakość
wykonania.
Chcesz wydać
publikację lub raport?

Zapraszamy do współpracy
djpress@djpress.pl
tel. +48 602 735 743

Gewerby dla Budowlańców
194

www.poloniaberlin.de
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Teresa Nawrot

Dopiero jak w 1969 roku pojechał
do Nowego Yorku na festiwal na
Broadwayu z przedstawieniem Księcia Niezłomnego, w którym główną
rolę grał Ryszard Cieślak i tam ten
spektakl dostał I. Nagrodę Dziennikarzy, a Ryszard Cieślak dostał I.
Nagrodę jako najlepiej twórczo zapowiadający się aktor dla teatru
światowego. I jak oni wrócili w glorii i chwale, to dopiero wtedy Polska zwróciła na nich uwagę i zaczęła
się interesować teatrem Grotowskiego, który po kilku latach został
przeniesiony do Wrocławia i nazywał się już nie Teatr 13 Rzędów,
lecz Teatr Laboratorium. Dostawał
dotacje. Byliśmy popierani. Wyjeżdżaliśmy za granicę i byliśmy
taką propagandową wizytówką
ówczesnego, reżimowego rządu że

to Polacy kształcą i wychowują tak
wspaniałych aktorów i reżyserów,
jak Jerzy Grotowski i jego zespół.
Ale on zawsze nie był lubiany przez
Warszawę. Srodowisko teatralne
Warszawy Grotowskiego raczej nie
akceptowało, natomiast akceptowała cała Polska i cały świat.
Dlaczego Warszawka go nie akceptowała?
- A spytaj Warszawkę.
Na czym polegało to jego twórcze
nowatorstwo?
- Ponieważ on zaproponował taką
technikę aktorską, która w dzisiejszych czasach jest techniką nowatorską w porównaniu z innymi technikami aktorskimi stosowanymi w
pedagogice teatralnej.
Ale na czym to polega? Była metoda Stanisławskiego, teraz jest
Grotowski.
- Metoda Stanisławskiego była i jest.
Metoda Stanisławskiego jest sto-

sowana. Jak wiesz, prowadziłam
zajęcia w szkołach teatralnych na
całym świecie i miałam okazję widzieć, że wszyscy tam mniej lub bardziej wiernie korzystają z techniki
Stanisławskiego. Sam Strassberg,
polski Żyd, urodzony w Łodzi, który założył słynne Studio swojego
imienia, na początku zatrudnił
wszystkich żyących uczniów Stanisławskiego. A technika Grotowskiego też nie istnieje bez techniki
Stanisławskiego. Napierw trzeba
przejść technikę Stanisławskiego, a
potem dopiero zacząć studiować
technikę Grotowskiego która różni
się tym od Stanisławskiego, że Stanisławski napierw siada przy biurku,
bierze tekst , bierze się za scenę i zastanawia, jakiego rodzaju sytuacje
założone w danej scenie mogłyby
zaistnieć , wymyśla jakiś scenariusz, co aktorzy mają robić. I potem
próbuje to robić z aktorami na sce-

nie. Natomiast u Grotowskiego jest
odwrotnie. Grotowski najpierw
stworzył wspaniały alfabet ciała,
który używa aktor wiedząc już,
kogo ma zagrać, znając już życiorys
postaci, którą ma zagrać,znając jej
sytuację, gdzie to jest, kiedy to jest,
kim jest ta osoba, którą gra. Aktor
zaczyna nie od wymyślania sytuacji
na scenie, tylko zaczyna od improwizacji ciałem tzw. alfabetem ciała,
który został przez nas stworzony w
teatrze Grotowskiego i ten alfabet
pomaga aktorowi stworzyć tzw.
subtekst, czyli podtekst roli, którą
gra poprzez ruch ciała, który powoduje emocje tej postaci, jej psychiczne zachowania, które aktor,
posługując się właśnie alfabetem
ciała, już w roli wymienia te emocje
i te psychiczne sytuacje z partnerem
i w ten sposób tworzy scenę i rolę.
Dziękuję za rozmowę
Krzysztof Maria Nowak, CDN

Rozmowa z Aliną i Piotrem Winiarski
Braliście Państwo udział w Eurepejskim Kongresie Mobilności. Z jakimi oczekiwaniami pojechali Państwo tam i czy są Państwo zadowoleni? Powszechnie wiadomo, że polscy transportowcy mają w tej
chwili wielkie problemy. Czy Stowarzyszenie planuje i widzi możliwości odwrócenia tego trendu, który
może tę branżę doprowadzić do plajty?

Pojechaliśmy do Krakowa gdyż jesteśmy firmą, której klientami są
między innymi liczne polskie firmy,
realizujące zlecenia na rynku niemieckim i delegujące pracowników
do Niemiec. Dlatego chcieliśmy
podzielić się naszym dużym doświadczeniem w tym zakresie, ale i
pozyskać nowe impulsy, nowe firmy do współpracy i wymienić know
how.
Nasze stanowisko wobec obecnej
polityki unijnej, która nie sprzyja zarówno polskim firmom transportowym, jak i firmom delegującym z innych branż jest jasne. Jesteśmy
przeciwko protekcjonizmowi. Wyraz temu dali liczni uczestnicy kongresu, w tym pani minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga
Emilewicz. Widać to na zdjęciach.
Odwrócic ten trend, który dyskryminuje polskie firmy, możemy chociażby głosując w zbliżających się
wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pani komisarz Bieńkowskiej, ktora byla tez obecna na kongresie nie udało się w zadowalający sposób bronić interesów polskich firm delegujących.
Jako Światowe Stowarzyszenie
Firm Polskich i Polonijnych są Państwo współorganizatorem Kon-



gresu Polonii Świata 60 mln, który za cel stawia sobie integrację
polskich środowisk biznesowych.
Ambitna idea. Jest na świecie wielu polskich, polonijnych i polskiego pochodzenia przedsiębiorców.
Odnieśli w swoich dziedzinach
sukces. Cieszą się szacunkiem w
swoim otoczeniu. Mamy w tej
chwili problem z - krótko mówiąc
- antypolonizmem, zarzutami o
współsprawstwo w Holokauście.
Czy nie warto by było, żeby członkom waszego stowarzyszenia udostępnić materiały informacyjne o
tym jak naprawdę wyglądała wojna w Polsce. Nikt nie ma pieniędzy,
żeby wejść do wielkich mediów, ale
przecież polscy przedsiębiorcy są
- siłą rzeczy - ambasadorami Polski. W swoim otoczeniu działają
pojedyńczo, ale razem, jako np.
stowarzyszenie mają jednak o wiele większą możliwość przebicia się
do opinii publicznej.

Czy i co planujecie w tym kierunku?
Ma Pan rację. Obowiązkiem każdego Polaka mieszkającego za granicą
jest bronienie dobrego imienia Polski. Powinniśmy to robić każdego
dnia, w pracy, w rozmowach z

sąsiadami, we wszystkich naszych
poczynaniach. To jest oczywiste. Integrować w sensie identyfikować i
skłaniać do kooperacji chcemy Polonię, dla której bycie Polakiem
jest wartością i powodem do dumy.
Na naszej stronie www.PolandBusinessCenter.world można, jak
sądzę, znaleźć ciekawe materiały
promujące lub wyjaśniające polska historię, tradycję, polskie wartości.
Obrona dobrego imienia Polski wymaga profesjonalnych dzialań. I tu
widzimy zadanie dla polskich placówek dyplomatycznych i instytutów kultury, które na swoich
stronach powinny udostępniać profesjonalne materiały informacyjne
w wielu językach i reagować na
bieżące zarzuty stawiane Polakom.
Natomiast naszym zadaniem jest
docieranie do naszych niemieckich
przyjaciól i weryfikowanie jednostronnych i często nieprawdziwych
informacji medialnych. Naszym
obowiazkiem jest reagować!
2. Wspólnie z m. in. p. Maksem
Kraczkowskim (Viceprezes Banku
PKO), p. Oskarem Skibą (viceprezesem Orlen-u) i Jarosławem Sobczykiem (Członkiem zarządu Bied-
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Piotr Winiarski / Swiatowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych
Foto: Piotr Szalanski

ronki) uczestniczył Pan w zorganizowanym przez Instytut Debaty
Ekspeckiej i Analiz seminarium
eksperckim pt. "Brand Polska".

Jak Pan, jako emigrant patrzący z
boku, ocenia to wydarzenie?
- Podstawowy wniosek dyskutantów to wiedza, że stworzenie wartości "Polski jako brandu" wymaga
przemyślanej, zaplanowanej na lata
strategii państwa, a państwo polskie, jako właściciel spółek i firm,
powinno budować i promować zagranicą silne polskie brandy. M.
Kraczkowski stwierdził że: Polska
staje się marką coraz bardziej rozpoznawalną pod względem jakoś-

ci, kreatywności i innowacyjności,
wyróżniającą się na rynku międzynarodowym już nie tylko ceną. O.
Skiba zadał z kolei pytanie: Polska
straciła już dostatecznie wiele czasu w życiu gospodarczym Europy i
świata.
W ciągu choćby dwudziestu kilku
lat po transformacji, stawaliśmy
się rynkiem zbytu,
wyzbywaliśmy się „sreber rodowych” i nikt nie dbał o budowanie
polskich marek. Tu należy
postawić pytanie: dlaczego się tak
działo? Dopiero ostatnie lata i bardzo stanowcza pod tym
względem polityka rządu, spowodowały, że mamy mocne polskie
banki, linie lotnicze, firmy
branży energetycznej i paliwowej,
spożywczej, transportowej, budowlanej itd. Posłóżę się cytatami
z wypowiedzi dyskutantów:
J. Sobczyk: Polska jest postrzegana jako kraj, który odniósł niebywały sukces w ostatnich 30.
latach (od bankruta do 22. gospodarki na świecie). To de facto buduje brand „Polska”. Polskie
firmy nie były jednak w stanie
stworzyć marek o zasięgu światowym. Dzisiaj trudno znaleźć
marki, które jednoznacznie kojarzyłyby się z Polską. Jedynie w nowych technologiach (gry
komputerowe) mamy firmy i produkty rozpoznawalne na całym
świecie. Budowa marek to
kwestia wyboru priorytetów i konsekwencji.
S. Kluza: Doświadczenia XXw. i
XXIw. Pokazują, że szybko można
zbudować istotny globalny brand
jedynie w obszarze nowych technologii, w pozostałych przypadkach wymaga to bardzo długiej i
żmudnej pracy.
O. Skiba: Nie należy przeciwstawiać
strategii państwa w budowaniu
wartości Polski jako brandu, samodzielności firm prywatnych. Silne państwo, samodzielnie stanowiące prawo i decydujące o elementach rozwoju społeczno-gospodarczego, posiada dostatecznie
wiele narzędzi by wspierać wszystkie polskie firmy, bez względu na
rodzaj własności, na rynkach zagranicznych.
M. Kraczkowski: Ekspansja zagraniczna polskich firm jest faktem.
Aby zrealizować swoje
marzenia o aktywności na rynkach
międzynarodowych, firmy muszą
pamiętać o pozyskiwaniu
wiedzy oraz przeznaczeniu odpowiednich funduszy na ten cel. Właśnie w tej kwestii PKO Bank
Polski może być pomocny. S. Klu-

za: Kreowanie mody na wybrany
produkt, bądź brand jest inwestycją, która przekłada się na późniejszy wzrost wolumenu sprzedaży jak również na wyższą marżę.
Z drugiej strony, w Polsce, wybierając produkt rzadko patrzymy na
kraj pochodzenia; ważniejsze jest
pytanie, czy dana rzecz/usługa jest
nam potrzebna i na ile ją wyceniamy”.
Patrząc z pozycji emigranta powiedziałem, że moim zdaniem kluczem do rozwoju krajowej gospodarki jest wykorzystanie potencjału Polonii.
Pierwszym krokiem jest identyfikacja wybitnych jednostek i orga-
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nizacji zagranicą i zmobilizowanie
ich do współpracy z Polską.
Współpraca jest procesem i bez
jego zamodelowania nie przyniesie
spodziewanych efektów. Skuteczna komunikacja z rodakami na obczyźnie powinna być prowadzona
przy użyciu nowych technologii,
jednak należy skutecznie zintegrować technologię i media społeczne
z działaniami prowadzonymi osobiście, by sieci wirtualne przenikały
się z realnymi, i za te powinny być
odpowiedzialne Ambasady z przeszkolonym personelem do spraw
kontaktów z Polonią Gospodarczą.
Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Maria Nowak

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Foto: Piotr Szalanski
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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?
Stare przysłowie mówi:

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
Sku tecznie pomożemy
- znaleźć nową pracę.
- zrobić kurs zawodowy w nowej branży
Więcej informacji i ko ntakt:

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
Macie Pań stwo pytania? Chcecie informacji po polsku?
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

www.poloniaberlin.de
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Co warto wiedzieć?
Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech

Dalszy ciąg rozmowy z p. Łukaszem Chorostowskim, managerem w dziale międzynarodowym AOK
lub ewentualnie z góry wyjaśnić, czy za okres wsteczny można otrzymać
ulgę. Ewentualnie kasa chorych zgodzi się na ryczałtowe obliczenie luki ubezpieczeniowej, sporo zależy od indywidualnych przypadków. Zwracam uwagę na to, że za wsteczny rachunek, kasy chorych pro forma oferują plan
spłaty w ratach i mogą zejść do bardzo niskich kwot miesięcznych.
W 2013 roku mieliśmy ogólna abolicję w Niemczech, ale nie zapowiada się,
aby została ponownie wprowadzona, ponieważ odsetek nieubezpieczonych
jest bardzo niski (0,001%). Niestety, wśród tych nieubezpieczonych prawie 60% to obcokrajowcy, często swiadomie ignorujący obowiązujące ustawy w Niemczech.

Rozmawialiśmy o gewerbowiczach. Po rozmowie w poprzednim numerze zgłosił się do redakcji kilka osób, które mają te same problemy. Przypadek 1.: Facet ma zarejestrowaną firmę od 3 lat. Przez ostatnie pół roku
miał mało zleceń, to poszedł do Job Center i złożył wniosek o zasiłek uzupełniający. Nie było problemów. Ponieważ nie miał dotychczas ubezpieczenia chorobowego, to udał się do AOK. Wypełnił wniosek, oddał. Miła
Pani poinformowała, że za kilka dni dostanie kartę ubezpieczonego. Po
kilku dniach przyszedł z AOK list z żądaniem zapłaty składek ubezpieczeniowych za okres od momentu rejestracji firmy. Ponad 8.000 Euro. Te
osoby mają niskie dochody i nie mają szans na spłatę tych długów. Czy
są jakieś możliwości jakiejś amnestii, obniżenia tej sumy lub spłaty w ratach?
Własnie ze względu na takie przypadki uważamy, że profilaktyka (informacyjna) jest zasadniczo najważniejsza, aby nie dochodziło do tak niemiłych
sytuacji.

W Niemczech mamy „na Gewerbie“ wolny wybór kas chorych, a nawet systemu, w jakim się ubezpieczamy (ustawowo lub prywatnie) i pomimo iż każda
zameldowana osoba w Niemczech (niezależnie czy ma „Gewerbe“) powinna
mieć od 01.01.2009 pełne niemieckie ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie opiekuńcze.
Oznacza to, że osoby nie posiadające właściwego ubezpieczenia narażone
są w razie kontroli na płacenie stawek wstecznych od momentu meldunku w Niemczech.
Mimo iż jest to obowiązek prawny, bardzo wiele osób nadal żyje w Niemczech bez ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczeniem, które nie
spełnia warunków prawnych („ub. turystyczne“ , „grupowe“). Tylko systemy GKV oraz PKV z ubezpieczeniem opiekuńczym spełniają wszelkie wymogi ustawy o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech.

Osoby pracujące na własny rachunek i pracownicy o niskich dochodach
mogą otrzymać dotację od instytucji (zazwyczaj jest to Job Center). Ma to
miejsce w przypadku, gdyby składki stanowiłyby nieuzasadnione obciążenie.
W zależności od potrzeb możliwe jest przeznaczenie kilkuset euro. Ci, którzy otrzymują świadczenia, nie są jednocześnie odbiorcami Hartz IV.

Bezpośredni kontakt z kasą chorych również jest zalecany. Kasy chorych
mają możliwość w niektórych przypadkach ominąć płacenie karnych stawek wstecz, jeżeli nie mamy ubezpieczenia od momentu meldunku w Niemczech. Radzę po otrzymaniu rachunku nawiązać kontakt z kasą chorych,
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Na szczęście, w tym roku podstawa do obliczania minimalnej składki ryczałtowej została przez ustawodawcę znacznie zmniejszona. Dzięki temu
osoby „na Gewerbie“, które nie zarabiają tak dobrze (poniżej 1000 EUR)
mają o ponad połowę mniejszą składkę minimalną niż dotychczas (KV ok
160€ zamiast 356€). To znacznie odciąży tę grupę „Gewerbowiczow“ i dzięki temu ustawowa oferta kas chorych stała się o wiele bardziej atrakcyjna dla tych osób.

Co jest szczególne w AOK?
Nasi polscy „Gewerbowicze“ mogą przede wszystkim skorzystać z kontaktu
w języku polskim w razie pytań i potrzeb. Mają do tego możliwość,aby przyjść bezpośrednio na polskie doradztwo, lub napisać maila po polsku, albo
zadzwonić na naszą polską infolinię. Jeśli infolinia byłaby zajęta, klient może
napisać krótkiego maila w jakiej sprawie chciał się skontaktować i podać
w jakich godzinach jest najlepiej osiągalny. Nasze Panie z pewnością oddzwonią.
Poza tym mamy wiele ciekawych kooperacji wzdłuż granicy z polskimi przychodniami.
Informacje na ten temat prosze szukac na naszej stronie www.aok.pl

OBSŁUGA W JĘZYKU
POLSKIM

www.aok.pl
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, RudolfBreitscheid-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

Wizyta u lekarza
to zawsze stress,
a jeszcze większy,
gdy trzeba
mówić po niemiecku.

Oszczędź go Sobie
dzięki AOK

Witamy w Niemczech! Chcesz zamieszkać albo już pracujesz w Berlinie, Brandenburgii lubMeklemburgii-Pomorzu Przednim, musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo, AOK Nordost jako największa kasa chorych w regionie jest idealnym partnerem
dla Ciebie. Oferujemy ubezpieczenie nie tylko dla Ciebie, ale również dla twojej rodziny, niezależnie od tego, czy mieszka ona w Niemczech, czy w Polsce. Gwarantujemy optymalną opiekę w przypadku choroby oraz dbamy o bogatą ofertę w zakresie profilaktyki – wszystko dla Twojego zdrowia za bardzo korzystną składkę. Skorzystaj z naszego specjalnego serwisu dla polskojęzycznych 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 ubezpieczeni w 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 Nordost 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 aktywnych. Dbasz o formę, zależy Ci na zdrowiu? Zarejestruj 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 Nordost za pomocą smartfona.

Elektroniczna Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego - Elektronische
Gesundheitskarte (eGK)

AOK Nordost wprowadziło do użycia Elektroniczne Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - eGK.

Zdrowe życie się opłaca

W programie bonusowym AOK-Bonus-Wahltarif premiowany 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 przypadku choroby jest przedłożenie pracodawcy oraz kasie 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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Odbudowa miejsc pracy,
czyli projekt „Great Job – Dobra Praca”

Tak jak w poprzednim numerze
kontynuujemy wiadomości o
fundacji, którą należy wspierać.
Poniżej fragmenty reportażu ze
strony www.orlastraz.org

Powstanie ISIS
Państwo Islamskie, czyli (ang.)ISIS, lub
(arab.) Daesh powstało w 2003 roku (od
tamtego czasu wielokrotnie zmieniając
nazwę). Po inwazji wojsk amerykańskich
na Irak sunnickie grupy fundamentalistyczne rozpoczęły zbrojną walkę w
celu utworzenia państwa na zasadach
szariatu (prawa koranicznego). Dokonywały przy tym licznych aktów terro-

ru, głównie przeprowadzając zamachy
na ludność cywilną. Kolejna fala rozpoczęła się w momencie opuszczania
Iraku przez siły amerykańskie. W latach
2010-2012 w dziesiątkach zamachów
zginęło kilka tysięcy osób. Głównym celem byli szyici oraz chrześcijanie w
Bagdadzie, Kirkuku, Mosulu, czy Tikricie.

Kraj po wojnie
Do wyzwolonych pod koniec 2016 i na
początku 2017 roku miejscowości bardzo powoli zaczęli wracać ludzie. Zastali
potworne zniszczenia. Ich domy, sklepy, warsztaty zostały obrócone w gruz.

Od trzech lat pomagamy im w powrocie do normalnego życia. Nie można jednak bez końca dawać ludziom jedzenia,
czy wody, nie dając nadziei.
Dlatego naszym celem stało się uniezależnienie ich od zewnętrznej pomocy. Dążymy do tego, żeby mogli sami się
utrzymywać i rozwijać swoją społeczność, tak, aby udało się ją przywrócić do
stanu sprzed najazdu ISIS. Tak powstał
projekt „Grat Job – Dobra Praca” (nazwa
nadana przez samych zainteresowanych)
Nie można wracać, jeśli nie ma się do
czego, więc zapytaliśmy tworzące się
wówczas oddolnie struktury zarządzające odbitymi miejscowościami
(był lipiec 2017 roku) – w jaki sposób
możemy pomóc? Odpowiedź padła
błyskawicznie – pomóżcie odbudować im miejsca pracy. Bez odpowiednich fachowców w mieście nie da się
go odbudować. W taki sposób w
ciągu tygodnia pomogliśmy odtworzyć
zakład ślusarski oraz warsztat spawacza.
Później przyszła pora na gabinet lekarski i kilka sklepów spożywczych. Lekarza nie było ciężko znaleźć. Wskazali
nam go współpracujący z nami wolontariusze lokalnych organizacji charytatywnych. Mieszkał wraz z rodziną
w obozie dla przesiedleńców.
Będziemy wracać z pomocą tak
długo, jak się da.
Obecnie projekt Dobra Praca działa w
wielu miejscach. Chrześcijańskiej Równinie Niniwy, w obozach dla prze-
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siedleńców oraz miastach, do których
uciekli mieszkańcy okupowanych przez
ISIS miejscowości. Od powstania do dziś
powstało już ponad 50 takich miejsc
pracy, a każdego miesiąca otwieramy
nowe. Koszt to zazwyczaj od 4 do 10 tysięcy złotych, w zależności od charakteru powstającej działalności. Oczywiście nie każdemu możemy pomóc
otwierając zakład pracy. Są osoby, które z różnych względów muszą być
wspierane w inny sposób (choroby, kalectwo, brak kwalifikacji, wiek), więc dalej będziemy działać na wielu frontach. Będziemy wracać z pomocą tak
długo, jak się da.
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 WESPRZEĆ ROBIĄC ZAKUPY PRZEZ
INTERNET
Więcej informacji na naszej stronie
www.orlastraz.org

www.poloniaberlin.de
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OGŁOSZENIA DROBNE
l 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
l Kulturalny mężczyzna wynajmie mieszkanie 1 lub 2 -pokojowe w Berlinie. tel.
01723444223
l 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
l Poszukiwani Pracownicy Montaż Mebli Kuchennych Komunikatywny niemiecki sumienność amodzielnosc dyspozycyjność Firma gwarantuje Transport Mebli Narzędzie
Kontakt 0176 83 44 33 62 - Niemcy +48 794 015 585- Polska
l Mężczyzna 45 l. wyk. średnie, uczciwy, pracowity, nie pijący, podejmie stałą pracę fizyczną, 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.
l 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:maria.gaweda20@wp.pl skype:12maria34
l Matrymonialne:
69 wysportowana, rower, Ty Polak z Niemiec do 72. Najchętniej Frankfurt Nad Odrą,Berlin. Kontakt e-mail: maria.gaweda20@wp.pl tel: +48 508 132 618 Skype: 12maria34
l 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
l Berlinczyk 60 /180,otwarty na swiat, wysportowany, rozmowny z humorem optymista, ceniacy rodzine, pozna sympatyczna, kobieca Pania do lat 55 zainteresowana stalym
zwiazkiem i wspolna przyszloscia. Oferty listowne prosze kierowac: E-mail: Die-Schmetterlinge@berlin.de. Kontakt: 030/ 21 91 33 90
l Makijaż permanentny,brwi,oczy ,usta, microblading, mezoterapia microiglowa,oczyszczanie kwasami. Tel. 0163 801 23 78.
l Spotkania AA. Mitting w jezyku polskim w środy o godz 19 tej, Girkezeile 39 Berlin
10585 U-BAHN 7
l Poszukujący pracy oraz wczasy, podróże turystyczne w grupach i indywidualnie. Zapoznanie z treścią i przebiegiem tradycyjnie: miejsce i czas na zapytanie. Mobil:
01575111090
l Opiekunka seniora, pomoc domowa, pomoc przy dzieciach, doświadczenie, gotuje,
nawet diety, ciasta, prasuje, oraz potrafię zająć maluchy, od wspólne pieczenie ciasteczek do zabawy z komputerem ,Führerschein 015259682555, 12105 Berlin
l Praca dla pani po 40-tce, sprzątanie klatek schodowych, łazienek i pokoi w hotelu - na
Gewerbe. Tel. 01735130575, 01735152021
l Doradztwo, ksiegowość, sprawy urzędowe. Marek Mosiej - tel. 030 / 757 048 17, Mobil: 0176 483 02 400
l 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
l 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, Nałęczowa i Lublina. Kontakt: +48 790 777 502, elwidu@wp.pl, +49 3375 521812
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Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie T.z.
Zaprasza dzieci i młodzież na naukę języka polskiego z podstawami historii
i geografii. Zajęcia prowadzimy raz w tygodniu w poniżej wymienionych punktach.
Der Polnische Schulverein „Oświata” in Berlin e.V. lädt Kinder und Jugendliche
zum Polnischunterricht mit Einführung in die polnische Geschichte und Landeskunde ein. Der Unterricht findet einmal in der Woche statt an den unten
angegebenen Veranstaltungsorten statt:
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 Berlin
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

Weitere Informationen / Dalsze informacje
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

www.poloniaberlin.de

Stefan Nowak
Adwokat

uznany przez
Izbę adwokacką
specjalista
d/s prawa
rodzinnego
Prawie 30-letnie doświadczenie
w rozwiązywaniu problemów
i prowadzeniu sporów
z Jugendamtem
l sprawy rozwodowe
l sprawy o alimenty
l władza rodzicielska
l kontakty z dziećm itpi
Bergmannstr. 103
10961 Berlin Kreuzberg

Tel. 00 4930 / 611 33 14
Handy: 0177 88 76 03
Fax: 004930 / 611 19 05

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

4 prawo cywilne
(np. windykacja
roszczen)
4 prawo pracy
(pensja,
zwolnienie)
4 obsluga firm,
4 kierowcy
Bußgeldbescheid
(obrona prawna),
4 prawo fot.
pacjenM. Zakrzewski
tow/medyczne
(odszkodowanie
za bledy lekarskie,
zabiegi, medycyna estetyczna, stomatologa),
4 prawo autorskie (m. in. Abmahnung),
ochrony konkurencji, znakow towarowych,
4 prawo internetowe (Abmahnung,
Impressum, regulaminy na eBay,
Amazon, itd.),
4 prawo socjalne (Arbeitsagentur, Jobcenter,
Krankenkassen).
Mag. iur. Agnieszka Wiśniewska
LL.M. Rechtsanwältin
Schlüterstr. 37, 10629 Berlin
Tel. +49 (0)30 217 990 380
Fax. +49 (0)30 217 990 381
kontakt@aw-legal.de www.aw-legal.de

10 euro/h

sonderzuschlag

www.poloniaberlin.de
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NASZA KRZYŻÓWKA

Sudoku 277 (Easy)

1

Sudoku 278 (Medium)
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SUDOKU
Sudoku 280 (Easy)
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Sudoku 279 (Easy)
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Ojciec wzywa dorastającego syna:
- Od dwóch miesięcy giną mi papierosy!
- Niemożliwe! Ja palę dopiero od trzech tygodni!
---------------------------Mamo, mamo, jestem silny jak tata! Też
złamałem widelec!
- Kur ... wa, następny debil rośnie...
---------------------------W restauracji rodzina posila się promocyjnym obiadem. Zostaje sporo
resztek I ojciec prosi kelnera:
- Czy może pan nam zapakować te resztki?
Wzielibyśmy dla pieska...
- Hurrra! - krzyczą dzieci - Będziemy mieć
pieska!
---------------------------- Tato, a kto to jest alkoholik?
- Widzisz synu te cztery brzozy? Alkoholik
widzi osiem.
- Tato, ale tam sa dwie...
---------------------------rat kładzie paluszek na ustach i szepcze do
siostry:
- Posłuchaj, mama znowu śmieje się z dowcipów taty, a przecież one nie są wcale
mądre.
- Dowcipy nie, ale mama jest mądra.
---------------------------W przedziale pociągu pospiesznego relacji Poznań – Warszawa siedzi matka, a na
korytarzu z nosami przy szybie stoją jej
dwaj synowie. W pewnym momencie do
przedziału wraca jeden z nich i pyta
mamę:
- Mamusiu, jaka była teraz stacja?
- Nie wiem.
- To niech mamusia zapyta.
- Po co?
- Bo Franek na niej wysiadł.
---------------------------Kazio złożył pobożnie rączki i odmawia pacierz. Przeszkadza mu siostrzyczka. Nagle
Kazio wznosi wzrok ku górze.
- Dobry Boże - recytuje. - Przebacz mi że
na chwilę przerwałem, ale muszę Jadźce
dać w gębę.
---------------------------Ojciec próbuje rozstrzygnąć spór synów.
- To ty uderzyłeś go w głowę? - pyta starszego.
- Nie, tatusiu.
- Tak, tatusiu - wtrąca się młodszy. - Uderzył mnie.
- On kłamie! - broni się starszy. - A jak będziesz dalej tak kłamał, to dostaniesz jeszcze raz!
---------------------------- Mamusiu, czy ty wiesz ile jest pasty do
zębów w jednej tubce?
- Nie wiem, synku.
- A ja wiem! Od fotela do segmentu!
----------------------------
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DOKSZTAŁCANIE HISTORYCZNE

W poprzednich numerach POLONII
BERLIN rozpoczęliśmy serię POLSCY SCHINDLERZY. Z uwagi na to,
że w mediach całego świata dalej
ukazują się informacje o polskim
współsprawstwie w Holokauście,
będziemy dalej publikować artykuły, notki o Polakach, którzy mimo
zagrożenia życia nie bali się ratować
ukrywających się Żydów. Na you
Tube można zobaczyć film pt. No 4
Street of Our Lady (Dom nr 4 przy
ul. Naszej Pani). To opowiedziana
przez znaną izraelską dziennikarkę
Judy Maltz historia uratowania w

Sokalu na kresach 15 Żydów, w
tym członków jej rodziny przez
polską chłopkę Franciszkę Halamojową i jej córkę . Całą historię
opowiemy w następnych numerach.
Wystarczy wpisać na YT : „No. 4
Street of Our Lady”

Inny film, który też jest na YT, to
film Betar. Mówi się dużo o przedwojennym antysemityźmie w Polsce, ale mało kto wie, że Polacy,
wierny sojusznik Wielkiej Brytanii,

potajemnie szkolili członków organizacji Betar w budowie bomb,
strzelaniu, prowadzeniu wojny par-

RABATY NAWET DO 50%

tyzanckiej. Przez Rumunię szły do
Palestyny transporty broni, materiałów wybuchowych, którymi w
walce o własne państwo Izrael wysadzano w powietrze Brytyjczyków. Więcej na YT i TVP Vod: Betar.
Dlaczego te propozycje? Dlatego,
żeby mieć argumenty na zarzuty o
antysemityzm. O tym, że byli szmalcownicy piszą inni. My chcemy
światu pokazać naszych zapomnianych bohaterów.

BEZPŁATNY
MIESIĘCZNIK
informacyjno - ogłoszeniowy

WYDAWCA
Dipl. - Ing. Peter Gnosdorf
Telefon: +49 151 649 387 84
REDAKCJA
KONTAKT I OGŁOSZENIA
Krzysztof Maria Nowak
Tel. 00 49 152 10 28 28 46
po loniaberlin@gmx.de

PRZEDSTAWICIEL
Dariusz Dalaszyński
telefon 602 735 743
email: darek@po.home.pl

Rachunek Bankowy
IBAN: DE25860100900600691906
Ogłoszenia modułowe:
poloniaberlin@gm.de
Ogłoszenia dro bne:
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.

www.poloniaberlin.de
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CENY

CYJNE
PROMO

Retrohaus - położony w centrum miasta
Klingenthal, znanego z produkcji
instrumentów muzycznych i turniejów
skoków narciarskich, oferuje apartamenty
typu studio - dwa pokoje, łazienka i kuchnia
z pełnym wyposażeniem.

CJA
PROMO

WIOSNA
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W pokojach TV
oraz dostęp do internetu. (WiFi).
W stylowych wnętrzach panuje wspaniała
atmosfera wypełniona muzyką i tańcem.
ZAPRASZAMY!!!
Retrohaus, Kirchstr. 12, 08248 Klingenthal
INFO: Tel. 00 49 (0) 157 39 89 06 81
REZERWACJA: e-mail: retrohaus@gmx.de
www.retrohaus.klingenthal.de

www.poloniaberlin.de

