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Drodzy Czytelnicy!

I znów jesteśmy o rok starsi. Ale też bogatsi o nowe 
doświadczenia. Choć kolejny rok pandemiczny nie 
był łatwy, nie poddaliśmy się. W głowie pojawiły się 
nowe pomysły, radziliśmy sobie na wiele sposobów. 
Cieszymy się, że kolejne 365 dni mamy za sobą i że 
byliście z nami.

A w styczniowym numerze dużo do czytania. Anna 
Burek rozmawia z Katarzyną Brodowską, którą mo-
żecie kojarzyć z niemieckiej wersji The Voice Kids 
i przesłuchań do programu z początku roku, kiedy 
to oczom jurorów ukazała się 9-letnia słodka dziew-
czynka o jazzowym głosie dorosłej kobiety. Za-
chwytom nie było końca! Naszej dziennikarce Kasia 
opowiada między innymi o tym, że zgłoszenie do 
programu było wynikiem wygłupów.

Jak co miesiąc polecamy też garść przepisów od kon-
taktowego kucharza Bogusława Sypnia. Gdyby nie 
ziemniaki, nie byłoby w Polsce placków ziemniacza-
nych! To polski wynalazek, ale istniejący także od 
dawna w innych kuchniach europejskich. Uwielbiają 
je Białorusini, Ukraińcy czy Rosjanie. Lubią je rów-
nież Austriacy, Niemcy czy Węgrzy. A że nie samy-
mi ziemniakami człowiek żyje, polecamy wspaniały 
przepis na wytrwany mus jabłkowy!

Marta Janik proponuje nakarmić oczy. Autorka 
poleca wystawę fotografii znakomitego Haralda 
Hauswalda, który dokumentował codzienne życie 
w DDR. Gwarantujemy, że długo nie będziecie mogli 
zapomnieć o tych kadrach a w głowach urodzą się 
Wam wspaniałe opowieści inspirowane tym, co zo-
baczycie.

Bartosz Drajling jak zwykle zmusza nas do zastano-
wienia nad życiem i dbania o siebie. Swój felieton 
zaczyna od sentecji UBI BENE IBI PATRIA –„ Tam 
Twój dom, gdzie Ci dobrze“. Co jest dalej? Przeko-
najcie się sami! 

Poza tym czeka na Was spora porcja ogłoszeń. Może 
znajdziecie pośród nich to, czego szukaliście od dawna?

Wspaniałego Nowego Roku! Zróbmy wszystko, aby 
w 2022 roku było nam po prostu dobrze! Tego życzy-
my Wam i sobie z całego serca!

Redakcja

Dziękując za zaufanie i współpracę, 
życzymy wszystkim naszym Ogłoszeniodawcom, 

Współpracownikom, Czytelnikom Kontaktów
pomyślności w Nowym Roku 2022.

Zdrowia i powodzenia w realizacji wszystkich planów,
aby ten rok był lepszy od tego, który minął.

Marianna i Andrzej Klon

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
21-22 stycznia

Mimo, że styczeń jest jednym z zimowych miesięcy, pełnych zimnych, 
chłodnych i krótkich dni, to jednak są tam takie dwa dni, jedyne dwa dni w 
roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto 

naszych kochanych babć i dziadków. Życzymy wszystkim babciom i dziadkom 
zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń!

Bardzo
Was kochamy,
dobrze o tym wiecie,
bo jesteście 
dla nas
najukochańsi
 na świecie!
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Voll das leben! ReloadedHarald Hauswald 

C/O Berlin prezentuje wystawę zdjęć Haral-
da Hauswalda. Kolorowe punki, hipisi, całujące 
się pary na tle morza trabantów, demonstranci 
z flagami na Alexander Platz, pijący w lokalnych 
pubach, zwykli mieszkańcy czekający na przy-
stankach autobusowych – to tylko niektórzy bo-
haterowie zdjęć fotografa, który rzeczywistość 
uwiecznia z sympatią, czasem ironicznie, ale 
zawsze ciepło i z wrażliwością. Nie odbiera im 
swojej godności mimo tego, że czasem żyją oni 
w otoczeniu, które jest brudne, przygnębiające 
i nie zachwyca. Dzięki niemu możemy zoba-
czyć, jak wyglądało codzienne życie w komu-
nizmie, systemie, którego przekaz o sobie na 
Zachód mijał się z prawdą. Dokumentował akty 
protestu i opozycję nie tylko jako stojący z boku 
fotograf, ale też jako uczestnik. To spowodowa-
ło, że był pod ciągłą obserwacją około 40 osób 
pracujących dla Stasi. 

Harald Hauswald urodził się w 1954 roku 
w Radebeul w Saksonii. Jest jednym z najzna-
komitszych fotografów ze Wschodniego Ber-
lina. Razem z m.in.  Sibylle Bergemann, Ute 
Mahler i Wernerem Mahlerem stworzył  OST-
KREUZ – agencję fotograficzną. Był nieustają-
co kontrolowany przez Stasi od 1978 roku aż 

Wystawa trwa od 11 grudnia 2021 do 21 kwietnia 2022

 
Marta Janik

C/O Berlin Foundation 
Amerika Haus
Hardenbergstraße 22–24
10623 Berlin 
Tel +49.30.284 44 16-0
www.co-berlin.org 
www.facebook.com/coberlinphoto 
www.instagram.com/coberlin 
www.twitter.com/coberlin 

Godziny otwarcia:
Codziennie  11:00–20:00 

Bilety:
Normalny 10 Euro 
Ulgowy 6 Euro

Harald Hauswald, Eythra, near Leipzig, 1986, © Harald Hauswald/OSTKREUZ/Bundesstiftung Aufarbeitung

Harald Hauswald, Prenzlauer Berg, Berlin, 1980s, © 
Harald Hauswald/OSTKREUZ/Bundesstiftung Aufar-
beitung

Harald Hauswald, Alexanderplatz, Mitte, Berlin, 1984, 
© Harald Hauswald/OSTKREUZ/Bundesstiftung Au-
farbeitung

Harald Hauswald, In Front of the Foreign Ministry of 
the GDR (now Schloßplatz), Mitte, Berlin, 1984, © 
Harald Hauswald/OSTKREUZ/Bundesstiftung Aufar-
beitung

do upadku muru  berlińskiego. Wystawa w C/O 
Berlin opowiada o życiu w DDR, ale też o zmia-
nie jaka nastąpiła po 1989 roku, czyli o konse-
kwencjach zjednoczenia. 

Hauswald przeprowadził się do Wschodnie-
go Berlina w 1978, gdzie pracował dla fundacji 
Stephanus oraz jako doręczyciel telegramów. 
Począwszy od lat 80-tych regularnie publikował 
swoje foto-eseje w periodykach ukazujących 
się w Niemczech Zachodnich (GEO, Stern, 
Zitty, taz), najpierw używając pseudonimu a po-
tem prawdziwego nazwiska. We Wschodnim 
Berlinie na stałe było zaakredytowanych 20 
dziennikarzy z Zachodu. Kiedy chciał wysłać 
jakieś swoje zdjęcia, adresował koperty bez 
zdradzania adresu nadawcy i przekazywał je 
tym dziennikarzom. Oni mogli przewozić swo-
je materiały bez bycia przeszukiwanymi. Ze 
względu na podsłuchy i śledzenie trzeba było 
bardzo uważać.

Na wystawie widzimy dość ironiczny, ale też 
analityczny stosunek fotografa do rzeczywisto-
ści, który jest jednocześnie bardzo ciepły i em-
patyczny. Ta niezwykła mikstura stanowi o wy-
jątkowości wystawy i jest zarazem jej tematem. 
Fotograf wyznaje, że robienie zdjęć było jego 
sposobem na zachowanie zdrowego rozsądku 
w niesprzyjających i trudnych politycznych oko-
licznościach. Jako widzowie mamy okazję, aby 
zastanowić się nad tym, jakie było życie artysty, 
który sam będąc obserwowany, również bacz-
nie obserwował system. Na wystawie widzimy 
zatem dokumenty z okresu komunizmu. Wie-
my, kiedy Harald pił kawę, kiedy palił papierosa, 
kogo spotykał, z kim rozmawiał.

Prace fotografa były pokazywane na ponad 
250 wystawach indywidualnych m.in. w Niem-
czech, USA, Francji, Włoszech, Holandii oraz 
publikowane w wielu albumach o Berlinie 
Wschodnim i życiu w DDR. W 1997 roku został 
uhonorowany Orderem Zasługi Republiki Fede-
ralnej Niemiec. W 2006 przyznano mu nagor-
dę Niemieckiego Zjednoczenia (Einheitspreis 
– Bürgerpreis zur Deutschen Einheit). Mieszka 
i pracuje w Berlinie.  

Mnie podoba się zwłaszcza to, jak fotograf 
opisuje zdjęcia i czym one są. W jednym z wy-
wiadów mówi, że dobra fotografia jest jak wyci-
nek filmu. Że zdjęcie musi powodować u oglą-
dającego pragnienie dopowiedzenia historii. I to 
jest niesamowite, bo jak widzimy te zdjęcia, to 
w naszej głowie od razu tworzą się opowieści. 
Widzimy na przykład parę na skuterze: Dokąd 
jedzie? Co robi? Jakie jest jej życie? Tak samo 
z zakochanymi na placu pełnym samochodów. 
Wszystkie one takie podobne, czy zatem miłość 
tych dwojga jest inna? A kobiety oglądające wy-

stawę sklepu z porcelaną? Co tam dostrzegły? 
O czym marzą?  A słoń? Co robi słoń na Alek-
sander Platz? 

Niektóre zdjęcia wydają się zwyczajne. Ale 
czy takie są? Oto widzimy jedno z napisem re-
klamowym „Naprawa wszystkich systemów”. 
Ale kiedy pomyśli się o Stasi i o całym DDR, 
fotografia staje się natychmiast ironicznym ko-
mentarzem świata, w jakim przyszło fotografowi 
żyć i tworzyć. 

Co interesujące, na wystawie widzimy też 
kadry nieudane, nieostre, a wśród nich te, któ-
re stały się ikoniczne, są doskonałe. To rzadka 
okazja, żeby zobaczyć cały proces powsta-
wania, postrzegania, fotografowania. Czasem 
bywa tak, że zrobi się 8 zdjęć przypadkowym 
pasażerom metra a tylko jedno z nich wyjdzie 
ostre. I to akurat jest strzał w dziesiątkę! 

Organizatorzy wystawy zobaczyli ok 300 000 
zdjęć Hauswalda. Klisze zostały zdigitalizowa-
ne, co ułatwiło proces przeglądania zbioru i wy-
brania indywidualnych fotografii oraz ich ocenę. 
Bez komputera i programów graficznych byłoby 
to niemożliwe. Potem zdjęcia podzielono na 
grupy „dobre, bardzo dobre, fantastyczne”. Fo-
tograf szczerze wyznał, że sam nigdy nie byłby 
w stanie wykonać takiej tytanicznej pracy. 

W C/O Berlin widzimy 250 fotografii zrobio-
nych pomiędzy późnymi latami 70-tymi a po-
łową lat 90-tych. Kuratorem wystawy jest Felix 
Hoffman (C/O Berlin Foundation), który współ-
pracował z Ute Mahler i Laurą Benz (Ostkreuz). 
Wystawie towarzyszy katalog (Steidl Verlag).
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  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

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

  Zakres zainteresowań m. in.:

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

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

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

Adres: Olivaerplatz 15, 10707 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

 www.hantschel-wollny.de
kontakt@hantschel-wollny.de

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:
prawa karnego, drogowego, cywilnego: przede wszystkim

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

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

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

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

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

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

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

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

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

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

KANCELARIA ADWOKACKA

PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI
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UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

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

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

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

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

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

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

▪ PRAWO KARNE   
▪ PRAWO CYWILNE   
▪ PRAWO RODZINNE   
▪ PRAWO DROGOWE
▪ PRAWO BUDOWLANE
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

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

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

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

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

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

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

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

E-Mail: stb@kochanowska.de

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

 Tak, starałem się Wam opisać, przypo-
mnieć nie tak odległe lata Waszego życia 
lub Waszych rodziców. Opowiedzieć krót-
ko o wydarzeniach w Berlinie, w Polsce 
i na Świecie.

Postaram  się wciągnąć Was w świat poli-
tyki, gospodarki i kultury. W świat 19 letniego 
chłopaka, który mając pożyczone 300 DM 
poznawał porażki i zwycięstwa, uśmiech 
i łzy, bitwy z urzędami i samym sobą.

Ta książka jest realnym opisem tego co 
przeżyło wielu z nas, wielu Polaków, którzy 
przed ogłoszeniem stanu wojennego, lub też 
po jego ogłoszeniu zapuścili korzenie w daw-
nym Berlinie Zachodnim. Ta książka jest inna 
niż inne.   Do zobaczenia  — Zanim zapukam 
do piekła—

Pozwalam sobie też zacytować jedną 
z wielu opinii jakie otrzymałem po wyda-
niu mojej książki:

Tę książkę Jędrzeja czytałam z zapartym 
tchem przez dwie noce niczym bez reszty 
pochłaniający mnie bestseller. Gdy ją za-
mknęłam na ostatniej stronie pomyślałam, 
że będzie wspaniałą pozycją nie tylko dla 
mojego pokolenia, okazją powrotu do wyda-
rzeń sprzed 40 lat, które być może  powoli 
przykrywa już kurz zapomnienia w świetle 
szalejącej konsumpcji, ale również dla ludzi 
młodych wchodzących w życie.Ludzi snują-
cych marzenia o „łatwym” życiu poza Polską.

Atutem tej książki jest autentyczność losu 
i przeżyć autora, osadzona na tle konkretnie 
opisanych wydarzeń politycznych i społecz-
nych w Polsce, w Europie i na świecie od 
1981 roku do chwili obecnej.

U Jędrzeja zwyciężyła ciekawość. Jako 
świeżo upieczony absolwent liceum na ty-
dzień przed stanem wojennym wyjeżdża 
do kolegi ze szkolnego podwórka, do Berli-
na Zachodniego.

Tam 13.12.1981 roku  zastał go stan wo-
jenny. I tu zaczyna się właściwa akcja książki, 
będąca szczegółową relacją walko o prze-
trwanie czasami w głodzie, w nieogrzewanym 
mieszkaniu. Walka z dnia na dzień, z tygodnia 
na tydzień, z roku na rok.

Witam wszystkich czytelników „Kontaktów”
Chciałbym Was zaprosić na spotkanie z moją książką. Ukazała się 
pod koniec września 2021, opowiada o czasach wcale nie tak od-
ległych - od 5.12.1981 roku aż do roku 2019.

Czytelnik jest  często zaskoczony, wzruszo-
ny szczerością opisanych uczuć, rozrzewniony 
ich nazywaniem niczym wytrawny psycholog.

Zaskakujący jest jego sposób wyrażania 
troski o Polaków a nade wszystko świadome 
zachowanie tożsamości narodowej. Swoim 
postępowaniem starał się czasami odcza-
rować wśród Niemców tak częste stereoty-
py Polaka.

Uważam, że jest to książka nasycona war-
tościami wychowawczymi. Wspinając się 
z autorem po stopniach życia na obczyźnie 
jesteśmy świadkami jego przemian z osoby 
dozorcy, poprzez kierowcę, doradcy finan-
sowego, aż do założenia jedynej w Niem-
czech firmy produkującej ręcznie malowa-
ne torebki ze strusiej skóry. Ta książka nie 
będzie stawać do konkursu NIKE, ale wcale 
nie umniejsza jej wartości. Prosta narracja 
tej książki uwierzytelnia losy autora i wciąga 
nas w ówczesny bieg wydarzeń

Chcesz poznać lub przypomnieć sobie  te 
wydarzenia w XX i XXI wieku  opisywane 
w nietuzinkowy sposób -

                    —  przeczytaj tę książkę.

Mały fragment z pierwszych stron tejże 
książki

Teraz, piątego grudnia 1981 roku, gdy sie-
działem w  pociągu z paszportem w kieszeni 
docierały do mnie inne odgłosy. Odgłosy stu-
kających kół, inaczej bijącego serca, odgłosy 
niepewności, jakie będą te dwa, może trzy 
tygodnie. W sumie to i   tak chyba najczę-
ściej o to, co będzie, bardziej głowili (mar-
twili?) się rodzice, a my - przyszłość narodu, 
byliśmy raczej zdania, że do młodych i od-
ważnych należy świat.

Nigdy, nigdy bym wtedy nie pomyślał, że 
z tych czternastu a może dwudziestu dni 
zrobi się ponad DWA TYSIĄCE STO PIĘĆ-
DZIESIĄT dni.

Nieplanowanych, ze łzami i śmiechem, 
dni syte i dni, gdzie poznam uczucie głodu, 
poznam nadzieję i rezygnację. Miałem 19  
lat, byłem pierwszy raz za granicą, chciałem 
zarobić trochę pieniędzy i wracać do domu. 
Wszystko było takie proste, powiedziałbym 

logiczne, bez widocznych niespodzianek 
i wielkich znaków zapytania.

Ale jak na razie myśli moje były inne, wy-
biegające co prawda w  przyszłość, ale mak-
symalnie na tydzień lub dwa.

Jechałem do tych złych Niemców.

Pamiętacie? Ten podział?

Tak nas uczyli: dobrzy Niemcy byli 
w DDR (Niemiecka Republika Demokratycz-
na – państwo komunistyczne) a wszyscy ci 
straszni, źli, faszyści, byli w RFN (Republika 
Federalna Niemiec – państwo kapitalistycz-
ne). Czasami zastanawiałem się, jak to było 
możliwe, że wszyscy dobrzy są po jednej 
stronie granicy, a  ci źli po drugiej. I jeszcze 
coś. Czy przy takim podziale na dobrych 
i złych Niemców, o których opinie wystawiała 
w zasadzie tylko umowna linia zwana inaczej 
granicą, to czy wierzący w taki podział ludzi 
głupsi byli ci, co ten podział wymyślili, czy też 
ci, którzy w niego wierzyli. Jest to prawdopo-
dobnie zagadka na jakiś zachmurzony, desz-
czowy wieczór dla rodziny składającej się z  
różnych pokoleń, które wykazują nieokiełza-
ną chęć, aby móc się pokłócić.

Książka jest osiągalna w Polsce księ-
garniach:  w empiku, nie przeczytane.pl, 
dobra książka.pl, lubimy czytać.pl, ocean 
książek.pl, inverso.pl oraz innych. W Ber-
linie można tę książkę zamówić u auto-
ra - Jędrzej Majchrzak tel.01723204798 
wysyłka pocztą lub osobiście odebrać 
w ustalonym terminie na Dahlem.
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Rabenstr. 35, 13505 Berlin 
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 208475776

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

Gewerbe-Service, Dipl.-Ing. Peter Hoffmann 
Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

 Tel.-DE: +49-152-18214530, Tel.-PL: 666-994-177
E-mail: GewerbeService@onet.eu

•
 
Gewerby bez meldunku i od ręki

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

•
 Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom •
 Kindergeld (204 €/mies. na dziecko)

Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin 

Steuer-Nummer i Freistellung

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

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

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

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

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

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

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

Oferujemy pomoc przy

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

Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 
10829 Berlin

Lichterfelde
Augustastraße 1
12203 Berlin

biuro@biuro-daniel.de

59-900 ZGORZELEC
ul. Lunańska 10e/8

71-424 SZCZECIN
Jerzego Janosika 17
+48 91 404 00 66
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18 

56-120 BRZEG DOLNY
ul. Ossolińskiego 2c/2
+48 71 723 04 75
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 14-20, czw. 11-17 

69-100 SŁUBICE
ul.1 Maja 6
+48 95 737 75 35
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18 
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Wir beraten Sie gern: 

LVM-Versicherungsagentur 

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

Twój Partner od ubezpieczeń, 
inwestycji i emerytury.

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

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

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

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

 

 
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

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

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

Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla �rm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992
www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de • Tel.: 030 462 22 07
Mobil: 0177 80 99 014 • Facebook • WhatsApp

NIERUCHOMOŚCI
Oferuje pokoje do wynajęcia w mieszkaniach umeblowanych, 
mieszkania znajdują się na Spandau, jest Internet, Bln. 13587. 
Jedno całe 3 pokojowe na Staaken, 1 pokój z balkonem jest 
przechodni. Wymagana kaucja w wysokości miesięcznego czynszu.  
Tel.: 0157 375 98 232

Przyjmę współlokatora na pokój. Mieszkanie jednopokojowe 36m2. 
Dzielnica Wedding, przy Kurt-Schumacher-Platz. Telefon 01799427992
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Chwyta za serce, łapie za gardło i wy-
ciska łzy.

W XIX wieku rozprzestrzeniła się bajka 
o Kopciuszku. Identyczne historie - lokal-
nie zmodyfikowane - są znane pod innymi 
postaciami na całym świecie. 

Rzecz ma się podobnie z biblijną Arką 
Noego. Ta legenda również wymyka się 
judaistycznym okowom i jest znana także 
w innych kulturach.

Koncepcja jest stosunkowo prosta. 
Piękna i biedna dziewczyna zakochuje się 
w pięknym i bogatym księciu i żyją długo 
i szczęśliwie. Oczywiście, tak zwana sza-
ra codzienność bardzo oszczędnie serwu-
je nam takie casusy, zatem przyjmujemy 
empirycznie, że są mało prawdopodobne 
lub zgoła nierealne, chociaż Diana Spen-
cer mogłaby tu dokonać wyłomu w murze 
naszej teorii. 

To była odpowiedź na ciężkie czasy 
i pragnienie odrobiny luksusu i szczęśliwe-
go, dostatniego życia. 

Czy zatem życie wykreowało takie sytu-
acje i stały się one tak nagminne, iż ktoś 
w końcu zdecydował się to opisać, czy też 
jest to zwykły wymysł i jedynie życzeniowe 
wyobrażenie o lepszym życiu? 

Like there’s no tomorrow - Jakby jutra 
miało nie być 

Firma kosmetyczna „J&J“, produkująca 
kosmetyki dla dzieci i noworodków, użyła 
prawnego zabiegu mającego na celu za-
blokowanie lawiny pozwów. 

Farmaceutyczny gigant został zalany la-
winą 38.000 pozwów z tytułu zawartości 
rakotwórczego azbestu w pudrze-zasypce 
dla najmłodszych. 

Johnson & Johnson wykorzystał prawo 
stanu Texas, które w tym względzie jest 
bardzo liberalne i dokonał cesji zakładając 
nowa spółkę „LTL“ z ograniczona odpowie-
dzialnością, do której przerzucił wszystkie 
sprawy dotyczące zamówień, realizacji 

Bartosz Drajling 
Finanzdienstleistungen

Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 

F: 030 92109905
M: drajling.finanz@web.de

i wdrażania azbestu do linii produkcyjnej 
zasypki „J&J“, a tym samym falę wymie-
nionych pozwów. 

W poprzednim tygodniu firma „LTL“ zło-
żyła wniosek o bankructwo. 

Jak ważne jest w dzisiejszych czasach 
posiadanie solidnej i indywidualnie dopa-
sowanej polisy ubezpieczenia pomocy ad-
wokackiej „Rechtsschutz“, trudno prze-
cenić. 

Jako, że koszty postępowań sądowych 
oraz porad i prowadzenia spraw przez 
prawników są coraz wyższe, ubezpiecze-
nie Rechtsschutz przynosi rozwiązanie 
a także umożliwia zaangażowanie prawni-
ka i dochodzenie swoich roszczeń pozasą-
dowo, na zasadzie mediacji.

Wolność 

Wolność to złudzenie, choć wpaja się 
ludziom, że to największa z wartości. Za-
kłamany pogląd, w którym rodzisz się 
gdzieś na świecie jako własność danego 
państwa. W potocznej mowie, obywatel. 
Tak brzmi lepiej. 

Zatem nasza wolność sprowadza się je-
dynie do pewnej swobody wyboru w dzia-
łaniu na płaszczyźnie naszego życia, które 
jest ukształtowane już na starcie.

 
Brzmi przewrotnie i na pewno nie można 

traktować tego sformułowania dosłownie. 
Jakkolwiek mamy w swoim życiu okre-
ślone pewne ramy działania pozwalające 
nam podejmować decyzje, to są one kon-
trolowane przez odpowiednie organy lub 
przez ludzi samych wobec siebie.

 
Są to normy, nakazy, zakazy, przepisy 

(…) w ramach których należy się poru-
szać. W przeciwnym razie można liczyć 
się z upomnieniem ze strony organów 
kontrolnych danego państwa, a przy po-
wtarzających się sytuacjach możemy być 
penalizowani, czyli karani za niezgodne 
z ustalonymi odgórnie zasadami zachowa-
nie. 

Form penalizacji jest kilka. Począwszy 
od upomnień i zawieszenia kary na okre-
ślony czas mamy do dyspozycji między 
innymi kary finansowe, ograniczenia wol-
ności a w skrajnych przypadkach pozba-
wienie życia. 

Możemy i powinniśmy jednak dochodzić 
swoich praw w sytuacjach newralgicznych. 
Tu może nam ponownie pomóc ubezpie-
czenie Rechtsschutz. 

Kiedyś już pisałem o chińskim systemie 
zaufania społecznego, który przyznaje 
Chińczykom punkty w zależności od ich 
zachowania. Punkty można stracić za po-
pełnianie wykroczeń, zbyt częste korzy-
stanie z gier komputerowych, krytykowa-
nie władzy czy spotykanie się z osobami 
z niską liczbą punktów. 

Jeżeli segreguje się śmieci, płaci ter-
minowo rachunki i zachowuje się zgodnie 
z oczekiwaniami władzy komunistycz-
nej, dostaje się dodatkowe punkty. Jeżeli 
mamy za mało punktów, jesteśmy pozba-
wiani niektórych praw. 

System wprowadzony przez Chińską 
Partię Komunistyczną blokuje mającym 

zbyt mało punktów obywatelom prawo do 
podróżowania samolotem, spania w hote-
lach, wykonywania określonych zawodów, 
uzyskiwanie stopni naukowych, otrzyma-
nie kredytu czy posyłania dzieci do do-
brych szkół.

Kiedyś miałem nadzieję, że wprowadze-
nie czegoś takiego będzie trudne, w przy-
wiązanych znacznie bardziej do wolności 
niż Chińczycy, społeczeństwach zachod-
nich. A jeżeli już się wydarzy, to za wiele 
lat. Niestety, historia strasznie przyspie-
szyła.

E pluribus unum - jeden z wielu

Przykład ten ma nam zobrazować potę-
gę myślenia i świadomość rozwoju. Ewo-
lucję rozumienia i postrzegania rzeczy-
wistości. Wraz ze zmianami na świecie 
dokonują się równie przełomowe zmiany 
w pozostałych branżach gospodarki.

 
W branży finansowej i ubezpieczeniowej 

obserwujemy pojawienie się produktów na 
bazie sztucznej inteligencji.

Czy wiesz, ile waży niedźwiedź polar-
ny? Tyle, aby przełamać lody

W związku z prowadzona przez Państwa 
działalnością czy zatrudnieniem chcieliby-
śmy wesprzeć je jako stabilny i strategicz-
ny partner po drugiej stronie granicy. 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu - 
na bazie współpracy - opiekę i serwis, jak 
też doradztwo w kwestii ubezpieczenia 
pracownika lub siebie na terenie Niemiec. 

Sytuacje dnia codziennego narażają nas 
na niespodziewane interakcje i zdarzenia. 

Aby uniknąć sytuacji stresowych zwią-
zanych z nieoczekiwanymi wydatkami 
z tytułu zdrowia, wypadku lub odszkodo-
wania indywidualnie dobieramy klientowi 
optymalna ochronę i zabezpieczamy tym 
samym jego interesy. 

Jeżeli interesuje Cię nasza oferta i ce-
nisz sobie profesjonalizm i kompetentny 
serwis – skontaktuj się z nami. 

Pomożemy Ci. 

WARTO 
WIEDZIEĆ

UBI BENE IBI PATRIA - tam 
Twój dom, gdzie Ci dobrze
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TŁUMACZE

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

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

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

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

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

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

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

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

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

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

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

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

Tłumaczenia ekspresowe i pomoc 
w kontaktach z urzędami, policją i sądami

mgr Małgorzata  KUSZAK 
tłumaczka przysięgła 

Merlinweg 10, 13465 Berlin (Frohnau)
tel.: 030 - 401 61 10 © kom.: 0172 – 318 63 58

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de

Tel.: 030/24721362

E-Mail: kmr-web@t-online.de

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

Tłumacz
przysięgły

języka polskiego
dla sądów

i notariuszy
Berlina

Tłumaczenia ekspresowe

Rochstrasse 9
10178 Berlin

Faks: 030/2410971

mgr Winfried Lipscher 
- tłumacz przysięgły - 

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

wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !

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

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

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

ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
  POLSKI • N IEMIECKI • WŁOSKI 

DOROTA CYGAN tłumaczka przysięgła
Hoeppnerstraße 121, 12 101 Berlin (Tempelhof )

Tel. 0177 78 42 993, dorota_cygan@yahoo.de
Biuro w księgarni Buchbund w piątki od godz. 15 do 18 
lub na telefon (Sanderstr. 8, 12 047 Berlin – Kreuzberg)

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – mgr Artur Balon  
Uwierzytelnione tłumaczenia świadectw, dyplomów, dokumentów urzędowych 
i prywatnych, pozwów, zażaleń i innych pism. Wizyty w zakładach karnych.
Artur Balon, Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst), 
tel.: 0163 452 5633 oraz 030 43924611 (terminy na telefon), arturbalon@web.de

 

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

„Czarodziejska góra” 

Biuro towarzysko- matrymonialne.
Tel.  0157 82 140 140

Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem.

Może fajny facet lat 54 pozna fajną Panią o wspaniałych zamiarach 
i spędzenia miłego czasu. Fn 030 43776396 tel. 015163928651

Wymiary: 9 x 3 cm 

 
   

 TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE I SPECJALISTYCZNE 
 

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły 
 

tel. 030 86209709   tel. kom. 0177 3086578 
faks 030 85743858   bukowski.berlin@t-online.de 

Gossowstr. 5, 10777 Berlin-Schöneberg (U Nollendorfplatz) 
 

Szybkie terminy realizacji! 

 

   

 

Tłumaczka przysięgła 
mgr. Kamila Gierko 

www.gierko.de 
tel.: +49 1578 7566 099 
Kantstr. 42, 10625 Berlin-Charlottenburg 
Darmowa wycena, zlecenia również online, wysyłka 
gratis. Tanio, szybko i profesjonalnie! 
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The Voice Kids - od żartu do finalnych eliminacji
Kiedy na początku tego roku, w trakcie blind auditions w niemieckiej wersji The Voice Kids, 
oczom jurorów ukazała się 9-letnia słodka dziewczynka o jazzowym głosie dorosłej kobiety, 
zachwytom nie było końca. O tym, że zgłoszenie do programu było wynikiem wygłupów i o pla-
nach na przyszłość opowiada Katarzyna Brodowska. 

Anna Burek: Kiedy spotkałam Cię 
po raz pierwszy byłaś maleńką dziew-
czynką, która kręciła się pod nogami 
podczas wywiadu z Twoim tatą, to było 
chyba w 2015 roku - co zmieniło się od 
tamtego czasu?

Kasia Brodowska: Nie pamiętam tej 
sytuacji, ale musiałam mieć wtedy 3 latka, 
więc w sumie nic dziwnego. Jeśli miała-
bym z pewnością opowiedzieć o tym, co 
zmieniło się od tamtej pory, to na pew-
no dotyczyłoby to moich zainteresowań 
i talentów. Wtedy byłam małym dzieckiem 
i nie do końca myślałam, co sprawia mi 
przyjemność, w czym jestem dobra, a co 
konieczne jest do realizacji marzeń - kiedy 
pierwszy raz stanęłam na scenie, mając 4 
latka, śpiewałam jedynie dla przyjemno-
ści. Teraz wiem, że talent, który posiadam 
to dar - żeby go nie zmarnować, muszę 
nad nim pracować. To chyba taki skrót 
tych ostatnich 6 lat. 

Anna Burek: Pamiętasz swój pierw-
szy występ na scenie? Czy to wtedy 
odkryłaś, że jesteś uzdolniona muzycz-
nie?

Kasia Brodowska: Wiem, że wystę-
powałam po raz pierwszy z grupą dzieci, 
które moja mama przygotowywała do kon-
certu kolędowego organizowanego przy 
Polskiej Ambasadzie w Berlinie. Próby 
odbywały się u nas w domu, więc chociaż 
mój udział w występie nie był planowany, 
mimochodem szybko podłapałam wszyst-
kie teksty i melodie, choć wielu słów jesz-
cze wtedy nawet nie rozumiałam. Z kon-
certu pamiętam tylko dużą salę i światła 
na scenie.

Mama Kasi: Ja też trochę przegapi-
łam ten moment, kiedy Kasia opanowała 
repertuar - właściwie to ją przeganiałam 
podczas lekcji z dziećmi, ale wiadomo, że 
nie jest to łatwe, kiedy córeczka stale jest 
obok. Nagle kilka dni przed koncertem zo-
rientowałam się, że Kasia potrafi zaśpie-
wać nawet najtrudniejsze partie, więc nie 
miałam wyjścia - zadzwoniłam do organi-
zatorów koncertu i poprosiłam o przygo-
towanie miejsca dla dodatkowej uczest-
niczki spotkania. Kasia miała wtedy cztery 
latka, a reszta grupy była od niej dwukrot-

nie starsza. Wtedy zorientowaliśmy się, że 
nasza córka ma niezwykły słuch muzycz-
ny, a dodatkowo - śpiewanie sprawia jej 
radość, więc postanowiliśmy wspierać ją 
w rozwoju w tym kierunku.

Tata Kasi: Bo warto wspomnieć, że Ka-
sia nie tylko doskonale śpiewa, ale i chęt-
nie tańczy, a do tego wszystkiego gra tak-
że na pianinie. Pamiętam, że pierwszy raz 
chyba przyłapałem Kasię, jak miała dwa 
latka i akompaniowała mojej żonie na pia-
ninie, po swojemu uderzając w klawisze. 

Anna Burek: Rozumiem, że pierwszą 
nauczycielką śpiewu i gry na pianinie 
była dla Ciebie Twoja mama? Jak się 
pracuje z rodziną?

Kasia Brodowska: No, nie jest to łatwe. 
Dużo trudniej jest mi się zmobilizować do 
regularnych ćwiczeń, kiedy wiem, że “na-
uczycielka” jest stale pod ręką. Mama 
wspomina ten okres chyba też nie najle-
piej - stale miałam jakieś wymówki, wy-

migiwałam się od lekcji, a ona nie miała 
serca mnie zmuszać. Pracuję też w sumie 
z moim bratem - jest ode mnie dużo star-
szy, ale traktuje mnie na równi ze sobą. 
Kiedy nagrywaliśmy wspólnie singiel 
w studio wymagał ode mnie dyscypliny 
i skupienia - raz zapomniałam swojego 
telefonu, na którym miałam tekst piosenki 
- nie był zadowolony i kategorycznie po-
wiedział, że ta sytuacja nie powinna się 
powtórzyć. Praca z rodziną to jednak nie 
tylko stres, ale i dużo śmiechu. Myślę, że 
gdyby nie mój brat Filip, nie wystąpiłabym 
w The Voice Kids.

Anna Burek: Jak do tego doszło? 
Udział w programie The Voice Kids był 
Twoim marzeniem?

Kasia Brodowska: Nie, właściwie 
to nie marzyłam o sławie czy o szerszej 
publiczności. Zgłosiłam się do programu 
w sumie trochę dla zabawy i na począt-
ku mało poważnie do tego podchodziłam. 
Siedzieliśmy z Filipem pewnego ranka 
w domu i nagle wspomniałam mu, że 
w sumie chętnie przekonałabym się, jak 
wypadłabym na tle innych uczestników 
w programie typu The Voice Kids - a on 
znienacka zaproponował, że nagramy pio-
senki i wyślemy zgłoszenie, choć termin 
nadsyłania taśm już minął. 

Mama Kasi: Jak zobaczyłam po jakimś 
czasie, co wysłali do studia, byłam zała-
mana - Kasia rozczochrana, w piżamie, na 
łóżku śpiewa wybrane przez siebie utwo-
ry. Moja pierwsza reakcja brzmiała chyba: 
Kasia, ale dlaczego w piżamie? Trochę się 
obawiałam tego całego telewizyjnego szu-
mu - Kasia jest wrażliwa i bardzo ufna, nie 
chciałam, by się sparzyła w show, w któ-
rym niekoniecznie przecież wszystko za-
leży od talentu. 
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Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada
Przyjechałem w 1994 roku i na podstawie otrzymanego 
wcześniej w ambasadzie niemieckiej przyrzeczenia wizy 
poszedłem do pracy. Żona przyjechała dopiero w 1998 i za-
łatwiła sobie zaświadczenie  „Spätaussiedler”. Teraz zała-
twiam rentę i zapytano mnie o podobną legitymację. Czy 
mogę ją jeszcze teraz otrzymać?

Zwykle taki dokument załatwiało się bezpośrednio po przyjeź-
dzie. Po 1993 roku nastąpiła natomiast zasadnicza zmiana 
w wydawaniu legitymacji pochodzenia, które zmieniły też swoją 
nazwę na legitymację późnego przesiedleńca. W konkretnym 
przypadku po przedłożeniu legitymacji żony właściwy DRV (za-
kład rentowy) zwróci się do Bundesverwaltungsamt in Bram-
sche, który rozpatrzy sprawę. 

Wystąpiłam o rentę indwalidzką (Schwerbehindertenrente) 
i wtedy okazało się, że będzie zawnioskowana jednocześnie 
renta z KRUS. Pracowałam nieprzerwanie od 1970 do 1989 
jako pracownik zależny, a w 1978 roku otrzymałam w spadku  
działkę 0,42 ha. Faktycznie po 6 latach zwolnienia od skła-
dek rentowych uiszczałam odpowiednie składki do KRUS. 
Czy faktycznie muszę otrzymywać częściową rentę z KRUS?
 
Z porównania z powierzchnią wybudowanego na tej działce 

Kasia Brodowska: Ale mimo wszystko 
myślę, że rodzice cieszyli się z mojego 
sukcesu razem ze mną - pamiętam, że 
tata opracował wielką niespodziankę, kie-
dy przyszło do mnie zaproszenie na Blind 
Audition. Szliśmy całą rodziną na spacer, 
kiedy krzyknął, że pod jakimś drzewem 
leży przesyłka dla mnie - kiedy podeszłam 
bliżej, okazało się, że w czerwonej koper-
cie czeka na mnie zaproszenie na wizytę 
w studio. Z tego występu są już nagrania 
w internecie - wcześniejsze etapy nie były 
jawne. Podczas tego przesłuchania za-
śpiewałam piosenkę po rosyjsku Prostaya 
Pesnya i trafiłam do grupy Alvaro - Hisz-
pana, który tak jak ja jest dwujęzyczny. 
W ostatnim etapie, w którym wzięłam 
udział, w Battle byłam w grupie z Isabellą, 
która ma taki typowy popowy, jasny głos, 
a piosenka, którą przyszło nam śpiewać 
to wesoła i radosna Don’t worry, be happy 
- nie do końca byłam zadowolona z tego 
utworu, bo nie gra on dobrze z moją barwą 
głosu. 

Tata Kasi: Kasia ma typowo jazzowy 
głos, to niesamowite, że jak na tak młodą 
osobę potrafi mieć tak dojrzałe brzmienie. 
Kiedy zaczęliśmy się konsultować z na-
uczycielami śpiewu, to wszyscy bez wy-
jątku widzą jej przyszłość właśnie w tym 
gatunku muzycznym.

Mama Kasi: Chyba należy wspomnieć, 
że do tej pory kształciliśmy Kasię samo-
dzielnie - ja uczyłam ją śpiewu, razem pil-
nowaliśmy gry na pianinie, a umiejętności 
taneczne rozwija od kilku lat w berlińskim 
zespole DanceArt, który osiąga wiele lo-
kalnych i międzynarodowych sukcesów. 
Jednak przed The Voice Kids nie myśle-
liśmy na poważnie o zatrudnieniu nauczy-
ciela dla Kasi. Po występie w programie 
odbyliśmy z Kasią poważną rozmowę na 
temat tego, jak widzi swoją przyszłość. 
Mimo, że ja jako muzyk z wykształcenia, 
wiem, że taka ścieżka kariery to ciężki 
kawał chleba, nie miałam serca odmówić 
Kasi spełniania jej marzeń. Postawiliśmy 

jednak sprawę jasno - jeśli chce się rozwi-
jać w tym kierunku, musi także mieć plan 
B - przygotować się dobrze do egzaminów 
z innych przedmiotów, by nie zamykać się 
jedynie w świecie muzyki. 

Kasia Brodowska: Od początku wie-
działam, że ta piosenka Don’t worry, be 
happy jest idealna dla Isabelli. Ja wolę 
improwizować, interpretować muzykę na 
swój sposób i wykorzystywać moją skalę 
głosu - w tym utworze nie miałam takich 
możliwości. I choć bardzo lubię Isabellę 
i kibicowałam jej ze wszystkich sił, byłam 
trochę rozczarowana, że moja przygoda 
z programem się skończyła. To był ten mo-
ment jednak, kiedy postanowiłam, że chcę 
ze śpiewania zrobić coś więcej niż hobby. 

Anna Burek: Z czym wiąże się taka 
decyzja o rozwijaniu talentu w kierunku 
profesjonalnego śpiewania? 

Kasia Brodowska: Przede wszystkim 
przed moją nową nauczycielką nie ma 
wymówek - jest bardzo surowa i wyma-

gająca. Jej wychowankowie są laureatami 
wielu nagród, finalistami wielu programów 
typu talent show oraz uczniami prestiżo-
wych szkół tańca czy śpiewu, więc długo 
szukała dla mnie czasu i od początku po-
wiedziała mi, że sam talent nie wystarczy 
- potrzebna jest ciężka praca. Zajęcia są 
bardzo intensywne, ale też pomagają mi 
poznać swoje możliwości lepiej - wiem 
już, jaki repertuar jest dla mnie, w których 
utworach mój głos ma szanse na najlep-
sze brzmienie. Rozumiem już po co były 
te wszystkie godziny spędzone przy pia-
ninie, które zdecydowanie jest najmniej 
ulubionym zajęciem spośród tych muzycz-
nych - sam śpiew to za mało, by zaistnieć 
w przyszłości - potrzebna jest umiejętność 
gry na instrumencie, dobra koordynacja 
ruchowa, prezencja sceniczna i wiele in-
nych. Myślę, że przede mną sporo pracy, 
ale wiem, że warto. Udział w The Voice 
Kids miał być tylko dla żartu, traktowa-
łam go jak zabawę, a otworzył mi wiele 
możliwości i przede wszystkim utwierdził 
w przekonaniu, że śpiew jest tym, co chcę 
robić w życiu. 

Anna Burek

domu wynika wielkość działki uprawianej jako ogród. Według 
przepisów SVLFG, czyli gałęzi ubezpieczenia socjalnego dla 
rolników, ogrodników i leśników minimalna działka, podlegająca 
ubezpieczeniu w rolniczym systemie rentowym w Niemczech, 
wynosi powyżej 0,25 ha. Jeśli wspomniane zabudowanie zaj-
muje do 17 arów należy powołać się na nieprzekroczenie limitu 
minimum wielkości działki, od której to właściwie dopiero byłaby 
przekroczona granica upraw na potrzeby własne. W takim stanie 
faktycznym cała renta winna być wypłacana przez DRV.

Istnieją pogłoski, że uwzględnienie dyplomu mistrza nastę-
puje wyłącznie wtedy, jeśli ukończyło się szkołę zawodową, 
po czym po kilku latach pracy zdało się przed odpowied-
nią komisją egzamin na mistrza. Miałoby to więc dotykać 
negatywnie tych mistrzów, którzy zdobyli pierwszą wiedzę 
fachową w trakcie nauki zawodu i otrzymaniu świadectwa 
czeladnika.  Czy to tak jest naprawdę?

Zacytowane tłumaczenie nie jest trafne. Opisane rzekome przy-
czyny nieuznawania wykształcenia mistrza przy ustalaniu warto-
ści polskiego staży pracy z powodu początkowego wykształcenia 
jako czeladnik nie ma pokrycia w sytosowanej praktyce uznawa-
nia zawodu mistrza przez tutejsze organy rentowe. Oczywistym 
jest, że przyznanie grupz kwalifikacyjnej mistrza następuje w da-
cie otrzymania dyplomu. 

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

wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00
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Bądź szczęśliwa (y), ale jak 
najdalej ode mnie

Po miesiącach zadumy i nadziei czas na styczeń, pierw-
sze 31 dni nowego roku. Lista postanowień długa, że aż 
przytłacza. Łatwiej ją napisać niż zrealizować. 

Odkąd pamiętam uwielbiałam marzyć, 
snuć plany w głowie, wierzyć w niemożli-
we. Nad wioską, w której się wychowałam, 
szczególnie latem, przelatywało mnóstwo 
samolotów. Mogłam godzinami leżeć na 
kocu i wpatrywać się w białe drogi na 
niebie, sunący szary punkt i zastanawiać 
się, dokąd ci siedzący w środku ludzie 
lecą. Kim są, co robią, jakie mają życie? 
Zdarzało się, że przypisywałam im od-
powiednie role, zgodnie z moim aktualny 
stanem emocji. Najczęściej jednak była to 
dla mnie pewna forma ucieczki od swoje-
go życia. Podobnie inspirowały mnie bloki. 
Bardzo lubiłam jeździć do cioci i wujka, 
którzy zajmowali przytulne mieszkanie na 
trzecim piętrze. Szczególnie w okresie zi-
mowym, kiedy słońce nie gościło długo na 
niebie. Gdy tylko zbliżaliśmy się do punktu 
przeznaczenia, mój wzrok wędrował po 
całym budynku i nie mogłam się nadziwić 
różnorodności kolorów w oknach. Magia 
tkanin zasłonowych. Byłam przekonana, 
że w takim miejscu nikt nie może czuć się 
samotny, a tym bardziej smutny. Tyle osób 
wokół, tyle ciekawych historii...

Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bar-
dzo człowiek człowiekowi może być obo-
jętny. Ta wiedza przyszła z czasem. Po 
kolei burzył się świat mojego dzieciństwa, 
który nie był idealny, lecz pełny nadziei, 
wiary w ludzi i marzeń. Długo rozczaro-
wania nosiłam w swoim plecaku doświad-
czeń, w najbardziej ukrytej kieszeni, zanim 
postanowiłam je wyjąć i przyjrzeć się im 
z bliska. Czasami ciążyły tak bardzo, że 
trudno było iść naprzód, nawet po prostej. 
Lecz mimo to, wolałam je nosić i udawać, 
że daję radę, niżeli zmierzyć się z nimi. 

W większości byłam rozczarowana 
sobą. Tym, że nie wypełniłam listy swo-
ich marzeń, zamiarów, nie uszczęśliwiłam 
kogoś czy się pomyliłam. Rozczarowa-
nie boli bez względu na miesiąc czy porę 
roku. Jednak według moich obliczeń ska-
la tego uczucia jest wyjątkowo wysoka 
akurat w styczniu. Kiedy opadają emocje 
Świąt, sylwestrowej nocy a nowy rok nie 
jest już planem w głowie, lecz codzienną 
realnością. W tym czasie właśnie prze-
konujemy się o mocy swojej woli. Ile tak 
naprawdę jesteśmy w stanie z siebie dać. 
Życie samo pokaże, nieubłaganie weryfi-
kując naszą listę życzeń, a wtedy wyra-
zem wielkiej odwagi będzie po prostu nie 
uciec przed uczuciami wstydu, zawodu, 
słabości i rozczarowania, bądź nie upy-
chać tych emocji w najbardziej schowane 
kieszenie plecaka. Wręcz przeciwnie – po-
witanie ich z uśmiechem zrozumienia. Bez 
obwiniania siebie lub innych za porażkę. 
Bo czy tak naprawdę jest to klęska, że nie 
schudniemy, nie rzucimy palenia, nie bę-
dziemy bardziej wdzięczni ani asertywni 
w niecałe dwa tygodnie? Żyjemy z pew-
nymi nawykami przez x lat, niektóre sy-
tuacje powtarzają się w naszym życiu jak 

w zaklętym kole, a my chcemy je zmienić  
pstryknięciem palca. Bądźmy dla siebie 
wyrozumiali i cierpliwi.

Niestety nikt z nas nie ma czarodziej-
skiej różdżki, nawet najlepszy psychotera-
peuta w mieście. Tylko od nas zależy czy 
coś w sobie zmienimy. Czy rzeczywiście 
tego pragniemy? Czy jesteśmy gotowi na 
codzienną pracę? A przede wszystkim, 
czy jesteśmy gotowi na prawdę, która nie-
koniecznie jest dla nas przyjemna. Mamy 
wręcz niesamowitą zdolność do popada-
nia w swoją strefę komfortu, z której, nawet 
jeśli tam śmierdzi, nie łatwo nam wyjść. Bo 
przecież mogłam szybciej opróżnić swój 
plecak z niepotrzebnego ciężaru, lecz 
tego nie robiłam. Wolałam poobcierać so-
bie plecy, czasami aż do krwi, szturchnąć 
nim niejedną osobę, która mnie mijała na 
ścieżce życia i mimo to, niosłam go dalej. 
O ile łatwiej jest mi dzisiaj, kiedy w każ-
dej chwili potrafię przystanąć, zajrzeć do 
wszystkich kieszeni i zobaczyć, czy cza-
sami z przyzwyczajenia, nie upchnęłam 
dodatkowego ciężaru.

Rozczarowanie postępowaniem drugiej 
osoby to już trochę inna bajka. Ponieważ 
nigdy nikogo nie zmienimy. Każdy z nas 
ma wolną wolę i godność samostanowią-
cego o sobie człowieka. I trzeba to szano-
wać. Nie musimy się godzić z postępowa-
niem drugiej osoby, tym bardziej jeśli jest 
dla nas krzywdzące, lecz my za nią nie 
wybierzemy słów do powiedzenia, ani czy-
nów do zrobienia. I czasami najtrudniejsze 
w tym wszystkim, to zaakceptować fakt, 
że dana osoba jest odpowiedzialna sama 
za siebie. Mój dom, moje zasady. To my 
sami, w większym bądź mniejszym stop-
niu, wybieramy sobie męża, żonę, przyja-
ciół, znajomych, ludzi, z którymi żyjemy. 
Jednym z moich ulubionych pożegnań, 
którego nauczyłam się już jako nastolat-
ka, jest powiedzenie do osób, z którymi 
wartościowo, ideowo bądź uczuciowo nie 
jest mi po drodze: „Bądź szczęśliwa(y), ale 
jak najdalej ode mnie”. Na zasadzie – żyj 
i daj żyć innym. Przecież nikt nie każe mi 
z tą osobą się tulić, jadać codziennie ko-
lację czy zwierzać się jej, lecz prawo do 
godnego, szczęśliwego życia ma każdy, 
bez względu na to, co mi ta osoba wyrzą-
dziła. Owszem, wybaczenie sobie i innym 
to trudny i często długotrwały proces, lecz 
nie niemożliwy. Z doświadczenia powiem, 
że bardzo uwalniający i odciążający. 
Otwierasz kieszeń po kieszeni, wygrze-
bujesz coś z zakamarków, przyglądasz 
się temu, pytasz, zastanawiasz, szukasz 
odpowiedzi, w końcu rozumiesz i możesz 
zdecydować, czy potrzebujesz to nieść 
dalej, czy wyrzucasz do pobliskiego ko-
sza. Ileż osób stoi w miejscu ze swoimi 
plecakami, których już nie mogą unieść 
dalej? Narzekają na buty, pogodę, kon-
dycję czy jakość podłoża. Nie widząc, że 

przyczyną utkwienia w jednym punkcie 
jest to, co mają na plecach. I tak, zapewne 
jakiś ekwipunek będziemy nieść do końca 
naszej wędrówki, dlatego co jakiś czas są 
schroniska, w których możemy zjeść cie-
pły posiłek, zdjąć plecak, usiąść na chwi-
lę i przyjrzeć się jego zawartości. Aby to 
zrobić potrzebujemy okularów szczerości, 
herbaty odwagi, książki rozmów i praw-
dy zrozumienia. Nie tej, którą nam gło-
szą w gazetach, telewizji czy dają ciocie 
dobra rada, lecz prawdy swojego serca, 
którą zdobywamy, poznając różne teorie, 
zdania, poddając je krytycznej obróbce, 
bacznie obserwując, zadając sobie pyta-
nia i szukając na nie odpowiedzi. To jest 
prawda. Nikt z nas nie ma na nią mono-
polu. Każdy ma prawo do swoich odczuć. 
Miejmy jednak świadomość, że „prawda 
leży pośrodku – może dlatego wszystkim 
zawadza” (Arystoteles).

Radzenia sobie z trudnymi emocjami 
uczymy się już od dziecka. To najpierw 
rodzice jako modele do naśladowania, 
pokazują nam co i jak robić kiedy jest 
nam źle. Czynią to najlepiej jak potrafią, 
niestety często powtarzając schematy, 
których nauczyli się od swoich rodziców. 
I tak pokolenie za pokoleniem, jeśli nikt 
nie wyjdzie z tego koła powtarzających 
się mechanizmów, ten schemat będzie się 
powtarzał. Niejednokrotnie taranując in-
nych. Studiując psychologię i psychoana-
lizę dobrze wiem, jak trudno jest stanąć 
twarzą w twarz z jakąś prawdą o sobie. 
Tym bardziej, gdy nie są to miłe rzeczy. 
Jesteśmy rozczarowani życiem, swoją 
rodziną, sobą. Przychodzi ból, żal, żało-
ba po stracie dawnych marzeń, planów, 
czasu. Akceptacja popełnionych błędów, 
umiejętność wyciągania z nich konstruk-
tywnych wniosków, wybaczenie. Empatia, 
zrozumienie emocji i pewnych mechani-
zmów. Są to bezcenne dary, dzięki którym 
możemy zacząć na nowo. Lepiej, mą-
drzej, lżej... w końcu zaczynamy nowy rok 
swojego życia.

Jonathan Carroll napisał w Drewnia-
nym morzu: „Nie tyle poznaj siebie, ile 
poznaj wszystkich siebie. Wszystkich 
z całego twego czasu”. I sama wiedza 
nic nie zmienia. Rany muszą się zago-
ić, emocje opaść, wspomnienia zdy-
stansować. Musimy nabrać otwartości, 
zaufania, samoświadomości przeżyć. 
Otrzymać niekrytykujące wsparcie, 
i ciepło, przy których można po prostu 
być sobą, ze wszystkimi swoimi zło-
ściami, żalami, smutkami, rozczarowa-
niami, ale też radościami, inspiracjami 
i sukcesami. Dlatego przyjrzyjmy się 
swoim plecakom, w tym pierwszym 
miesiącu nowego roku naszego życia.

              
Anna Maria Wladkowska
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Praca w 4* Hotelu 
(Centrum Berlina Hauptbahnhof, Mitte  / Alexanderplatz) 

dla pokojowek i pokojowych 
 

11,11 € za godz
75% dodatek w święta i niedziele

Premia za jakość
Również bez doświadczenia, bez jez. niemieckiego

niemiecka umowa o pracę (wszystkie świadczenia)
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne 

od poniedziałku do piątku
od 10:00 od 16:00

Kontakt telefoniczny w jez. pol.: 
+49 177 / 233 29 61 / +49 30 6003166-14
3B Berlin Premium Hotelservice GmbH

Turmstraße 33, 10551 Berlin

NAUKA / PRACA

Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
(Online via Internet). Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

Polska szkoła
nauki jazdy,

polskojęzycznego
instruktora

z niemiecką licenją

poszukuje

Email: info@fahrschule-wigo.de

Tel: 0157332 823 25

POSZUKUJEMY
PAŃ DO SPRZĄTANIA

BERLIN MITTE-CHARLOTENBURG.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY
POD NR. 03069548863

lub email office@lichterketten-agentur.de

PRACA NA PEŁNY ETAT, PÓŁ LUB MINIJOB.

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

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

AH PHYSIOS UG Falkensee
(przy Berlinie)

AH PHYSIOS UG Falkensee
(przy Berlinie)

• fizjoterapeutki/fizjoterapeuty oraz
• fizjoterapeutki/fizjoterapeuty
    z funkcją kierowniczą
• na cały lub pół etatu

Poszukuję:

Wymagane są:

Płacimy od 14€ do 18€ na godzinę

• dyplom
• terapia manualna
• język niemiecki na poziomie B2

Proszę zgłaszać się pod nr telefonu:
0049 3322 42 538 48 (w j. niemieckim)
0049 152 32099761 (w j. polskim)



| | KONTAKTY KONTAKTY16

NAUKA / PRACA

Szukasz pracy w Niemczech jako pedagog / opiekun / wychowawca (m/k)?

Firma EJF jest organizacją społeczną zatrudniającą ponad 4.200 pracowników w ponad 250 placówkach na terenie calych 
Niemiec. 

Nasi pracownicy w ramach #TeamEJF oferują pomoc dla osób w każdym wieku, które potrzebują szczególnego wsparcia 
społecznego. Szukamy nowych współpracowników i współpracowniczek w różnych zawodach i w różnych dziedzinach 
pomocy społecznej. 

Oferujemy pracę mającą sens #JobmitSinn – czekamy na aplikacje.

Zakres obowiązków:
• sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce
• kierowanie procesem wychowawczym dziecka
• współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, 

na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego

Wymagania: 
• ukończone studia pedagogiczne w kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
• mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą 
• umiejętność okazywania empatii i cierpliwości 
• otwartość do podjęcia pracy na dłuższy okres czasu i chęć podjęcia szkoleń językowych i dokształcających

Oferujemy:
• zatrudnienie w niemieckiej �rmie z tradycjami diakonicznymi, bez pośredników/agencji 
• pensja i dodatki bazują na stawkach umowy zbiorowej Diakonii Niemieckiej obowiązującej we wszystkich zakładach pracy 

podlegajacych tej organizacji parasolowej 
• dodatki do stawki godzinnej przy pracy na nocną zmianę, w niedziele i święta 
• zapewniony kurs jezyka niemieckiego
• pomoc w nostry�kacji dyplomów 
• zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy (koszty ponosi pracownik, do�nansowanie z �rmy) 
• ubezpieczenie zdrowotne na terenie całej Unii Europejskiej w Niemieckiej Kasie Chorych 
• świadczenia świąteczne i urlopowe 
• dodatkową premię za polecenie kolejnych pracowników 
• pełny pakiet socjalny w Niemczech 
• 30 dni płatnego urlopu 
• ciekawą i zróżnicowaną pracę w ramach długoterminowego zatrudnienia 
• możliwość awansów i kształcenia zawodowego we własnych szkołach EJF 
• pomoc polskiego koordynatora 
• spotkania, festyny, wycieczki pracownicze

Dodatkowe Informacje o naszych atutach jako pracodawcy można znaleźć na naszej stronie internetowej ejf-jobs.de, oferty 
pracy na ejf.de/stellenportal. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 

Karolina Sorg
Projektleitung Internationales Recruiting
 EJF gemeinnützige AG 
Tel.: +49 (0) 30 7720586 - 15 
Fax: +49 (0) 30 7720586 - 29 
Mail: sorg.karolina@ejf.de 
Web www.ejf.de 

Chętnie zaprosimy na kawę do naszego biura w Berlinie lub Schwedt, opowiemy o �rmie i porozmawiamy o współpracy.
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Robert-Jungk-Oberschule

Tel. 86 39 28 0
Sächsische Straße 58, 10707 Berlin-Wilmersdorf

Państwowa Niemiecko-Polska 
Szkoła Europejska w Berlinie

Możliwość polsko-niemieckiego egzaminu MSA w 10. klasie
oraz polsko-niemieckiej matury w 13. klasie.
Zapisy do klas 7. od 11. do 24 lutego 2022

Witamy serdecznie w Przedsiębiorstwie RC. RC oferuje opiekę w nowo-
czesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi z upośledzeniem umysłowym 
oraz ludzi z nabytym uszkodzeniem mózgu. W sumie posiadamy ponad 
20 ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu.

Do naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:

Opiekuna/Opiekunki
Zakres obowiązków

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

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

Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne, 
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego minimum B1

Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: job@rc-online.eu, lub 
monika.radke@rc-online.eu, Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J, 

13509 Berlin. W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu

Ambulanter Pflegedienst hesena Mobil 
poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin Alt-Mariendorf

egzaminowanych Pielęgniarek, Altenpfleger 
i pomoce pielęgniarskie ze znajomością  

j. niemieckiego. Bliższe informacje 
w j. polskim i niemieckim:
PDL, Tel.: 030 32512699, 

pdl-mobil-berlin@hesena.de, www.hesena.de
Tel. 030  32 51 26 99

pdl-mobil-berlin@hesena.de • www.hesena.de

poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin  Alt-Mariendorf
egzaminowanych Pielęgniarek/ Altenpfleger  

i pomoce pielęgniarskie ze znajomością   
j. niemieckiego. Bliższe informacje  

w j. polskim i niemieckim:

OFERUJEMY:
• niemiecką umowę na stałe

• prace w hotelach 4* i 5* w Berlinie i okolicach 
(Blankenfelde-Mahlow, Potsdam)

• osobiste szkolenia i nadzór
• wynagrodzenie do 13€ brutto/godz.
•  dodatek 80% za niedziele i święta

• 30 dni urlopowych w roku
• możliwość awansu

• premia 500€ za zwerbowanie nowego pracownika

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

Dla osób mówiących w języku niemieckim mamy również 
inne oferty. Zeskanuj kod obok i wejdź na nasz fanpage na 
Facebook’u. Sprawdź naszą zakładkę pt. Oferty pracy.
E-Mail: personal@kleine.berlin. Tel.: 0049 30 27 57 25 052 
(w języku polskim). Adres firmy: 
KLEINE Reinigungs-und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Str. 132, 10407 Berlin

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–15:00

POKOJÓWKA/POKOJOWY SUPERVISOR
OSOBA SPRZĄTAJĄCA OTWARTE PRZESTRZENIE

M/W/D

Firma zatrudni 
• Monterów konstrukcji stalowych

• Dekarzy
• Elektryków

Praca związana z montażem konstrukcji stalowej
i ścian hali logistycznej na podstawie rysunku 

wraz z obróbkami.

Montaż instalacji elektrycznej
oraz paneli fotowoltaicznych.

Pokrycie i izolacja dachu wraz z obróbkami.

Oferujemy:
• Gwarancja stabilnej pracy

• Umowa o pracę
• Terminowe wypłaty wynagrodzenia 

Wymagania: 
• Mile widziana znajomość

języka niemieckiego/angielskiego
• Mile widziane prawo jazdy kat. B

Proszę o przesyłanie CV na adres
 rekrutacja@grupamgn.pl

 lub kontakt tel. +48 509 301 509
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Suche Übersetzer/-in Polnisch: Anzeigenaufgabe, Internetrecherche, 
Kommunikation, 1-2 x wöchentlich; möglichst aus Kreuzberg/Neukölln, 
Tempelhof – Schöneberg; von privat für privat. Telefon/SMS/Whatsapp: 
0178 5875724 (lange klingeln lassen) oder per  
Email: rolli2008@yahoo.de

Szukamy miłej i rzetelnej pomocy do sprzątania u osób starszych, 
od poniedziałku do piątku na Minijob lub Festeinstellung. Mile widziane 
auto i podstawowa znajomość języka niemieckiego. Obszar: Lankwitz, 
Zehlendorf, Steglitz, Mariendorf Prosimy o kontakt pod nr. 01639804862 
Milena Bajor

Firma Budowlana oferuje: tapetowanie, gładzie, malowanie, regipsy, 
płytki, przeróbki hydrauliki, elektryki, wyburzenia. Darmowa wycena. 
01729452775

Zahnmediz. Fachangestellte für Stuhlassistenz gesucht ab Januar 2022 
auf 400€ Basis, oder Teilzeit 01732501007

Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, Tel.: 030-97 89 36 72,  
Mail: kontakt@hauselfen.com

Potrzebuje pracowników do prac kafelkowych, rygipsowych 
i malarskich. Proszę o SMS  017623633381

Praca od zaraz przy starszych osobach, pomoc przy myciu, 
sprzątaniu, spacer, zakupy itp. wymagane prawo jazdy i podstawowy 
niemiecki, niemiecka umowa od 2.200 EUR Info@berlinconsultant.de

Od zaraz praca w Pflegedienst/Opiekunka lub Pielęgniarka 
w Pankow, Biesdorf, Wilmersdorf, Treptow. Wymagane prawo jazdy lub 
doświadczenie w opiece i język podstawowy. Niemiecka umowa o pracę 
i dobre zarobki – CV na info@berlinconsultant.de lub Tel.: 030 30812482

Od zaraz praca na Spandau przy produkcji wędlin - chłodnia. Od zaraz. 
CV info@berlinconsultant.de lub Telefon 030 30812482

Poszukujemy
pielęgniarzy i pielęgniarek 
oraz opiekunów i opiekunek
do opieki ambulatoryjnej do naszych placówek w 
dzielnicach Charlottenburg lub Tempelhof
Die Johanniter* oferują stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem 
rocznym od około 40.000 € (pielęgniarz/pielęgniarka) lub około  
31.000 € (opiekun/opiekunka), z przejrzystym czasem pracy i at-
mosferą prawdziwego zaangażowania. 

Cieszymy się na współpracę z Tobą!
Więcej informacji (po niemiecku):  
www.johanniter.de/karriere-berlin

Regionalverband Berlin

* 
pl
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Firma usług hotelarskich oferuje 
całoroczne miejsce pracy jako:

pokojówka/pokojowy
oraz kierownik piętra

Godziny pracy: pon-niedz. między 
godz. 8.00 - 17.30.

6-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu.

Wynagrodzenie za godzinę wynosi 11,55 € 
plus dodatki za niedziele i święta. 

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: berlin@clean-hotelservice.de

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

opłata za godzinę wynosi 11,55 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 

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

wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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ALKOHOLIZM 
W RODZINIE, OBJAWY, 
SKUTKI I LECZENIE 
SYNDROMU DDA.

DDA to termin określający Dorosłe Dzieci Alkoholi-
ków, czyli osoby, które wychowywały się w rodzi-
nach z problemami alkoholowymi - gdzie co najmniej 
jedno z rodziców było uzależnione - a w ich życiu 
brakowało poczucia bezpieczeństwa i stabilności. 

Z tego powodu w dorosłości zmagają się z trudnościami o podłożu 
emocjonalnym. DDA w dzieciństwie wykształcają w sobie mechanizmy 
obronne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. 

CZYM JEST SYNDROM DDA?

Sformułowanie „syndrom DDA” może być utożsamiane z zespołem 
objawów świadczących o zaburzeniu danej osoby - jej „chorobie”, i „nie-
przystosowaniu do wymogów otoczenia”. Jednak - paradoksalnie - to 
właśnie dzięki wykształceniu w sobie cech syndromu DDA (np. specy-
ficznych mechanizmów psycho-emocjonalnych) dziecko mogło emocjo-
nalnie ,,przetrwać’’ w rodzinie alkoholowej. Dzięki nim dostosowało się 
do ciężkich realiów dnia codziennego w rodzinie, w której dominowało 
odrzucenie, ciągłe poczucie wstydu oraz życie w permanentnym stresie 
i strachu.

CECHY I ROLE DZIECI W RODZINIE ALKOHOLOWEJ.

W rodzinach z problemami alkoholowymi dziecko, obserwując panują-
ce w rodzinie zwyczaje i zasady, stara się im podporządkować. Najczę-
ściej dąży do tego, by stać się niewidzialnym i nie przeszkadzać doro-
słym. Podświadomie zdaje sobie sprawę z tego, że jest zdane tylko na 
siebie i nie może liczyć na pomoc rodziców.

Wskutek tego mało mówi, wypiera swoje uczucia i emocje. Nie jest 
w stanie nikomu zaufać. Od najmłodszych lat jest uczone udawania, że 
wszystko jest dobrze po to, by o problemie uzależnienia rodzica (lub ro-
dziców) nie dowiedział się nikt z zewnątrz. Młody człowiek, który jest po-
zostawiony sam sobie, nie mogąc liczyć na zaufanie rodziców, wyrabia 
w sobie przekonanie, że nie może nikomu zaufać.

Dziecko, dorastające w rodzinie z problemami alkoholowymi, nie re-
alizuje swoich podstawowych potrzeb (m.in. tego, że ktoś musi je wysłu-
chać, docenić). Wynika to z tego, że uwaga wszystkich członków rodziny 
skierowana jest na pijącego rodzica. Dziecko zazwyczaj obiera jedną 
z dwóch taktyk: nie rzuca się w oczy lub stara się skupić całą uwagę 
osoby uzależnionej na sobie, aby w ten sposób uchronić pozostałych 
członków rodziny. Role dorosły – dziecko są w takiej rodzinie zupełnie 
odwrócone, to znaczy zaburzone. Dzieci przejmują funkcję rodziców, 
wcielając się w rolę ojca lub matki i tym samym znika szansa na ich 
szczęśliwe, beztroskie dzieciństwo.

 
Wyróżnia się, następujące role dzieci w rodzinie alkoholowej:

• Bohater – dziecko wciela się w rolę rodzica, opiekując się niepijącym 
rodzicem oraz swoim rodzeństwem. Dziecko opiekuje się wszystkimi. 
Zapomina jednak o sobie i swoich potrzebach. Dziecku wydaje się, że 
w ten sposób zasłuży na docenienie, dobre słowo czy pochwałę.

• Cień – inaczej dziecko niewidzialne. Dziecko stara się nie zwracać na 
siebie uwagi, jest wycofane. Cechuje je nieśmiałość, brak pewności 
siebie oraz nieufność wobec innych. Takie dziecko nie zostało nauczo-
ne wyrażania swoich potrzeb. Nie sprawia jednak problemów wycho-
wawczych.

• Kozioł ofiarny – to przeciwieństwo roli bohatera. Dziecko dorasta 
w przekonaniu, że jest współwinne problemom rodziny. Z reguły źle 
się uczy, często szukając pocieszenia i wyjścia z sytuacji w używkach. 
Bywa, że staje się agresywne i wulgarne.

• Maskotka – rola bardzo podobna do bohatera. Dziecko zajmuje się 
wszystkimi członkami rodziny, nie licząc się ze swoimi potrzebami 
i uczuciami. Stara się zabawić rodzinę, troszczy się o dobry nastrój 
rodziców. Jest przekonane, że dobra atmosfera w rodzinie zależy od 
jego zachowania.

Z JAKIMI TRUDNOŚCIAMI BORYKAJĄ SIE DZIECI DDA W DORO-
SŁYM ŻYCIU?

Najbardziej widoczną i najtrudniejszą bolączką, z którą borykają się 
dzieci DDA, to poczucie, że są gorsze od innych, mniej wartościowe i nie 

zasługują na miłość. Wynika to z zaniżonego poczucia własnej wartości, 
które jest skutkiem ciągłego odrzucenia, którego doświadczały ze strony 
rodziców zajętych nałogiem. Bo o ile wszystkie aktywności, które podej-
mował uzależniony rodzic sprowadzały się ostatecznie do picia, o tyle 
działania rodzica niepijącego również „kręciły się” wokół uzależnionego 
to znaczy kontroli i troski o jego potrzeby, z nadzieją na ograniczenie 
jego nałogu.

W rodzinie alkoholowej zachowania i reakcje jej członków są nieprze-
widywalne, dlatego w dorosłym życiu dzieci DDA mają silną potrzebę 
kontrolowania siebie i innych, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. 
Często cechuje ich lęk przed zmianami. Kiedy ich życie się normalizuje 
odczuwają ciągły niepokój, żyjąc w przekonaniu, że wkrótce musi wy-
darzyć się coś złego. Ich dominującym stanem jest samotność. Bardzo 
często są wycofane, zamknięte w sobie, trudno im okazać emocje rado-
ści i spontanicznie reagować. Wynika to z zakodowanych emocji, których 
często doświadczali w domu: lęku, wstydu i poczucia winy. Do tego do-
chodzą problemy z dotarciem do własnych uczuć, ponieważ w dzieciń-
stwie nie wolno im było czuć tego, co czują, widzieć tego, co widzą, ani 
nazywać tego, co słyszą. Nauczyły się więc zaprzeczać swoim zmysłom 
i emocjom, wskutek czego straciły zaufanie również do samych siebie.

 
Ludziom z syndromem DDA zdarza się, że aby poradzić sobie z pro-

blemami, powielają wyuczony schemat i wzorce, czyli sięgają po alkohol.

Poza wyżej wymienionymi konsekwencjami emocjonalnymi DDA wy-
różnia się także całą gamę innych zaburzeń postawy i emocji typowych 
dla dzieci z rodzin alkoholowych:

• poczucie ciągłego niepokoju i stresu,
• poczucie zagrożenia,
• poczucie osamotnienia,
• problemy z wyrażaniem własnych emocji i potrzeb,
• duża krytyka wobec własnej osoby,
• brak wiary w siebie i własne możliwości,
• strach przed podjęciem nowych wzywań,
• ciągłe poczucie winy i wstydu,
• skłonność do bycia ofiarą,
• nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności za innych,
• nieufność,
• lęk przed bliskością oraz uczuciami,
• lęk przed porzuceniem,
• nieuzasadniony niczym lęk,
• brak umiejętności rozwiązywania konfliktów,
• tendencja do izolacji,
• problemy w odnalezieniu się w roli rodzica,

POMOC DLA DDA - TERAPIA

Dorosłe dzieci DDA często zgłaszają się do mojego gabinetu, szukając 
pomocy, w kwestii uporania się z traumatycznym dzieciństwem. Tera-
pia okazuje się być bardzo skuteczna i niejednokrotnie jest jedyną formą 
pomocy. W przypadku DDA celem terapii jest przepracowanie traumy 
z dzieciństwa, to znaczy między innymi pozyskanie wiedzy o tym, jak 
budować zdrowe i trwałe relacje, wzmocnienie samooceny i poczucia 
własnej wartości. Nauka mówienia o emocjach, potrzebach i oczekiwa-
niach, jasnego stawiania granic wobec innych oraz często naprawienie 
racji z rodzicami lub separacja od nich.

Niejednokrotnie zdarza się, że DDA towarzyszą zaburzenie psychicz-
ne takie jak np. depresja lub nerwica, albo zaburzenia osobowości np. 
osobowość zależna lub unikająca.

Jednak trzeba podkreślić, że dzieci dorastające w rodzinie z problema-
mi alkoholowymi nie zawsze mają problemy z osobowością w dorosłym 
życiu. Przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z dorastania 
w „toksycznej” rodzinie mogą uchronić m.in. silne cechy charakteru, tem-
perament, sprzyjające środowisko szkolne czy też bliskie relacje z innymi 
członkami rodziny (np. babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem).

 
Podsumowując: nie bez powodu mówi się, że alkoholizm to choro-

ba całej rodziny. Rodzice pogrożeni w nałogu zapominają o roli rodzica 
i przygotowaniu dzieci do dorosłości. Niestety, DDA często nie potrafią 
uporać się sami z traumą z dzieciństwa. Na szczęście w dzisiejszych 
czasach o problemie DDA mówi się coraz częściej i głośniej, dodając 
odwagi dzieciom alkoholików w walce o siebie i swoje szczęście w doro-
słym życiu. Zatem jeśli problem dotyczy właśnie ciebie, nie bój się mówić 
głośno o tym, co czujesz, czego chcesz. Pamiętaj, że są osoby, które są 
w stanie pomóc tobie i być może twoim najbliższym.

Powyższy artykuł powstał w oparciu o publikacje - https://stopuzalez-
nieniom.pl/moj-bliski-ma-problem/co-to-jest-dda/

Alicja Grezlikowski - psycholog kliniczny. Pracuje od kilku lat jako 
psycholog w Berlinie. Zajmuje się m.in problemami fobii, nerwic, 
depresji, uzależnień, terapią par, dzieci i młodzieży.

www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin
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Jeżeli nasza odporność jest słaba, wciąż się przeziębiamy, zapada-
my na infekcje gardła i katary, albo nawet dostajemy wysokiej gorącz-
ki, oznacza to, że w naszym organizmie brakuje kilku niezbędnych 
składników, jak witamina A, C, D, B11, także cynk. Musimy zatem 
zmienić dietę na pełną tych cennych substancji, budujących odpor-
ność organizmu. Witaminę A znajdziemy między innymi w jajkach, 
serze, mleku i grzybach, a także w marchewce i pietruszce, w mniej-
szych ilościach również w większości warzyw i owoców. Źródłem wi-
taminy C również są przede wszystkim warzywa i owoce, zwłaszcza 
zaś cytrusy, jabłka, maliny, truskawki, jagody, papryka, pomidory. Wi-
tamina D znajduje się natomiast w jajkach, mleku, grzybach, a także 
w rybach i świetle słonecznym, zatem aby dostarczyć jej organizmo-
wi, trzeba nie tylko odpowiednio się odżywiać, ale też opalać. Źródła-
mi witaminy B11 są również jaja i grzyby, a także kapusta i szpinak. 
Cynk znajduje się natomiast w orzechach, roślinach strączkowych 
i produktach pełnoziarnistych oraz czosnku i cebuli, a także w jajach 
i grzybach. Ze składników tych można skomponować wiele pysznych 
potraw, jak naleśniki z grzybami podsmażonymi na cebulce i czosn-
ku, kanapki z razowego pieczywa z pastą rybną, kapelusze pieczarek 
zapiekane ze szpinakiem. Potrawy te na pewno podniosą naszą od-
porność. Aby przestać chorować, warto też codziennie jeść pyszne 
surówki oraz pić soki owocowe i warzywne.

   Nadużywanie i nieracjonalne stosowanie antybiotyków grozi pojawie-
niem się w bakteriach mutacji, które prowadzą do rozwoju ich oporności 
na antybiotyki. To między innymi dlatego polscy lekarze coraz częściej 
znajdują się w sytuacji, w której nie mają czym leczyć pacjentów z cięż-
kimi zakażeniami (dr Paweł Grzesiowski Narodowy Instytut Zdrowia Pu-
blicznego w Warszawie)

   Gdy w 1929 roku szkocki lekarz i mikrobiolog Aleksander Fleming od-
krył penicylinę, wystarczyło kilka dni, aby skutecznie zwalczać nim angi-
nę czy zapalenie płuc. Jednak już wtedy odkrywca pierwszego antybio-
tyku ostrzegał przed jego nadużywaniem, gdyż zauważył, że z czasem 
przestaje on być skuteczny ponieważ bakterie uodparniają się na anty-
biotyk. Stosowanie antybiotyków przy banalnych infekcjach czy przezię-
bieniach spowodowało że skuteczność tej metody drastycznie spadła. 
Kiedy wprowadzano antybiotyk do powszechnego użycia, leczył on pra-
wie 100% przypadków choroby. Dziś około 90% szczepów gronkowca 
jest całkowicie niewrażliwych na penicylinę. 

   Zdaniem Waltera Gilberta, profesora Harvardu i laureata nagrody No-
bla: zbliża się czas, gdy 80 -90% wszystkich infekcji będzie opornych na 
leczenie znanymi nam antybiotykami.

   Odkrycie penicyliny i innych antybiotyków wyeliminowało wiele chorób 
i uratowało miliony istnień ludzkich. Jednak obecnie wzrost oporności na 
antybiotyki grozi powrotem ery przedantybiotykowej, czyli stanu, w któ-
rym będziemy umierali na zwykłe zapalenie płuc, bo nie będzie go czym 
leczyć. Zgodnie z szacunkami, już dziś z powodu lekoopornych bakterii 
w Polsce umiera rocznie nawet około 20-30 tysięcy osób. Te fakty nie 
przemawiają jednak do wyobraźni wielu osób. Dalej często zupełnie bez-
trosko sięgamy po różne leki, czy antybiotyki. 
   
Lekarzom coraz trudniej walczyć z chorobami. Czy wkrótce będziemy 
bezradni wobec drobnoustrojów? 

   Jak oceniają eksperci, nawet połowa kuracji antybiotykowych zapisy-
wanych przez lekarzy jest bezcelowa. Większość trapiących nas chorób, 
np. przeziębień, leczy się samoistnie i nie trzeba rozpoczynać żadnej 
farmakoterapii - mówi prof. Aleksander Mrozikiewicz, przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej. 

    Antybiotyki często przepisuje się bez żadnej pewności, że są rzeczy-
wiście potrzebne. Ich powszechne stosowanie przynosi czasami więcej 
szkody niż pożytku. Nadużywanie antybiotyków prowadzi do powstawa-
nia szczepów bakterii opornych na działanie leków, do wyniszczenia nie-
zbędnej i koniecznej jelitowej flory bakteryjnej pacjentów.

   Jednak głównym skutkiem ubocznym stosowania antybiotyków są za-
burzenia w składzie mikroflory jelit, szczególnie w przypadku zażywa-
nia doustnego. Jeżeli naturalna flora jest osłabiona lub zniszczona, jej 
miejsce natychmiast zajmują chorobotwórcze mikroorganizmy. W walce 
o terytorium największą szansę mają grzyby z rodzaju Candida.

   Grzybica wynikająca ze stosowania antybiotyków może pojawiać się 
również w płucach, w jamie ustnej, na rękach, nogach, palcach, pod pa-
znokciami bądź w pochwie.

    W ostatnich latach w Polsce grzybica skóry jako skutek uboczny stoso-
wanych zbyt często kuracji antybiotykowych, stała się chorobą nagmin-
ną.

    Jeżeli musisz stosować antybiotyk - koniecznie zażywaj żywe kultu-
ry bakterii - probiotyki, które zapobiegają wyjałowieniu flory bakteryjnej 
i rozmnażaniu grzybów i bakterii chorobotwórczych. Probiotyki - żywe 
kultury bakterii są w produktach: AC ZYMES i PROBIOBALANCE.

Antybiotyki a probiotyki

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

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

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

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

ZDROWIEZDROWIE

Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

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

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

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

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

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

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

 
stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

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

 
 

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

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

Telnr. 030 / 463 30 90
Email: info@zpbv.de
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OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)

Tel.
         030 499 07 360

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

Dr med. hab. Paweł Fidziński
SPECJALISTA NEUROLOG

Godziny otwarcia
Środa 14:30-18:30             
Czwartek 14:30-18:30            
Piątek 9-13 & 14-17 
oraz po uzgodnieniu

Kontakt
Baumschulenstr. 31, 12437 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 2000-377-17
E-Mail:   info@neurodoc-berlin.de

POLSKI NEUROLOG W BERLINIE
www.neurolog-berlin.de/polski

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO 
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska 

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

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

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

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

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

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse

Dr. Mazhigov Pestalozzistr. 38 • 10627 Berlin
Tel. +49 303133545 • Zapraszamy bez terminu, bez czekania 

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg

HNO - Praxis Dr. med. Kai Müller, Schloßstrasse 28, 12163 Berlin
Tel. +49307919031, Email: steglitz@hno-arzt-mueller.de

• Alergologia: testy i odczulanie
• Zabiegi dla dzieci i doroslych
• Terapia zmarszczek, BOTOX
• Operacje plastyczne

Dr. med. Olga Siegel
Specjalista laryngolog

• Laryngologia dziecieca
• Profilaktyka nowotworow
• USG  
• Badanie słuchu i aparaty słuchoweDr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

Lekarz mówi po polsku

Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

Koszty podobne do cen w Polsce
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ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING 
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00, 

Sobota 17.00-19.00 - Gierkezeile 39, 10585 Berlin
13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8

Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin
Niedziela 17.00-19.00 - Lipschitzallee 80, 12353 Berlin
Wtorek (grupa NA) - 17.30-19.30 - Boxhagenerstr. 89 

10245 Berlin

Gimnastyka 
(też wg Bobath, PNF)

Fizykoterapia

Terapia Manualna

Fizjoterapia 
uroginekologiczna

Drenaż limfatyczny

Masaże

Terapia stawu 
skroniowo-żuchwowego

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

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

Również wizyty
domowe

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

                                                    Pt:       8:00 - 13:00

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

• PHYSIOTHERAPIE • ERGOTHERAPIE • SCHWIMMSCHULE •
• PRÄVENTION/FITNESS • WELLNESS • WASSERGYMNASTIK •

oferujemy zabiegi w krótkim terminie

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

Apotheker Ronald Weber e.K.

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

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

Mówimy po polsku
• Realizujemy polskie recepty
• Karta stałego klienta (rabat 10%)
• Środa w godzinach 1500-1800  rabat 20%
• Szeroka dostępność leków w możliwie 
  jak najkrótszym czasie
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Coaching - jak w pełni wykorzystać swój potencjał?
Nowy rok to dla wielu z nas czas nadziei na zmiany i chęci na nowe. Choć chętnie tworzymy listy no-
worocznych postanowień, wielu z nas poddaje się w trakcie swojej drogi, nie wiedząc, jak osiągnąć 
stawiane sobie cele, jak zmierzyć się z wyzwaniami codziennego życia i nie zapomnieć o tym, co dla 
nas najważniejsze. O tym, co może pomóc w sięganiu po to, czego dla siebie chcemy, rozmawiamy 
z certyfikowanym coachem, Violettą Post

Anna Burek: Zanim zaczniemy rozmawiać o tym, czym jest 
coaching, to pytanie trochę przewrotne - czy Pani sama ko-
rzystała z usług coacha?

Violetta Post: Wielokrotnie, ale dopiero, gdy poznałam moż-
liwości rozwoju, jakie daje.  Chcąc znaleźć odpowiedź na pyta-
nie, które towarzyszyło mi od początku mojej kariery zawodowej, 
dlaczego niektórzy osiągają sukces, a inni, choć mieli potencjal-
nie większe szanse na jego osiągnięcie, nie, zdecydowałam się 
na studia z zarządzania zasobami ludzkimi, specjalizując się 
we wpływie inteligencji emocjonalnej na sukces zawodowy. Od 
2005 roku prowadzę firmę szkoleniową GrupaVPT coaching tra-
ining consulting, której głównym celem są szkolenia w tym za-
kresie. Ważnym krokiem w kierunku coachingu i rozwoju oferty 
był kilkumiesięcznym kurs coachingu w 2006 roku. Chciałam 
pracować indywidualnie, skupić się na celowym rozwiązaniu 
trudności z jaką przychodzi do mnie klient. To jak szukanie błę-
dów w naszym systemie operacyjnym, który większość z nas ma 
obudowany w całą baterie mechanizmów obronnych utrudniają-
cych rozwój i realizację założonych planów lub marzeń. Decyzję 
o wyborze coachingu jako głównego nurtu mojej pracy z klientem 
przypieczętowała możliwość uczenia się coachingu prowokatyw-
nego prowadzanego przez wybitnego psychologa Franca Farre-
llego. Wtedy również zdecydowałam się na certyfikacje między-
narodową ICC.

Anna Burek: Coaching, ale także psychoterapia, stały 
się tak popularne w minionych latach, że właściwie trudno 
oprzeć się wrażeniu, że każdemu z nas przydałaby się choć 
jedna sesja. Czym różni się sesja coachingowa od spotkania 
z psychologiem czy psychoterapeutą?

Violetta Post: Coaching oraz psychoterapia służą poznaniu 
siebie, dotarcia do własnego potencjału, umiejętności poprawnej 
interpretacji otaczającej rzeczywistości i dążeniu do jej zmiany 
na lepszą dla nas a tym samym poprawie jakości życia. Coach 
pracuje z osobami zdrowymi, mającymi stabilną sytuację życio-
wą, a co za tym idzie - zdrowotną. Natomiast psychoterapeuta 
z osobami chorymi i zdrowymi, które nie radzą sobie w różnych 
obszarach życiowych np. po stracie kogoś bliskiego. Profesjo-
nalny coaching często porusza się w obu obszarach, a zadaniem 
dobrego coacha jest posiadać odpowiedni poziom wiedzy i umie-
jętności aby pomóc klientowi i odnaleźć jego cel (czego tak na-
prawdę chce i co jest dla niego tak naprawdę ważne) oraz skró-
cić do niego drogę. W takiej sytuacji można mówić o coachingu 
życiowym lub biznesowym - życiowy będzie dotyczył sfery pry-
watnej, a biznesowy – zawodowej. W holistycznym ujęciu, jakie 
stosuję, one się przenikają i są od siebie zależne. Trudno mówić 
o coachingu dotyczącym stricte jednego obszaru. Przecież to, 
co dzieje się w domu ma wpływ na to, jak pracujemy, a to, co 
osiągamy w pracy - związane jest z tym, jak czujemy się na co 
dzień. Czasem zdarza się, że klient nie ma określonego celu 
przed rozpoczęciem sesji - przychodzi, bo coś go uwiera, cze-
goś mu brakuje, czuje wewnętrznie, że to co robi nie jest zgodne 
z tym, czego tak naprawdę chce. Wtedy zadaniem coacha jest 
sprawnie rozeznać się w sytuacji klienta i rzeczywiście zastano-
wić się, czy klient jest po postu nieco zagubiony czy może jednak 
potrzebuje pomocy innego specjalisty.

Dla mnie coaching jest jak wspieranie klienta w korzystaniu 
z drabiny rozwoju, gdzie jej poszczególne szczebelki mogą 
oznaczać co innego i służyć czemuś innemu, ale jest to ruch 
w górę, podczas gdy psychoterapia stabilizuje ten ruch horyzon-
talny - wprowadza równowagę i balans w codzienność klienta. 
To nie są łatwe momenty w pracy, kiedy osobie zdecydowanej na 
coaching trzeba polecić wizytę u psychologa, jednak mając na 
uwadze dobro klienta, nie należy się w takich sytuacjach wahać 
lub podejmować ryzyka, że a nuż się uda wyprowadzić kogoś 
z kryzysu swoimi metodami pracy. Moim zadaniem jest pomóc 
klientowi w osiągnięciu wyznaczonych sobie przez niego celów, 
wesprzeć go w drodze po kolejnych szczeblach tej drabiny do 

miejsca, w którym chciałby się znaleźć, trudno przecież kibico-
wać w biegu na 100km komuś, kto nie stanął jeszcze na nogi.

Anna Burek: Załóżmy zatem, że zdrowy, zdeterminowany 
klient trafia na pierwszą sesję - na ile jej sukces zależy od 
coacha a na ile od samego zainteresowanego?

Violetta Post: Trudno to rozpatrywać w kategoriach zerojedyn-
kowych: sukcesu czy jego braku. Niełatwym jest też wskazanie, 
na ile odpowiedzialność za sukces sesji coachingowej zależy od 
samego trenera, a na ile od klienta, czyli osoby, po stronie której 
leży praca nad samym sobą czy pewne kroki do podjęcia. Co-
ach ponosi odpowiedzialność za dobrze zadane pytania, a klient 
za to, w jaki sposób wykorzysta nasuwające się mu odpowiedzi. 
Dla jednego klienta wystarczające będzie zadanie jednego pyta-
nia, wskutek którego niezbędne elementy składające się na jego 
faktyczną sytuację znajdą swoje prawidłowe miejsce, a szereg 
problemów czy wyzwań znajdzie wspólny mianownik, którego 
rozwiązanie pozwoli uporządkować czy spriorytetyzować szereg 
spraw. Dla innego klienta momentem otwierającym oczy będzie 
całokształt rozmowy, proces szukania odpowiedzi na szereg po-
łączonych ze sobą lub wynikających z siebie pytań. Jeszcze dla 
innego największą wartością procesu coachingowego będzie 
czas pomiędzy sesjami - kiedy rozmowy odbyte z trenerem będą 
w nim rezonować podczas codziennych czynności, nadawać 
kształtu czy pozwalać odkrywać sens otaczającej go rzeczywi-
stości. Dla mnie końcowy efekt spotkań z coachem zależy od 
klienta - to on decyduje się na pierwszy krok, uznaje, że pora 
wziąć sprawy w swoje ręce, nawiązuje pierwszy kontakt i tym sa-
mym - kładzie podwaliny pod swój potencjalny sukces, decydu-
jąc się zaufać coachowi, ale też to on może stawiać nieuświado-
miony jeszcze opór przed nadchodzącą zmianą i wydłużać tym 
samym cały proces. Dla mnie coaching to nie tylko poprawne wy-
konanie odpowiednich kroków w zaplanowanej sekwencji. Żeby 
nastąpiły trwałe zmiany w jakości życia, zmiany powinny zajść 
w samym kliencie na głębokim poziomie świadomościowym, jak 
i duchowym.   

Anna Burek: Mówiąc o zaufaniu, zastanawiam się, czy 
istnieje ryzyko źle postawionego pytania w trakcie sesji co-
achingowej? 

Violetta Post: W psychologii, psychoterapii czy profesjonal-
nym coachingu sztuką jest umiejętne zadawanie pytań, uważne 
słuchanie oraz zastosowanie właściwie narzędzi odpowiednich 
dla klienta. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy w trakcie sesji co-
achingowej jesteśmy wypytywani o szereg niezwiązanych ze 
sobą szczegółów z życia, wykonujemy ogromną pracę zrelacjo-
nowania tych wydarzeń, wracamy do nich pamięcią, one budzą 
w nas różne emocje, a na koniec sesji jesteśmy pozostawieni 
sami sobie z tą masą bodźców, bez żadnego narzędzia pozwa-
lającego nam je uporządkować. To tak, jak by w celu przybicia 
gwoździa w ścianie powyciągać ze skrzynki wiertarkę, taśmę, 
piłę, klucz francuski i klej do tapet - takie chaotyczne działanie 
bez jednoznacznej metodologii powoduje jedynie bałagan i dys-
komfort, niczego nie ułatwia, a jednocześnie oddala klienta od 
ustawionego przez siebie celu. Dlatego uważam, że dobry coach 
to taki, który przede wszystkim jest spójny w tym co robi, chce 
dobra klienta, potrafi osiągać cele, ma umiejętność pomagania 
oraz potrzebę samorozwoju, którego cechuje ciekawość, otwar-
tość i szacunek do innych. 

Anna Burek: Na co zatem zwrócić uwagę, szukając coacha 
dla siebie?

Violetta Post: Poza tym o czym już była mowa, warto zwrócić 
uwagę na wiarygodność, kwalifikacje i doświadczenie w zakre-
sie, który nas interesuje, czyli jego specjalizacje. Ważne jest aby 
po pierwszym kontakcie z wybranym coachem mieć w sobie po-
czucie bezpieczeństwa i zaufania. Według mnie to zasadnicza 
umiejętność coacha - zbudować wartościową relację z klientem 
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Od lat czas między Bożym Narodzeniem 
a Nowym Rokiem upływa mi na podobnych 
aktywnościach - niezliczone kawy ze znajo-
mymi, których widuję raz do roku, wymiana 
nietrafionych prezentów, codzienne dojadanie 
moczki na śniadanie, tęsknienie za powrotem 

do  własnego mieszkania w Berlinie, które choć klaustrofobicz-
nie małe, daje więcej możliwości na wypalenie szluga w spokoju. 
Świętym spokoju. To, na co czekam cały grudzień na ogół poka-
zuje swoją prawdziwą twarz już przy kupowaniu choinki - bracia 
chcą tą największą, mama taką, która się nie sypie, tata zawsze 
wybiera tę najbiedniejszą, by nie była sama na święta. A ja sobie 
myślę - jakie do cholery ma to znaczenie. Konsekwentnie z roku 
na rok uznawałam, że coraz mniej ma znaczenie - nie ma zna-
czenia, czy pierogi ulepimy czy kupimy. Nie ma znaczenia, czy 
prezent będzie zapakowany wedle najnowszych trendów w sza-
ry papier i okraszony gałązką czy w opakowanie fabryczne ze 
świątecznym motywem. Nie ma znaczenia, czy posiedzę przy 
wigilijnym stole w milczeniu czy dam z siebie wszystko, by moja 
obecność przy nim była pełna. Idąc za współczesna narracją, 
wszelkie sygnały ze strony bliskich, że jakoby się dystansuję, 
przyjmowałam ze zblazowaną miną i dumnie odpowiadałam, że 
oczywiście tak się może im wydawać, bo żyją w ciasnej bańce 
konformizmu, a ja się z nim utożsamiać nie zamierzam. Po tym 
wszystkim rzeczywiście z ulgą pakowałam walizki i wracałam do 
siebie, wiedząc, że przez najbliższe tygodnie nie zatęsknię za 
przestrzenną i mentalną ciasnotą, a od lutego z płaczem będę już 
wyczekiwać kolejnego spotkania. 

Od lat czas między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem 
upływa mi też na szukaniu kalendarza na kolejny rok. Mam taki 
zwyczaj, wydawało mi się, że zupełnie mój i wyjątkowy, szcze-
gólnie w dobie kalendarzy gogolowskich, przypomnień w telefo-
nie, synchronizacji maili z powiadomieniami i notyfikacjami, że 
wszystko zapisuję na papierze. Istnieje duża szansa, że jeśli 
zapytasz mnie, co robiłam w połowie maja 2016 roku, znajdę 
w kalendarzu z tamtego czasu notatkę podkreśloną na zielono 
(spotkania towarzyskie), żółto (rozwój) lub pomarańczowo (pra-
ca) i będę w stanie odtworzyć ten dzień łącznie z tym, co kupiłam 
podczas wizyty w Netto. I kiedy w tym roku już z bólem głowy 
myślałam o przeszukiwaniu lokalnych sklepów w poszukiwaniu 
tego idealnego (twarda oprawa, którą można wyczyścić, tydzień 
rozpisany na dwóch stronach, miejsce na dodatkowe notatki pod 
każdym dniem, sznureczek jako zakładka, absolutnie nie wyry-
wane rogi) i czułam, że muszę się szczególnie pospieszyć, bo 
spotkań, zarówno towarzyskich, jak i służbowych, zaplanowa-
nych w głowie na kolejne tygodnie miałam już dziesiątki, okrutna 
refleksja spadła na mnie jak grom z jasnego nieba i wbiła w pod-
łogę mojego dziecięcego pokoju w rodzinnym domu.

Po pierwsze - pomysł papierowego kalendarza nie wziął mi 
się z nadprzyrodzonej potrzeby i umiejętności organizacji, ale 
raczej ze wrodzonej i obserwowanej przez lata konsekwencji 
taty w zapisywaniu ołówkiem wszystkiego, co ważne. Jego pa-
pierowe kalendarze zajmują większość półek w domowym ga-
binecie i zawierają takie perełki, jak: pierwsze zachodnie piwo 
z puszki wypite na żniwach (1988), rodzi mi się córeczka (1989) 
Ania wyjeżdża z domu na studia, pociąg o 18:55 z dworca PKP 
(2006), jutro Ania wychodzi za mąż (2020). Skąd o tym wiem? 
Wiele wieczorów spędziłam myszkując w rzeczach moich ro-
dziców, wiele weekendów w domu przeznaczyłam na ukrywa-
nie się przed rodziną, by pobyć sama ze sobą. Tata nie zapi-
sywał kartek kalendarza, by wtedy nie zapomnieć. Zapisywał, 
by teraz pamiętać. Z jego poszarpanego notesika w kieszon-
kowym rozmiarze co roku odtwarzamy przepis na świąteczną 
moczkę, śmiejąc się do rozpuku, że dorosły teraz kuzyn na tych 
pożółkłych kartkach był tym, który wciągał przez nos gorzkie 
kakao w proszku. Kalendarz to nie mój znak rozpoznawczy, 
nie dowodów mojej wyjątkowością ale wręcz odwrotnie - znak 
przynależności. Dowód na to, że nieważne jak daleko ucieknę, 
zawsze będę częścią czegoś większego. Niezależnie od tego, 
czy tego chcę czy nie, czy mnie to wkurza, irytuje, męczy. 

Po drugie - mój pęd do zapisania kolejnych kartek kalendarza 
wynikał poniekąd z FOMO (fear of missing out), ale także z po-
trzeby nadania wartości (a może wartkości) kolejnym dniom, 
pierwszym tygodniom nowego roku. Chciałam wejść w niego 
z przytupem, zaplanować sobie nową siebie, zapełnić każdy 
dzień wartościowymi zadaniami, na każdy tydzień wyznaczyć 
cele, w każdym miesiącu założyć sobie coś z kategorii: spotka-
nia towarzyskie, rozwój, praca. Pozaznaczać czas na spełnia-
nie się zawodowo, ale i zbalansować to z dbaniem o rodzinne 
relacje. Po to mi był ten cholerny kalendarz - by mieć poczu-
cie kontroli nad tym, co tak czy siak dzieje się wokół mnie. By 
spotkania rodzinne zakreślić odpowiednim kolorem flamastra, 
a szkolenia zawodowe wziąć w kółeczko i postawić koło nich 
wykrzyknik. By spędzić czas na planowaniu i wykreślaniu kolej-
nych aktywności, zamiast na byciu tu i teraz. By zamknąć się 
w tej ciasnocie przestrzennej i mentalnej kalendarza zamiast 
wyjść poza nią i po prostu być. Z innymi, dla innych, wśród in-
nych. By zamiast zapisywać wspomnienia na przyszłość, two-
rzyć je tu i teraz. 

Po trzecie - kupiłam ten przeklęty kalendarz także w tym 
roku. Winę jednak za obsesją planowania mogę już w pełni 
świadomie zrzucić na ojca. A jego gabinet, w którym się obo-
je tak samo (tylko w różnych porach) chowamy przed świa-
tem, w świecie swoich wspomnień  i planów, z chorą potrzebą 
kontroli i poczucia sprawczości nad życiem, potraktować jako 
przestrogę. Żebym nie obudziła się kiedyś wśród stosów zapi-
sanych równiutko i przyjemnie kalendarzy zamiast najbardziej 
nawet irytujących, ale ukochanych ludzi.

 Anna Burek

FELIETON

strony, wiedzą czego chcą od życia, a mimo to nie przybliża-
ją się do osiągnięcia wyznaczonych sobie pewnych celów lub 
uważają, że mogłyby to zrobić dużo szybciej, efektywniej. Mam 
też klientów, którzy w dzisiejszej rzeczywistości chcą odnaleźć 
swoje miejsce, spełniać swoje marzenia, żyć tak jak oni chcą 
w zgodzie ze swoimi oczekiwaniami. Jak już mówiłam - pracuję 
z klientami biznesowymi na wszystkich szczeblach jak i prywat-
nymi, kobietami, mężczyznami w różnym wieku i w momentach 
ich życia. Wszystkie spotkania są wyjątkowe, zupełnie od sie-
bie różne, ich dynamika do nich dostosowana, a pożądany efekt 
końcowy - także nazwany przez nich. To, co łączy wszystkie te 
spotkania, a co za tym idzie - moich klientów - to odwaga do po-
stawienia tego pierwszego kroku, by zmienić to coś w swoim ży-
ciu, by sięgnąć po więcej, żyć świadomie i świadomie podejmo-
wać decyzje o kierunku, w którym podążam, by wiedzieć czemu 
coś się dzieje i jaki mam na to wpływ, to taka podróż do siebie. Ta 
postawa nieustannie budzi we mnie ogromny podziw i szacunek 
dla osób, z którymi współpracuję. Bardzo budujące jest to, że 
zarówno pracownicy, przedsiębiorcy, jak i kadra zarządzająca, 
widzi w coachingu dla siebie wsparcie w rozwoju osobistym, ale 
i zarządzanych przez nich firm. 

Efekt Myśli potwierdza Twoją rzeczywistość 
Gdy podróżujemy z przewodnikiem możemy mieć większy 

wybór 
Podróżowanie z przewodnikiem z latarką daje nam więcej 

możliwości wyboru. 

za pomocą dostosowania się do jego indywidualnych predyspo-
zycji czy oczekiwań. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki 
mam cel i czego ja oczekuję od osoby, która ma być moim prze-
wodnikiem w osiągnięciu celu. 

Na nasze procesy komunikacyjne wpływ mają nie tylko nasze 
kompetencje, ale także wzorce zachowań czy ról społecznych, 
więc przy wyborze coacha dla siebie warto zastanowić się, na ile 
będziemy w stanie otworzyć się przed danym trenerem i zupeł-
nie szczerze rozmawiać o swoich marzeniach, celach czy może 
lękach i obawach, bez potrzeby udawania czy kreowania się na 
kogoś innego.

Z drugiej strony - dobry trener musi umieć słuchać - i nie chodzi 
tu jedynie o milczącą zgodę na wszystko, co mówi klient. War-
tościowy proces słuchania pozwala wejść w złożoną sytuację 
klienta i wyłapać z jego narracji, opowieści te elementy, które 
być może nieuświadamiane przez samego rozmówcę, kształtują 
jego obecną sytuację, z którą się zmaga lub w której potrzebu-
je wsparcia.

Anna Burek: I na koniec - dla kogo coaching, dla kogo nie? 

Violetta Post: Powiedziałabym, że dla każdego, kto chce coś 
zmienić, nie do końca wie jak i potrafi się do tego przyznać. Tra-
fia do mnie sporo osób, które są świadome swojego potencjału 
i skuteczności w działaniu. Przepracowały swoje mocne i słabe 
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AN      G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   & Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

0171/6503466
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POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

www.sanssouci-bestattungen.de

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

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

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

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

      Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych. 

Robimy to po prostu dobrze.

tel. 0175 1200 662

Telewizja internetowa – iptv

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

REMONTY MIESZKAŃ

Mobil: 0157-59640537

OKNA • DRZWI • BRAMY 
GARAŻOWE • OGRODZENIA 

Z MONTAŻEM
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

TERESA CYPKO
TRENERKA SYSTEMOWA I MEDIATORKA
WSPIERAM W SPRAWACH OSOBISTYCH

I KONFLIKTOWYCH

+49 176 478 55 100

KONTAKT:
cypko.berlin@ymail.com

Honigtopf
Restaurant & Cafe
Kuchnia polsko-europejska
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Marienfelder Chaussee 12,
12349 Berlin

Tel : 030 / 28 65 13 65
wwww.honigtopf-restaurant.de

Dni otwarcia:
pon - czw:    12:00 - 21:00
pt, sob:        12:00 - 22:00
nd:     12:00 - 21:00

dołącz do nas!
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Jedyna taka w Berlinie!!!
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Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD. 
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji. 
Tel.: 0174 4973921

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

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

Majster złota rączka pomoże w rozwiązaniu każdego problemu 
w domu lub mieszkaniu. Tel.: 0177 1689892 Marek.
 
Usługi transportowe - Przeprowadzki, oczyszczanie 
mieszkań, wywóz rzeczy do BSR. Tel.: 0151 63586743

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

Remonty – malowanie, podłogi, hydraulika, elektryka, montaż mebli, 
okien, rolet, bram garażowych, altan, przeprowadzki, opróżnianie 
pomieszczeń. Wycena gratis. Marek. Tel.: 0177 1689892    

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

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała, 
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring, 
kreatyna). Agnieszka Whatsapp: 0157 30430185, 015129016283 lub 
0151 43405449

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

Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia mieszkań, 
kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw, dachy, fasady, 
kostka brukowa. Wynajem busa. Tel.: 0151 43405449

Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne 
i relaksacyjne. Tel.: 01637882447  

Pralnia dywanów w kąpieli wodnej. Pranie tapicerki meblowej 
i wykładzin. Tel.: 0157 74539629, www.derputzbaer.de

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

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie Jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy. Kafle, laminaty, w tym 
specjalizujemy sie w klejeniu flizeliny na ścianach.  
Emil. Tel.: 0157 54919507 lub Whatsapp: 0157 54919507

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

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, Jakość HD, 
wystarczy Smart TV i internet.    Pomoc przy komputerach i drukarkach 
oraz internecie. Tel.: 015211474611.

Szukasz fryzjera dla Twojego zwierzaka Zadzwoń !.Szybkie Terminy. 
Aleksandra 0176 22920235

Pomoc w sprawach urzędowych: tłumaczenia, urzędy, 
ubezpieczenia,rejestracja działalności, przedszkola, zakładanie kont 
bankowych, Job Center, Kindergeld, WBS, oraz inne. Zadzwoń i zrób 
termin. Biuro otwarte 10-18 , poniedziałek, środa, piątek Berlin – 
Kreuzberg. Tel.: 0176 26075011 info@polskiebiuro-berlin.de

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

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

Opróżnianie mieszkań, strychów piwnic ogrodów. Przewóz mebli 
z punktu A do B Tanio szybko i solidnie. Rzetelna praca krótkie Terminy. 
Darmowa wycena. 017696538820

Sprzątanie mieszkań prywatnych. Zapewniamy doświadczenie, 
dokładność, rzetelność i uczciwość. Telefon: 017646033310

 
Fryzjerka damsko – męska z długoletnim doświadczeniem wykonuje 
usługi fryzjerskie z dojazdem do domu. Tel.: 0157 32427380

Remonty mieszkań - malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, regipsy, 
podłogi, kafelki, montaż drzwi, okien, elewacja, dachy, kostka brukowa, 
tarasy. Tel.: 0176 43571983

Firma budowlana oferuje: tapetowanie, gładzie, malowanie, regipsy, 
płytki, przeróbki hydrauliki, elektryki, wyburzania. Darmowa wycena. 
Tel.: 0151 29452775

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań (wyceny gratis)

Tel. 017636322659
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TOMEK
transport&przeprowadzki

profesionalne przeprowadzki, punktualność 
i rzetelność wykonania usług
przewózy mebli (IKEA, Hö�ner, itd...)
opróżnianie mieszkań i piwnic
przewozy materiałów budowlanych i narzędzi 
(Bauhaus, Obi,...)
wywóz rzeczy do BSR

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

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

AUTO - UBEZPIECZENIA

0049 176 471 923 57

����������������������
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
wymeldowanie

zmiana adresu, nazwiska, itp.
����������������������������������
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www.kfz-zulassung-spandau.de
info@kfz-zulassung-spandau.de

���������

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

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

MIROSŁAW PRZYBYŁA

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

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

• przewóz mebli      
• opróżnianie
   mieszkań
• wywóz na BSR

TR ANSPORT I  PRZEPROWADZKI

TRANSPORT
I PRZEPROWADZKI

  te l. :  0 1 7 2  5 7 3  5 9  9 4

MOTORYZACJA / TRANSPORT

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW

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

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

A
Y Y

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

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

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

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

MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?
ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE? 
Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do   

akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie
Odzyskasz – 34 lata praktyki – J.Dolny

Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210   

bezpłatne porady Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

zadzwoń, poradź się bezpłatnie, zanim zadzwonisz do ubezpieczalni!
BEZPŁATNE PORADY TELEFONICZNE

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

- ocena szkód powypadkowych dla niemieckich
  lub polskich ubezpieczalni (Gutachten)
- pomoc w uzyskaniu odszkodowania z Polski
- ocena wartości pojazdu,
- oględziny u klienta, krótkie terminy.

Funk 0163 - 24 007 01, biuro (03322) 22007,  dom (030) 76678600 

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

* Gdy wina już ustalona i wyłącznie po stronie przeciwnej, oraz dane sprawcy znane - rozliczenie bezpośrednio z ubezpieczalnią niemiecką. W razie odmowy przez ubezpieczalnie
  wypłaty odszkodowania i rachunku rzeczoznawcy, klient jest zobowiązany, jako zleceniodawca, do zapłaty tego rachunku.

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od
1995 r.

0176 83392933

MOTORYZACJA / TRANSPORT

MECHANIK, LAKIERNIK
Wieloletnie doświadczenie. Naprawi każde auto, pomoże 

w TiF ze wszystkimi formalnościami. Usuwanie szkód 
powypadkowych. Kosmetyka aut.

Atrakcyjne ceny!       Tel.: +49 162 69 29 449

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

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

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Dariusz Massel

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

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

0172 / 978 68 15
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Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda, 
150 m do morza. Apartament znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie 
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja 
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu 
wchodzą: 2 pokoje, aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży 
balkon. Tel.: 0176 21137428 

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

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

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN
Klub PTTK Berlin 

im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

15.01.2022 na spacer z cyklu ,,Legendy Berlińskie”. Spotka-
nie grupy o 11.00 na stacji Klosterstrasse (U2).

Grupa przejdzie wzdłuż najstarszych obiektów leżących na tra-
sie spaceru, a przewodnik opowie opowiadające o nich legendy. 
Wszystkie miasta, a zwłaszcza miasta z wieloletnią tradycją – 
takie jak Berlin - mają swoje legendy, które przez stulecia powta-
rzają mieszkańcy. Najczęściej są one związane z najstarszymi 
częściami miasta. Nasz cykl ,,Legendy Berlińskie’’ rozpoczęli-
śmy legendą o powstaniu Berlina w drugiej połowie XII wieku, 
kiedy na terenach wokół obecnego Berlina mieszkali Słowianie, 
których wodzem był książę Jaczo (Jaxa). Dopiero przegrana 
bitwa z rycerzami niemieckimi pod wodzą Johana der Bar po-
zwoliła osadnikom niemieckim na zamieszkiwanie wzdłuż rzek 
Sprewa i Havela. 

Spacer jest przewidziany dla grupy wiekowej 50 plus. 

Osoby, którym nie odpowiada tempo naszych spacerów, powin-
ny rozważyć celowość swojego udziału w naszych spacerach. 
Czas spaceru nie przekroczy czterech godzin. Serdecznie za-
praszamy.  

Życzę wszystkim polonijnym turystom Szczęśliwego Nowego 
Roku 2022.

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego 
zaprasza w grudniu 2021:

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik  
miejski w Berlinie i Potsdamie,  

tel.: 015738100586, mail: piotr_swider@gmx.de
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TURYSTYKATURYSTYKA

Spotykamy się w niedzielę tj. 16.01.2022 o godz. 11:00 przy Bra-
mie Brandenburskiej.

Okolice Głównego Dworca (Hauptbahnhof ), które w okresie istnienia 
muru były opustoszałe lub wypełnione systemami zabezpieczeń  za-
budowane zostały nowoczesnymi budynkami o niezwykle ciekawej  ar-
chitekturze. 
Są to min. budynki należące do „dzielnicy rządowej” zbudowane za-
raz po połączeniu Niemiec na przełomie  XX i XXI wieku, natomiast 
w ostatnim dziesięcioleciu doszły do nich kolejne dzieła architektonicz-
ne wraz z portem Humboldta (Humboldthafen) np. Bundesministerium 
für Bildung und Forschung czy  Futurium. Spacerując brzegiem Sprewy  
podziwiać można te wspaniałe budowle, podobnie jak  i odrestaurowa-
ne mosty.
Na szczególną uwagę zasługuje Futurium,  nietypowe trzypiętrowe mu-
zeum o powierzchni 5000 m², które znajduje sie również w „dzielnicy 
rządowej”. To muzeum utworzone zostało 15.07.2014 roku, lecz wtedy 
o nazwie „Dom Przyszłości” ( „Haus der Zukunft gGmbH), dopiero w lip-
cu 2016 roku przemianowano go na Futurium.  To muzeum ukazuje 
nowe technologie i osiągnięcia badań  naukowych, które przyczyniają 
się do tworzeniu przyszłości i tym samym życia w przyszłości. Jest to 
możliwe dzięki temu, ze pod jego dachem znajdują się przewidywane 
i oczekiwane  projekty przyszłości oraz wystawy o aktywnych i futu-
rystycznych  scenariuszach, także laboratoria do eksperymentowania 
oraz forum dyskusyjne obejmujące najważniejsze dziedziny kształtują-
ce przyszłość, czyli naukę, gospodarkę, politykę i kulturę.
Krótko mówiąc Futurium jest niczym gigantyczny plac zabaw dla doro-
słych, który umożliwia  wykonywanie eksperymentów, prowadzenie roz-
mów, debat i workshopów natomiast prezentowane tam wystawy i kon-
certy pozwalają zwiedzającym uzyskać przedsmak świata jutrzejszego, 
a także odpowiedzieć sobie na pytanie, jak możemy żyć w przyszłości.
 W imieniu „PTTiK BERLIN“ na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, 
przewodnik po Berlinie i Poczdamie. 

Propozycja spaceru jest bezpłatna i nie dajemy grupowego ubezpie-
czenia.

„PTTiK Berlin” zaprasza w styczniu 
na spacer wzdłuż brzegu Sprewy 

z zakończeniem w Futurium.  
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KULINARIAKULINARIA

PLACEK:

• 1 kg ziemniaków
• pół szklanki mąki pszennej
• 1 jajko
• 1 starta cebula
• sól do smaku
• olej do usmażenia placków
• SOS:
• 1 kg wołowiny, 
• 3 duże cebule 
• 2 duże pasty paprykowe lub pasty gula-

szowe (może być też papryka mielona, 
węgierska najlepsza)

• 1 szklanka czerwonego wytrawnego wina, 
dobry jest Egri Bikaver

• sól do smaku
• 1 opakowanie kwaśnej śmietany

Zaczynamy od gotowania sos. Ponieważ 
najlepszy pörkölt jest z wołowiny od razu 
musimy się nastawić, że będziemy dusić 
mięso nieco dłużej. Zaczynamy od cebuli. 
Kroimy drobno cebulę i wrzucamy na patel-
nię. Gdy cebula jest już mięciutka, podkrę-
camy temperaturę i na gorący tłuszcz z ce-
bulą wrzucamy pokrojoną drobno wołowinę. 
Kroimy drobniej, bo wygodniej nam będzie 
serwować sos do placka.

Mięso podsmaża się z zewnątrz bardzo 
szybko, zamykając włókna i tym samym po-
zostawiając soki w środku. To bardzo ważne, 
bo doda mięsu soczystości podczas dalsze-
go duszenia. Do wołowiny wciskamy pasty 
paprykowe – możemy wedle uznania użyć 
łagodnych lub ostrych. Gdy zaczyna moc-
no skwierczeć na patelni, gasimy wszystko 
dolewając wina. Teraz zrobi się ten świetny, 
krótki sos, w którym nasze mięso ma się du-
sić, gdy płyny odparują, trzeba dodać trochę 
wody. Gdy mięso będzie miękkie (to może 
zająć nawet godzinę w zależności od woło-
winy), możemy zacząć smażyć placki.

Gdy placki są gotowe, polewamy je so-
sem w połowie, składamy na pół, na wierzch 
kładziemy kleksa kwaśnej śmietany, przy-
ozdabiamy zieleniną. Gotowe.

Uwielbiają je Białorusini, Ukraińcy czy Ro-
sjanie. Lubią je również Austriacy, Niemcy 
czy Węgrzy (ci ostatni najlepiej w towarzy-
stwie sosu paprykowego). 

Szwajcarzy przepadają za plackami ziem-
niaczanymi bez jaj i mąki – za to z boczkiem 
i cebulką. Z kolei Anglicy podają tattie fish, 
bo według nich wysmażone placki wyglą-
dają jak smażona ryba. Latkes, to tradycyj-
ne danie kuchni żydowskiej, podawane na 
święto światła, czyli Hanukę. Tradycyjnie 
wyrabiane z ziemniaków, placki zakładają 
dodatek cebuli, czy marchwi.

Polacy placki ziemniaczane najczęściej 
jadają ze śmietaną, cukrem lub sosem gu-
laszowym. Poza granicami kraju zdarza 
się, że rarytasom z ziemniaków na talerzu 
towarzyszą: szpinak, jajka sadzone, szynka, 
bekon czy grillowane pomidory. 

PLACEK PO WĘGIERSKU

Dobry placek po węgiersku powinien mieć 
doskonale usmażony, ziemniaczany spód 
i najprostszy, jak najmniej wycudowany sos 
z wołowiną, którego podstawą jest wino i pa-
pryka. Najlepiej jeśli będzie to placek ziem-
niaczany z dodatkiem startej cebuli, a na 
wierzchu znajdzie się zwyczajny, najlepiej 
trochę ostry pörkölt czyli gulasz.

ŚMIETANOWY SOS GRZYBOWY

Placki według przepisu jak powyżej, a sos 
grzybowy z posiadanych grzybów

• 1 mała cebula
• Mała miseczka grzybów
• 2 ząbki czosnku
• 40-50g masła
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 130ml śmietany kremówki
• Sól, Pieprz, Natka pietruszki

Grzyby dokładnie czyścimy. Osuszamy 
i kroimy na kawałki. Kroimy drobno cebulę 
i czosnek. Kroimy natkę pietruszki (około 
dwóch łyżek). Na sporej patelni roztapiamy 
około 30 g masła i 1 łyżkę oliwy. Wkładamy 
cebulę i smażymy przez około 5 - 6 minut. 
Pod koniec dodajemy czosnek i smażymy 
jeszcze przez 1-2 minuty, aby delikatnie 
zrumienić składniki. Dodajemy resztę ma-
sła i oliwę. Gdy masło zaczyna skwierczeć 
dodajemy grzyby i smażymy je na dużym 
ogniu przez kilka minut, od czasu do czasu 
mieszając. Musimy mieć duży ogień. Grzy-
by muszą energicznie się smażyć, bo dzięki 
temu nie puszczą wody i będą chrupiące. Do 
śmietanki dodajemy około 2 - 3 łyżki sosu 
z patelni, mieszamy i wlewamy wszystko 
na patelnię z grzybami. Gotujemy na śred-
nim ogniu. Doprawiamy. Po 2 minutach sos 
powinien zrobić się gęsty. Dodajemy natkę 
pietruszki. Gotowe! 

MUS JABŁKOWY WYTRAWNY

Są miłośnicy placków z musem. To popu-
larne danie w Niemczech i Czechach.

• kwaśne jabłko (np. reneta, antonówka)
• cebula;
• strąk papryki;
• 2 pomidory
• ząbek czosnku;
• sok z cytryn;
• słodka mielona papryka, cukier, sól, pieprz

Paprykę opiecz 20 minut w piekarniku, 
włóż do foliowej torebki i szczelnie zamknij. 
Gdy wystygnie, zdejmij z niej skórkę, usuń 
nasionka, pokrój w kostkę. Pomidory zalej 
wrzątkiem, po chwili wyjmij, zdejmij skórę, 
pokrój na kawałki. Cebulę obierz i posiekaj, 
jabłko cienko obierz, zetrzyj na tarce o du-
żych okach i od razu skrop sokiem z cytry-
ny, by nie ściemniało. Wymieszaj paprykę, 
cebulę, jabłko i pomidory, dodaj wyciśnięty 
czosnek i podgrzewaj powoli, aż masa się 
rozgotuje. Przypraw odrobiną cukru, solą, 
pieprzem i papryką. Gotowe, z plackiem re-
welacja.

Bogusław Sypień

PLACKI ZIEMNIACZANE
Gdyby nie ziemniaki, nie byłoby w Polsce placków ziemniaczanych. To 
polski wynalazek, który od dawna istnieje także w innych kuchniach 
europejskich. 
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SPORTSPORT

2-12 stycznia – Rajd Paryż-Dakar 

Kolejny raz impreza odbędzie się w Arabii 
Saudyjskiej, a na kierowców czekają aż 4300 
kilometrów odcinków specjalnych. Kierowcy 
zapowiadają, że tym razem zobaczymy pia-
sek, piasek i jeszcze więcej piasku, gdyż tra-
sa wiedzie przez niekończące się pustynne 
wydmy. Ma być ciężko, wymagająco i atrak-
cyjnie dla widza.  

15 stycznia – KSW 66 w Szczecinie

Mieszane sztuki walki po siedmiu latach 
wracają do Szczecina. Walką wieczoru bę-
dzie starcie o mistrzowski pas w kategorii 
lekkiej pomiędzy Marianem Ziółkowskim 
a Borysem Mańkowskim. Swojego tytułu 
w wadze do 93 kilogramów będzie bronił 
też Tomasz Narkun. KSW ostatnio przeszło 
szereg zmian. Roberto Soldic brutalnym 
nokautem prawdopodobnie zakończył karie-
rę legendy organizacji – Mameda Chalidowa. 
Aż chce się powiedzieć – umarł król, niech 
żyje król, szczególnie, że Chorwat posiada 
już pasy w dwóch kategoriach wagowych, 
a zapowiada atak na tytuł znacznie cięższe-
go Narkuna. 

13 stycznia – 30 stycznia – Mistrzo-
stwa Europy w Piłce Ręcznej

Zmagania szczypiornistów będzie moż-
na oglądać na Węgrzech i Słowacji. Trener 
Patryk Rombel ogłosił już skład szerokiej 
kadry Polski. Nasza reprezentacja zmierzy 
się w grupie D z Austriakami, Białorusinami 
i odmłodzonym zespołem z Niemiec. 

4 lutego – 20 lutego – Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie w Pekinie 

Stolica Chin przejdzie do historii jako 
pierwsze miasto goszczące zarówno letnią 
jak i zimową odsłonę Igrzysk. 2900 spor-
towców będzie rywalizować w 109 konku-
rencjach. Z nowości pojawią się… mieszane 
drużyny w skokach narciarskich. Problemem 
okazuje się nie tylko kiepska ostatnio forma 
naszych skoczków, ale także sam ich przylot 
do Chin. Paweł Wilczak, ekspert do spraw lo-
gistyki PZN grzmi:

Sportowy Kalendarz na rok 2022
Żona od zawsze mnie namawia – spraw sobie kalendarz. Jako 
człowiek nieszczególnie zorganizowany unikałem zakupu notesi-
ka z uporządkowanymi datami. W końcu nadszedł czas to zmie-
nić, a jego uzupełnianie zacznę od wydarzeń sportowych, których 
w nadchodzącym roku nie brakuje. 

„To, co wymyślają i jak utrudniają wszystko 
organizatorzy tej olimpiady, jest nie do pomy-
ślenia.” 

Ostatecznie nasi skoczkowie będą musieli 
po ostatnich zawodach w niemieckim Willin-
gen, wsiąść ze sprzętem do samochodów 
i pędzić do Mediolanu z przerwą na test we 
Frankfurcie. Same bilety lotnicze w czasach 
covidu podrożały z 3 tysięcy złotych do nie-
mal 15 za osobę. Oby te wydatki przełożyły 
się na szanse medalowe. 

24-25 i 28-29 marca – baraże do Mun-
dialu w Kairze

Przez kuriozalną porażkę z Węgrami, 
w której trener Sousa nie skorzystał z dostęp-
nego Roberta Lewandowskiego, Polska nie 
została rozstawiona w barażach, co w skró-
cie oznacza, że nie zagramy pierwszego 
spotkania półfinałowego na własnym stadio-
nie. Zamiast wystąpić przy dopingu fanów, 
musimy wyjechać na trudny teren i zmierzyć 
się z Rosjanami. Jeśli uda nam się pokonać 
wschodnich sąsiadów, w finale mini-turnie-
ju będzie czekał na nas zwycięzca meczu 
Czechy-Szwecja. Łatwo nie będzie, ale mo-
gliśmy przecież trafić na Portugalczyków czy 
Włochów! Z gorszych informacji: w barwach 
narodowych na pewno nie zagra w najbliż-
szym czasie Paweł Dawidowicz, który zerwał 
więzadło krzyżowe w kolanie. 

14 maja –Grand Prix Polski na żużlu

Fani żużla naczekali się na to wydarze-
nie, oj naczekali. Rywalizację planowano 
pierwotnie na rok 2020 i trzykrotnie przekła-
dano z powodów związanych z pandemią. 
Wciąż niszowy na świecie sport ma zacząć 
promować Eurosport Events, który w swoich 
planach widzi Polskę jako głównego partnera 
biznesowego. Istnieje więc spora szansa, że 
kochany w kraju nad Wisłą speedway, zyska 
większą popularność także w innych lokali-
zacjach. 

13-29 maja – Mistrzostwa Świata 
w Hokeju

Turniej odbędzie się w dwóch fińskich mia-
stach – Tampere i Helsinkach. Zaintereso-
wanie imprezą było tak wielkie, że pierwszy 
raz w historii prawa do zakupu biletu odby-
wały się przez losowanie. Zgłosiło się aż 1 
600 000 fanów, chętnych do oglądania na 
żywo swoich ulubieńców. Na dzień dzisiejszy 
pozostało w puli jedynie kilka pakietów VIP, 
których astronomiczna cena tłumaczy ich do-
stępność. 

27-29 maja – Final Four Euroligi 
w BERLINIE

Mercedes Benz Arena będzie gościć naj-
lepszych koszykarzy na Starym Kontynencie. 
Decyzja jest o tyle zaskakująca, że ubiegło-
roczna faza finałowa również była rozgrywa-
na w Niemczech, w Kolonii. Berlin już trzeci 
raz zostaje gospodarzem tego prestiżowego 
turnieju. Swoją decyzję tłumaczył Jordi Ber-
tomeu, prezes Euroligi, mówiąc:

„Z prawdziwą przyjemnością ogłaszam, że 
znów Final Four odbędzie się w Niemczech. 

Nie jest tajemnicą, że ten kraj jest dla nas 
jednym z najważniejszych rynków, z ogrom-
nym potencjałem na rozwój zainteresowa-
nia koszykówką.”

Jedno wiem na pewno, kto jest fanem ba-
sketu, powinien tego dnia zjawić się w Ber-
linie.  

2 czerwca – początek Finałów NBA

Jeśli komuś przypadnie do gustu koszy-
kówka, to nie będzie musiał wiele czekać 
na kolejne emocje. Z  początkiem czerwca 
ruszają finały NBA, którą w USA dumnie 
nazywają najlepszą ligą świata. Oczywiście 
można z tym określeniem polemizować, ale 
z pewnością atletyzm i widowiskowość ba-
sketu w wydaniu amerykańskim robi spore 
wrażenie. 

26 sierpnia – 11 września – siatkar-
skie Mistrzostwa Świata w Rosji

Rywalizację rozpoczną 24 zespoły, w tym 
Polska. Do drugiej rundy awansuje szesna-
ście drużyn, ale emocje zaczną się dopie-
ro na trzecim etapie, do którego kwalifikują 
się zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich 
miejsc. Wtedy nastąpi ponowne losowanie 
przeciwników, które częstokroć budzi duże 
wątpliwości. Oczywiście warto trzymać kciuki 
za Polaków, by 11 września włączyć telewi-
zor i obejrzeć transmitowany z Moskwy finał, 
z udziałem biało-czerwonych.

21 listopada – 18 grudnia – Mistrzo-
stwa Świata w piłce nożnej rozgry-
wane w Kairze

Pierwszy w historii – to określenie będzie 
wielokrotnie padało przy katarskim mundialu. 
Pierwszy w na Bliskim Wschodzie. Pierw-
szy rozgrywany jesienią. Pierwszy w kraju 
islamskim. (Nie) pierwszy „kupiony” przez 
bogatych organizatorów, a przynajmniej tak 
twierdzą dziennikarze prestiżowego dzienni-
ka „France Football”. 

Z pewnością mundial to zawody sportowe, 
które najmocniej zainteresują fanów w nad-
chodzącym roku, ile jednak będziemy mieli 
z niego emocji, okaże się po wspomnianych 
wcześniej barażach z udziałem Polaków.

Czerwony marker

Niestety, razem z nowym kalendarzem 
warto zakupić także czerwonego markera. 
Wszystkie planowane wydarzenia mogą 
z dnia na dzień zmienić swój termin lub loka-
lizację, a nawet zostać całkowicie odwołane 
z powodu covidowych obostrzeń. Może w tak 
ciekawych czasach warto spojrzeć łaskaw-
szym okiem na kalendarze elektroniczne, 
odkładając tradycyjny papier. 

Ze swojej strony życzę wszystkim emo-
cjonującego sportowo Nowego Roku! 

Grzegorz Szklarczuk

https://www.middleeastmonitor.com/20190905-qatar-
-unveils-its-official-emblem-for-the-fif-world-cup-2022/

https://olympics.com/en/news/beijing-2022-unveils-of-
ficial-emblems
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żydow-
ski

kapłan

prosta
figura

geome-
tryczna

głośny
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wyścig
kolarski

przybór
w rzece
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www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

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

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

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

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

p. Cezary Szulc

Propozycje pana Szulca na STYCZEŃ 2022!!!

Zobacz nas na:

VOLVO C30 D2 KINETIC ERST 47000 KM 1.HAND 
RENTERFAHRZEUG
Bremsassistent, Dynamische Fahrwerksregelung 
(DSTC), Fahrwerk dynamisch ausgelegt, Fahrwerk 
tiefergelegt, Getriebe 6-Gang

Cena: 9.890 €

RENAULT MASTER KASTEN L2H2 HKA 3,5T 3 KLI-
MA ESP DPF SPIEG. BEHEIZBAR TRC ASR AIRB 
ABS SERVO
Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Elek-
tron. Stabilitäts-Programm, Fahrersitz mit Armlehne, 
Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckflügeltüren mit 
Verglasung, Heckscheibe heizbar, Karosserie/Aufbau 
Hochraum-Kasten, Laderaumtrennwand mit Fenster 
(vergittert)

Cena: 19.990 €

RENAULT CAPTUR LIMITED DELUXE 1.5 DCI 90 
EDC ECO KEYLESS LED-HINTEN LED-TAGFAHR-
LICHT RDC KLIMAAUTOM
Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektr. Bremsk-
raftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm, En-
ergierückgewinnung (Energy Smart Management), 
Euro 6, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, 
Gurtstraffer, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung, 
Heckscheibe heizbar

Cena: 16.490 €

AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO S LINE 4L
Diebstahlsicherung für Räder, Durchladeeinrichtung, 
elektr. Sitze/Memory, Elektron. Differentialsperre (EDS), 
Elektron. Stabilitäts-Programm, Fahrer-Informations-
-System (FIS), Fahrer-Informations-System (FIS) mit 
Farbdisplay, Fahrersitz elektr. verstellbar/Memory

Cena: 28.780 €

RENAULT KANGOO EXPERIENCE 1.5 DCI KLI-
MA,TEMPOMAT MULTIF.LENKRAD AUX USB ESP 
MAL DPF SPIEG. BEHEIZBAR
Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Traktionskontrolle 
- Extended Grip-Control, Euro 6, Freisprechanlage Blu-
etooth, Gepäckraum-Trennnetz, Geschwindigkeits-Be-
grenzeranlage, Gurtstraffer, Handschuhfach, Heckklappe 
mit Heckscheibenheizung und Heckwischanlage

Cena: 13.790 €

PEUGEOT 5008 ACTIVE 1.6 BLUEHDI 120 FAP 
7-SITZER
Berganfahrhilfe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, 
Blue-HDI FAP, Bremsassistent, City-Notbremsfunktion 
(Active City Brake), City-Paket, Coming Home, Leaving 
Home, Dachreling (Aluminium), Elektr. Bremskraftverte-
ilung, Elektron. Stabilitäts-Programm

Cena: 23.770 €

BMW 118 D COUPE M-SPORTPAKET NAVI XENON 
SCHIEBEDACH
EfficientDynamics-Paket, Heckscheibe mit Antenne, 
Innenspiegel mit Abblendautomatik, Interieurleisten 
Aluminium Glacier Silber, Isofix-Aufnahmen für 
Kindersitz, Lederlenkrad - M-Technic, Licht-Paket, 
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy

Cena: 12.780 €

RATY od
269 €/mies.

RATY od
209 €/mies.

RATY od
109 €/mies.

RATY od
89 €/mies.

RATY od
179 €/mies.

RATY od
139 €/mies.

MINI Cooper S Navi Multif.Lenkrad RDC Kli-
maautom SHZ Temp PDC HarmanKardon CD 
AUX USB
Ausstattungs-Paket: Chili, Ausstattungs-Paket: MI-
NIMALISM, Ausstattungs-Paket: Wired, Automa-
tische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC - T), 
Beifahrerairbag abschaltbar, Bi-Xenon-Scheinwer-
fer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung, 
Chrome-Line Exterieur, Chrome-Line Interieur

Cena: 15.780 €

RATY od
125 €/mies.

RATY od
169 €/mies.



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

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW

 

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

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

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

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

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

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

Kontakt: 
Dyrektor Instytutu Myśli 
Schumana /Oddział 
Berlin oraz członek 
zarządu stowarzyszenia

Instytut Myśli 
Schumana /Oddział 
Berlin, 
schuman.berlin@gmail.com
www.imschuman.com

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

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

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

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

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

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

zapraszamy w godz.:
pn.-pt. 9-18, sob 9-16

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 
LUB BUS 104

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

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.
NOWOŚĆ! Domowa garmżerka (gołąbki, krokiety, bigos

  i wiele innych - oglądaj nas na FB). 

POLSKI SKLEP PYZA NA FB
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