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Drodzy Czytelnicy!

W niepewnych czasach lubimy myśleć o rzeczach pew-
nych. Oto trzymacie w Waszych rękach numer magazynu 
z tekstami, które mają za zadanie przypomnieć właśnie 
o takich rzeczach i sprawach.

Zaczynamy na słodko. Bo to pewne, że słodkości w życiu 
potrzeba jak słońca. Bogusław Sypień zdradza przepis na 
pyszne bułeczki z cynamonem oraz dzieli się swą wiedzą 
o tej przyprawie, która może być naszym sprzymierzeńcem 
w poprawie humoru jak i w zrzucaniu zbędnych kilogra-
mów.

Sztuki potrzeba nam jak tlenu. Razem z Martą Janik pla-
nujemy wybranie się do Martin Gropius Bau na wystawę 
pochodzącej z Nowego Delhi fotografki Dayanity Singh. 
Sprawdźmy na własnej skórze i zobaczmy na własne oczy 
unikalne podejście artystki do fotografii.

Co na pewno warto jeszcze robić w niepewnych czasach? 
Chodzić na wycieczki. Wraz z Klubem PTTK Berlin im. W. 
Korfantego zapraszamy na pierwszą w tym roku wizytę 
w Sansouci w Poczdamie. Kompleks pałacowo-ogrodowy 
przyciąga od ponad 270 lat ludzi, którzy chcą osobiście po-
znać dzieło i idee Fryderyka Wielkiego i jego następców. 
Trzymamy kciuki za pogodę!

A jeżeli dręczy nas lęk i strach, weźmy sobie do serca pora-
dy Alicji Grezlikowski, psycholożki klinicznej pracującej 
w Berlinie od kilku lat. Może zdamy sobie sprawę, że na-
sze strachy w większości są irracjonalne i że możemy im 
skutecznie zapobiegać. Nie bójmy sie też prosić o pomoc. 
A może lekiem będzie pomoc innym?

Dobrego maja!
Redakcja

Maj, to także miesiąc ważnych
dat i rocznic.

1 maja  
Święto Pracy

2 maja  
Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz  

Święto Flagi RP

3 maja  
Święto Konstytucji 3 Maja

8 maja  
rocznica zakończenia drugiej wojny  

Światowej w Europie

2 maja – Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Burzliwa historia naszego kraju i zmienność sytuacji eko-
nomicznej sprawiły, że na przestrzeni kilku wieków z kraju 
wyemigrowało wiele milionów rodaków. Życie na obczyź-
nie nie zawsze jednak musi oznaczać oderwanie się od 
korzeni. To od nas samych zależy czy będziemy kultywo-
wać polskie tradycje i posługiwać się rodzinnym językiem. 
Dostaliśmy od życia prawo wyboru. Wielu z nas wybrało 
życie w innym kraju. My wybraliśmy Berlin i to tu pracu-
jemy, zdobywamy kwalifikacje i coraz wyższą pozycję. 
Nasza zaradność i pracowitość spowodowały, że Polak/ 
Polka postrzegany jest jako  dobry, porządny fachowiec, 
dumny i wykształcony Europejczyk. Dzięki takiej postawie 
pracujemy także na szacunek dla siebie i naszej Ojczy-
zny. Otwarte granice, wolny wybór, niezależność, daje 
nam możliwość by żyć godnie, kultywować polską kulturę 
i obyczaje. Daje nam także poczucie przynależności na-
rodowej, a dzięki posługiwaniu się językiem polskim sta-
jemy się nośnikiem kultury narodowej dając świadectwo 
przywiązania do korzeni.

Niech to nasze święto będzie dniem radości, wspólnie 
spędzonego czasu w otoczeniu przyjaciół i znajomych.

7 maja 2022 roku, od godziny 11-tej zapraszamy 
w imieniu organizatorów 

(Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie), 
na Festyn z okazji Dnia Polonii, podczas którego Polacy 
w Berlinie zaprezentują swoje osiągnięcia. Będzie dobra 
polska muzyka i polska kuchnia. Będzie wiele atrakcji dla 

najmłodszych. Świętujmy razem!

26 maja – Dzień Matki
Najpiękniejsze święto i najbardziej osobiste święto w roku. 
Matka – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, 
wierności i przywiązania, przyjaźni  i wiary w to wszystko, 
co piękne i szlacheckie. Matka jest natchnieniem dla poetów, 
artystów i kompozytorów. Opiewano ją w pieśniach, utrwalano na 
płótnie tę zmęczoną, uśmiechniętą, radosną, dumną ze swojego 
macierzyństwa i tę, która radość życia oddała swoim dzieciom. 

W Polsce Dzień Matki obchodzimy 26maja. W Niemczech 
podobnie jak w USA w drugą niedzielę maja. Dla 
dzieci i młodzieży to święto jest tradycją i ma 
szczególne znaczenie, jest czymś w rodzaju 
święta rodziny... 

Życzymy Wam dużo zdrowia, miłości 
i pogody ducha. Dziękujemy za 
włożony trud w nasze wychowanie, 
za waszą miłość i oddanie. 
Za to że jesteście...
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Zmiany w Biurze Polonii - chcemy być bardziej transparentni
Od kwietnia Biuro Polonii w Berlinie oficjalnie znajduje się pod przewodnictwem nowej kierownik - 
Klaudyny Droske, znanej w środowisku polonijnym dzięki jej wieloletnim inicjatywom charytatywnym 
na rzecz domów dziecka. Z nową szefową rozmawiamy o tym, jakie ma plany na najbliższe miesiące 
i jakie cele stawia przed sobą na nowym stanowisku.

Anna Burek: Nie mogę nie zacząć od pytania o Pani początki 
w Berlinie. Mam wrażenie, że nie są one bez znaczenia dla miej-
sca, w którym znajduje się Pani teraz.

Klaudyna Droske: Do Berlina przyjechałam w wieku 12 lat, oczy-
wiście bywałam tu wcześniej z moją mamą, jednak przeprowadzka 
do tego miasta, szczególnie w takim nastoletnim wieku, zupełnie 
zmieniła moje postrzeganie stolicy Niemiec. Zdaję sobie sprawę, że 
nasze historie migracyjne i doświadczenia z nimi związane mogą być 
zupełnie różne - ja ten czas wspominam z jednej strony jako wyzwa-
nie, niełatwo było mi zostawić w Polsce przyjaciół, także ukochaną 
babcię i tatę, z drugiej strony czułam się tutaj od początku bardzo 
zaopiekowana. Kiedy rozpoczęłam szkołę w Berlinie, nie mówiłam 
słowa po niemiecku, zorganizowane zostały dla mnie zajęcia dodat-
kowe, w trakcie których, wtedy jeszcze kosztem innych przedmio-
tów, nadrabiałam językowe zaległości. Pamiętam dużą życzliwość 
nauczycieli, ale także zainteresowanie innych uczniów moją osobą. 
Byłam niemałą atrakcją, dołączając do klasy bez znajomości języka. 
Wspomagając się angielskim oraz mową ciała, dosyć szybko odnala-
złam się jednak w nowej rzeczywistości. Moim celem jednak było od 
początku opanowanie języka. Bardzo mi zawsze imponowała znajo-
mość języków obcych u innych.

Od początku miała Pani chęci zmieniać świat wokół siebie 
na lepszy?

Nie, absolutnie nie. W tym młodym wieku migracyjnym nie zwra-
całam chyba na to większej uwagi, miałam wtedy inne priorytety. Do 
końca także chyba nie wierzyłam, że Berlin będzie moim miejscem 
na ziemi. Wraz z rodziną wróciliśmy zresztą w pewnym momencie do 
Polski, żeby zaopiekować się babcią, więc nie mogę powiedzieć, że 
moment, w którym znajduję się teraz, został w pełni zdeterminowany 
przez decyzje mamy. To ja, już jako prawie dorosła dziewczyna, po 
dwóch latach pobytu w Polsce, samodzielnie podjęłam decyzję, by 
wrócić do Berlina, skończyć liceum i później rozpocząć studia slawi-
styczne. Cały czas czułam ogromną więź z Polską i tym, co polskie. 
Obracając się w środowisku polonijnym, siłą rzeczy obserwowałam 
jego struktury, a jednocześnie pozostawałam w stałym kontakcie z ro-
dziną i przyjaciółmi pozostającymi w kraju. To pozwalało mi na taki 
zrównoważony osąd sytuacji, spojrzenie na Polaków w Niemczech 
z szerszej perspektywy, z zachowaniem tak potrzebnego obecnie 
wielogłosu. Polonia jest środowiskiem heterogenicznym - nasze hi-
storie, tożsamości, a co za tym idzie potrzeby oraz wartości nierzadko 
mocno się od siebie różnią. To ważne, kiedy chce się działać na rzecz 
tak niejednorodnej grupy społecznej. Z drugiej strony interesowałam 
się też zawsze polityką. Odbyłam staż w Ambasadzie, w Wydziale 
Konsularnym, w Wydziale Politycznym, a także na koniec moich stu-
diów wyjechałam na staż do ONZ w Nowym Jorku, gdzie ponownie 
miałam okazję poszerzać swoje horyzonty i czerpać z tego doświad-
czenia z korzyścią dla moich późniejszych przedsięwzięć czy nawet 
na rzecz mojego obecnego stanowiska. Od kiedy zostałam mamą 
dwójki fantastycznych dzieci, sprawy struktur organizacyjnych, pomo-
cowych oraz integracyjnych stały się dla mnie jeszcze ważniejsze. 
Zaczęłam dostrzegać szereg sfer, które wymagałyby usprawnienia, 
wsparcia oraz - co tu dużo mówić - transparentności. Zaczęłam wte-
dy działać charytatywnie, wspierać domy dziecka w Polsce, następ-

nie w Niemczech. Od 2013 roku prowadzę akcję świąteczną Radość 
Gwiazdki, która początkowo angażowała moich bliskich, a z czasem 
angażowała całą społeczność polonijną w Berlinie i nie tylko. Te ży-
ciowe doświadczenia - zarówno prywatne, osobiste, jak i profesjo-
nalne, zawodowe - zaważyły chyba na tym, że od stycznia tego roku 
działam przy Biurze Polonii, a od kwietnia obejmuję stanowisko sze-
fowej. Styczność z żywą Polonią, zaangażowaną, chcącą działać to 
dla mnie ogromna przyjemność.

O polskich organizacjach w Niemczech mówi się, że każda 
z nich trafia jedynie do wybranego grona Polaków, brakuje nam 
jednej, która odpowiadałaby na potrzeby wszystkich. Co Pani 
o tym myśli?

Uważam, że przy takim zróżnicowaniu wewnątrz Polonii, mnogość 
organizacji odpowiadający na zupełnie różne potrzeby nie jest wcale 
czymś złym. Trudno przecież o to, by  organizacje projektowe, dzia-
łające często wolontariacko czy w niepełnym wymiarze godzin, były 
w stanie odpowiedzieć na potrzeby tak heterogenicznej społeczności. 
Niemniej jednak nieśmiało stawiam takie cele przed Biurem Polonii. 
Na pewno zależy mi na tym, by uważniej wsłuchać się w potrzeby 
Polaków w Niemczech, a także zebrać jakościowe dane na temat ich 
potrzeb, ale także oczekiwań wobec naszej instytucji. Kolejnym prio-
rytetem jest dla mnie odmłodzenie nieco struktur oraz samego spo-
sobu działania Biura Polonii. Zależy nam na tym, by zaistnieć wśród 
młodszej generacji Polaków, ale także wejść w przestrzenie mediów 
społecznościowych. Nie ma co ukrywać, że w obecnych czasach 
takie działania mogą zaważyć na sukcesie działań. Sama również 
chcę spotykać się osobiście z przedstawicielami różnych środowisk 
migracyjnych. Mój kalendarz na najbliższe miesiące wypełniony jest 
już wizytami w miastach w całych Niemczech. Nie możemy zamykać 
się jedynie na Berlin.

Mówi Pani także dużo o transparentności działań, na których 
Pani zależy. Czy może Pani rozwinąć to hasło?

Cóż, myślę, że gdyby przeprowadzić sondaż wśród obecnej Polo-
nii (a planujemy przecież działać dialogowo, więc niewykluczone, że 
i takie pytania będą przez nas skierowane do Polaków w Niemczech) 
na temat tego, jak działa Biuro Polonii, wiele osób nie miałoby po-
jęcia, że jesteśmy instytucją funkcjonującą na zasadzie projektu. To 
nie jest instytucja, w której ma się ciepłą posadkę i nieograniczoną 
ilość czasu na działania. To jest coroczne wyzwanie i walka o istnie-
nie tego podmiotu. Pisze się projekt, składa się go do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec i czeka na jego 
zatwierdzenie. Ważne jest także podkreślanie i wyjaśnianie celów na-
szego biura. Swoje działania kierujemy przede wszystkim w kierunku 
podmiotów zorganizowanych, mniejsze możliwości mamy jeśli chodzi 
o jednostkową pomoc, co wcale jednak nie znaczy, że osobiście nie 
będę się starała odpowiadać na wszystkie zapytania. Tu też pojawia 
się kolejna kwestia. Otwarcie mówię o tym, że moje działania w Biu-
rze Polonii rozliczane są projektowo i nie jest to praca na cały etat. 
Myślę, że to ważne, by budować szczery obraz naszej organizacji, 
by dostosować oczekiwania wobec naszej pracy. Mam ambicje, by 
osobiście nadzorować wszelką komunikację z Biurem Polonii. Chcia-
łabym dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, korzystać z mojej 
sieci kontaktów najpełniej jak się da, by pomagać innym ambitnym, 
zaangażowanym Polakom w Niemczech. Transparentność to dla 
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Mąż zmusił mnie ostatnio do obejrzenia baj-
ki. Obiecując sobie na początku tego roku, że 
w każdym miesiącu spróbuję czegoś nowego, 
rozsiadłam się na kanapie gotowa na nowy ro-
dzaj rozrywki. Bawić się świetnie nie bawiłam, 
nudziłam się jak mops, a w dodatku - jak usły-

szałam - psułam przyjemność oglądania mężowi, który nie potrafił 
z pełnym zaangażowaniem podziwiać walki robotów z rodziną faj-
tłapowatych ludzi. Skazując sobotni wieczór na porażkę, chrupałam 
chipsy, pocieszając się, że kiepski seans jest przynajmniej rozgrze-
szeniem łamania innego postanowienia noworocznego - o zdrowym 
odżywianiu, trzymaniu czystej michy i zerwaniu z niechlubnym na-
wykiem jedzenia wszystkiego, co mąż przynosi do domu z dekowej 
półki ze słodyczami. Po wysłuchaniu szeregu fatalnych dialogów, 
mocno poirytowana charakterami głównych postaci, oczekując od 
filmu zupełnie nic, zawyłam nagle ze śmiechu, popłakałam się solid-
nie i do końca filmu, ze łzami w oczach, nie mogłam przestać myśleć 
o tym, co zobaczyłam.  

Nie rozbawił mnie pies przypominający chlebek, ojciec rodziny 
prezentujący wszystkim jej członkom praktyczny śrubokręt, synek 
uciekający przed dziewczynką, w której się podkochuje ani córka, 
zbuntowana nastolatka, którą rodzice postanawiają odwieźć samo-
dzielnie na pierwszy tydzień nauki w college’u. Do łez doprowadziła 
mnie mama rodziny, ciapowata nauczycielka wdrażająca w życie 
te wszystkie irytujące, pseudo-coachingowe hasła, które każdy, kto 
miał w rodzinie nauczyciela, doskonale pamięta, niepoprawna opty-
mistka, która przez cały seans tworzy właściwie tło do mocno nakre-
ślonych charakterów pozostałych członków rodziny, a wypowiada 
się jedynie w sytuacjach, gdy musi zostać mediatorem pomiędzy 
silnym charakterem córki a silnym charakterem swojego męża. Ty-
powa matka w rozumieniu popkultury, można by powiedzieć.

Matka, która pewnie miała jakieś imię, ale na tyle była niezna-
czącą postacią w tle, że imienia nie pamiętam, nabiera charakte-
ru i zaczyna mówić coś innego poza: dasz radę, kochanie, wierzę 
w Ciebie, dopiero w momencie, gdy jej równie ciapowaty co ona 
synek znajduje się w tarapatach. Choć od początku filmu rodzinka 
walczy z hordą robotów, a cały świat ludzki zagrożony jest wygi-
nięciem, matka w lawendowym kubraczku staje się postacią z krwi 
i kości, dopiero gdy to JEJ dziecko staje się ofiarą zrobotyzowanych 
potworów. Z potulnej, piekącej wątpliwej jakości babeczki, babeczki 
w okularach staje się bohaterką godną załogi Power Rangers. Gdy 
jej oczy w kreskówkowy sposób wychodzą z orbit i już nigdy nie wra-
cają tam, gdzie ich miejsce, a jej potulny głosik nauczycielki zamie-
nia się w ryk wściekłości, staje sam na sam z bandą bezdusznych 

robotów, by odcinać im głowy, wyrywać serca i walczyć o to, co 
najważniejsze - o rodzinę. Leje się krew, choć do tej pory wyrywane 
z robotów były jedynie kable.

Typowa matka w rozumieniu popkultury, można by powiedzieć. 
Matka-stworzycielka, która wydaje na świat potomstwo, które od 
pierwszego dnia aż do ostatniego pewnie kąsa ją nieustannie, 
umówmy  się - przynosząc przynajmniej tyle samo zmartwień, 
co pociechy. Matka-karmicielka, która najpierw przy własnej pier-
si, potem jakby by default - choć żarcie tachać trzeba z marketu 
- odpowiedzialna za wyżywienie gromadki dzieci, ale i cichaczem 
podpinającego się pod nią męża. Matka-organizatorka, która nie 
tylko porządkuje w sposób logiczny zawartość szuflad w domu, 
pudeł w piwnicy, ale również synchronizuje kalendarze wszystkich 
członków rodziny w swój, jeden - i to na długo zanim Google wy-
puścił swoją wersję beta zdigitalizowanych agend - pełen urodzin 
sąsiadów, rocznic znajomych, wizyt u lekarzy, spotkań z rodzica-
mi, terminów spłat kredytów i opłat ubezpieczeń. Matka-zła poli-
cjantka, która nie odpuszcza i konsekwentnie wymaga ścielenia 
łóżka, jedzenia szpinaku, mycia rąk, odrabiania prac domowych, 
pomagania w pracach domowych, zawsze gorsza i mniej lubiana 
od drugiego rodzica, który z doskoku, próbując być superbohate-
rem, pozwala dzieciakom na jedzenie deseru przed obiadem. Mat-
ka-nicsięnaniczymnieznająca, bo przecież nikt jej nigdy nie widział 
w pracy, po powrocie z której siadałaby przy stole, by znad ciepłego 
posiłku dzielić się bez końca tym, co dziś wydarzyło się w jej biu-
rze. Matka-żona, matka-córka, matka-partnerka, matka-sąsiadka, 
matka-siostra, matka-synowa, matka-praczka, matka-sprzątacz-
ka, matka-mediatorka, matka-animatorka, matka-organizatorka, 
matka-niemartwsiękochanie, matka-nieobchodząmnieinnedzieci, 
matka-zrozumieszjakdorośniesz, matka-aniemówiłam, matka -nie-
będzieszmimówićcomamrobić, matka -weźsięzamknij, matka - ty-
nicnierozumiesz, matka wiedziałaby jak to zrobić,  matka miała ra-
cję.

Matka - wyjątkowa, jednocześnie jedna z wielu widocznych nie-
co bardziej w ostatnich czasach, z tobołkami na ramieniu, dziećmi 
przy spódnicy, listą obowiązków w głowie, słodką przekąska i ulu-
bioną zabawką pociechy w dłoni. Matka - ta najważniejsza osoba 
w życiu. Matka - jedynie tło dla istotnych wydarzeń. Matka - ten 
gwarantowany konstrukt bezwarunkowej miłości, którego nikt nie 
pyta, kim jest, skąd się wzięła i skąd w niej tyle siły, by każdego 
dnia od nowa walczyć na froncie codzienności. Matka - cicha i nie-
widoczna bohaterka od najtrudniejszego - codziennej rzeczywisto-
ści. Od weekendowego wieczoru z mężem mija drugi tydzień, a ja 
nadal nie potrafię zrozumieć, skąd w matkach ten heroizm, skąd 
w nas ta ignorancja.

Anna Burek

FELIETON

mnie także otwarty dialog oraz przejrzyste cele. W 30. rocznicę pod-
pisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie wyjątkowo głośno zrobiło się 
ponownie o asymetrii w działaniach na rzecz nauki języka ojczystego 
w Polsce (niemieckiego) oraz Niemczech (polskiego). Jako mama 
zmagająca się z codziennym trudem pielęgnowania dziedzictwa kul-
turowego u moich dzieci, uważam ten problem za jeden z głównych 
do natychmiastowego zaadresowania.

W rocznicę podpisania wspomnianego traktatu ponownie za-
częto dyskutować o “niewidoczności” Polaków w Niemczech - 
unsichtbare Polen - jak to Pani skomentuje?

Jestem świadoma wydźwięku tego określenia. Oczywiście, jako 
osoby przyjezdne z kraju sąsiedzkiego, kulturowo niedalekiego od 
Niemiec, jeśli porówna się nas do członków pierwszej największej 
grupy migracyjnej w Niemczech, nie wyróżniamy się tak bardzo na 
tle społeczeństwa przyjmującego. Wiem, że nazywanie nas niewi-
docznymi jest krytyką skierowaną w stronę naszych procesów inte-
gracyjnych, a także niewielkiej partycypacji w sprawy polityczne czy 
społeczne, jednak osobiście nie zgadzam się z tym jednogłosem. 
Czy rzeczywiście fakt, że tak świetnie się integrujemy oraz nie wy-
różniamy się na pierwszy rzut oka wśród społeczności Berlina czy 
Niemiec jest negatywny? Myślę, że czasy, w których przekonanie, że 
nieważne, jak mówią, byleby mówili, już minęły. Owszem, w niektó-
rych strukturach nadal funkcjonują krzywdzące stereotypy na temat 
Polaków, ale małymi krokami i ciężką pracą zmieniamy swój wizeru-
nek jako grupy migracyjnej. Z drugiej strony - grupy z innych krajów 
silnie funkcjonują w krajobrazie socjodemograficznym Niemiec, ale 
czy na pewno w formie, która sprzyja ich pozytywnej ocenie? Nie 
jestem do końca przekonana, czy takie wymuszanie pewnych zmian 

w postrzeganiu Polaków jako niemieckich imigrantów posłużyłoby 
na naszą korzyść. Polacy pokazują w ostatnich miesiącach, jak ich 
wspólne wartości górują nad ewentualnymi podziałami. Potrafimy się 
jednoczyć w sprawach, które są dla nas ważne, udowadniamy, że 
poczucie przyzwoitości, polska gościnność i chęć niesienia pomocy 
to wytyczne naszego życia. Myślę, że powinniśmy czerpać siłę z ta-
kich momentów, kiedy czujemy się wspólnotą. To nasze wewnętrzne 
przekonanie pomoże nam w budowaniu wizerunku grupy, która być 
może nie walczy o uwagę za wszelką cenę, ale jest nie do przecenie-
nia w społeczeństwie niemieckim.
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Dayanita Singh „Tańcząc z moją kamerą”

Od lat 80-tych Dayanita Singh pokazuje swo-
je wyjątkowe podejście do fotografii i przekra-
cza raz za razem kolejne granice tego medium. 
Wystawa w Martin Gropius Bau prezentuje pra-
ce artystki, które powstały na przestrzeni de-
kad. Widzimy kluczowe dla niej projekty jak jej 
„muzea” a także zupełną nowość przygotowaną 
specjalnie na wystawę w Berlinie - „Let’s see”.

Berlińska galeria gratuluje w ten sposób ar-
tystce zdobycia nagrody Hasselblad, która jest 
przyznawana od 1980 roku przez fundację Erny 
i Victora Hasselblad. Do głównych założeń Fun-
dacji należy wspieranie badań oraz kształcenia 
akademickiego nauk przyrodniczych oraz foto-
graficznych. Fundacja przyznaje doroczne na-
grody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
fotografii. Nagrodę stanowią obecnie: milion 
szwedzkich koron, złoty medal, dyplom i wysta-
wa w Centrum Hasselblada w Muzeum Sztuki 
w Göteborgu. Dayanita Singh jest pierwszą 
laureatką z południowej Azji, nagrodę odbierze 
w październiku.

Obejrzenie tej wystawy to także zanurzenie 
się w myślach o tym, czym fotografia może 
być dzisiaj. Singh uwolniła fotografię ze ścian, 
a książkę z półki, aby stworzyć nową wyjątkową 
formę. Pierwszy raz możemy tu oglądać prace 
artystki zebrane w jednym miejscu, a to pozwa-
la lepiej zrozumieć jej zamysł.

Dla Singh praca fotograficzna nie polega na 
tworzeniu obrazów, ale na pracy koncepcyjnej 
nad formami, które mogą ukazać cały jej walor. 
Zachęca nas do nawiązania dialogu z formami 
bardziej mobilnymi i dostępnymi. Jej sposoby 
ekspozycji grają z przestrzenią. To ruszające 
się muzea i książki-obiekty, książki, które same 
stają się wystawami.

„Tańcząc z moją kamerą” prezentuje klu-
czowe fotografie w dorobku Singh. Widzimy „ 
I am as I am” (1999) i „Go Away Closer” (2007), 
a także jej najnowsze projekty - „Let’s See” 
(2021), „Museum of Dance” („Mother Loves to 

Kuratorką wystawy jest Stephanie Rosen-
thal, dyrektorka Martin Gropius Bau. Tak oto 
mówi ona o fotografce: „Jej nowe formy uwal-
niają fotografie nie tylko od czasu i przestrzeni, 
ale także od bycia powieszonymi na ścianie. Jej 
struktury – muzea, kolumny, drabiny aktywują 
nie tylko jej zdjęcia, ale także nasze ciała. Ona 
dotyka naszych zmysłów poprzez sterowanie 
naszymi ruchami, kiedy patrzymy na jej fotogra-
fie, które są subtelne, intymne, jakby znajome, 
a jednocześnie zupełnie obce.”

 
„Dancing with my Camera” zwraca naszą 

uwagę szczególnie na książki-obiekty. Dla ar-
tystki opublikowana książka nie jest tylko uzu-
pełnieniem wystawy, ale jest wystawą – przed-
miotem niekończącej się praktyki i zmiany.  
Singh zaprasza ludzi, aby stali się kuratorami 
jej pracy w swoich domach. Wierzy w to, że 
robienie zdjęć jest tylko małą częścią sztuki 
fotografii a siłą tego medium jest moc rozpo-
wszechniania.  Artystka opublikowała do tej 
pory 13 książek, za każdym razem zmieniając 
nasze podejście do tego przedmiotu. Sprawdź-
cie koniecznie, co miała i ma ma na myśli.

***

Dayanita Singh urodziła się w Nowym Delhi 
w Indiach w 1961 roku. Jest fotografką i jej pod-
stawową formą wyrazu jest książka. Studiowała  
Komunikację wizualną w  National Institute of 
Design w Ahmedabad oraz Photojournalism 
and Documentary Photography w International 
Center of Photography w Nowym Jorku.  

Wystawie towarzyszy obszerny katalog bo-
gaty w teksty i zdjęcia, opublikowany przez  
Hatje Cantz.

Wystawa potrwa do 7 sierpnia 2022.

Jej biało-czarne fotografie kreują archiwa 
i przestrzenie, prezentując ludzi i architekturę 
bez wyraźnego tła i geografii, ale w korelacji. 
W jej pracach fotografia to tylko surowiec. Budu-
jąc mobilne struktury z drewna, aranżuje obrazy 
na nowo, gra  z naszym doświadczeniem, od-
biór fotografii staje się niemal cielesny. Poprzez 
to skrupulatne i intuicyjne edytowanie i zmie-
nianie Singh przeobraża zdjęcia w „fotoarchi-
tektury” i książki-obiekty. Przewodnikami stają 
się płynność, muzyka, choreografia i ruch.  Z jej 
przenośnymi „muzeami” artystka stała się pio-
nierką formy, która jest jednocześnie książką, 
katalogiem i wystawą. To wszystko w jednym. 
Pokazuje nam, jak możemy pojąć dynamiczne, 
mobilne i dostępne muzea oraz ekspozycje.

Jej „muzea” są tak zbudowane, że można 
błyskawicznie zmienić pojawiające się w nich 
obrazy a także przekształcić przestrzeń, w któ-
rej są prezentowane. Są ekspozycją i magazy-
nem, który zachęca patrzących, aby zanurzyli 
się w ich „ciałach”, stali się tancerzami poru-
szającymi się pomiędzy konstrukcjami, jedno-
cześnie patrząc na zdjęcia. To właśnie nazywa 
Singh „fotoarchitekturą”.

 
Marta Janik

Martin Gropius Bau
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin

Godziny otwarcia:
od środy do poniedziałku 10:00-19:00
czwartki 10:00 – 21:00
wtorki zamknięte

Bilety:
Normalny 15 Euro
Ulgowy 10 Euro

W czwartki między 18:00 a 21:00 bilety 
kosztują 10 Euro/5 Euro.

Dayanita Singh, Museum of Chance, 2013, © Dayani-
ta Singh

Dayanita Singh, Time Measures, 2016 (przód); Mona 
and Myself, 2013 (tył), Photo: Luca Girardini

Dayanita Singh, Museum of Tanpura, 2021, Photo: 
Luca Girardini

Dayanita Singh, Let’s See, 2021, Dayanita Singh

Dance”) (2021), „Museum of Tanpura” (2021), 
„Mona Montages” (2021) oraz „Painted Pho-
tos” (2021–2022). Te ostatnie będą pokazane 
światu po raz pierwszy. Dla artystki fotografia to 
raczej surowy materiał niż gotowy projekt.  

Dayanita Singh przez 40 lat zbudowała ol-
brzymie archiwum obrazów, które zyskują nowe 
życie w relacjach z unikalnymi formami, jakie 
dla nich tworzy. Na wystawie w Martin Gropius 
Bau artystka zabiera nas w niezwykłą podróż. 
Spotykamy jej przyjaciół i znajomych, których 
fotografowała przez dekady w sposób formalny, 
ale też intymny, widzimy domy rodzinne i prze-
strzenie biurowe, artystka tańczy w terenach 
zielonych i na cmentarzach. Aż chce się powie-
dzieć „Życie”.

Singh wyznaje: „Przeglądając moje archiwa 
z czterech dekad, zdałam sobie sprawę, że ma 
małe znaczenie to, co fotografowałam i jak foto-
grafowałam. Ma znaczenie to, że fotografowa-
łam bez przerwy, często te same miejsca, tych 
samych ludzi, rok po roku, dekada po dekadzie. 
To ta praca jest najważniejsza.”
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

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

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

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

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

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

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

▪ PRAWO KARNE   
▪ PRAWO CYWILNE   
▪ PRAWO RODZINNE   
▪ PRAWO DROGOWE
▪ PRAWO BUDOWLANE
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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 drogowego, cywilnego: przede wszystkim mieszkań i nieruchomości

Oferujemy porady oraz czynności notarialne.

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

Kancelaria prawna Jhb.legal

Specjalizacja: prawo karne, 
prawo karne skarbowe,

prawo cywilne, prawo pracy

Kontakt:
E-Mail: kontakt@jhb.legal

Internet: jhb.legal

Telefon: polski/rosyjski 0157/37541355

Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym

 Andreas Junge,
Adwokat
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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

Wybranie dobrej i korzystnej polisy nie jest 
wbrew pozorom takie proste. Struktura kosz-
tów, duży czy mniejszy świadczeniodawca, 
rozpoznawalność na świecie, zaplecze, za-
kres i akceptowalność świadczeń - to są pod-
stawowe problemy, które specjalnie dla Pań-
stwa poruszamy. Jak dobierać polisy? Na co 
zwracać uwagę?

Praca kontra płaca

Kobieta na pół etatu (Teilzeit) zarabia śred-
nio 11% mniej na godzinę, niż ta sama kobieta 
na pełnym etacie (Vollzeit), co ma zasadni-
cze znaczenie przy odciągnięciach socjal-
nych na składki emerytalne, a w efekcie koń-
cowym wpływa na wysokość wypracowanej 
emerytury - co wtedy?

Jeśli zorientujemy się, że jednak nie będzie-
my mieć tak różowo, jak nam się wydawało, 
może powinniśmy poważnie rozważyć opcję 
dodatkowego, prywatnego filaru? W końcu 
oszczędzamy dla siebie i możemy wpłynąć 
na jakość naszej życiowej jesieni.

Reguła mówi, iż na każde kolejne rozpoczę-
te 10 lat naszego wieku powinniśmy odkładać 
100 €. Czyli przykładny 30-latek musiałby 
teoretycznie zainwestować w siebie 300 € 
miesięcznie, aby pokonać czynnik inflacji oraz 
czynnik spadku wartości siły roboczej (Kauf-
kraft), aby żyć na emeryturze na podobnym 
poziomie finansowym jak dziś. Mało kto zda-
je sobie z tego sprawę. Jeszcze mniej ludzi 
wie, iż można to osiągnąć mniejszym nakła-
dem środków, dzięki dobrej rentowności po-
lisy i zwolnieniu od podatku zaoszczędzonej 
kwoty.

Bartosz Drajling 
Finanzdienstleistungen

Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 

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

Na rynku można znaleźć produkty na bazie 
AI (sztucznej inteligencji), które są obecne od 
kilku lat i potrafią wygenerować średnio około 
30% stopy zwrotu w skali roku (średnia z 3 lat) 
i nie jest to nic nadzwyczajnego. Trzeba tylko 
wiedzieć, gdzie szukać.

Szlachetne zdrowie

Kolejną sprawą są publiczne kasy cho-
rych. Każda kasa chorych, która jest w za-
sięgu naszego bundeslandu ma obowiązek 
nas przyjąć, jeśli złożymy do niej wniosek i to 
niezależnie od wieku, czy bieżących terapii. 
Jeśli przeprowadzamy się do innego landu, 
w którym nie ma naszej kasy chorych, mo-
żemy w dalszym ciągu pozostać członkiem 
dotychczasowej. Większość świadczeń mie-
ści się w katalogu świadczeń podstawowych 
i jest zagwarantowana kodeksem socjalnym. 
W przypadku wielu z nich poszczególne kasy 
mają możliwości decydowania o wysokości 
przyznawanych środków.

Jeżeli mamy zamiar zmienić kasę chorych, 
najlepiej dowiedzieć się wcześniej, czy dana 
kasa w pełni pokrywa interesujące nas świad-
czenia. Z kolei jeśli mamy już rozpoczęte, 
przyznane świadczenie, na przykład psychote-
rapię lub rehabilitację, nowa kasa chorych nie 
przejmuje go automatycznie, trzeba ją o tym 
fakcie poinformować. Gdy świadczenie jest 
przyznane w odleglejszym terminie, to znaczy, 
że się jeszcze nie rozpoczęło, a my w między-
czasie zmienimy jednak kasę chorych, wnio-
sek musimy złożyć w niej na nowo i kasa ma 
prawo odmówić  świadczenia. Dlatego wła-
śnie przed ewentualną zmianą członkostwa 
należy dowiedzieć się, czy nasze przyznane 
świadczenie zostanie przejęte i w pełni po-
kryte.

Środki pomocowe i medyczne, takie jak 
na przykład wózek inwalidzki, który otrzyma-
liśmy od naszej wcześniejszej kasy chorych, 
trzeba z reguły oddać przed przystąpieniem 
lub tuż po przystąpieniu do nowej kasy, od 
której otrzymamy środek pomocowy tej samej 
wartości.

Niezależnie od tego, czy korzystamy tylko 
ze świadczeń naszej publicznej kasy chorych, 
czy względnie mamy dodatkowe ubezpiecze-
nie uzupełniające w prywatnej formie, musi-
my pamiętać o dwóch prostych zasadach.

Mianowicie, zawsze musimy przedłożyć 
w naszej niemieckiej ubezpieczalni kosztorys 
zabiegu i leczenia z kliniki obcego kraju, po-
nieważ zdarzyć się może, iż któreś ze świad-
czeń lub zabiegów tam będą droższe od tych 
wykonanych w Niemczech lub nie będą one 
odpowiadały niemieckim standardom jakości. 
Wtedy kasa chorych najprawdopodobniej od-
mówi ich pokrycia i nakaże wykonanie ich na 
miejscu.

Mimo nadwyżki środków kasy chorych od-
mawiają często pacjentom uznania świadczeń. 
Nie chodzi tu o regularne świadczenia zdro-

wotne z tytułu wizyty u lekarza, tylko o świad-
czenia zlecone pacjentowi przez personel me-
dyczny, takie jak stacjonarna rehabilitacja, psy-
choterapia ambulatoryjna, lecznicze/rehabilita-
cyjne środki pomocnicze (wózki elektryczne, 
aparaty słuchowe), koszty dojazdów (dla osób 
z określonymi niepełnosprawnościami), choro-
bowe (Krankengeld), stacjonarne kuracje.

W przypadku odmowy często uzasadnio-
nej enigmatycznie „brakiem (nagłej) potrzeby 
medycznej”, mamy 4 tygodnie na odwołanie 
się od decyzji. Warto też sięgnąć po bezpłat-
ne konsultacje Niezależnego Doradztwa Pa-
cjenta (Unabhängige Patientenberatung) -  

www.patientenberatung.de, 
tel. 0800/011 77 22, 

aby zorientować się, czy i w jakim zakresie 
możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu.

Primum non nocere

Zwolnienie a tym samym choroba nie musi 
też oznaczać przykucia się do miejsca. Może-
my w pewnych sytuacjach swobodnie się prze-
mieszczać. Przywołam tu pewien kazus, gdzie 
chory na zwolnieniu lekarskim może jechać 
na urlop (Az. B 3 KR 23/18 R), o ile urlop nie 
pogorszy stanu jego zdrowia, czy nie pogłębi 
choroby.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” - stara mak-
syma mówi prawdę. A co, jeśli się nie da? Co, 
jeżeli w związku z wykonywaną pracą padnie-
my ofiarą wypalenia (ang. burnout), depresji 
lub co gorsza jakiegoś psychicznego lub fizycz-
nego nadużycia, które uniemożliwi nam wyko-
nywanie dotychczasowego zawodu? Dobrym 
rozwiązaniem w tym, jakże istotnym duchu 
zapobiegliwości, jest na przykład ubezpiecze-
nie niezdolności do pracy (Berufsunfähigke-
it), które zapewni nam ewentualną rentę z tego 
tytułu, jeśli przynajmniej w 50% nie jesteśmy 
w stanie wykonywać naszego bieżącego za-
wodu. Rozwaga zatem powinna kroczyć przed 
działaniem, jednak bez działania nawet najob-
szerniejsza wiedza jest tylko wiedzą.

WARTO 
WIEDZIEĆ

Próżnorodność, czyli bycie 
mądrym w gąszczu ofert
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Tłumaczka przysięgła 
mgr Kamila Gierko 

+49 1578 7566 099 
kamila@gierko.de 

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

Darmowa wycena, zlecenia również online, wysyłka gratis.  

www.gierko.de 

TŁUMACZE

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

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

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

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

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

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

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

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

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

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

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

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

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 

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Poznam miłą szczupłą panią przed 60 lekko po 60, proszę napisać 
lub przedzwonić. Pozdrawiam, Andrzej Tel. 015251950894.  
Email antrzej1@gmail.com

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! 

 

   

 

Biuro towarzysko- matrymonialne.
Tel. 0157 82 140 140

„Czarodziejska góra”

Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem...
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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

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

biuro@biuro-daniel.de

59-900 ZGORZELEC
ul. Lubańska 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 

Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 
10829 Berlin

Lichterfelde
Augustastraße 1
12203 Berlin

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

Oferujemy pomoc przy

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

„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 

       0157 / 85 61 56 45        +48 / 51 13 31 907

Jesteśmy polsko-niemieckim biurem usługowym z
wieloletnim doświadczeniem na rynku niemieckim.
Profesjonalnie zajmujemy się kompleksową obsługą
zarówno spółek jak i firm jednoosobowych w zakresie
doradztwa biznesowego i finansowego. Znajdziemy jak
najkorzystniejszą metodę rozliczenia podatkowego.
Oferujemy również doradztwo ubezpieczeniowe oraz
wygodną obsługę internetową dla firm i osób prywatnych.

Oferujemy :

- zakładanie firm również bez meldunku oraz
prowadzenie wszystkich czynności
związanych z firmą
- doradztwo biznesowe
- pomoc we wszelkich sprawach urzędowych,
wypełnianie formularzy (KINDERGELD,
JOBCENTER, ARBEITSAMT, FINANZAMT,
JUGENDAMT, ect.)
- serwis biurowy i rachunkowy na terenie
Niemiec (+Steuernummer i
Freistellungbescheinigung)
- przygotowywanie deklaracji vat, listy płac
- przygotowanie rozliczeń rocznych
- obsługę korespondecji z niemieckimi
urzędami
- wygodną obsługę internetowo – mailową
- wystawianie faktur

 info@buero-krol.de
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pojawiają się w każdej strefie naszego życia. Być może zamar-
twiasz się tym, co zdarzyło się wiele lat temu albo tym, co wy-
darzyło się przed chwilą. Na przykład bardzo surowo oceniasz 
swoje wystąpienie publiczne i jesteś przekonany, że odbiorcy są 
z ciebie niezadowoleni.

LĘK, A NASZA SAMOOCENA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Lęki oraz czarno-białe myśli bardzo istotnie wpływają na na-
szą samoocenę i poczucie własnej wartości. Nieustanny nega-
tywny nastrój powoduje, że czujemy się gorsi, słabi, mało warci, 
a otaczająca nas rzeczywistości wydaje się pozbawiona sensu. 
Odczuwany lęk ogranicza nas w postrzeganiu pozytywów z na-
szego otoczenia i w nas samych. Często osoby zmagające się 
z silnymi obawami na swój temat, nie wierzą w swój potencjał 
i swoje możliwości. Jeśli często zdarza ci się zaprzeczać, że je-
steś w stanie coś zrobić na takim poziomie, abyś czuł z tego ra-
dość i satysfakcję, jeśli wątpisz, że spotka cię coś dobrego, jeśli 
często rezygnujesz z siebie lub zadań, bo boisz się, że nie po-
dołasz lub boisz się oceny innych, niewątpliwie lęk obniżył twoją 
wiarę w siebie i z pewnością jest to bezpodstawne!

LĘK, A DEPRESJA

Im dłużej postrzegamy siebie negatywnie, tym większa jest 
tendencja do przekształcenia się naszego lęku w depresję i inne 
zaburzenia nerwicowe. Depresja jest chorobą, która wymaga 
zawsze leczenia. Jest chorobą, która znajduje się w tej samej 
rodzinie rozmaitych zaburzeń i problemów zdrowotnych, z który-
mi człowiek nie może poradzić sobie sam. Niezmiernie ważnym, 
stałym objawem depresji jest lęk. W obrazie depresji często wy-
suwa się on na plan pierwszy jako rzekoma nerwica. Rzeczy-
wiście, może być uderzająco podobny do lęku nerwicowego, 
jego treścią mogą być obawy przed ludźmi, przed ich agresją, 
ośmieszeniem się, przed podjęciem odpowiedzialnych decyzji, 
przed odrzuceniem. Lęk ten może mieć też formę obaw o swoje 
zdrowie i życie. Na tle lęku występują też dolegliwości fizyczne 
– ucisk, dławienie, rozdygotanie. Pojawia się szczególnie rano 
i może trwać nawet większą część dnia. Bardzo typowy jest też 
lęk przed nocą i koszmarnymi snami.

JAK WYGRAĆ Z LĘKIEM

Niewątpliwie najskuteczniejszą formą poprawy naszego samo-
poczucia, postrzegania siebie jak i otoczenia jest psychoterapia, 
czasami w połączeniu z farmakoterapią. W toku spotkań z te-
rapeutą ważne jest odnalezienie przyczyn lęku, które nierzadko 
mają swoje korzenie aż w dzieciństwie i zostały ukształtowane 
na skutek przeżytych traum lub trudnych doświadczeń. Ważna 
jest praca nad samooceną i poczuciem własnej wartości, aby 
na nowo uwierzyć w siebie i swoje mocne strony, opanować dy-
stans do siebie i świata, nauczyć się kontroli swoich emocji i ra-
cjonalności sytuacji, w których się znajdujemy. Dostępne techniki 
terapeutyczne, potwierdzone badaniami naukowymi, wykazują 
wysoką skuteczność w opanowaniu leków, które nami zawładnę-
ły. W procesie terapii wraz z pomocą psychologa, poza odnale-
zieniem przyczyny lęków i ich zrozumieniem, pracuje się między 
innymi nad odzyskaniem racjonalnej oceny naszych oczekiwań 
wobec siebie i otoczenia, odzyskaniem motywacji do działania, 
pozytywnym nastawieniem, uporządkowaniem mentalnego cha-
osu, realizacją rozwiązań, które mają pomóc zminimalizować 
obawy przed porażką, wyjściem z izolacji na przykład do ludzi, 
pozytywne myślenie o sobie, nauka odpoczynku, opanowanie 
stresu i napięcia, koncentracja na swoich potrzebach.

Zdecydowanie nie warto czekać aż utrzymujący się lęk i wyni-
kające z tego powodu nasze wewnętrzne ograniczenia i napię-
cie będą zatruwały nasz wewnętrzny spokój. Wielu pacjentów, 
z uwagi na ograniczający charakter leków, które dają poczucie, 
że nie mamy już wyjścia z sytuacji lub nie ma dla nas ratunku, za 
późno zgłasza się do specjalistów. A co za tym idzie lęki i nega-
tywne stany są już na bardzo rozwiniętym poziomie. Dlatego im 
szybciej uświadomimy sobie, że większość naszych obaw jest 
irracjonalna i podejmiemy z nimi walkę, tym łatwiej będzie nam 
wygrać z lękiem.

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 mło-
dzieży.

www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin

LĘK I STRACH
TO OBECNIE NASI WROGOWIE 
NUMER 1. JAK ICH POKONAĆ BY 
NIE DAĆ SIĘ WPĘDZIĆ W PUŁAPKĘ 
NERWIC LUB DEPRESJI?

Lęk jest jak ciasna, klaustrofobiczna pułapka. Obawa, strach, 
niepokój całkowicie hamują nasze myśli, emocje i determinują 
nasze działania. Ludzie, którzy zmagają się z zaburzeniami lę-
kowymi, mają poczucie, że ich życie jest bardzo ograniczone. 
Lęk lubi nas blokować przed wieloma wyzwaniami, nowymi do-
świadczeniami. Lubi dawać nam poczucie, że nie damy rady, że 
jesteśmy niewystarczający. W efekcie łatwo mu się poddajemy 
i nierzadko rezygnujemy z czegoś, co mogłoby nam dać radość 
i satysfakcję. Na dodatek lęk lubi wpędzać nas w poczucie winy 
i wyrzuty sumienia, przez co jeszcze bardziej zniechęcamy 
się do walki i nasilamy negatywne emocje i uczucia do siebie 
i do otoczenia.

JAK RZĄDZI NAMI LĘK

Lęk potrafi całkowicie zapanować nad naszym umysłem. Cza-
sem mamy tak wiele czarnych myśli na raz, ze pozwalamy aby 
nasze myślenie dało się temu zdominować. W efekcie wydają 
się nam one realistyczne, więc łatwo dajemy im się schwytać 
w pułapkę zamartwiania, błędnych założeń, czarnych scenariu-
szy i negatywnych przekonań. Żeby nad tym zapanować, musi-
my nauczyć się dystansu i pokonać nasze często niepotrzebne 
przerażenie. Czasem lęk kontroluje nas przez trzy krótkie słowa: 
„a co jeśli…“. Same słowa nie są problemem, przeciwnie, mogą 
wiązać się z fascynującymi możliwościami. Problem w tym, że 
lęk wywołuje negatywne reakcje i podsuwa nam takie odpowie-
dzi, które tylko potęgują nasze obawy. Najczęściej nasze odpo-
wiedzi będą negatywne i utwierdzą nas w tym przekonaniu, któ-
re lęk chce osiągnąć, czyli: nie próbuj, nie dasz rady, nie masz 
siły, nie masz możliwości, okoliczności nie są sprzyjające, po co 
się wysilać, za dużo nas to będzie kosztowało. Zatem lęk uwiel-
bia tłumić w zarodku nasze pragnienia i marzenia. Aby z tym 
wygrać, musimy powstrzymać naszą spiralę myśli podyktowa-
nych lękiem.

Pomocną metodą jest kontrolowanie oddychania. To narzę-
dzie, którym obdarzyła nas matka natura i doskonale pomaga 
ono w redukcji stresu i lęku. Nasz umysł podąża za oddechem, 
a oddech za umysłem. Gdy oddech jest przyspieszony i płytki, 
umysł i ciało nie otrzymują odpowiedniej dawki tlenu do prawi-
dłowego funkcjonowania. Płytki oddech powoduje napięcie i po-
denerwowanie. Pojawiają się niepokojące myśli. Ten mecha-
nizm akcja - reakcja działa też w druga stronę. Gdy czujesz lęk 
i zadręczasz się czarnymi myślami, oddech przyspiesza. Więk-
szość z nas nie jest świadoma tej zależności, ale każdy może 
nauczyć się ją dostrzegać i kontrolować. Tak, aby zachować 
spokój i utrzymać lęk w ryzach. Lęk uwielbia rządzić nami, kie-
dy chcemy odpocząć. Po ciężkim dniu, gdy wracamy do domu 
z zamiarem spędzenia przyjemnego wieczoru z najbliższymi np. 
na kanapie przed telewizorem, w chwili gdy siadamy i chcemy 
się odprężyć, lęk uporczywie nam o sobie znowu przypomina 
i to ze zdwojoną siłą. Nie potrafimy już skoncentrować się na 
filmie, rozmowie z najbliższymi, bo objawy i negatywne myśli po-
zbawiają nas kontroli nad naszą głową. W efekcie planowany 
odpoczynek staje się katorgą, a głowa pracuje na najwyższych 
obrotach, powodując jeszcze większą frustrację i napięcie.

LĘK, A CZARNO - BIAŁE MYŚLI

Nasze lęki przybierają różne formy. Jedną z nich jest myśle-
nie czarno-białe, które towarzyszy stanom lękowym, depresji 
i innym zaburzeniom psychicznym. Negatywne czarno-białe 
myślenie oparte na skrajnościach, jest szkodliwe. Wywołuje lęki 
i umacnia stare. Gdy często używamy słów takich jak: „zawsze“, 
„nigdy“, „każdy“ prawdopodobnie daliśmy się zdominować czar-
no-białym myślom. Wiążą się one z surowymi ocenami na swój 
temat i otoczenia. Ten sposób myślenia jest prostym celem dla 
lęku. Bezpodstawnie zaczynamy sądzić, że wszystkie nasze 
obawy są uzasadnione i że nic nigdy się nie zmieni. Ponadto, 
czarne myśli żyją naszą przeszłością i karmią się tym, co już 
się zdarzyło. Czasami wybiegają w przyszłość i nasilają nasze 
obawy. Przeszłość i przyszłość przeplatają się i negatywne myśli 



| | KONTAKTY KONTAKTY13

NAUKA / PRACA

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

FIZJOTERAPEUTA POSZUKIWANY
DO DOBREGO ZESPOŁU
W BERLINIE-KÖPENICK

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:
therapiezentrum.koepenick@gmail.com

OCZEKUJE SIĘ POZWOLENIA NA PRACĘ W NIEMCZECH
I DOBREJ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO,

OBIECUJE SIĘ DOBRE WARUNKI PRACY I ODPOWIEDNIE
WYNAGRODZENIE.

Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
szuka Alten- Pflegehelferin ze znajomością j.niemieckiego i j.polskiego. 
Prawo jazdy nie potrzebne. Tel.: (030) 32303208 w godz. 12.00-16.00.

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

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

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

Polska szkoła
nauki jazdy,

polskojęzycznego
instruktora

z niemiecką licenją

poszukuje

Email: info@fahrschule-wigo.de

Tel: 0157332 823 25

Praca w 4* Hotelu

(Centrum Berlina Charlottenburg, Mitte  / Alexanderplatz / Schönefeld)

pokojówka / pokojowy

• 11,55 € za godz

• dodatki za niedziele swieta

• Premia za jakosc

• Rowniez bez doswiadczenia, bez znajomości języka niemieckiego

• niemiecka umowa o prace (wszystkie swiadczenia)

Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne od poniedzialku do piatku

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

Praca w 4* Hotelu

(Centrum Berlina Charlottenburg, Mitte  / Alexanderplatz / Schönefeld)

pokojówka / pokojowy

• 11,55 € za godz

• dodatki za niedziele swieta

• Premia za jakosc

• Rowniez bez doswiadczenia, bez znajomości języka niemieckiego

• niemiecka umowa o prace (wszystkie swiadczenia)

Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne od poniedzialku do piatku

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
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OFERUJEMY:
• 500 euro na powitanie nowego pracownika w okresie

 od 8 kwietnia do 30 czerwca 2022 (po sześciu tygodniach
 od zatrudnienia dodatek w wysokosci 125 euro, a po okresie

próbnym 375 euro. Wszystkie liczby są kwotami brutto),
• niemiecką umowę na stałe

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

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

• 30 dni urlopowych w roku
• możliwość awansu

• premia 500€ brutto 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 SPRZATAJACA OTWARTE PRZESTRZENIE

  (m/w/d)

NAUKA / PRACA

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

opłata za godzinę wynosi 12,00 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 

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

wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu
osobom nowo zatrudnionym oferujemy umowę

o prace na czas nieokreślony

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zadzwoń! Mówimy po polsku

p	 Operator	wózka	widłowego,	 
Falkensee	 12,50€/godz.

p	 Operator	wózka	widłowego,	 
Königs	Wusterhausen	 13,00€/godz.

p	 Kontroler	jakości,	Grünheide	 12,50€/godz.																																																						
p	 Komisjoner,	Schönefeld	 11,00	€/godz.
p	 Pracownik	produkcyjny,	Berlin	 11,20€/godz.
p	 Pracownik	magazynu,	 
Wustermark	lub	Ludwigsfelde	 12,50€/godz.

p	 Pracownik	produkcyjny,	Berlin	 11,20€/godz.
p	 Pracownik	transportowy,	Trebbin	 12,50€/godz.

ACCURAT	in	Berlin-Steglitz 
Schloßstraße	95 
12163	Berlin 
+49	30	893	802	60 
Berlin-Steglitz@accurat.eu
www.accurat.eu

Poszukujemy 
pracowników 

Berlin i okolice  

ACCURAT_AZ_Recruit_Berlin_90x130mm_PL.indd   1ACCURAT_AZ_Recruit_Berlin_90x130mm_PL.indd   1 03.02.22   17:2103.02.22   17:21
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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

Praca dla asystenta / asystentki medycznej. Przychodnia lekarska 
COAGUMED Gerinnungszentrum na Kurfürstendamm poszukuje 
asystentki medycznej (MFA). Oferujemy: atrakcyjne miejsce pracy 
i zarobki, umowę o prace na czas niekreślony, uregulowany czas 
pracy (wolne weekendy i święta), gratyfikacje świąteczne i urlopowe. 
Płynna znajomość języka niemieckiego- to warunek konieczny, 
komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi, rzetelność, umiejętność 
pracy w zespole, umiejętność pobierana krwi będzie dodatkowym atutem. 
Aplikacja na adres: ws@coagumed.de 

Rodzina z 2 dzieci, mieszkająca na Schlachtensee, poszukuje milej 
i rzetelnej Pani do pomocy w codziennych pracach domowych i opieki 
nad dziećmi. Praca kilka razy w tygodniu na gewerbe, lub zatrudnienie. 
Informacje pod numerem: 0176 31091587, lub wioletawa@gmx.de

Praca dla diagnosty laboratoryjnego. Przychodnia lekarska 
COAGUMED Gerinnungszentrum na Kurfürstendamm poszukuje  
diagnosty laboratoryjnego (MTLA). Oferujemy: atrakcyjne miejsce 
pracy i zarobki, umowę o prace na czas nieokreślony, uregulowany 
czas pracy (wolne weekendy i swięta), gratyfikacje świąteczne 
i urlopowe. Oczekujemy: podstawowej znajomości języka niem. lub ang., 
komunikatywności, rzetelności, umiejętności pracy w zespole, obsługi 
komputera, zdolności analitycznych. Aplikacja na adres: ws@coagumed.de 

Kurs ceramiki zapraszam na weekendowy kurs podstawowych 
technik modelowania gliny i zdobienia ceramiki. Zajęcia dedykowane są 
osobom na każdym poziomie. Wykonane prace mogą stać się ozdobą 
mieszkania lub oryginalnym prezentem. 2x sobota, godz.10-12 (Köpenick) 
Szczegółowe informacje. Tel.: 0176 83203706

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

Jesteśmy rodziną z 2 letnim chłopcem, mieszkamy na Lankwitz 
i poszukujemy miłej i rzetelnej Pani do opieki nad dzieckiem oraz pomocy 
w codziennych pracach domowych. Nasz syn jest bardzo pogodnym 
i bezproblemowym dzieckiem. Praca od pon-piątku, 13.30-17.30 (do 
uzgodnienia). Informacje pod numerem: 0160 5434216. 

Polsko-niemieckie małżeństwo poszukuje: sympatycznej 
i zorganizowanej osoby do opieki nad dwójką dzieci  (1,5 i 4,5 lat) 
– w wymiarze 20 godz/tyg. na przedpołudnie. Znajomość języka 
niemieckiego nie wymagana. Praca bez zamieszkania. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt:  Tel.: 0176 62297185

Polsko-niemieckie małżeństwo poszukuje: sympatycznej 
i zorganizowanej osoby do prowadzenia domu - sprzątanie, pranie, 
układanie, zakupy oraz wsparcie w opiece nad pieskiem – w wymiarze 
25 godz/tyg. Obowiązkowa znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy 
mile widziane. Praca bez zamieszkania. Zainteresowane osoby proszę 
o kontakt:  Tel.: 0157 51044570

DOŚWIADCZONY MALARZ POSZUKIWANY
NA MINJOB LUB NA PÓŁ ETATU.

POŻĄDANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY POD NR. 03069548863
LUB

email office@lichterketten-agentur.de
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Polscy berlińczycy dla Ukrainy
Mówi się, że Polacy robią w tym momencie dla Ukraińców to, czego dla Polaków w trakcie II wojny 
światowej nie zrobił nikt. Zupełnie w opozycji do patetycznych haseł, codzienni bohaterowie niosący 
pomoc uchodźcom z Ukrainy, nie szukają dla siebie miejsca na okładkach gazet. My oddajemy im głos 
na tej stronie, by wskazać ich jako przykład dla innych - dowód na to, że pomagać można na wiele 
sposobów, na różną skalę, zgodnie z własnymi predyspozycjami czy możliwościami. Każda (mądra) 
pomoc się liczy, każdy gest nabiera w tych czasach dodatkowego znaczenia. 

Patrycja Lema:
 
Kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, od razu oczywiste było 

dla mnie, że ludzie będą uciekać - nawiązałam więc kontakt z moimi 
znajomymi z Ukrainy, by rozpoznać ich potrzeby, dowiedzieć się, czy 
jest cokolwiek, co mogłabym zrobić, by im pomóc. Wkrótce potem 
pojechałam z moim znajomym na dworzec w Berlinie, by odebrać 
stamtąd jego koleżankę - matkę uciekającą z Kijowa wraz ze swoją 
małą córeczką. Chaos towarzyszący przyjazdom tych pierwszych 
uchodźców z Ukrainy do Berlina był nie do opisania - miałam wraże-
nie, że w Polsce w tym samym czasie koordynacja działań była na 
dużo wyższym poziomie - wiadomo, że pomoc organizowana była 
oddolnie, w ramach ruszenia społecznego, jednak dla Ukraińców nie 
miało to prawdopodobnie w tych pierwszych godzinach w nowym 
miejscu żadnego znaczenia. Myślałam gorączkowo, co można by 
zrobić, by od razu ulżyć uchodźcom wysiadającym na Hauptbahn-
hof. 

Bardzo chciałam się zaangażować, szczególnie, że mówię po 
rosyjsku, więc pojawiałam się na dworcu głównym regularnie, stale 
jednak starając się pozostać z dala od mam z dziećmi - sama jestem 
mamą dwójki dzieci i dla mnie widok tych osobistych, jednostkowych 
tragedii był nie do wytrzymania. Z drugiej strony jednak, wiedząc, 
jak to jest nosić dziecko na rękach, nie móc odłożyć go ani na chwi-
lę, wyobrażałam sobie, jak nieludzkim wysiłkiem musi być dla tych 
mam podróż, czasami kilkudziesięciogodzinna, z dzieckiem przy 
piersi. Wpadłam więc na pomysł, by dla tych mam przyjeżdżających 
ze swoimi pociechami do Berlina zorganizować wózki dziecięce - by 
matki czy opiekunki po wyjściu z pociągu mogły w końcu odłożyć 
dziecko w bezpieczne miejsce i ustawić się w jednej z licznych kole-
jek czy zaczerpnąć niezbędnych informacji po przybyciu na miejsce.

 
Początkowo akcję zbierania wózków ogłosiłam jedynie w swoich 

social mediach - ku mojemu zaskoczeniu i lekkiemu przerażeniu - ta 
informacja rozeszła się viralowo najpierw po mojej sieci znajomych, 
by po kilku dniach trafić do tak dużego grona odbiorców, że co kilka 
minut dostawałam maila, wiadomość na WhatsAppie, Telegramie, 
Instagramie czy inną drogą - jaki wózek jest potrzebny, kiedy mogę 
go odebrać, w jakich godzinach można go podrzucić. W pierwsze dni 
mojej akcji byłam mocno przytłoczona - odbierałam wózki od osób, 
które chciały je podarować, ale nie miały jak je dowieźć do mnie, 
pakowałam po cztery do mojego auta w wersji combi i woziłam je na 
dworzec z pomocą męża - każde z nas brało po dwa i tak nosiliśmy 
je potrzebującym mamom. I tak w kółko. Szybko jednak nauczyłam 
się efektywności - teraz wynajmuję na potrzeby tej akcji duży samo-
chód, w którym mieszczę nawet kilkanaście wózków, w moim pry-
watnym samochodzie już też wiem, jak zapakować ich dużo więcej, 
znalazłam sobie bezpieczne miejsce pod dworcem na zaparkowanie 
auta i potrafię już tak poskładać wózki, że posłusznie ciągną się za 
mną - po kilka/kilkanaście sztuk jednocześnie. Po kilku tygodniach 
- po dostarczeniu na dworzec ponad 200 wózków - postanowiłam 
też zawęzić teren, z którego odbieram darowizny. Niestety nie mogę 
sobie pozwolić na to, by jeździć po całym Berlinie, więc akcja została 

na ten moment zawężona do dzielnicy Wedding oraz okolic. Chcę 
pomagać tak długo, jak będzie taka potrzeba - do tego przyda się 
nam wszystkim dużo sił, więc warto mądrze planować swoje działa-
nia i mierzyć siły na zamiary. 

Gosia i Marta:

Marta: U nas takie zaangażowanie zaczęło się właściwie w mo-
mencie, kiedy w Polsce już obserwowano duży ruch uchodźczy, 
a Niemcy jeszcze nie wykazywały żadnych struktur organizacyjnych 
- to pospolite ruszenie w Polsce powodowało zrywy, które polegały 
na różnych, mniej i bardziej logicznych czy logistycznie zasadnych 
aktach pomocy - wtedy przez grupę na Facebooku znalazłam panią, 
która przez wolontariusza została przewieziona spod polsko-ukra-
ińskiej granicy na granicę polsko-niemiecką, a stamtąd chciała się 
dostać do Berlina, by następnie podróżować na zachód Niemiec. 
Odebrałam tę panią wraz z jej dziećmi, zaopatrzona w kanapki, 
słodycze i translator, starając się trochę intuicyjnie odgadnąć, jakie 
mogą być potrzeby osób po tak długiej i męczącej drodze. Chciałam 
też zapewnić tej rodzinie jak największe poczucie komfortu czy bez-
pieczeństwa - miałam kontakt zarówno z polskim wolontariuszem, 
który przywiózł ją na granicę z Niemcami, a także tłumaczką, która 
na bieżąco mogła wspomagać mnie językowo w kontakcie z pasa-
żerami. Po przyjeździe do Berlina razem z partnerką znalazłyśmy 
rodzinie hostel, pomogłyśmy wykonać test antygenowy, a także 
przygotowałyśmy ją do dalszej podróży, udzieliłyśmy też wszelkich 
wskazówek na podstawie tych informacji, które udostępnione był 
w mediach i na stronach rządkowych - szczególnie powtarzałyśmy, 
że Ukraińcy uciekający z kraju mogą pozostać na terenie Niemiec 
przez 90 dni bez potrzeby zgłaszania pobytu. Pozostałyśmy w kon-
takcie z mamą dzieci - wiemy, że dotarła do celu, jednak jej historia 
mogłaby być przestrogą dla osób, które chcą pomagać za wszelką 
cenę - na miejscu została poinstruowana, by poprosić o azyl i tak 
trafiła do środka uchodźczego, choć czekało na nią prywatne miesz-
kanie zorganizowane przez jej przyjaciół. 

Gosia: Tak, to ważne, że druga historia, którą możemy się po-
dzielić, też w jakiś sposób umacnia tę przestrogę - w drugiej połowie 
marca przez ponad tydzień gościłyśmy u siebie w mieszkaniu parę 
Ukraińców, którym udało uciec się z kraju w przeddzień wybuchu 
wojny - znając język polski, dość szybko zaaklimatyzowali się we 
Wrocławiu, gdzie znaleźli pracę i zaangażowali się w pomoc swoim 
rodakom. Niestety zachęceni obietnicami jakiegoś znajomego, który 
od lat mieszkał w Berlinie, zdecydowali się wyruszyć w dalszą po-
dróż - przyjechali do Niemiec i ze zdziwienia przecierali oczy, kiedy 
uświadamiałyśmy ich, że ten powtarzany przez wielu mit bogatego 
i szczodrego zachodu nie pokrywa się z rzeczywistością. 

Marta: Tak, mam nawet wrażenie, że goszczona przez nas para 
na początku nie do końca nam wierzyła - chyba pojawił się u nich 
takich mechanizm wiary w autorytet osób bliskich - ich znajomy obie-
cał im szybką możliwość otrzymania wsparcia finansowego, mel-
dunku, mieszkania i pracy bez większych problemów, a na miejscu 
czekały ich takie same procedury, jak wszystkich innych uchodźców 
z Ukrainy. Trochę czasu zajęło nam zbudowanie zaufania u tej pary, 
ale ostatecznie za naszą poradą, widząc, jak wiele osób trafia do 
Berlina, jak długie, często nocne, kolejki ustawiają się pod urzęda-
mi w mieście, zdecydowali się spróbować szczęścia w mniejszej 
miejscowości. Siedliśmy pewnego wieczoru wspólnie z mapą Nie-
miec obrazującą dostępność mieszkań w poszczególnych miastach 
i wspólnie wybraliśmy miejsce, w którym szanse na szybką rejestra-
cję oraz przyznanie lokum wydawały się nam największe. Po pierw-
szej wizycie w mieście niedaleko Berlina para miała już wypłacony 
zasiłek, po kolejnej - wynajęte mieszkanie. Oczywiście dla osób, któ-
rym zależy na pozostaniu w stolicy takie rozwiązanie byłoby dużym 
kompromisem, jednak nasi goście nie zapałali wielką miłością do 
Berlina, więc mniejsze miasto było dla nich idealnym rozwiązaniem. 

Gosia: Chyba obie te sytuacje pokazują, jak wielki chaos infor-
macyjny panuje w trakcie takich inicjatyw organizowanych oddolnie 
i jak ważne jest rzetelne doinformowanie się w obowiązujących re-
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gulacjach i zorientowanie w bieżącej sytuacji zanim udzieli się ko-
mukolwiek pomocy. My najwięcej informacji czerpiemy z grupy na 
Telegramie: UA-BER Private Host Support - tam dowiadujemy się, 
jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy organizowaniu pomocy, 
jaka pomoc jest w danym momencie potrzebna i w jaki sposób szu-
kać wsparcia dla Ukraińców, ale i dla siebie.

Marta: No tak, to też ważna kwestia - że warto w tym całym zrywie 
pomagania pamiętać też o sobie - nie każdy może sobie pozwolić 
na goszczenie kogoś u siebie, i nie chodzi tu tylko o warunku me-
trażowe, ale i obciążenie psychiczne wiążące się z byciem z osobą 
potrzebującą 24 godziny na dobę. Warto to wziąć pod uwagę i za-
stanowić się na spokojnie, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomagać 
mądrze i z rozsądkiem. Te nasze działania tutaj opisane to jedynie 
dwa przykłady z tego, co robimy od wybuchu wojny, ale chyba naj-
bardziej uświadamiające też nas - jako osoby niosące pomoc - że 
taki prozaiczny odruch serca to też wielka odpowiedzialność.

Wojciech Zawadzki, Piwnica Nr 1:

Pomysł, by zorganizować pokaz wszystkich zespołów, które ćwi-
czą i odbywają próby w pomieszczeniach Piwnicy Nr 1, kiełkował we 
mnie już od dawna. Nigdy jednak nie było dogodnego terminu, który 
odpowiadałaby wszystkim kapelom. Kiedy wybuchła wojna, decyzja 
została podjęta natychmiastowo i nikt nie szukał wymówek - posta-
nowiłem zorganizować Koncert Charytatywny dla Ukrainy. Pod takim 
hasłem, chyba dość wymownym, bo przecież to nie pora na jakieś 
udziwnienia, graliśmy 26 marca w Piwnicy Nr 1 w jednym celu - by 
pokazać naszą solidarność z Ukrainą, z jej obywatelami, z uchodź-
cami, którzy musieli uciekać ze swojego kraju. Co chyba dość istot-
ne, każdy z czterech zespołów grających tego wieczoru przyciągnął 
swoją własną publiczność, naliczyliśmy w trakcie wydarzenia przed-
stawicieli ponad kilkunastu narodowości, co pozwoliło włączyć w ten 
symboliczny wieczór osoby, które być może nie wpadłyby samo-
dzielnie na pomysł, by tak okazywać swoją solidarność. Oprócz tego 
udało się nam również zebrać do skarbonek kwotę około 600 EUR, 
która została przekazana na pomoc Ukrainie. 

Dla mnie cała ta sytuacja ma wymiar bardzo personalny - część 
mojej rodziny pochodzi z Ukrainy - i przyznaję szczerze, że potrze-
ba organizacji tego wydarzenia wzięła się u mnie z poczucia wiel-
kiej złości i niezgody na to, co się dzieje. Poczułem się osobiście 
dotknięty - kiedy zaczęły do nas spływać informacje o pierwszych 
bombardowaniach, pomyślałem: matko, bombardują moje miasta! 
Wtedy też zrodził się we mnie pomysł, by część repertuaru z Bloody 
Kishka wymienić na pieśni ukraińskie i wykonać je w ich oryginalnym 
języku. Tak więc pojawiły się zupełnie nowe utwory, w trakcie których 
wszyscy mieliśmy chyba ciary. To taki ukłon od nas w stronę Ukra-
ińców - chcemy śpiewać to, co bliskie Waszym sercom, bo sercami 
jesteśmy blisko Was. Na planowanym w maju Festynie Polonijnym 
również wystąpimy z ukraińskim repertuarem - myślę, że takie małe 
gesty są ważne.   

Jakub Nowak, Polskie Towarzystwo Szkolne “Oświata”:

Oświata jako tako włączyła się w działania na rzecz pomocy Ukra-
inie dzięki naszym niesamowitym rodzicom, których dzieci uczą się 
u nas języka polskiego. I tak pierwszą akcją zorganizowaną w tym 
celu była zbiórka artykułów pierwszej potrzeby zainicjowana oraz 
koordynowana przez mamę ucznia z naszego oddziału na Steglitz. 
Zebrane dary zostały przewiezione do Gminy Wołów, do której tego 
czasu (początek marca) przybywali uchodźcy z Ukrainy. To była 
pierwsza akcja pomocowa, taka bardziej doraźna, której byliśmy 
częścią. 

   Niemalże jednocześnie, wraz z ber-
lińskim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a właści-
wie jego członkami z poprzedniego finału - bo sztab oficjalnie jest 
rozwiązany, ale aktywność jego członków nie słabnie w ciągu roku, 
szczególnie, gdy pomoc jest szczególnie potrzebna - odbyliśmy na-
radę online, jak możemy wspólnymi siłami, korzystając z naszych 
sieci kontaktów czy różnych możliwości organizacyjnych, włączyć 
się bardziej długofalowo w pomoc naszym sąsiadom. Pani Aneta So-
bota przejęła na siebie kwestie koordynacyjne zbiórki pieniędzy oraz 
darów rzeczowych, jednak konto udostępnione do wpłat na rzecz 
pomocy Ukrainie jest kontem Oświatowym, a my również stale anga-
żujemy się w promocję tej zbiórki - dane konta dostępne są zarówno 
na naszym fanpage’u, jak i na naszej stronie internetowej. Oprócz 
tego udostępniamy swoje pomieszczenia biurowe na potrzeby zajęć 
języka niemieckiego dla kobiet uciekających z Ukrainy - jest to kurs 
zorganizowany i koordynowany przez Panią Elżbietę Jagiełło. 

Z naszej strony, jako placówki edukacyjnej, staramy się też działać 
na poziomie zupełnie podstawowym - nauczyciele zostali poproszeni, 
by rozmawiać z dziećmi na temat wojny, tłumaczyć im w miarę moż-
liwości oraz w sposób dostosowany do wieku dzieci - co się dzieje, 
jaka jest sytuacja, a także - jak młodzież może się osobiście włączyć 

w działania pomocowe czy solidarnościowe. Wyrazem solidarności 
z naszej strony był koncert charytatywny grupy Stan Zawieszenia or-
ganizowany w Klubie Polskiego Nieudacznika, podobnie będziemy 
pamiętać o Ukrainie w trakcie naszego pikniku organizowanego 22 
maja, w niedzielę, od godziny 11.00 na lotnisku Tempelhof.

Aneta Sobota:

U nas jakaś taka wewnętrzną potrzeba niesienia pomocy jest 
w rodzinie chyba naturalna - a że oprócz tych naszych chęci, są 
też możliwości - bo działamy w berlińskim sztabie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a do tego - mamy świetny kontakt z “Oświatą”, 
to źle byłoby ich nie wykorzystywać. Zbiórki rzeczowe organizowa-
ne do tej pory odbywały się u nas w domu i w  naszych biurach - 
pomagały nam też same KONTAKTY. Nasze działania staramy się 
projektować w odpowiedzi na wytyczne, które dostajemy właściwie 
z samego centrum wydarzeń - nawiązaliśmy współpracę z organiza-
cją humanitarną IHRC, która ma przedstawiciela na terenie Ukrainy, 
a dodatkowo jest jedną z trzech organizacji, które mają podpisa-
ną umowę z ukraińskim Ministerstwem Obrony Narodowej. To, że 
współpracujemy z takim podmiotem, sprawia, że bez obaw organi-
zujemy kolejne akcje, wiedząc, że to, co w danym momencie zbiera-
my czy na co przeznaczamy pieniądze, jest rzeczywiście tym, czego 
najbardziej potrzeba na Ukrainie. Dodatkowo nasz transport może 
korzystać z tunelu humanitarnego, co sprawia, że nasza pomoc jest 
jeszcze bardziej efektywna, a to w przypadku dostaw leków i żywno-
ści jest szczególnie ważne. Aktualne listy z artykułami, które chętnie 
przyjmiemy, by przekazać je dalej, znajdują się na fanpage’u berliń-
skiego sztabu WOŚP, pod adresem: @wosp.berlin, więc wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy do ich regularnego śledzenia.

Bernadetta, Klub Polskiego Nieudacznika:

W Klubie Polskiego Nieudacznika zaangażowanie zaczęło się 
od tego, że członkowie i osoby związane z Klubem zaczęły przyj-
mować uchodźców z Ukrainy do siebie, do swoich domów. Szybko 
więc zrodził się pomysł, żeby dla tych osób rozlokowanych po wielu 
mieszkaniach prywatnych, stworzyć miejsce spotkań - przestrzeń do 
wymiany informacji czy wskazówek, ale także  zwyczajnie - do inte-
gracji. Dodatkowo ściągamy do Klubu wolontariuszy, którzy poma-
gają według określonego grafiku właśnie tym osobom, które do nas 
trafiają - to jest bardzo różny zakres pomocy. Czasami jest to przetłu-
maczenie dokumentu na niemiecki, czasem zorganizowanie wizyty 
w urzędzie, czasem komuś uda się znaleźć pracę czy nową parę 
butów - reagujemy na bieżąco na stale zmieniające się potrzeby. 

Choć Klub Polskiego Nieudacznika działał w ograniczonym wy-
miarze godzin w trakcie ostatnich dwóch lat - właściwie jako prze-
strzeń do organizacji wydarzeń zewnętrznych - zapotrzebowanie na 
udostępnienie miejsca na rzecz takich działań samopomocowych 
sprawiło, że ponownie wróciliśmy do regularnych godzin otwarcia 
lokalu. Jesteśmy do dyspozycji wszystkich potrzebujących od ponie-
działku do piątku, od godziny 16:00-20:00. To jest też czas, w którym 
przyjmujemy dary rzeczowe - przeprowadziliśmy już zbiórkę ubrań, 
a w tym momencie zbieramy środki medyczne na życzenie osób 
pozostających w Ukrainie. Jeśli ktokolwiek chciałby się dorzucić do 
następnego transportu niezbędnych leków, to nadal widzimy duże 
zapotrzebowanie na: środki przeciwbólowe dla dzieci i dorosłych, 
gazy, plastry, opatrunki, jedzonka dla małych dzieci (wyciskane tub-
ki owocowe lub słoiczki). Bylibyśmy bardzo wdzięczni za wszystkie 
dary odpowiadające na potrzeby z listy. Dodatkowo - jeśli ktokolwiek 
mógłby poświęcić trochę czasu na zaangażowanie się w doraźną 
pomoc uchodźcom - pójście w charakterze tłumacza do urzędu, 
przeszukanie z nimi ofert pracy - bardzo prosimy o kontakt - każda 
para rąk do pomocy jest na wagę złota. 
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Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

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

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

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

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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

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

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

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

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

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56

ZDROWIEZDROWIE

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

 
stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

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

 
 

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

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

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

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

Tel.
         030 499 07 360

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

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna

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

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg

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

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

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

Lekarz mówi po polsku

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

Koszty podobne do cen w Polsce

STOMATOLOGIA
I MEDYCYNA ESTETYCZNA

Kontakt: tylko sms lub whatssap 0048 501201966
Adres: Słubice, Plac Przyjaźni 28

lek. stom. Małgorzata Sabat

• MEDYCYNA ESTETYCZNA: botoks, osocze i fibryna, Skin up,
   Plasma Complex Premium, Profhilo, Nukleofill, LENISNA, 
   JUVELOOK, terapie peptydowe i fibrynowe na wypadanie 
   włosów, współpraca  z kosmetyczką .
• stomatologia,protetyka,wybielanie zębów, biżuteria nazębna.
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ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING 
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00, 

Sobota 17.00-19.00, Niedziela 17.00-19.00 - Gierkezeile 39, 
10585 Berlin 13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8 
Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin  

Wtorek (grupa NA) - 17.30-19.30 - Boxhagenerstr. 89 
10245 Berlin. 

Telefon kontaktowy: +49 157 506 384 38

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

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

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

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

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)

Opieka pielęgnacyjna i pomoc
w gospodarstwie domowym (SGB XI)
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpłatne porady (Pflegeversicherung)

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75
Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu

Całodobowa opieka lekarska
i pielęgniarska, �zjoterapia,
wczasy rehabilitacyjne.

Zadzwoń 606359909
lub odwiedź naszą stronę
www.palacsenioraraszkow.pl

 LUKSUSOWY PAŁAC SENIORA W STYLU LAT 30-TYCH LUKSUSOWY PAŁAC SENIORA W STYLU LAT 30-TYCH
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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

Renciści pytają, 
doradca rentowy odpowiada
Wniosłem odwołanie, w którym zawnioskowałem zaszeregowanie 
do innej, właściwej moim zdaniem taryfy. Po wysłaniu pisma od-
woławczego z odpowiednią argumentacją otrzymałem telefon od 
pracownicy DRV, w którym usiłowała ona mnie skłonić  do wyco-
fania mojego środka prawnego bez podania zasadnego powodu. 
Nie wiem jak na to reagować? 

Skoro zostało złożone pisemne odwołanie, to odpowiedź winna być 
udzielona tą samą drogą. Jeśli więc organ rentowy sięga do takiego 
nietypowego w tym wypadku środka komunikacji, to w zasadzie nie 
powinno się wchodzić w ustną dyskusję. Należy po prostu odmówić 
regulowania spraw na telefon i wskazać zdecydowanie na tryb pisemny 
załatwienia sprawy.

Dlaczego przy sprawdzeniu dokonanego zaszeregowania do ta-
beli taryfowej, czy też do grupy kwalifikacyjnej, niezbędne jest 
przedłożenie decyzji ustalenia, czyli pierwszej decyzji wydanej 
przez DRV po dokonaniu wyjaśnienia konta?

Wynika to z systemu pracy samych organów rentowych. Ponieważ 
wszystkie podstawowe zaszeregowania oraz inne istotne  elemen-
ty uznania polskiej wysługi lat pracy znajdują się  w pierwszym akcie 
prawnym, jakim jest decyzja uznania (Feststellungsbescheid ) i nie są 
powtarzane w całej rozciągłości w następnych informacjach rentowych, 
dlatego konieczne jest właśnie odszukanie tej na ogół starszej już de-
cyzji.

W 2012 roku złożyłam dokumenty w celu wyjaśnienia konta rento-
wego. W następstwie otrzymałam dwa pisma, żądające dostarcze-
nia dodatkowych dokumentów. W pierwszym chodziło o potwier-
dzenie zameldowania, w drugim o ostatnie dwa lata. Ponieważ nie 
wiedziałam o co konkretnie chodzi, nie odpowiedziałam. W kolej-
nym, trzecim już piśmie instytucji rentowej, zostałam zawiadomio-
na o wstrzymaniu procesu zaliczenia polskiego stażu pracy. Minę-
ło sześć lat i chciałabym w wieku 54 lat otrzymać wreszcie decyzję 
o zaliczeniu polskiego stażu pracy. Co wobec tego mam zrobić?

Przy podanym przebiegu korespondencji należy uzupełnić brak danych 
o ostatnich latach, w których Pani prawdopodobnie nie pracowała, nie 
chorowała, nie opiekowała się schorowaną osobą, nie otrzymywała 
żadnych świadczeń socjalnych. Należy to  pisemnie podać urzędowi. 
Wtedy stan faktyczny życiorysu ubezpieczeniowego będzie kompletny 
i nastąpi jego opracowanie, włącznie z zarachowaniem według przepi-
sów niemieckich.

Chciałabym wnieść odwołanie odnośnie przyznanej mi  za niskiej 
grupy kwalifikacyjnej. W związku z tym mam pytanie co do jego 
sfinansowania przez ubezpieczenie ochrony prawnej?
 

Oczywiście  jest to możliwe, jeśli posiadane ubezpieczenie ochrony 
prawnej obejmuje sprawy socjalno – rentowe. Trzeba więc sprawdzić 
zakres zawartego ubezpieczenia, jak również długość jego trwania, 
gdyż standardowo przewiduje ono dłuższy lub krótszy okres karencji, 
czyli początkowego braku ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli mamy do 
czynienia właśnie z taką niedawno zawartą polisą,  wtedy należy od-
czekać aż do upływu okresu karencji.

Pobieram emeryturę polską , wpłacaną na polskie konto bankowe. 
Po przyjeździe tutaj wyszłam za mąż i korzystam z ubezpieczenia 
familijnego męża. Ostatnio dowiedziałam się, że powinnam w de-
klaracji dochodowej podawać również moją emeryturę, gdyż od 
niej musi być płacone ubezpieczenie zdrowotne?

Od połowy 2011 roku faktycznie obowiązuje płacenie składki na ubez-
pieczenie zdrowotne z każdego osiąganego dochodu, czyli również 
od każdej renty czy emerytury. Z tego wynika, że informacja znajomej 
o konieczności deklarowania własnego dochodu była prawidłowa.    

Otrzymuję już rentę i dopiero teraz udało mi się odnaleźć w moim 
uprzednim mieszkaniu książeczkę ubezpieczeniową.Czy jej przed-
łożenie po wydaniu decyzji rentowej nie będzie uznane za spóż-
nione ? 

Nie ma takiej obawy. Urząd rentowy ma mianowicie obowiązek rozpa-
trzenia każdego nowego dowodu dotyczącego pracy i jego uwzględ-
nienia, nawet w trakcie pobierania już renty. Jak wiadomo przedłożenie 
książeczki ubezpieczeniowej spowoduje powrót do pełnowartościowe-
go zaliczenia czasów pracy. Przedłożenie winno nastąpić w formie po-
twierdzonej kopii, a nie w oryginale. 

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

wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00
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AN      G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   & Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

0171/6503466

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

www.sanssouci-bestattungen.de

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

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

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  

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

REMONTY MIESZKAŃ

Mobil: 0157-59640537

OKNA • DRZWI • BRAMY 
GARAŻOWE • OGRODZENIA 

Z MONTAŻEM

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań (wyceny gratis)

Tel. 017636322659
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

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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ROZBIÓRKI, DOMY W STANIE SUROWYM
Kostka brukowa, ogrodzenia, fundamenty
i płyty betonowe. Całkowita modernizacja 

mieszkań, wszelkie prace remontowe.
Tel.: 0176 8817 0528 oraz tel.: +48 789 226 685

januarypl64@gmail.com

REMONTYREMONTY
MIESZKAŃMIESZKAŃ

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

Nummer:
0176/80763734

2 0  L a t  w  f a c h u !

Montaż i demontaż, okien, drzwi,
drewnianych i PCV  dachowe, bramy

garażowe i przesuwnych.
Tel.: 0176 88170528 oraz tel.: +48 789 226 685

januarypl64@gmail.com

Firma Mazi oferuje wykonane pod wymiar
elementy z kamieni naturalnych: granitów
marmurów,  konglomeratów i spieków.

Zapewniamy profesjonalną pomoc i doradztwo, bogaty wybór
materiałów, pomiar, dowóz i montaż. Chętnie podzielimy się
z Państwem naszym doświadczeniem i doradzimy rozwiązania
odpowiednie do potrzeb.

Posiadamy dostęp
praktycznie
do wszystkich znanych
materiałów
w kamieniarstwie.

Wykonujemy pod zamówienie:
• blaty kuchenne i łazienkowe,
• parapety,
• schody
• nagrobki granitowe
  wraz z montażem.

Tel. +48609139960 • e-mail:michalmazurek.91@wp.pl

Tel.: (49) 0176/ 416 553 65

Pisanie podań, wniosków, odwołań, załatwianie
spraw urzędowych, ubezpieczenia i kredyty

na kupno samochodów itp.
 

TEL.30 20 19 44  Funk.0162 178 69 80

MMM-COMPUTER
        SERVICE

 (  030/ 30201944 01621786980)
"

"

- Naprawa komputerów i laptopów 
- INTERNET - Instalacja - DSL / WLAN / TV
- WINDOWS - Instalacja / Naprawa

- usuwanie wirusów / ratowanie danych
- szkolenia komputerowe u Klienta
- zabezpieczanie telefonów przed utratą danych

 !!!zzaalleeccaa  ssiięę  ddeeiinnssttaallaaccjjee  KKaassppeerrsskkyy
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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 (od poniedziałku do piątku), www.festti.de

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

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała, 
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring, 
kreatyna). Agnieszka Whatsapp: 0157 30430185, 0151 29016283 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.: 0163 7882447  

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

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.: 0152 11474611.

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

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

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

Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem,Gewerbeamtem,
Kindergeld,Elterngeld,Wohngeld, wizyty w urzędach, meldunki, pisma
urzędowe i odwołania, wypełnianie formularzy oraz pomoc przy wizycie
u lekarza. Tel.: 030 60307603, kom.: 0177 5642472

Polska firma budowlana szuka zleceń na budowy domów, dachy, 
demontaż azbestu, przeróbki tel: 0048 608 729122, 0049 160 3089338

 
FRYZJER DLA PSA ! 10553 MOABIT Czyszczenie 
uszu, obcinanie pazurków. 0176 22920235.Zapraszam!

Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych, Job Center, 
Arbeitsamt, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, pisma, odwołania, 
sprawy rentowe etc. (oprócz prawnych) Meldowanie firm 
– kpl prowadzenie papierów, rachunki etc. Mobil: 0157 84894000
 
Usługi transportowe  - Przeprowadzki, - przewóz mebli oraz montaż, 
- oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR, - rzetelnie, 
solidnie i szybko. Tel.: 0152 19264461

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

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

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

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

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

• 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

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

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

0176 83392933
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MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

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

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

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

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

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

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

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

bezpłatne porady Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

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.

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

www.kfz-gutachten-pogo.de

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

 
( )Tel-Fax: 030 64493125  

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Dariusz Massel

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

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

0172 / 978 68 15

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

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

- wycena szkód powypadkowych - Gutachten
 wycena wartości pojazdu

 oględziny u klienta,
- rzeczoznawca certyfikowany przez PersCert TÜV

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

bezpłatne porady telefoniczne
*

dla poszkodowanych bezpłatne wykonanie wyceny *

Dipl.-Ing Henryk Dzikowski
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my przepyszne naleśniki cynamonowe. Przy 
pomocy reszty wyposażenia i akcesoriów do 
gotowania, pieczenia i smażenia odkryjemy ta-
jemnice receptur na np. śniadaniową owsiankę 
z cynamonem, kruche ciasteczka z cynamo-
nem i miodem, owsiane babeczki z orzechami 
laskowymi, cynamonem i jabłkiem czy też indy-
ka pieczonego z cynamonem.

Za każdą przyprawą kryją się codzienne 
sukcesy i przyjemność z jedzonego posiłku. 
Wystarczy umiejętnie wykorzystać je w swojej 
kuchni. W przypadku cynamonu można liczyć 
dodatkowo na pomoc w procesie odchudzania, 
przynosi on również wiele medycznych korzy-
ści.

Cynamon można dodawać nie tylko do ciast. 
Pasuje do herbaty, kawy, napojów mlecznych, 
a nawet mięsa. Miło aromatyzuje nalewki. Może 
też być ratunkiem dla smakoszy kawy, którym 
podano ten napój zaparzony w szklance, a któ-
rzy nie cierpią „cedzenia fusów przez zęby”. 
Cynamon skleja fusy, kawa smakuje lepiej i wy-
godniej się ją pije. Wniosek? Ulubiony kubek 
bez pysznej herbaty lub kawy jest jedynie ozdo-
bą kuchni. Postaw na cynamon.

Oto kilka pomysłów:

• kawa imbirowo-cynamonowa z bitą śmieta-
ną, pokrojony imbir i szczypta cynamonu do 
kawy, bita śmietana na wierzch

• kawa cynamonowo-czekoladowa z syropem 
klonowym, pokruszona gorzka czekolada ze 
szczyptą cynamonu do kawy, a na osłodę sy-
rop klonowy

Nasuwa się jednoznaczne podsumowanie: 
cynamon to przyjaciel, który pomoże nam za-
dbać o nasze prywatne zdrowie. Pomoc jest 
udowodniona, zbadana i znana od tysiącleci, bo 
już starożytni czarownicy wiedzieli, że cynamon 
oczyszcza organizm pobudzając nerki i poma-
ga w pozbyciu się zbędnych kilogramów.

CYNAMONOWE SZWEDZKIE 
KANELBULLAR

Kanelbullar to przepyszne drożdżowe, rolo-
wane bułeczki z cynamonem. Choć popular-
ne są w wielu krajach skandynawskich oraz 
w Ameryce Północnej (pod nazwą „cinnamon 
rolls”), za ich ojczyznę uważa się Szwecję, a od 
niedawna jeden dzień w październiku promo-
wany jest tam jako Dzień Kanelbullar.

Ciasto na kanelbullar jest miękkie, maślane 
i łatwo się zagniata. Gotowe bułeczki są niesa-
mowicie pachnące i aromatyczne, co sprawia, 

Cynamon podawano jako lekarstwo na po-
prawę krążenia, stosowano w higienie jamy ust-
nej, podczas problemów trawiennych, w bólach 
mięśniowych i menstruacyjnych. Był ratunkiem 
dla przeziębionych. Naukowcy z Pakistanu (Pe-
shawar Agricultural University) na podstawie 
przeprowadzonych badań wysnuli wniosek, 
że cynamon podawany diabetykom spowalnia 
chorobę i minimalizuje rozwój powikłań serco-
wo-naczyniowych.

Magia cynamonu kryje się przede wszystkim 
w substancji, która nadaje mu ten wyjątkowy, 
słodkawy i korzenny zapach. Składnikiem tym 
jest tzw. kumaryna. Jej podstawowym wpływem 
na ludzki organizm jest działanie przeciwbólo-
we i mocno relaksacyjne. Dzięki temu właści-
wie dawkowany cynamon może pomóc w wal-
ce z bezsennością, rozluźnić mięśnie, a nawet 
pozbyć się kolki. Ciemna strona kumaryny jest 
jednak równie wyrazista jak sam smak cynamo-
nu.

UWAGA: Przedawkowanie tego składnika/
przyprawy może przyczynić się do poważnych 
problemów z wątrobą. Kupując cynamon, warto 
sprawdzić, ile zawiera kumaryny. Największe 
stężenie znajdziemy w gatunku chińskim na-
zywanym Kasja. Najbezpieczniejszy i najmniej 
bogaty w ten składnik jest natomiast cynamon 
cejloński. Ma on również właściwości prze-
ciwzapalne oraz przeciwgrzybiczne. Cynamon 
dodany do jedzenia to ogromne wsparcie dla 
procesu trawiennego.

CYNAMON NA ODCHUDZANIE

Jako że cynamon wpływa pozytywnie na in-
tensywność trawienia, może być również aro-
matycznym wsparciem, gdy starasz się pozbyć 
kilku dodatkowych kilogramów. Ucieszy nas za-
pewne również informacja, że cynamon pobu-
dza nerki do intensywniejszego i wydajniejsze-
go działania. Jest to mały, codzienny sukces, 
który wypadałoby uczcić przy pomocy odpo-
wiedniego deseru lub smacznego dania. Jeśli 
także i w nim znajdzie się cynamon, to masz 
gwarancję, że twoje ciało wyśmienicie poradzi 
sobie z pozbywaniem się toksyn. Tymczasem 
nie zapominajmy o aktywności fizycznej oraz 
diecie – cynamon jest dobry na odchudzanie, 
ale bez pomocy jego magia nie zadziała.

 
DANIA I DESERY Z CYNAMONEM

Pora zweryfikować wyposażenie kuchni 
i dowiedzieć się, jak wiele cynamonowych in-
spiracji uda się zrealizować. Podstawą są oczy-
wiście garnki, rondle, patelnie oraz blacha do 
pieczenia. Na patelni do naleśników stworzy-

że trudno jest się oprzeć, by nie sięgnąć po ko-
lejne. Wspaniałe do porannej kawy, polecam.

Ciasto:
• 400-425g mąki pszennej
• 25g drożdży
• 250ml ciepłego mleka
• 50-60g cukru
• 75-100g roztopionego masła
• szczypta soli
• 1 łyżeczka mielonego kardamonu

Nadzienie:
• 100-150g miękkiego masła
• 75-100g cukru, najlepszy brązowy trzcinowy
• 2 łyżki cynamonu

Dodatkowo: 1 roztrzepane jajko do posmaro-
wania bułek, opcjonalnie: cukier perlisty (gruby 
kryształ), płatki migdałowe do posypania.

Drożdże wkruszyć do miski, rozpuścić w cie-
płym (ale nie gorącym) mleku. Dodać roztopio-
ne masło, cukier, kardamon, sól i prawie całą 
mąkę – na wyczucie. Wyrobić ciasto, aż będzie 
miękkie, elastyczne i nie będzie kleić się do rąk 
i miski (w razie potrzeby dodać jeszcze trochę 
mąki). Miskę z ciastem przykryć ściereczką 
i odstawić w ciepłe miejsce na 30-60 minut, aż 
podwoi objętość. Wyrośnięte ciasto delikatnie 
zagnieść i dać mu „odpocząć” na parę minut.

W tym czasie przygotować nadzienie: masło 
wymieszać z cukrem i cynamonem.

Ciasto rozwałkować na prostokąt o wymia-
rach ok. 25 x 60 cm, podsypując blat mąką. Na 
cieście rozsmarować nadzienie wzdłuż dłuż-
szego boku pozostawiając 2-3 cm margines, 
aby bułeczki się nie skleiły. Margines posma-
rować roztrzepanym jajkiem. Ostrożnie zwinąć 
rulon zaczynając od długiego boku, kończąc na 
marginesie. Rulon pokroić na 2-3 cm kawałki 
(powinno wyjść 20-30 bułeczek).

Bułeczki układać na blaszce w kilkucenty-
metrowych odstępach na arkuszach papieru do 
pieczenia, poprawiając przy okazji ich kształt. 
Odstawić na 30 minut do wyrośnięcia. Piekarnik 
nagrzać do 200 stopni C. Wyrośnięte kanelbul-
lar posmarować jajkiem i posypać cukrem per-
listym lub płatkami migdałów. Piec przez 10-15 
minut, aż będą złociste.

Smacznego!

Bogusław Sypień

CYNAMONKI
Właściwości zdrowotne cynamonu były wykorzystywane od wieków. Najpierw 
w Azji (głównie w Indiach i Chinach), a potem już prawie na całym świecie. 
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Zdjęcie gwiazd

Po turnieju w Miami Świątek postano-
wiła zostać jeszcze na słonecznym wy-
brzeżu USA i wybrać się na koszykarski 
mecz NBA. W trakcie spotkania tenisist-
ka została pokazana przez realizatora na 
telebimie, a po końcowym gwizdku Polka 
zrobiła sobie zdjęcie z Jimmym Butlerem, 
gwiazdorem miejscowych Heat. Butler to 
mistrz olimpijski, wielokrotny uczestnik All 
Star Game, lider z prawdziwego zdarze-
nia. Ciekawe jednak, kto z tej dwójki w per-
spektywie lat, mocniej zapadnie w pamięci 
kibiców i czy to nie Amerykanin będzie 
mógł chwalić się pamiątkową fotografią 
z najlepszą tenisistką w historii.  

LEGO i debiuty

Świątek po wizycie w Stanach i 56-mi-
nutowym przystanku na mecz w Rado-
miu, wybrała się na turniej WTA w Niem-
czech. Przedłużyła serię dziewiętnastu 
zwycięstw, odprawiając bez wysiłku za-
wodniczkę gospodarzy - Evę Lys. Ostat-
ni raz goryczy porażki doznała w lutym. 
W stawce nagród turnieju rozgrywanego 
w Stuttgarcie znajduje się Porsche Taycan 
GTS Sport Turismo, luksusowy samochód 
elektryczny. Co zabawne, jeszcze niedaw-
no Iga Świątek miała do czynienia z tą 
marką… składając model auta z klocków 
LEGO. Taką rozrywkę przed meczami za-
leciła jej psycholog sportowa, Daria Abra-
mowicz, z którą Iga pracuje od wielu lat. 
Modelarstwo i klocki pomagają tenisistce 
w uporządkowaniu myśli i oderwaniu się 
od nerwów związanych z zawodami. 

Świątkomania? Bardzo proszę!
Iga Świątek w roli pierwszej rakiety świata przyjechała do Stut-
tgartu. Wcześniej wygrała w katarskiej Dausze, Indian Wells i w 
prestiżowym turnieju w Miami, podczas którego rozbiła w finale 
słynną Naomi Osakę. Kariera młodej Polki rozwija się w zawrotnym 
tempie, a kibice mają się z czego cieszyć.   

Nad przygotowaniami do turnieju 
w Niemczech czuwa także nowy trener 
zawodniczki, Tomasz Wiktorowski, który 
zgodnie ze słowami Świątek, dodał jej grze 
różnorodności i sprawił, że jest w stanie 
wywierać presję na rywalkach, a nie tylko 
biernie odpierać ich ataki na linii. 

Stuttgart to dla Polki turniej debiutów: 
pierwszy raz wystąpiła jako numer jeden 
kobiecego tenisa, pierwszy raz w ogóle za-
prezentowała się w tym niemieckim mie-
ście, grając na specyficznej mączce. 

Ekspresem na szczyt

31 maja 2001 – Iga przychodzi na świat. 
2007 – niespełna siedmioletnia dziewczy-
na trafia na kort nr 16 w Warszawie i zaczy-
na odbijać piłeczkę od ściany. 2014 – jako 
trzynastolatka sięga po mistrzostwo Polski, 
rywalizując z rok starszymi koleżankami. 
W 2016 zarabia pierwsze 10 000 dolarów, 
wygrywając turniej ITF w Sztokholmie. 
W 2018 odbiera najwyższy laur w junior-
skim Wimbledonie i już wie, że z tenisem 
zwiąże całe życie. Mimo szybkich postę-
pów, marzeniami nie wybiega zbyt daleko 
naprzód. W 2019  roku, kiedy plasowała 
się w okolicach 60 miejsca w klasyfikacji 
WTA, powiedziała w wywiadzie:

„Najmilszym momentem sezonu było 
spotkanie z Naomi Osaką. Pierwsza rakie-
ta świata odezwała się do takiego under-
doga! To było takie wow!”

Zaledwie trzy lata później Iga zdemolo-
wała Osakę w Miami (6:4, 6:0), a na liście 

swoich sukcesów ma między innymi wy-
graną w prestiżowym French Open z 2020 
roku. Z pewnością nikt nie postrzega jej 
jako zawodniczki niedoszacowanej. Co 
zabawne, Osaka i Świątek poza kortem 
pozostają w bardzo dobrych relacjach – 
umawiają się na wspólne lunche i treningi. 
Jak mówi Polka – łączy je podobne podej-
ście do sławy, skromność i doza nieśmia-
łości. 

Problematyczna sława

Wraz z sukcesami do dwudziestojedno-
latki przylgnęli reporterzy, stawiając spo-
kojną z natury Świątek w świetle reflekto-
rów. Media bulwarowe interesuje wszystko 
– ile minut płakała, jaką ma kreację, czy 
ma chłopaka, na co wydaje zarobione pie-
niądze, dlaczego nie umie gotować i co 
pisze do niej Rafa Nadal?

W całym zamieszaniu zdarzają jej się 
momenty trudne – po porażce w pierw-
szej rundzie turnieju olimpijskiego w Tokio 
zalała się łzami i ukryła twarz w ręczniku. 
Na konferencji prasowej po tej imprezie 
starała się odpierać zarzuty dziennikarzy, 
w czym mocno wsparł ją kolega z repre-
zentacji – Łukasz Kubot. Emocjonalnie 
zareagowała także na zakończenie kariery 
przez Ashleigh Barty, które równocześnie 
postawiło Igę na szczycie tenisowej klasy-
fikacji. 

Numer 1 rozpalił wyobraźnię kibiców, 
a w Polsce zaczynają się pierwsze objawy 
„Świątkomani” – powszechnego uwielbie-
nia, którego wcześniej doświadczył Adam 
Małysz czy Robert Kubica. Polka do za-
mieszania podchodzi z właściwą sobie 
rezerwą: 

„Sława mnie nie przytłacza. Chcę zostać 
sobą i wykorzystać moją popularność. Cie-
szę się, gdy widzę, że dzieciaki chętniej 
łapią za rakietę. Świątkomania? Dlaczego 
nie! Ja nadal zostanę sobą, a tenis niech 
idzie do przodu.” – mówiła po wygranej 
w Radomiu. 

Zakończenie do wyboru

Artykuł musiałem wysłać do druku tuż po 
ostatniej piłce w meczu ćwierćfinałowym 
pomiędzy Igą Świątek a dziewiętnastolet-
nią Emmą Reducanu. Pierwszy raz teni-
sistki rywalizowały na kortach młodzieżo-
wego Wimbledonu, wówczas tryumfowała 
Świątek 6:0, 6:1. Brytyjka twierdzi dziś, że 
ich sportowych ścieżek nie można porów-
nywać – sama spędziła sporo czasu poza 
rytmem meczowym, przygotowując się do 
szkolnych egzaminów. W Stuttgarcie po-
nownie lepsza była nasza zawodniczka, 
po wyrównanym spotkaniu zwyciężyła 6-4, 
6-4 i awansowała do półfinału. 

Czytając te słowa, znają państwo dalsze 
losy Świątek na niemieckim turnieju. Nie-
zależnie czy wygrała kolejny puchar czy 
odpadła wcześniej, mogę śmiało napisać 
optymistyczne zakończenie. Doczekali-
śmy się świetnej tenisistki, a przed nami 
setki emocjonujących minut na kortach ca-
łego świata. 

Grzegorz Szklarczuk
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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

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego zaprasza na:

pierwszą w tym roku wizytę w Sansouci w Poczdamie. Spotkanie grupy 
odbędzie się 22.05.2022 o godz.11.00 na dworcu Potsdam Hauptbahnhof 
przy stanowisku Info.

Kompleks pałacowo-ogrodowy przyciąga od ponad 270 lat ludzi, którzy  
chcą osobiście poznać dzieło i idee Fryderyka Wielkiego i jego następców. 
Każdy z nich pozostawił tu swój ślad. Według szkiców króla jego nadworny 
architekt Wenzenslaw von Knobelsdorf wybudował i urządził tu niewielki 
pałacyk w stylu rokoko na przepięknie położonych tarasach winnych.

U podnóża tarasów przebiega ponad kilometrowa aleja, wzdłuż której po-
łożone są ronda z rzeźbami o tematyce mitologicznej oraz liczne fontan-
ny. Na klombach od lat rosną dobrane kolorystycznie kwiaty, które kwitną 
przez cały sezon i pielęgnowane są przez liczną grupę ogrodników.
 
Przy słonecznej pogodzie wizyta w Sansouci pozostawia niezapomniane 
przeżycia estetyczne, a przytaczane przez przewodnika fakty z życia Wiel-
kiego Fryca dodają kolorytu zwiedzającym.

Do zobaczenia w Poczdamie!

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik  
miejski w Berlinie i Potsdamie,  

tel.: 017630307381, mail: piotr_swider@gmx.de

Gmach Główny, Siemens AG, foto  Elżbieta Potępska

TURYSTYKATURYSTYKA

„PTTiK Berlin” zaprasza w maju na spacer po Siemensstadt.  
 
Spotykamy się w sobotę 21.05.2022 o godz. 11:00 na stacji U 7 - Sie-
mensdamm.

Berlin Siemensstadt, którego nazwa oficjalnie istnieje od 1914 roku, to 
miasteczko znajdujące się na obszarze 5,66 km² w dzielnicy Spandau. Jako 
jego zalążek uważa się utworzony w październiku 1847 roku przez Wernera 
von Siemens i Johanna Georga Halske zakład zajmujący się budową tele-
grafów i urządzeń pomiarowych, z czasem także produkcją elektrycznych 
wyposażeń dla kolei żelaznych.

W 1897 roku Werner i Johann tworzą wspólną firmę Siemens & Halske, 
która w 1903 roku w wyniku kolejnego połączenia rozrasta się do Siemens - 
Schuckerwerke (SSW). Zakłady te nabierają ogromnego znaczeniu w prze-
myśle elektronicznym i w 1927 roku zamieniają się w spółkę akcyjną.

W owym czasie miasteczko rozciągające się na terenie Nonnenwiesen 
liczyło ok. 7000 mieszkańców, do którego każdego dnia przybywało kolejne 
23 000 pracowników zatrudnionych w osadzonych na tym terenie fabrykach. 
Miasteczko ciągle powiększało się, dlatego w latach 30-tych powstawały ko-
lejne nowoczesne osiedla mieszkaniowe, których projektantami byli archi-
tekci o światowej sławie, jak Gropius, Scharoun, Bartning, Forbát, Häring 
i Henning.

W październiku 1966 roku Ernst von Siemens utworzył koncern świato-
wy, Siemens AG, którego jedynym akcjonariuszem jest do dzisiaj rodzina 
Siemensa. Siemens znany jest na całym świecie, posiada obecnie na te-
renie Niemiec 152 swoich placówek, 190 w innych krajach. Do roku 2030 
Siemens planuje utworzenie nowoczesnego miasta z nastawieniem na 
badania eksperymentalne i produkcję inteligentnych systemów digitalnych 
i automatyzację mobilnych rozwiązań, m. in. w przemyśle pojazdów szyno-
wych i w ruchu ulicznym.

W imieniu „PTTiK BERLIN“ na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, prze-
wodnik po Berlinie i Poczdamie. Propozycja spaceru jest bezpłatna i nie 
dajemy grupowego ubezpieczenia.

  

      Biuro Klienta
Fredericiastr. 27
14059 Berlin (U-Bhf. Kaiserdamm)

+49 176 601 71 304  
 Emilia Stenzel     

info@mrb-berlin.de
Osoba Kontaktowa jezyk Polski

Wycieczki jednodniowe w jezyku polskim z Berlina
MeinReiseBus Berlin
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Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org
Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org

W pilnych sprawach tel. kom.: 0176 21137428 oraz 0178 6990385
Postbank Berlin IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07, BIC (SWIFT): PBNKDEFF

Godziny otwarcia: pon. nieczynne, śr., pt. od godz. 10.00 – 14.30, wt., czw. od godz. 10.00 – 17.00 lub ewentualnie na termin
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna/ wydawca: Marianna Klon, tel.: 0176 21137428

 Redakcja: Izabela Klon-Dziagwa, Marta Szymańska, Marlena Dumin, Anna Burek, Jakub Tosik, Tomasz Klon, Andrzej Klon, Grzegorz Szklarczuk
OD REDAKCJI: Uwaga! Prace prosimy przesyłać w formatach: *TIF, *EPS (level 2), *PDF (high quality), *CDR (max. v13), *JPG. Wszystkie użyte czcionki w dokumencie powinny być 

dostarczone oddzielnie w formacie OpenType lub zamienione na krzywe, rozdzielczość map bitowych nie niższa niż 300 dpi, w palecie kolorów CMYK. W innych przypadkach moduły mogą 
różnić się od przesłanych przez Państwa projektów, ZA CO REDAKCJA NIE ODPOWIADA! Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów nadesłanych do redakcji i zmiany tytułów. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam ogłoszeń. Wszelkie przedruki i kopiowanie bez zgody redakcji zabronione. Mamy prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń 

jeśli ich treść i forma są sprzeczne z charakterem czasopisma „KONTAKTY”

Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie. 
UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie,reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word.

Zasady odpłatności:
Ogłoszenia drobne i towarzyskie do 25 słów - 17 Euro (powyżej 0,50 Euro za każde słowo). Ogłoszenia firmowe - 1cm2: czarno-białe - 1,50 Euro, w kolorze - 1,90 Euro. Ogłoszenia firmowe 

- 1 cm2: strona 3 i ostatnia w kolorze - 2,50 Euro. Ogłoszenia ekspresowe w internecie (do 20 słów) - 10 Euro za miesiąc ekspozycji. Ceny bez podatku.  
Uwaga! Przy wpłatach do 7 dni za ogłoszenia ramkowe pow. 30 Euro udzielamy rabatu: 3 miesiące - 5%, 6 miesięcy - 10%, 12 miesięcy - 15%. Reklamy firmowe (powyżej 9 cm x3 cm) 

zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.
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-ąiwop
zane
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kindęzru
dawnej
Polsce

wydaw-
ca
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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 MAJ 2022!!!

Zobacz nas na:

RENAULT CLIO V INTENS 1.0 TCE 90 EU6D
Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel 
Wagenfarbe, Beifahrerairbag abschaltbar, Bremsas-
sistent, Easy-Paket, Eco Mode (Fahrmodusschalter), 
Elektron. Stabilitäts-Programm, Energierückgewin-
nung (Energy Smart Management), Fahrassistenz-
-System: Spurwechsel-Warnsystem

Cena: 15.890 €

RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR EXPERIEN-
CE 1.5 DCI 110 ENERGY NAVI LED-HINTEN LED-
-TAGFAHRLICHT
Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-
-Farbdisplay, Audiosystem 3D Sound by Arkamys, Au-
ßenspiegel in Wagenfarbe, Beifahrerairbag abschaltbar, 
Berg-Anfahr-Assistent (HSA), Blinkleuchte in Außen-
spiegel integriert, Bremsassistent, City-Paket, Einpark-
hilfe vorn und hinten, Euro 6, Fensterheber elektrisch 
vorn und hinten, Freisprechanlage Bluetooth

Cena: 12.890 €

MERCEDES-BENZ C 220 CDI ERST 17.600 KM!!!
Adaptives Bremslicht, Audio-Navigationssystem: Autopi-
lot-System APS COMAND, Außentemperaturanzeige, 
Automatik - (5-Stufen), Berganfahrhilfe, Blinkleuchte in 
Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dekoreinlagen 
Edelholz Eukalyptus, Design- und Ausstattungslinie 
Elegance

Cena: 14.890 €

VOLKSWAGEN UP! 1.0 EU6D RÜCKFAHRKAM. LED-
-TAGFAHRLICHT RDC KLIMA TEMP PDC USB ESP 
REGENSENSOR
Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Composition 
Phone (Bluetooth), Außenspiegel Wagenfarbe, Ausstat-
tungs-Paket: Licht und Sicht inkl. Lichtsensor, Automa-
tische Fahrlichtschaltung (ALS), Bluetooth-Schnittstelle 
für Mobiltelefon, Bremsassistent, Chrom-Paket (1), 
Drehzahlmesser

Cena: 12.870 €

TOYOTA YARIS HYBRID 1.5 VVT-I COMFORT AU-
TOMATIK
Aktive Kopfstützen, Audiobedienung am Lenkrad, Außen-
spiegel lackiert, Automatik stufenlos - CVT, Autonome 
Notbremsfunktion (AEB), Berganfahrkontrolle (HAC), 
ESP mit Schlupfregelung (VSC mit TRC), Euro 6, Fahras-
sistenz-System: Auffahrwarnsystem

Cena: 13.980 €

RENAULT TRAFIC COMBI L1H1 2,7T EXPRES-
SION 1.6 DCI 95 ENERGY
2. Sitzreihe 3er-Sitzbank, 4. Sitzreihe - 3er-Sitzbank, 
Antriebsart: Frontantrieb, Beifahrersitz mit Armlehne, 
Bodenbelag Gummi im Fahrerhaus, Bodenbelag Gummi 
im Lade-/Fahrgastraum, Bremsassistent, Drehzahlmes-
ser, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-
-Programm, Euro 6, Fahrersitz Komfort 3-fach verstell-
bar, Fenster im Lade-/FG-Raum

Cena: 20.890 €

KIA SPORTAGE VISION 2.0 CVVT 1.HAND
Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. anklappbar, 
Außenspiegel Wagenfarbe, Automatik - (6-Stufen), Bei-
fahrerairbag abschaltbar, Bergabfahrassistent, Berg-An-
fahr-Assistent, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, 
Bremsassistent, Dachspoiler, Fensterheber elektrisch vorn 
und hinten, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraft-
begrenzer, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, 
iPod-Anschluss

Cena: 12.680 €

RATY od
99 €/mies.

RATY od
219 €/mies.

RATY od
109 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

Mercedes-Benz CLS 220 BlueTEC d Leder LED 
Navi e-Sitze Euro6
9G-TRONIC, Abstandsregelung / Distronic Plus, Ada-
ptives Bremslicht, Attention-Assist (Müdigkeitserken-
nungs-Sensor), Audio-Navigationssystem: COMAND 
Online, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, 
Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außentemperatu-
ranzeige, Berganfahrhilfe

Cena: 28.890 €

RATY od
129 €/mies.

RATY od
259 €/mies.



 

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

��������������������
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

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.

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

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW

zapraszamy w godz.:
pn.-pt. 9-18, sob 9-14

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 
LUB BUS 104

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

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

POLSKI SKLEP PYZA NA FB


