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13.12.2014 r. w Berlinie odbyło się 
tradycyjne spotkanie opłatkowe działaczy 
polonijnych zorganizowane  
i sponsorowane przez Ambasadę Polską 
oraz Polską Radę w Berlinie. Dzięki 
ofiarnej pomocy pana Ferdynanda 
Domaradzkiego – przewodniczącego 
Polskiej Rady w Berlinie, jego małżonki 
oraz wielu działaczy polonijnych, po raz 
kolejny uroczystość odbyła się w pięknej, 
stylowej LabSaal przy Alt – Lübars. 
Na spotkanie przybyli między 
innymi, wiceambasador RP Tadeusz 
Oliwiński, konsul generalny RP Leszek 
Rejniewicz, przewodniczący Konwentu 
Polonii Niemieckiej Aleksander Zając, 
przedstawiciele rządu minister  
Marian Skórko oraz delegacja z 
zaprzyjaźnionego z Berlinem Gorzowa 
Wielkopolskiego. 

Tegoroczna uroczystość miała wymiar 
szczególny - połączone zostały dwa jakże 
ważne z punku widzenia historii i tradycji wy-
darzenia, czyli kolejna rocznica wprowadzenia  

Spotkanie wigilijne
w Polsce stanu wojennego, oraz  wieczór wigi-
lijny upamiętniający narodziny twórcy chrze-
ścijaństwa, Jezusa Chrystusa.

Program rozpoczął prowadzący spotkanie 
Roman Zygmunt Brodowski, berliński poeta, 
recytacją swojego wiersza „Grudniowa bal-
lada”. Podzielił się z gośćmi wspomnieniami 
odnośnie tamtej tragicznej z dwunastego na 
trzynastego grudnia nocy, po czym przekazał 
mikrofon pani Ewie Marii Slaskiej, znanej ber-
lińskiej pisarce i dziennikarce zarazem. Ewa 
Maria Slaska nawiązała do początków stanu 
wojennego, ukazując całą jego dramaturgię. 
Wspominając okres wigilijny w tej smutnej dla 
kraju rzeczywistości, przeczytała napisaną na 
początku dziewiętnastego wieku przez Fran-
ciszka Karpińskiego pierwszą patriotyczną 
kolędę „Bóg się rodzi”, dodając dwie kolejne 
zwrotki napisane przez anonimowych twór-
ców w obozach dla internowanych, w Białołę-
ce i Załężu.

Po tym patriotycznym początku na scenie 
pojawił się dziecięcy zespół teatralno-muzycz-
ny „Polskie Kwiaty”, który przedstawił krótki 
program artystyczny, a właściwie scenkę oby-
czajową pod tytułem „Rodzinne kolędowanie 
w kresowej chacie”. Spektakl przygotowany  
i prowadzony przez założycielkę i kierownicz-
kę muzyczną zespołu panią Lilię Trofimowicz 
sprawił słuchaczom wiele radości i wprowadził 
w prawdziwie rodzinny i wigilijny nastrój. Śpie-
wane przez Julkę, Emilkę, Zuzankę i 3,5-letnią 

Kasię kolędy oraz wykonana przez 
panią Lilię pieśń ludowa rodem  
z Białorusi dostarczyły wiele nieza-
pomnianych wrażeń.

 
Po oficjalnym rozpoczęciu części 

opłatkowej wieczoru głos zabrali pa-
nowie: konsul generalny RP Leszek 
Rejniewicz oraz Ferdynand Doma-
radzki – przewodniczący Polskiej 
Rady w Berlinie.

Składając życzenia pan Doma-
radzki podzielił się wieloma reflek-
sjami dotyczącymi obchodów Świąt 
Bożego Narodzenia w kontekście  
działalności berlińskiej Polonii na 
rzecz kultywowania ojczystej trady-
cji religijnej.

Jeszcze raz powitał w imieniu 
własnym i Polonii przybyłych go-

ści, a następnie wraz z dwoma „Mikołajami” 
(wiceambasadora RP i konsula generalnego) 
wręczył najbardziej zasłużonym w angażowa-
niu się w życiu społecznym Polonusom upo-
minki. Miłe słowa w kierunku przewodniczą-
cego Rady dotyczące wzajemnej partnerskiej 
współpracy Polonii Berlińskiej z władzami 
Gorzowa Wielkopolskiego padły z ust uczest-
ników delegacji tego miasta.

Następnie na scenie pojawił się pan Igor 
Jaszczuk, który po kilkuletniej przerwie po-
nownie rozpoczął swoją działalność muzycz-
ną. Wraz z założoną w ramach inicjatywy 
twórczej Berlin grupą zaśpiewał dwie kolędy, 
następnie poprosił księdza proboszcza Pol-
skiej Misji Katolickiej w Berlinie o wspólną 
modlitwę oraz błogosławieństwo dla uczest-
ników spotkania.

W rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze 
rozpoczęło się dzielenie opłatkiem, składanie 
życzeń, spożywanie przygotowanych przez 
kuchnię ambasady wigilijnych potraw.

W świątecznym nastroju, przy kolędach  
i pastorałkach przygotowanych przez wyko-
nawców pod kierownictwem pana Jaszczu-
ka, przy suto zastawionych stołach polonijna 
biesiada wigilijna trwała do późnych godzin 
wieczornych.

Roman Zygmunt Brodowski
 Foto: Krystyna Koziewicz
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Interniści
Jan Grzegorz Blumenstock 
Rüdesheimer Str. 8, 14197 Berlin (Wilmersdorf ) 030/8213737 
Peter Dolniak
Anton Str. 2, 13347 Berlin (Wedding) 030/46179763
Karol Durawa
Haselhorster Damm 23, 13599 Berlin (Charllotenburg) 030/3345655
Urszula Renate Gora
Tempelhofer Damm 179, 12099 Berlin (Tempelhof ) 030/7517002
Beata Bylinski
Reginhardstraße 34, 13409 Berlin (Wedding) 030/4919195
Maria Cabaj-Piekarski
Schulstr. 18, 13347 Berlin (Wedding) 030/4690950
Malgorzata Rieken 
Paulstr. 23, 10557 Berlin (Tiergarten) 030/3915708
Jerzy Szubist
Galvanistr. 2, 10587 Berlin (Charlottenburg) 030/34099591
Danuta Kulesza-Walter
Müllerstr. 138, 13353 Berlin (Wedding) 030/4541544
Jaroslaw Walter
Müllerstr. 138, 13353 Berlin (Wedding) 030/4541544
Jerzy Gintrowicz

Pichelsdorfer Str. 61, 13595 Berlin (Spandau) 030/36282172
Urszula Stellwag
Schloßstr. 54, 12165 Berlin, 030/7922529
Elzbieta-Irena Szylin
Bartningallee 29, 10557 Berlin 030/3944433
Grażyna Wnuk
Groß-Ziethener-Str. 81, 12309 Berlin 030/7457609 
Janusz-Jerzy Brzuzy 
Lipschitzallee 20, 12351 Berlin 030/6034051
Jerzy Zorga
Auguste-Viktoria-Allee 2, 13403 Berlin (Reinickendorf) 030/4139091

Polscy lekarze w Berlinie 

Psychoterapeuci
Izabela Maria Gogolewska
Hornstr. 11, 10963 Berlin (Kreuzberg) 030/2161699
Agnieszka Rubinroth
Lietzenburger Str. 54, 10719 Berlin (Charlottenburg) 030/88708687

Psychiatra
Marek Wasserman
Müllerstr. 156c, 13353 Berlin 030/4624001

Okuliści
Barbara Jachnik-Mazan 
Berliner Str. 37, 10715 Berlin (Wilmersdorf ) 030/8621267
Jolanta Kobligk
Kurfürstendamm 139, 10711 Berlin (Wilmersdorf ) 030/8927909
Barbara Szymankiewicz-Rak 
Mariendorfer Damm 73, 12109 Berlin (Mariendorf ) 030/7059700
Barbara Wojdat
Waßmannsdorfer Chaussee 1, 12355 Berlin 030/6631075
Witold Szymanski
Seeburger Str. 8, 13581 Berlin (Spandau) 030/35105105

Dermatolodzy, alergolodzy
Tomasz Gorka
Schönhauser Allee 118, 10437 Berlin (Pankow) 030/9338902
Katarzyna Hansen
Grünberger Str. 43-45, 10245 Berlin (Friedrichshain) 030/29384129
Beata Trenkler-Tyczyński
Uhlandstr. 14 10623 Berlin (Wilmersdorf ) 030/7512030

Laryngolodzy
Ewa Konopelska
Karl-Marx-Str. 124, 12043 Berlin (Neukölln) 030/6871066
Lila Maria Zakościelna
Albrechtstr. 36a, 12167 Berlin 030/7917002

Stomatolodzy
Margarete Baier
Waldstraße 27, 10551 Berlin (Tiergarten) 030/3959255
Aida Bigus-Gdaniec
Mariendorfer Damm 147, 12107 Berlin (Mariendorf ) 030/7063828

Ginekolog
Gregor Jakubek
Tempelhofer Damm 125, 12099 Berlin (Tempelhof ) 030/7516065

Chirurg ortopeda
Johann Kaminsky 
Schloßstr. 5-6, 13507 Berlin (Reinickendorf ) 030/4121333

Radiolog
Martin Mazur
Schloßstr. 88,12163 Berlin (Steglitz) 030/7916059

Pediatra
Regina Kubik-Wronska
Reginhardstr. 34, 13409 Berlin (Wedding) 030/4919195

Urolog
Roman Wiśniewski
Schulenburgring 130, 12101 Berlin 030/7855012

Neurochirurg
Christian Woiciechowsky
Tauentzienstr. 7B/C, 10789 Berlin 030/26396480
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W imieniu własnym oraz tych, dla których zorganizowany był kon-
cert charytatywny „Gramy dla 3”, Behindertenzentrum Berlin (http://
www.behindertenzentrum-berlin.de) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy nr 1 w Szczecinie (http://www.sosw1.szczecin.pl), dzię-
kuję z całego serca tym, którzy przybyli, dali ciepło i byli hojni, bo w 
tym roku w puszkach znalazło się o 200 € więcej niż w roku ubiegłym. 
Rockinberlin podarował keyboard, a Jan Zamula bębenek szamański, 
które przydadzą się do prowadzenia zajęć terapii muzyką. Pytaliście 
Państwo o numer konta, na które możecie przekazać jeszcze pienią-
dze. Znajdziecie je Państwo na stronach internetowych tych placówek 
oraz adresy, jeśli mielibyście czas i sposobność odwiedzić te placówki. 
Nic tak bowiem nie cieszy pracowników i osoby niepełnosprawne in-
telektualnie, które do tych placówek uczęszczają, jak zainteresowanie  
i akceptacja ich inności. W styczniu również na stronach placówek zo-

staną zamieszczone zdjęcie tego, co zakupiono za zebrane pieniądze 
wraz z Protokołem Komisji Finansowej „Gramy dla 3”.

Dziękuję również Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP za sfinanso-
wanie imprezy. Dziękuję wszystkim, którzy współorganizowali koncert: 
Bundesverband Polnisches Forum in De. Andrzejowi Pakuła, Antoninie 
Graf - oprawa graficzna, Ewie Monazahian i Janowi Zamula - prowa-
dzenie koncertu , patronom medialnym za rozpowszechnienie impre-
zy, dziękuję Firmie Lizak za sfinansowanie druku ulotek oraz artystom 
Józefowi Skrzek i Haralds Session Band, którego można posłuchać  
w każdy czwartek od godz.18 do godz. 22 w „Pierogarni” przy Turiner 
Str. 21, 13347 Berlin. Otrzymałam od dzieci ze szczecińskiego ośrodka 
serce z plasteliny na kartę z napisem: „dla pani Ewy i dla Berlina”!!! Ukło-
ny i do zobaczenia za rok!!!

Ewa Dmoch

Podziękowania „Gramy dla...”mnopr-foto.de
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OBRADY POLSKIEJ RADY
23 listopada 2014 r. odbyło się ważne dla nas Polaków zamieszkałych w Niemczech 

spotkanie. Pan Ferdynand Domaradzki, przewodniczący Związku Krajowego Polskiej 
Rady w Berlinie zaprosił działaczy polonijnych, aby podsumować tegoroczną działalność  
i omówić wytyczne na następny rok. Omawiano bieżące tematy polonijne szczebla kra-
jowego i federalnego oraz współpracę organizacyjną z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych i konsulatem Ambasady RP w Berlinie.

Następnie dyrektor Biura Polonii w Berlinie pan Aleksander Zając przedstawił plany 
i zamierzenia na 2015 rok. Priorytetowym zadaniem jest znalezienie środków finan-

sowych na naukę języka polskiego w szkołach. Ważnym projektem jest ustanowienie 
miejsca pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej Polaków.

W zamierzeniach Polskiej Rady miałoby to być miejsce spotkań berlińczyków  
z polską kulturą i sztuką. Byłaby to nowoczesna, żywa i otwarta forma upamiętnienia 
ofiar nazizmu.  Planowane jest powołanie wspólnej komisji historyków polskich i nie-
mieckich oraz prace nad uregulowaniem prawnego statusu Polaków zamieszkałych  
w Niemczech jako mniejszości narodowej.

Graża Grużewska
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Kalendarz na 2015 z feriami w Berlinie



      11www.poloniaberlin.de

Kalendarz na 2015 z feriami w Berlinie
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Joanna Maria Czupryna

Niemieckie  
Muzeum  

Astronomii

Niewielkie Muzeum Astronomii zlokalizowane jest w budynku 
najstarszego, publicznego obserwatorium astronomicznego 
(Archenhold-Sternwarte) w Niemczech. 

Wzniesiony został on w 1909 roku i od tego czasu istnieje również wystawa poświęcona 
astronomii. Można się na niej dowiedzieć, jak kiedyś ludzie obserwowali niebo, za pomocą ja-
kich narzędzi, jak wyglądały pierwsze obserwatoria (modele Stonehenge i indyjskiego obserwa-
torium Jantar-Mantar z XVIII w.). Wrażenie robi rekonstrukcja koła południkowego (urządzenia 
pomiarowego) z obserwatorium Bogenhausen koło Monachium (1891). Ponadto odwiedzający 

mogą dokładnie obejrzeć, a nawet dotknąć fragmentu meteorytu, 
który spadając utworzył słynny krater w Arizonie. Eksponat nie jest 
nawet zabezpieczony, gdyż jego waga - 283,5 kg - jest najlepszą 
gwarancją przeciw potencjalnym amatorom gwiezdnych skał.

Atrakcją, która przyciąga wzrok już z zewnątrz, jest największy na 
świecie teleskop soczewkowy (21 m), zaprezentowany po raz pierw-
szy w 1896 roku na wystawie przemysłowej w Berlinie. Można mu się 
przyjrzeć z bliska, wychodząc na dach obserwatorium, ale jeśli ktoś 
chce zobaczyć tę olbrzymią lunetę w akcji, powinien wybrać się na 
niedzielne oprowadzanie (15.00), podczas którego cała maszyneria 
jest puszczana w ruch. Dla tych, którzy nie będą mieli takiej okazji, 
na pocieszenie pozostaje makieta, której model po uruchomieniu 
prezentuje w czasie rzeczywistym wszystkie obroty, jakie może wy-
konać luneta. Warto wspomnieć, że w tym budynku 2 czerwca 1915 
roku swój wykład miał Albert Einstein. Informuje o tym tablica pa-
miątkowa na drzwiach sali, w której znany naukowiec prezentował 
teorię względności. 

Muzeum Astronomii (Himmelskundliches Museum)
Alt-Treptow 1, 12435 Berlin
śr. - nd. 14.00-16.30
2,5€ (2€)
www.sdtb.de

W styczniu 2015 roku berlińskie targi poświęcone żywności, 
rolnictwu i ogrodnictwu odbędą się po raz 80. Krajem partnerskim 
jubileuszowej edycji jest Litwa, która uczestniczy w nich  
od 1992 roku. 

Historia targów sięga 1926 roku. Nazwa Grüne Woche (Zielony 
Tydzień) przyjęła się od koloru popularnych wówczas wśród leśni-
ków i rolników płaszczy (Lodenmäntel), którzy dominowali na tere-
nach wystawowych. Już w pierwszym roku odnotowano 50 tysięcy 
odwiedzających, co wzbudza słuszny podziw, jeśli spojrzeć na te-
goroczne prognozy organizatorów, liczących na 400 tysięcy gości. 
Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszą się 
stoiska z pokazami 
kulinarnymi, hala 
z produktami bio 
(BioHalle), hala ryb-
na (Erlebniswelt 
Fisch), hala z przy-
prawami, herbatą 
i ziołami oraz pre-
zentacje kompa-
nii piwowarskich i 
niemieckich winnic. 
Polska uczestniczy 
w targach od 28 lat, 
a w 2011 roku była 

krajem partnerskim z hasłem „Polska schmeckt” 
(Polska smakuje). Tegoroczne targi potrwają od 
16 do 25 stycznia.

Grüne Woche 16-25.01.15
pn.-czw. 10.00-18.00
pt.-nd. 10.00-20.00
Bilet dzienny: 14 €
(niedziela 10 €)

Grüne Woche 
2015
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Poranny magazyn „Dzień dobry TVN” od lat zabiera widzów 
w różne zakątki Polski, Europy i świata. Każdego dnia 
prezentowane są w nim ciekawe osobowości i wydarzenia. 
Podczas gdy prezenterzy goszczą ekspertów i gwiazdy  
w studiu w Warszawie, Katarzyna Olubińska, Urszula 
Chincz, Anna Wendzikowska oraz Kinga Burzyńska pracują 
w terenie, by przeprowadzać kolejne rozmowy z aktorami, 
muzykami, artystami, sportowcami i naukowcami  
w miejscach, do których są przywiązani – w ich domach, 
ogrodach, studiach nagraniowych czy teatrach. Za co te 
przebojowe kobiety najbardziej lubią swoją pracę, a co jest 
dla nich największym wyzwaniem? Jakie wydarzenia ze 
służbowych podróży szczególnie zapadły im w pamięć  
i o jakich wywiadach marzą? Specjalnie dla widzów ITVN  
o dziennikarskie ambicje i wpadki zapytaliśmy u źródła.

Przełom starego i nowego roku sprzyja tworzeniu rankingów sukcesów i porażek oraz roz-
myślania o tym, co udało się osiągnąć. Nam do wyznań udało się namówić gotowe na wszystko 
dziennikarki „Dzień dobry TVN”. Czy są zadowolone z tego, co robią na co dzień? Anna Wendzi-
kowska, która jako jedna z nielicznych polskich dziennikarek czuje się w Hollywood jak ryba  
w wodzie, najbardziej w swojej pracy ceni zmienność i nieprzewidywalność: – Żaden dzień nie 
jest podobny do kolejnego. Choć robię wywiady i stale szlifuję tę jedną formę, za każdym ra-
zem spotykam nowe, inspirujące osoby, odwiedzam różne miejsca i oglądam inne filmy. Nie do-
skwiera mi nuda, a jeżeli dobrze przygotuję się do rozmowy, to mogę dowiedzieć się naprawdę 
interesujących rzeczy – mówi. Katarzyna Olubińska również czerpie satysfakcję z tego, że nigdy 
nie wie, co przyniesie kolejny dzień. Cieszy ją też możliwość goszczenia w domach gwiazd: – 
Moją pracę lubię za zaufanie, którym obdarzają nas sławne osoby, za to, że otwierają dla nas 
swoje drzwi. – Reporterka z radością wspomina nieoczekiwane wizyty u Beaty Kozidrak i Zbi-
gniewa Preisnera. Te same zalety w swoim zawodzie dostrzega Kinga Burzyńska: – Jednego dnia 
poznaję Janusza Gajosa, a drugiego Iwonę Węgrowską – osoby, z którymi rozmowy są zupełnie 
innymi wyzwaniami. – W spotkaniach z cenionymi i lubianym osobistościami fascynuje ją także 
możliwość konfrontowania własnego wyobrażenia o danym artyście z tym, jaki ten ktoś jest w 
rzeczywistości. Z kolei Urszula Chincz, która dołączyła do zespołu TVN jesienią ub. roku, mimo 
ogromnego doświadczenia w innych programach na żywo, dopiero teraz poznaje wady i zale-
ty wywiadów w terenie: – Wcześniej pracowałam wyłącznie w studiu, pod dachem, gdzie jest 
ciepło, komfortowo i gdzie to dziennikarzy odwiedzają goście. Natomiast jako reporter mogę 
jeździć po Polsce i poznawać ciekawe postaci. Cieszę się, że mogłam zasmakować obu form 
pracy w telewizji śniadaniowej.

Patrząc na uśmiechnięte dziennikarki, które już od rana tryskają energią i zarażają dobrym 
samopoczuciem zarówno rozmówców, jak i widzów, można odnieść wrażenie, że ich zawód to 
bułka z masłem. Na ich drodze pojawiają się jednak pewne trudności i wyzwania. Według Kingi 
Burzyńskiej niełatwo jest w trzy minuty porozmawiać z gwiazdą na określony temat, kiedy ma 
się w głowie wiele pytań, a w słuchawce słychać „kończ”: – Czasem czuję, że potencjał danego 
gościa nie został wykorzystany w stu procentach – tłumaczy. Z koleżanką po fachu zgadza się 
Kasia Olubińska: – Sztuka mówienia na czas i przedstawianie fascynujących historii w krótkim 
wejściu na żywo czasami bywają wręcz niemożliwe. Natomiast Anna Wendzikowska z czasem  
i doświadczeniem doszła do wniosku, że sporym wyzwaniem jest unikanie rutyny: – Przeprowa-
dziłam paręset wywiadów, zadałam tysiące pytań, więc wymyślanie nowych zagadnień bywa 
kłopotliwe. Chcę zaskakiwać siebie, widzów i rozmówców, a niestety czasami łapię się na powta-
rzaniu kwestii, o które już kiedyś kogoś pytałam. Można pomyśleć, że problemem są też samot-
ne podróże, ale ja się do nich przyzwyczaiłam i mam świetnie opracowane szlaki na lotniskach. 
Jak lecę z kimś, to wręcz przeszkadza mi wolny chód i brak orientacji współpasażerów (śmiech). 
– Choć część ekipy programu uwielbia zmienność i nieprzewidywalność, znajdą się i tacy, dla 
których brak stałego grafiku to ogromne wyzwanie. Ula Chincz, z natury ranny ptaszek, któremu 
pobudki o świcie nie są straszne, za najtrudniejsze uważa przeorganizowanie życia: – Prowadzę 
dom, mam dziecko, męża, zwierzęta i za wszystko odpowiadam. Dopóki pracowałam w syste-
mie grafikowym, było mi o wiele łatwiej, bo mogłam zaplanować każdy szczegół. Teraz wyjazd 
może pojawić się właściwie w każdej chwili, więc muszę być ciągle w gotowości. Myślę, że się  
w tym odnajdę, muszę tylko okrzepnąć w nowej sytuacji. Również Kinga Burzyńska jako żona  

DZIENNIKARKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Anna Wendzikowska

Kasia Olubińska
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i mama miewała podobne trudności. Dziś za bardzo ważne zadanie w swojej pracy uważa stwo-
rzenie takiej atmosfery i dobrego wrażenia, by ktoś, kto z nią rozmawia, chciał spotkać się przed 
kamerą kolejny raz. Na szczęście zazwyczaj to się udaje.

„Dzień dobry TVN” gości na antenie codziennie, co oznacza, że jego przygotowanie zajmuje 
wiele godzin i wymaga nieustannego zaangażowania. W czasie intensywnej i długoletniej pracy 
od czasu do czasu reporterki mają do czynienia z niespodziewanymi zachowaniami rozmów-
ców, pamiętnymi spotkaniami, zabawnymi zdarzeniami i ekstremalnymi sytuacjami. Burzyńska 
wspomina m.in., jak Grażyna Szapołowska w pewnym momencie postanowiła wyjść z kadru:  
– Ponieważ w oczy świeciło jej słońce, w czasie programu po prostu pobiegła przez Rynek  
w Krakowie. Przytacza też zabawną historię o zaproszeniu chłopaków z Audiofeels do spa:  
– Podczas wejścia na żywo miałam sześciu rozebranych facetów siedzących w wannie i w pew-
nym momencie zostałam do niej wciągnięta. Sam dyrektor Miszczak zadzwonił wtedy do pro-
ducentki, kazał mnie zdjąć z anteny i zabrać od tych półnagich mężczyzn. Zapłaciłam frycowe, 
ale na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. Wendzikowskiej pamiętna wpadka przydarzyła 
się na samym początku pracy w TVN: – Bardzo dokładnie układałam sobie wtedy zagadnienia, 
tłumaczyłam na angielski, zastanawiałam się, jak połączyć różne kwestie. Chciałam porozma-
wiać z Thandie Newton, ciemnoskórą aktorką, o tym, czy czarne charaktery rzeczywiście gra się 
ciekawiej niż bohaterów pozytywnych. Zadałam to pytanie, a ona zamarła. Starała się obrócić 
sytuację w żart, ale atmosfera zrobiła się dziwna. Bardzo długo zastanawiałam się, dlaczego tak 
zareagowała. Okazało się, że błędnie zrobiłam bezpośrednią kalkę z języka polskiego i zamiast 
o „villain” zapytałam o „black character”, czyli o granie czarnoskórej postaci… Podróżującej po 
świecie dziennikarce zdarza się też, że po drodze ginie bagaż: – Szczególnie pamiętam jeden 
przypadek, kiedy leciałam na wywiad z Meryl Streep i Tommym Lee Jonesem. Dotarłam na miej-
sce bez walizki, w szortach, tenisówkach i białej koszulce prosto z podróży. Po drodze na roz-
mowy wpadłam szybko do sklepu i wybrałam jakąś ładniejszą bluzkę na zmianę, bo uznałam, 
że i tak w wywiadzie widać mnie tylko od pasa w górę. Nie pomyślałam tylko, że kiedy wejdę do 
pokoju, gdzie będą czekać uznani aktorzy, których bardzo podziwiam, mogę się trochę źle czuć 
w tych spodenkach. Natychmiast im się wytłumaczyłam. Telewizję śniadaniową charakteryzu-
je ogromna różnorodność poruszanych tematów. Oprócz rozrywki i show biznesu porusza się 
w niej także poważne kwestie. Spotkania, podczas których ludzie powierzają reporterom swo-
je przemyślenia i prawdy o ważnych momentach w ich życiu, najbardziej zapadają w pamięci 
Kasi Olubińskiej: – Często jesteśmy na różnych planach, spędzamy tam sympatyczne chwile, ale 
bywa tak, że ktoś opowiada o otarciu się o śmierć. Uszanowanie tego, że ktoś mówi o rzeczach 
bardzo dla niego intymnych, a jednocześnie chęć podania tego widzom w formie mieszczą-
cej się w formule programu rozrywkowego to nie lada sztuka. Ja jestem trochę niedzisiejsza  
i staram się w moich rozmowach dotykać tematów etycznie trudnych i kontrowersyjnych. Ula 
Chincz do tej pory najmilej wspomina moment, kiedy czekała na pierwsze wejście na antenę:  
– W słuchawce usłyszałam, co mówi się w studiu. Bartek Węglarczyk i Kinga Rusin bardzo ciepło 
mnie powitali i to było supermiłe! Mam wrażenie, że zostałam dobrze przyjęta przez ekipę, co 
cieszy tym bardziej, że to energetyczna redakcja otwarta na nowe pomysły i wyzwania.

Ulubiony poranny magazyn Polaków nie mógłby istnieć bez gorących tematów, pełnych pa-
sji gości i pouczających rozmów. Jego twórcy są zawsze głodni wiedzy i gotowi, by zaangażować 
się w różne, czasem wręcz szalone pomysły. Jakie życzenia związane z pracą chciałyby zreali-
zować nasze reporterki? Czy uda im się to w nowym roku? Ula Chincz najbardziej na świecie 
pragnie zrobić wywiad z Michaelem Buble: – Jestem jego ogromną fanką i bardzo chciałabym 
go spotkać osobiście. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to dane. Kinga Burzyńska również ma 
jedno prawdziwe marzenie: – Cudownie byłoby przeprowadzić wspólną rozmowę z aktorami 
Rowanem Atkinsonem i Hugh Grantem oraz Richardem Curtisem, twórcą m.in. „Notting Hill” 
oraz innych filmów, które kocham i które widziałam wiele razy. Panowie od lat bardzo się przy-
jaźnią, lecz niestety Atkinson nie udziela wywiadów, więc obawiam się, że ten wywiad na za-
wsze pozostanie w sferze marzeń. Ania Wendzikowska chętnie porozmawiałaby m.in. z aktorami  
Ryanem Gosslingiem i Edwardem Nortonem. W ub. roku, ku jej radości, po raz pierwszy rozma-
wiała także z Hugh Grantem, więc miała okazję spełnić część marzenia Kingi. Odważne ambicje 
ma też Kasia Olubińska: – Czasami mam wrażenie, że byłam już u wszystkich gwiazd (śmiech), 
choć pewnie się mylę. Przypominam sobie jednak tydzień spędzony w Watykanie, w czasie kie-
dy przed kanonizacją Jana Pawła II rozmawialiśmy o przygotowaniach do tego dnia. Nie byłam 
do końca zadowolona z materiału, jaki udało nam się wówczas nagrać, więc powiem śmiało: 
czekam na zaproszenie od samego papieża! Wendzikowska przyznaje, że stale poszerza swoją 
listę marzeń do spełnienia: – Musimy mieć wielkie plany, inaczej nie mogłybyśmy pracować.  
Ile z tych życzeń uda się zrealizować w 2015 roku? Efekty pracy dziennikarek zobaczą Państwo 
w ITVN!
NA PROGRAM „DZIEŃ DOBRY TVN” ZAPRASZAMY  
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU O GODZ. 8.00 (CET – BERLIN, 
PARYŻ) ORAZ W WEEKENDY O GODZ. 8.30 (CET – BERLIN, PARYŻ) 
NA ANTENĘ ITVN.

Rozmawiała Iga Kamińska (ITVN)

Kinga Burzyńska

Urszula Chincz_

 FOTO TVN Cezary Piwowarski



16     www.poloniaberlin.de

 Katarzyna Góreczna

Wymarzone prawo jazdy
Kiedy w kalendarzu było już blisko do moich osiemnastych urodzin, po-

biegłam w te pędy zapisać się na kurs prawa jazdy. Chodziłam na niego  
z wielką ochotą. Najpierw nie mogłam doczekać się jazdy z instruktorem,  
a potem pozytywnie zdanego egzaminu. Na jazdę „L-ką”najpierw po pla-
cu, później po mieście trzeba było zasłużyć sobie wielogodzinną odsiadką 
na wykładach z teorii. Wlokło się to niesamowicie. Mając naście lat, kogo 
zainteresuje wykład z „pierwszej pomocy” czy eksploatacji pojazdu. Mało 
mnie wtedy obchodziło, gdzie znajduje się wskaźnik do mierzenia ilości 
oleju. Siadałam na ostatnią ławkę, jak najdalej od wykładowcy i malo-
wałam paznokcie na ulubiony kolor. Moja koleżanka Jolka mocno sku-
piona wszystko notowała pilnie! Ja wiedziałam, że testy trzeba wykuć na 
pamięć, a na jeździe liczyło się bardziej szczęście niż umiejętności. Jazdy 
z instruktorem odbywałam na „maluszku”. Wspominam je bardzo miło. 
Wydaje mi się, że nie miałam z tym większych trudności. Wjazd do garażu 
wytrenowałam należycie, a po mieście krążąc tyle godzin też zapamięta-
łam co, gdzie i jak. Egzamin zdawałam w małym miasteczku, więc jazdę 
po dwóch ulicach opanowałam bezbłędnie. Kiedy przyszedł dzień długo 
wyczekiwanego egzaminu, nawet mi „brewka” nie drgnęła. Testy napisa-
łam bezbłędnie (wykute na blachę przez kilka wieczorów!), a jazda poszła 
mi perfekcyjnie.  Moja koleżanka Jolka, niestety, nie zdała!

„Maluszek” z nauki jazdy sprawił się bardzo dobrze. Pamiętam, że miał 
urwaną „wajchę” od przełączania kierunków i nasz instruktor zwracał 
uwagę, żebyśmy delikatnie ją przełączali. Do dzisiaj (choć kierowcą jestem 
ponad dwadzieścia lat!) włączam kierunkowskaz przytrzymując przełącz-
nik dużo niżej niż pozostali kierujący. Tak mi zostało! Po zdanym egzami-
nie prędko pobiegłam po wymarzony dokument. Dlaczego tak mi zależało 
na czasie? Miałam w perspektywie jazdę „maluszkiem” moich dziadków, 
którzy wybierali się na dłuższy czas za granicę. Nie mogłam się docze-
kać, tym bardziej że kluczyki i dokumenty miałam w kieszeni. Po wizycie  
w urzędzie, gdzie trzeba było złożyć kilka podpisów, odebrałam moje wy-
marzone prawo jazdy. Czułam się taka szczęśliwa i dumna. W podskokach 
pobiegłam do garażu dziadków. W torebce miałam przygotowany zestaw 
kaset magnetofonowych, nagrywanych i przegrywanych po piętnaście 
razy. Przypominam wszystkim młodym, że kiedyś muzyka (fajna muzyka!) 
nie leciała w radiu. Trzeba było być posiadaczem odpowiedniego odtwa-
rzacza i kaset. Warunkiem jazdy były: gaz do dechy, otwarte okna i bardzo 
głośno włączona muzyka. Przypominam wszystkim, że auto w garażu to 
był Fiat 126p, okna otwierały się na korbkę , a magnetofon posiadał dwa 
„charczące” głośniki umocowane na półce z tyłu. Ale to wszystko nie było 
wtedy ważne.

Do dzisiaj pamiętam przechodzące dreszcze, kiedy otwierałam ga-
raż. Wsiadłam do „fiacika”, poprawiłam w lusterku włosy, odkręciłam 
okna, maksymalnie podgłośniłam radyjko i nic do szczęścia już mi nie 
było potrzebne. Moja radość nie trwała długo. Wrzuciłam „wsteczny” i 
do dzisiaj nie wiem, z jakiego powodu z całej siły walnęłam tyłem sa-
mochodu w ścianę budynku będącego w sąsiedztwie garażu. „Fiacik” 
wylądował na warsztacie, a ja w domu z „karą” w swoim pokoju i ode-
branym kieszonkowym na kilka miesięcy. Musiał ktoś zapłacić za moją 
przejażdżkę.

Kołobrzeg, do sprzedania ume-
blowane mieszkanie własnościowe 100 
m do plaży. Salon z urządzonym aneksem 
kuchennym, sypialnia z wbudowaną szafą, 
łazienka z wanną i prysznicem, balkon, ga-
raż, 4. piętro bez windy. Cena 390 000 zł do 
negocjacji. 

Info/zdjecia: krystynak@gmx.de 
Tel: 06202 29982 lub 0048 91 4225523

Szukam pracy pomoc starszej oso-
bie lub dzieciom jestem Alterpflega na 
emeryturze od stycznia. Tel. 030 412 29 63 
chetnie Reinikendorf, Weding, Tegel.

Zaopiekuje się twoim dzieckiem, 
rodzicem, poprowadzę dom, posprzątam 
mieszkanie, biuro. Tylko mi zaufaj. Tel. 0151 
457 701 44

Mieszkający w Berlinie, Monter 
konstrukcji stalowych z UPRAWNIENIAMI 
na sprzęt spawalniczy i palnik acetyleno-
wo-tlenowy z dużym doświadczeniem i 
praktyką oraz znajomością rysunku tech-
nicznego szuka pracy na terenie Berlina. 
Dodatkowo posiadam znajomość obsługi 
komputera oraz niektórych programów 
biurowych. Prawo jazdy kat. B + auto. Bez 
znajomości niemieckiego.

Tel.17679592649

Szukam zleceń na busa 1,5 tony 
np. transport mebli, przeprowadzki, itp.  
Tel. 15213415606

Szukam pracy jako pokojówka w 
hotelu z zamieszkaniem. Nie mieszkam na 
terenie Niemiec, znajomość języka mniej 
niż komunikatywna, ale z dyplomem ukoń-
czenia pracy w hotelach, mam referencje  

i staż. Mój kontakt e-mail: Monq34@gmail.
com

Wynajmę umeblowaną kawalerkę 
pracującej osobie. Reinickendorf – blisko 
U-Bahnhof Franz-Neumann-Platz. Koszt: 
430 Euro + media; przy wprowadzce obo-
wiązuje kaucja. Tel. 0176/45034654

Wynajmę umeblowany pokój w 
domku jednorodzinnym w dzielnicy Span-
dau (mieszkanie dwupokojowe), spokojnej 
pani bez nałogów, ceniącej i utrzymującej 
czystość. Pokój jest duży i jasny. Dostęp do 
łazienki z pralką, kuchnia z pełnym wyposa-
żeniem, internetu, tv sat. Tel: 01639204133

Wraz z mężem szukamy pokoju 
bądź kawalerki do wynajęcia. Bardzo proszę 
o kontakt telefoniczny 015213244564

Szukam umeblowanego miesz-
kania do wynajęcia na obrzeżach Berlina 
na minimum rok z meldunkiem. Kontakt: 
apc7@wp.pl

Wynajmę od zaraz albo od 1 stycz-
nia umeblowany pokój dla kobiety w 2-po-
kojowym mieszkaniu w dzielnicy Rainicken-
dorf. Dostęp do kuchni, łazienki, internetu. 
Czynsz 225 euro. Wszystkich zainteresowa-
nych proszę o kontakt +4915213418648

Wykonuje fotografie okolicznościo-
we, koncerty, uroczystości. Tel. 030 / 625 
8479 e-mail: stefan.dy@gmx.de 

Dla niezmotoryzowanych: wyjazdy 
busem do Słubic na zakupy, dwa razy w 
tygodniu z kilkugodzinnym pobytem. Tel. 
0163 668 7208
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Rozwiązania prosimy przesyłać pod adres: PoloniaBerlin, Barfusstraße 11, 13349 Berlin, z dopi-
skiem: „Krzyżówka”. Za prawidłowe rozwiązania czekają na Państwa atrakcyjne nagrody.  
Za rozwiązanie krzyżówki z nr. 45 nagrody otrzymują: Bogumił Wycisło i Bernadeta Kowolik.

SUDOKU

KRZYŻÓWKA

UŚMIECHNIJ SIĘ

Facet do blondynki czule:
- Koteczku, pieseczku, żabciu, małpeczko!
Blondynka na to: - Zoo dwie ulice dalej.

Ojciec szóstki dzieci wygrał zabawkę w loterii. 
Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzy-
mać prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy nie 
pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe?
Sześć głosików odpowiedziało jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę

Po sprawdzeniu pracy domowej w szkole podstawowej...
- Ani jedno działanie na dodawanie nie jest wykonane pra-
widłowo!!!
- Ale to nie ja odrabiałem lekcje, to mój tata!!!
- A kim on jest???
- Kelnerem...

- Kelner, co macie do jedzenia?
- Polecam pieczeń huzarską!
- Nie jestem żaden huzar, żebym jadł pieczeń huzarską!  
Co jest jeszcze?
- Pieczeń baranią!
- Świetnie, poproszę!

Przychodzi facet do lekarza twierdząc, że jest ogólnie w złej 
kondycji fizycznej. Doktor poddał go całej serii badań, po 
czym mówi:
- Wie pan co? W tej chwili nie mogę dokładnie stwierdzić, co 
panu dolega, ale myślę, że to wszystko przez alkohol.
- A jest tu jakiś trzeźwy lekarz? - zapytał z ciekawości facet.

U dentysty.
- Co by mi pan radził zrobić przy moich żółtych zębach?
- Najlepiej założyć brązowy krawat !

Z drzwi gabinetu lekarskiego wypada facet kopnięty przez 
zdenerwowanego lekarza.
- Następny proszę!
- Pan doktor chyba dziś nie w humorze. Może przyjdę jutro...
- Och, nie! Po prostu tamten facet, którego od dziesięciu lat 
leczę na żółtaczkę dopiero dziś powiedział, że jest Chińczy-
kiem.

W domu dzwoni telefon, żona podchodzi odebrać, a mąż 
woła z drugiego pokoju:
- Jeśli to do mnie, powiedz że mnie nie ma.
Żona odbiera i mówi:
- Niestety, mąż jest w domu - i odkłada słuchawkę.
- Przecież prosiłem cię, żebyś powiedziała, że mnie nie ma!
- Ale to był telefon do mnie, a nie do ciebie...

U lekarza.
- Jak się objawiają pańskie zaniki pamięci?
- Notorycznie zapominam, że mam żonę...

Wiecie, jaka jest różnica między rosyjskim optymistą, pesy-
mistą i realistą?
- Optymista uczy się angielskiego.
- Pesymista chińskiego,
- Realista siedzi w domu i czyści kałasznikowa.

Naczelnik więzienia wypytuje strażników:
- Jak to możliwe, że więzień z celi 113 uciekł?
- Miał klucze od swojej celi, panie naczelniku.
- Skąd miał? Ukradł któremuś z was?
- Nie, uczciwie wygrał w karty!
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Marek Jastrząb

Wieczór autorski
Pozwólcie moi mili, że kolejne sprawozdanie z tragedii zacznę od słów niecenzuralnych. 

Ale też pozwólcie, że wypowiem je po cichu. Zrezygnuję z głośnego przeklinania, bo jako człek 
ze wszech miar taktowny i w zasadzie obryty w dobrym wychowaniu, potrafię zamknąć dziób 
we właściwym momencie.

Po niniejszym wyjaśnieniu przystępuję do właściwej relacji. Otóż ponieważ dostałem 
propozycję odbycia wieczoru autorskiego w mieście Londyn, opanowało mnie dawno nie 
doświadczane wzruszenie. W telefonicznej rozmowie poinformowano mnie, że tego a tego 
dnia zorganizowano na moją cześć imprezę pod tym tytułem i wszyscy moi fani będą się czuć 
zaszczyceni, zachwyceni, ucieszeni etc. mogąc mnie gościć u siebie.

Zdarzyło mi się to pierwszy raz w życiu: chciano mnie widzieć i słuchać nie byle gdzie, tyl-
ko ZA GRANICĄ, w środku rozrywkowego ZAGŁĘBIA! Natomiast w rodzimym kraju, gdzie biło 
mi literackie serce, dla którego byłem gotów na wszelkie poświęcenia, nikt nie doceniał moich 
wysiłków, przeciwnie, gdy tylko cokolwiek napisałem, zaraz pojawiała się horda fałszywych 
apologetów i dawaj mi wykazywać, żem kiep, grafoman, pomyłka, sztuczna konstrukcja!

Poniżano mnie, obrażano, sekowano gdzie się da, nie zrażałem się tym jednak i nadal 
robiłem swoje, a jak wyrzucano mnie oknem, to właziłem przez komin. I tak sobie istniałem, 
znany i nieznany jednocześnie.

Zrażony kursującymi o mnie famami, założyłem bloga i wklepywałem mu w bebech różne 
quodlibety, a dla uniknięcia wrednych komentarzy, wyłączyłem je. To mi dawało swobodę w 
nieskrępowanym wyrażaniu myśli, daleko idący komfort pisania bez ograniczeń i polodow-
cowych norm.

Aż nastał czas, kiedy wchodziło mi na teksty dosyć sporo wizytatorów i po liczniku zorien-
towałem się, że mnie masowo czytają. Zachęcony niespodziewanym uznaniem postanowi-
łem zebrać je w jakąś nieabsurdalną całość i tak zgromadzone przesłałem do wydawnictwa 
chlubiącego się poważną renomą. W liście do wzmiankowanej oficyny poprosiłem o ocenę 
mojego produktu, ale choć z pokorą debiutanta czekałem ładnych parę miesięcy, żaden kutas 
nie odpowiedział. Dopiero gdy zacząłem korespondować z angielskimi polonusami, zaczął się 

ruch w interesie, poczęto moje teksty publikować, a to po emigracyjnych gazetkach, a to po 
forach polecano, promowano, dopieszczano mnie komplementami.

I z tych właśnie powodów, kiedy zadzwonili do mnie stamtąd, mile cmoknięty w ego po-
wiedziałem, że owszem, pojadę, wygłoszę i uświetnię. Wszak kultura, to moja żywioła i nic, 
co jej dotyczy, bynajmniej mi nie zwisa, dodałem dla podkreślenia, żem luzak i na bon motach 
się znam.

Tu zwierzę się (w histerycznym zaufaniu), że ostatnimi czasy bywam nieprzyzwoicie rzad-
ko poza domem i trzeba mnie końmi z niego wyciągać; nawykłem do wygody i nic na to nie 
poradzę. No ale sytuacja wyjątkowa, więc nie ma to tamto: czego nie robi się dla idei!

Toteż ubrawszy się w najnowszej generacji tużurek, natarłem włosy maselnicą i wziąw-
szy pod pachę kilka egzemplarzy swojej książki, poczłapałem na lotnisko przeznaczone do 
ekonomicznego transportu zgredów. Z okropnym furkotem nadłamanych skrzydeł, nieomal z 
prędkością zgaszonego światła pomknąłem do biletowych kas i zakupiwszy go wsiadłem do 
podniebnej bryczki, czyli do luku bagażowego i jako wypełniacz kufra pewnego dzianego biz-
nesmena dojechałem do Londynu. A tam to już droga prosta jak w pysk strzelił; zgodnie z pro-
cedurą wsiadłem na kark barczystego taksówkarza i kazałem się zanieść pod wskazany adres.

W trakcie kolebania się na jego grzbiecie latały mi po głowie różne złote myśli, cytaty i 
zgrabne aforyzmy, własne i cudze, którymi postanowiłem uraczyć entuzjastów mojej twór-
czości na gorące przywitanie.

Jużem się widział, jak po jednej z moich wypowiedzi zrywa się burza oklasków, a ja stoję 
pośród aplauzów, wiwatów i nawoływań o bis, jak nieznany, a zaskakująco liczny tłum moich 
wielbicieli wyciąga ręce po moje książki i koneserzy sztuki proszą mnie o autograf, a po chwi-
li, gdy emocje opadną, jak dyskutujemy, wymieniamy się poglądami, szczerymi analizami, 
syntetyzujemy, dywagujemy i atmosfera robi się swojska, bo nagle zrozumieliśmy, że łączy 
nas jakaś metafizyka, magia, konsensus lub symbioza dusz… Lecz wszystkie te moje antycy-
pacje urwały się nagle i przeistoczyły w prozaiczny sen wariata, bo gdy nareszcie dotarłem na 
miejsce i uprzejmy taksówkarz postawił mnie na ziemi, nikt nie przywitał mnie z otwartymi 
ramiony. Chleba i soli też nie dostrzegłem, a po sali, w której miałem zabłysnąć, hulała cisza i 
ze wszystkich jej kątów ziało nieopisaną pustką.
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