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Wesołego królika, 
co po stole bryka, 
spokoju świętego 

i czasu wolnego, 
życia zabawnego 

w jaja bogatego 
i w ogóle 

wszystkiego, kurczę,
najlepszego!
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Zapraszamy na kolejny sezon najpopu-
larniejszego show o projektowaniu mody 
– „Project Runway”. Anja Rubik i tym razem 
poprowadzi uczestników przez trudną, usła-
ną krawieckimi wyzwaniami drogę, aby tylko 
najlepszym otworzyć drzwi do wielkiej karie-
ry. Do grona jurorów dołączy znany fotograf 
Marcin Tyszka. Zmiany w jury zapowiadają 
dalsze transformacje w programie… Jakie? 
Przekonają się Państwo, oglądając nowe od-
cinki „Project Runway” w każdą środę o godz. 
21.35 (CET – Berlin, Paryż) w ITVN!

Czternastu najlepszych aspirujących i am-
bitnych projektantów z całej Polski stanie do 
walki o zwycięstwo. Każdy z nich będzie mu-
siał wykazać się talentem, determinacją, kre-
atywnością i mocnym charakterem. Najważ-
niejsze jednak będą umiejętności krawieckie, 
które uczestnicy powinni mieć opanowane 
do perfekcji. Jurorzy nie zaakceptują fusze-
rek, więc walka o ich aprobatę będzie zacięta. 

Inspiracją dla zawodników mogą być projek-
tanci z pierwszej edycji show, którzy już dziś 
mogą poszczycić się autorskimi kolekcjami, 
własnymi pokazami mody, butikami, sklepami 
online, publikacjami w modowych tytułach, a 
także współpracą z największymi gwiazdami 
w Polsce. „Project Runway” to przepustka do 
sławy i świata mody, ale też sprawdzian umie-
jętności.

Joanna Przetakiewicz, Marcin Tyszka i pro-
wadząca Anja Rubik przy współpracy z gość-
mi specjalnymi będą nagradzać najlepszych 
i eliminować projektantów, którzy wykonali 
najmniej efektowne kreacje. Nad przygotowa-
niami do każdego z pokazów będzie czuwał 
mentor – Tomasz Ossoliński. To on zapewni 
uczestnikom wsparcie, udzieli fachowych rad 
i jako pierwszy oceni ich pracę. Projektantów 
będą również dopingować  – piękne i charak-
terne modelki, między innymi znane z „Top 
Model”: Zuza Kołodziejczyk, Marta Sędzicka 

oraz Michalina Strąbel. To od nich w dużej 
mierze będzie zależeć, jak na wybiegu zosta-
nie zaprezentowana kreacja projektanta. Czy 
dziewczyny będą nastawione na współpracę, 
czy autopromocję? Jedno jest pewne: każdy 
odcinek show przyniesie niestandardowe 
zadania, wyzwania, nietuzinkowych gości i 
emocje.

W pierwszej odsłonie tej edycji projektanci 
będą musieli zdobyć materiały na swój popi-
sowy strój w restauracji. Jak zainspirują ich 
zasłony, obrusy, serwetki, obicia, klosze lamp, 
ziarna kawy, słomki i inne przedmioty niema-
jące zbyt wiele wspólnego z modą? Gościem 
specjalnym będzie zwycięzca pierwszej edycji 
programu Kuba „Jacob” Bartnik. Zapraszamy 
do ITVN!

TEKST NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW TVN

FOTO TVN Grzegorz Press

PROJECT RUNWAY – NOWA EDYCJA

MĄŻ CZY  
NIE MĄŻ

Nic dwa razy się nie zdarza. Z wyjątkiem miłości! Nowy 
komediowy serial „Mąż czy nie mąż” to przewrotna histo-
ria miłosna o parze do poprawki, na którą zapraszamy  
w każdą niedzielę o godzinie 22.05 (CET – Berlin, Paryż) do 
ITVN. W rolach głównych występują Magdalena Schejbal  
i Marcin Perchuć. 

Marta i Michał przez lata byli szczęśliwą, kochającą się 
parą. Ona - „dziewczyna z ikrą”, wrażliwa i inteligentna. On 
– uroczy typ wiecznego chłopca, życiowy optymista. Ra-
zem stworzyli rodzinę, mieszkali, pracowali i wychowywa-
li córkę – Zuzię. Nigdy nie podjęli decyzji o małżeństwie, 
bo formalności miały dla nich znaczenie drugorzędne. Jed-
nym słowem – byli parą na medal. Do czasu, aż pewnego 
dnia Michał zdecydował się jednak odejść do innej kobiety. 
Ale... nie na długo.

„Mąż czy nie mąż” to pełen ciepłego humoru obraz 
pary, która usiłuje odbudować swoje uczucia po zdradzie 
i rozstaniu. Historię tych dwojga poznamy w momencie, 
kiedy potulny i pełen wyrzutów sumienia mężczyzna za 
wszelką cenę próbuje odzyskać kobietę, którą naprawdę 
kocha. Marta otwiera przed Michałem drzwi, ale nie serce. 
On jednak nie zamierza się poddać i gotów jest walczyć  
o rodzinę za wszelką cenę. Mimo przepaści, która ich dzie-
li, oboje zgadzają się co do jednej sprawy: najważniejsze 
jest szczęście ich córki, Zuzi. Dla niej będą w stanie wypra-
cować kompromis i nadać swojej relacji nową formę. Mar-
ta godzi się, aby były partner wprowadził się na piętro ich 
wspólnego domu.  

Jak wiele prawdy jest w zasadzie, że nie wchodzi się 
dwa razy do tej samej rzeki? „Mąż czy nie mąż” to serial, 
który w sposób lekki, ale prawdziwy opowiada o uczu-
ciach. To spojrzenie na odwieczny i uniwersalny problem 
– czy para może odbudować swoje uczucie, gdy jeden  
z partnerów okazuje się niewierny. A także historia nasto-
latki, której bardzo zależy, aby rodzice do siebie wrócili. 

Scenariusze „Mąż czy nie mąż” powstały w oparciu 
o kanadyjski serial „Un sur 2”. Reżyserem produkcji jest 

Paweł Maślona, autorem zdjęć Cezary Stolecki, a w obsa-
dzie pojawią miedzy innymi: Magdalena Żak, Krzysztof 
Stelmaszyk, Magdalena Boczarska, Mirosław Kotowicz, 
Monika Pikuła, Ewa Telega.

MATERIAŁY TVN

FOTO TVN
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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
Jarosław 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
Elżbieta-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 
Waßmannsdorfer Chaussee 1 12355 Berlin Telefon: 030/6631075
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
Emilia Witwer-van de Loo
Prenzlauer Allee 90, 10409 Berlin Tel. 030/4193504160

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 Berlinie 21 marca  
wraz z wiosną przywitały 
nas zespół Kasa Chorych 
oraz Pierogarnia Session 
Band.  
Dziękujemy za 
super koncert, na 
który przybyło wielu 
miłośników rockowo-
bluesowej muzyki. 
Serdeczne podziękowania 
dla zespołów oraz 
sponsorów. Był to kolejny 
udany koncert Shake 
Hands. Organizowana 
impreza wypadła 
pozytywnie zarówno od 
strony organizacyjnej, 
jak i pibliczności. Fanów 
zapraszamy na nasze 
kolejne przedsięwzięcia. 
Pozdrawiamy  
- Polonia Berlin.
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Konkurs „Literacki Debiut Roku” IV edycja
Ruszyła IV edycja konkursu „Literacki Debiut Roku” organizowanego przez Wydawnictwo Novae Res pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego. Konkurs został  zainicjowany, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym 
najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana drukiem. Konkurs składa się z czterech etapów: naboru tekstów, ich oceny przez Komisję Opiniującą, oceny przez 
Kapitułę oraz wyłonienia laureatów i wręczenie nagród.

– „Literacki Debiut Roku” jest inicjatywą, dzięki której odnajdujemy i promujemy utalentowanych rodzimych debiutantów, których twórczość ma za zadanie odświeżyć polski rynek 
literacki – mówi Wojciech Gustowski, redaktor naczelny Wydawnictwa Novae Res.

– Za nami 2 gale wręczenia nagród, a tradycją już stało się, że fragmenty zwycięskiego utworu w trakcie uroczystości czyta znany aktor. W poprzednich dwóch edycjach byli to Szymon 
Sędrowski oraz Katarzyna Figura – dodaje Krzysztof Szymański, sekretarz kapituły.

Zgłoszenia do „Literackiego Debiutu Roku” dokonuje autor powieści lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając do dnia 15 kwietnia 2015 roku jej wersję elektroniczną 
(zapisaną w  formacie .doc lub .rtf na płycie CD lub DVD) na adres: Wydawnictwo Novae Res, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem: „Literacki Debiut Roku”.  Na płycie CD/
DVD oprócz utworu należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, a do zgłoszenia dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (szczegóły w regulaminie dostępnym na 
oficjalnej stronie konkursu www.literackidebiutroku.pl

Partnerami konkursu są: Gdynia Literacka, Matras Księgarnie, International Paper, Gazeta.pl Magazyn Charaktery, Magazyn Literacki Książki oraz Radio Zet Chilli. 
Patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marek Jastrząb

Parę dni wcześniej miałem nieprzyjemność oglądać po-
dobne sceny z Australii, z Danii także, w Niemczech również 
i gdzie się człek nie obrócił, wszędy czyhały na niego kon-
frontacje, debaty pełne sprzeciwów i głosów oburzenia. Tym 
razem powodem było to, że chłopcy z satyrycznego piśmideł-
ka (odpowiednika polskiego NIE) zabawiali się w ordynarne 
prowokacje: notoryczne publikowanie rysunków celowo ob-
rażających uczucia religijne. 

Rzecz dotyczyła nie tylko karykatur Mahometa. Szyder-
stwa z wizerunków Jahwe, papieży i ortodoksyjnych rabinów 
były oznakami ich nieociosanego taktu; jątrzenie, zaognianie 
i bez tego wybuchowych uwarunkowań, doprowadzanie do 
niekontrolowanej sytuacji, w której coraz śmielej zaczyna się 
mówić o cywilizacyjnej wojnie, to ewidentny brak odpowie-
dzialności.

Wianuszek dostojnych historyków utworzył magiczny 
krąg wyjaśniaczy przyczyn zaistniałych okoliczności, a zaczął 
od genezy obecnego stanu rzeczy. Jedna z gadających głów 
zwróciła uwagę na zjawisko społecznego odwetu. Że niby 
jesteśmy świadkami dziejowej sprawiedliwości pod wezwa-
niem: gwałt niech się gwałtem odciska  i OKO ZA OKO, plus 
ZĄB ZA ZĄB, gdyż tak jak my wyrzynaliśmy heretyków, oni 
odpłacają nam tym samym. I rzucił przykładem:

Było sobie panisko w arabskim zawoju. Żyło pod berłem 
lokalnego kacyka i od pokoleń uprawiało poletko swojej nie-
doli. Aż któregoś pięknego dnia z odległego kraju podlazł  mu 
pod szałas metalowy rycerz o ksywie Obywatel Kolo i stwier-
dził, że jest z niego tępy turban: nic nie umie, niczego nie wie, 
a nade wszystko nie zna się na religii. Posiada mendel żon, 
dwa wielbłądy i wypsiałą kozę do erotycznych posług. Kie-
reszuje swoimi babami ile wlezie, patrzy, jak gną się przed 
nim w strachliwych pokłonach. Upodobał sobie kucnąć na  

modlitewnym dywaniku i udawać wierzącego, więc trzeba 
go nawrócić, dopostępowić, wyedukować na nowoczesne 
kopyto. Czas, by zrobić mu porządek w przekonaniach, bo są 
paskudne i wynaturzone.

Nie trzeba długo medytować, by dojść do wniosku, że 
Obywatel Kolo nazywał się Chrześcijanin, a przyniosło go ra-
zem z pozostałymi uczestnikami europejskich krucjat.

I zaczęło się: nastąpiły mordy popędzane rzeziami; do 
wyboru, do koloru.

A teraz mamy do czynienia z rewizytą.
Na co od studyjnego stolika zerwał się inny jegomość. 

Krzyknął, że odwet nie jest usprawiedliwieniem, a zbrodnia 
to zbrodnia i kropka. I że nie jest to wojna cywilizacyjna i kul-
turowa konfrontacja, tylko walka zamożnych z ubogimi.  W 
iście rejtanowskiej pozie krzyczał: co jeszcze musi się wyda-
rzyć, byśmy zrozumieli swój błąd, byśmy przestali traktować 
ludzi, których gościmy, jak pogardzaną biedotę, jak drugą lub 
trzecią kategorię obywateli. Kiedy wreszcie dotrze do nas ta 
światła myśl, że stawianie ekonomicznych zapór, powiększa-
nie społecznych dysproporcji pomiędzy emigrantami a rdzen-
ną ludnością nie sprzyja integracyjnym tendencjom? Nie 
ułatwia asymilacji? Dokąd przybywających do naszego kraju 
spychamy na margines, nie dajemy im korzystać z tych sa-
mych praw, z których my korzystamy, z prawa do wykształce-
nia, do podejmowania pracy, mówienie o terroryzmie będzie 
wciąż aktualne i dalej będziemy narażeni na krwawe ataki!

Po tak druzgocącej oracji towarzystwo rozchrząkało się  
i zamilkło. Dopiero po chwili jeden z dyskutantów odparł: 
Profesor Multi ma rację, ale racja ta jest nie do końca słuszna. 
Daliśmy się nabrać, uśpić, bo choć większość muzułmanów 
szanuje nasze prawa, pracuje i uczy się tolerancji, to co mamy 
zrobić z nygusami, którzy nie chcą korzystać z czegokolwiek 

poza socjalem i mają gdzieś prawa kraju, w którym goszczą? 
Przeciwnie: narzucają swoje, rzekomo koraniczne, zaś kiedy 
nie zgadzamy się na nie, ucinają nam puste łby; edukować, 
dialogować, starać się znaleźć z nimi wspólny język to zajęcie 
dobre dla perswazyjnych onanistów, ludzi, którzy uwielbiają 
ględzić bez sensu.

Całe to zawracanie głowy z asymilacją wnerwia ich do 
tego stopnia, że latają z bombami, maczetami, kałachami 
zabijając innowierców, zwłaszcza tych, co im podpadli, co jak 
dziennikarskie hieny ze szmatławca Charlie Hebdo zamiesz-
czają swoje graficzne arcydzieła nie licząc się z konsekwen-
cjami, a zamieszczają tylko po to, by zwiększyć jego nakład, 
pozować na niewinne ofiary, na niezłomnych bohaterów 
walki o wolność wypowiedzi. Jaka to wolność, jaka wypo-
wiedź? Liberalny żart, parodia, kpina ze zdrowego rozsądku, 
a w rzeczywistości obłuda!

Rozmowy te trwałyby w nieskończoność, gdyby mi żona 
nie wykręciła korków mówiąc, że albo odpoczywam, albo za-
bieram się za wycieranie podłogi, bo z ekranu leją się kaskady 
krokodylich łez i ktoś musi położyć temu kres.

Najwyższa pora coś zrobić, gdyż niebawem okaże się za 
późno: żaba będzie za duża i nie damy rady jej zjeść. Sami 
uczyniliśmy sobie ku ku i że gdyby to ona była u steru, nie 
pozwoliłaby na rozpieprzanie kraju w imię przesadnej po-
prawności politycznej, w imię ugrzecznionego zezwalania na 
wolnoć Tomku w swoim domku.

Toteż jako posłuszny i w zasadzie spolegliwy gość natych-
miast zawarłem znużone oczęta, a zawarłszy je wlazłem pod 
kołderkę i wyobraziłem sobie, że w Licheniu postawiono me-
czet, obok katedry Notre Dame zainstalowano bilbord z na-
pisem Allach jest wielki, na miejscu Czarnego Kamienia wy-
budowano żarłodajnię typu McDonald, zaś do moich drzwi, 
jak nocą kolby łomocą, bo któregoś dnia nie zakręciłem gazu 
i sąsiada, na nieszczęście Araba, zalało.

Na próżno moi współlokatorzy błagali,  
by mi pofolgowano i nie wybijano zębów,  
by zaoszczędzono mi włóczenia przez pół miasta  
w kajdanach i czarnej reklamówce  na gło-
wie; skutego i sparaliżowanego strachem za-
prowadzono pod pręgierz, a urzędujący Kalif 
zdzielił mnie szpicrutą w przerażony pysk,  
po czym ukłonił się zgromadzonym tłumom  
i przemówił: no toście się doigrali!  
Nie mamy wyjścia, musimy was poprzykrawać  
do naszych praw.

I w tym momencie obudziłem się, a grote-
skowy koszmar uleciał via komin. Lecz wyraź-
na wizja czekającego za progiem bandytyzmu 
tkwiła we mnie wciąż i ani ciut nie chciała mnie 
opuścić.

Terroryzm
Chciałem dać Wam nieco wytchnienia od moich tekstów, a i sobie zabezpieczyć kapkę luzu.  

Z tej oto zacnej chęci zanurzyłem się w totalnym nieróbstwie; zamknąłem przegrzany komputer 
i oddając się leserowaniu otworzyłem telewizor.

Akurat nadawano kolejne sprawozdanie z francuskich jatek w Charlie Hebdo, kolej-
ne relacje z ulicznych protestów ludzi oburzonych na fundamentalizm. Wyroili się dy-
żurni znawcy tematu. Fachowcy od problemów Państwa Islamskiego rozwodzili się to-
kując zawzięcie o przyczynach coraz szerzej powstającego ruchu. Politycy od multikulti, 
poważni lub niepoważni spece od udzielania recept i zapobiegania terroryzmowi zapewniali,  
że wiedzą o czym mówią i panują nad sytuacją. Przytaczali informacje o tym, jakie to ogromne 
siły policyjne zostały zaangażowane w pościg za sprawcami tej ohydnej zbrodni. 



      13www.poloniaberlin.de



14     www.poloniaberlin.de

Joanna Maria Czupryna

Jednym z najważniejszych wydarzeń turystycznych w nadchodzącym sezonie w Branden-
burgii jest Krajowa Wystawa Ogrodnicza, czyli BUGA (skrót od BUndesGArtenschau). Była 
ona również dominującym tematem prezentacji w pawilonie brandenburskim na międzyna-
rodowych targach turystycznych ITB w Berlinie. Rozpocznie się ona 18 kwietnia i potrwa do  
11 października. Jest to pierwsza w historii wystawa, która ma miejsce w dwóch landach oraz 
o takim stopniu decentralizacji pokazów, bo odbędą się one aż w pięciu miejscowościach, w 
Brandenburgu nad Hawelą, Premnitz, Rathenow, Amt Rhinow/Stölln po brandenburskiej stro-
nie oraz Havelberg w Saksonii-Anhalt.

W rytmie 
BUGA  
nad  
Hawelą

Brandenburgia po raz trzeci będzie organizatorem wy-
stawy na krajowym poziomie. Dokładnie 20 lat temu odby-
ła się pierwsza brandenburska BUGA w Cottbus, a w 2001 
roku gospodarzem wystawy był Poczdam. Warto dodać,  
że jedyna dotychczas BUGA w Berlinie miała miejsce  
w 1985 roku (w Ogrodach Britz 26 kwietnia 2015 r. zapla-
nowano atrakcyjny program z okazji 30-lecia wystawy) a za 
dwa lata na terenie Ogrodów Świata i Wuhletal odbędzie 
się IGA o międzynarodowej randze.

Pięć miejscowości w regionie Haweli (poza Stölln 
wszystkie położone nad rzeką) zaprezentują się od swojej 
zielonej strony na łącznie 57 hektarach powierzchni. Po 
raz pierwszy w historii za teren wystawowy posłużą też 
dwie kościelne hale (St. Johannis w Brandenburg oraz St. 
Laurentius w Havelberg). W każdej z nich zaplanowano 
16 zmiennych wystaw poświęconych poszczególnym ga-

tunkom kwiatów, m.in. tulipany, fuksje, orchidee, róże 
czy hortensje, ale też i tematyczne jak ikebana, sztuka 
kwietna Korei, bonsai i dożynki. Każda z miejscowości  
z odrębną historią ale regionalnymi powiązaniami zapra-
sza do odkrywania nie tylko ogrodniczych nowości i pomy-
słów ale też i zabytków. Brandenburg i Havelberg z dwoma 
średniowiecznymi katedrami symbolicznie łączą błękitny 
pas dolnej Haweli. Oba biskupstwa założył w 948 roku król 
niemiecki Otton I, ale niedługo potem wybuchło potężne 
słowiańskie powstanie i próby niemieckiego osadnictwa 
na prawym brzegu Łaby trzeba było przełożyć o kolejne 
150 lat. Dopiero w XII wieku ziemie te ostatecznie podbił 
i włączył do Rzeszy Albrecht Niedźwiedź, założyciel Marchii 
Brandenburskiej (1157). W mieście uznanym za kolebkę 
landu wystawy będą w trzech różnych miejscach, m.in. 
na owianym legendami wzgórzu Marienberg, miejscu 

jeszcze słowiańskiego kultu. Dalej w Packhof, na terenie 
dawnej stoczni, na zwiedzających czekają 33 miniogrody 
tematyczne. Ogród i Płomień, Eden, Na Pokładzie, Bran-
denburg Chick to tylko nazwy niektórych z nich. Wreszcie 
wspomniany dawny klasztorny kościół św. Jana, z którego 
po drugiej wojnie światowej pozostały ruiny, został rów-
nież przebudowany na potrzeby wystawy. Premnitz będzie 
szczególnie atrakcyjne dla tych turystów, którzy przypłyną 
do niego łodzią, bowiem przystań jest przy samym terenie 
wystawowym nad brzegiem Haweli. W zdominowanym 
niegdyś przez przemysł miasteczku wszystko krążyć będzie 
wokół energii, tej którą można otrzymać z biomasy oraz 
tej z ziół, owoców i warzyw, które lądują na naszym stole. 
Rathenow to z kolei kolebka niemieckiej optyki (o Rathe-
now był artykuł w numerze 7/2012 Magazynu Polonia). Po-
nownie terenem wystaw stanie się Park Optyczny, założony 
po LAGA (Landegartenschau) w 2006 roku. Przez most po-
nad rzeką Hawelą będzie można przejść do rozległego par-
ku i monumentalnej Wieży Bismarcka na Winnym Wzgórzu. 
Niepozorne Stölln, położone nieco na uboczu głównego 
szlaku BUGA (ale w żadnym razie nie pozostawione z boku) 
to miejscowość, którą znają wszyscy pasjonaci lotnictwa. 
Tutaj, podczas jednej z prób na pobliskich wzgórzach, zgi-
nął „pierwszy lotnik” na świecie, Otto von Lilllenthal (1848-
1896). W obręb wystawy włączone zostało poświęcone mu 
muzeum a także inna ciekawostka - radziecki Ił-62, nazwa-
ny od imienia żony Lillenthala „Lady Agnes”. Zarejestrowa-
ne na filmie lądowanie kapitana Heinz-Dietera Kallbach na 
łące o długości 860 metrów w 1989 roku zostało zapisane 
do księgi rekordów Guinnessa. Samolot wcześniej służył 
w enerdowskich liniach pasażerskich Interflug. Dzisiaj jest 
w nim wyjątkowe muzeum poświęcone historii cywilnego 
lotnictwa. I wreszcie ostatni przystanek - Havelberg ze 
swoją monumentalną katedrą na wzgórzu, z ogrodami 
poświęconymi duchowym przeżyciom na drodze człowie-
ka, również warte polecenia. Na cele wystawy wzniesiono 
tzw. Dom Rzek  (powyżej miejscowości Hawela uchodzi do 
Łaby), w którym odwiedzający znajdą informacje na temat 
rezerwatu biosfery Środkowej Łaby.

Więcej informacji: www.buga-2015-havelregion.de

Katedra w Havelberg, 
fot. Joanna Maria Czupryna

Maskotka wystawy, Welma © BUGA-Zweckverband

© BUGA-Zweckverband
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Och Budko, Budko!
Ileż to wzruszeń ci zawdzięczam!

Pamiętam, jak pierwszej mroźnej i śnież-
nej berlińskiej zimy, godzinami stałam  
w żółtej budce i zgrabiałymi palcami zanu-
rzonymi w czarodziejskiej tarczy po tysięcz-
ny raz usiłowałam uzyskać połączenie z ma-
gicznym i oddalonym o sto lat świetlnych 
numerem 00 48...

Jakaż to była radość, jakież zapierające w 
piersiach dech, usłyszeć drogie sercu głosy!

A jeszcze wcześniej, jeszcze kilka lat 
wcześniej w innym świecie, w innej rze-
czywistości, gdzie mimo wszystko też były 
budki, chociaż przeważnie zdewastowane, 
z powybijanymi szybami, powyrywanymi 
kablami i powyłamywanymi słuchawkami  
i trzeba było przejść wiele kilometrów i wie-
le dróg, aby znaleźć tę jedyną, tę czynną  
i powiedzieć mamie, że się nie wraca na noc 
i zostaje u koleżanki, bo w ferworze inten-
sywnej nauki ostatni autobus uciekł. Przy 

B 
U 

D 
K 

A

czym pokonywało się te kilometry trzymając 
się za ręce i przerywając co chwilę rytm kro-
ków, gorącym pocałunkiem, bo koleżanka 
oprócz wolnej chaty,  czasem miewała wąsy, 
a nawet jeśli nie miała, to tylko dzięki żylet-
kom Polsilver.

Niewątpliwie trudno przecenić, czy nie-
docenić roli budki telefonicznej w historii XX 
wieku. Iluż to radosnych, czy dramatycznych 
wydarzeń była niemym świadkiem.

Budka stanowiła zamkniętą przestrzeń, 
zamknięty świat dla telefonującego szczę-
śliwca lub nieszczęśliwca, który wewnątrz 
tego kokonu, tej bańki mydlanej ułudy 
imtymności glośno i intensywnie wyrażał 
swoje pozytywne, czy negatywne emocje 
namiętnie gestykulując i kompletnie nie ba-
cząc na wianuszek oczekujących na dostęp 
do słuchawki i tarczy, nierzadko wygrażają-
cych ściśniętą pięścią i niecierpliwie walą-
cych w kruchą szybę, gdy rozmowa przecią-
gała się ponad miarę.

Idę sobie ulicą i myślę bardzo intensywnie (co obecnie nieczęsto mi się zdarza),  
o czym by tu napisać. Tematów szukam już obsesyjnie, szczególnie leżąc  
w wannie, gdzie mam nadzieję na oświecenie wzorem Archimedesa, przy czym 
obiecuję sobie solennie nie brać z owego starożytnego mędrca aż tak do końca 
przykładu i nie biegać nago po ulicach Berlina wszem i wobec ogłaszając eurekę. 
Sorry nie taki mamy klimat.
Idę zatem i myślę, aż tu nagle, całkiem niedaleko celu, kiedy już prawie straciłam 
nadzieję, której to żywi nigdy nie powinni tracić, trafiłam i ja na swoją eurekę  
w postaci zapomnianej i już w zasadzie w naszym życiu niepotrzebnej, brutalnie 
wypartej przez oszałamiający rozwój techniki telekomunikacyjnej XXI wieku 
Budkę Telefoniczną!

Przed rozmówcą piętrzyły się też inne 
trudności. W kulminacyjnym momencie 
rozmowy monotonny głos domagał się mo-
nety i biada, jeśli nie było zapasu drobnych 
w kieszeni. Rozmowa zostawała brutalnie 
przerwana. Choć nieraz musiałam przyznać 
po czasie, że dobrze się stało, że jednak tej 
monety w czeluściach torebki wówczas nie 
znalazłam.

Potem nastały czasy kart telefonicznych 
i monetarny terror zmienił swoje oblicze na 
kamienną twarz karcianego gracza.

Budka Telefoniczna z racji swej funda-
mentalnej roli w życiu jednostek i społe-
czeństw posiadła należne jej miejsce w sztu-
ce.

Pojawia się na wielu obrazach, na przy-
kład Henryka Laskowskiego fascynuje bud-
ka telefoniczna. Jest dla niego specyficzną 
metaforą wrót rajskich, wejściem do wyśnio-
nej Arkadii, progiem niebiańskiej krainy.

Literackich przykładów nie muszę tu 
przytaczać. Każdy zna ich wystarczająco wie-
le, szczególnie czytelnicy kryminałów.

W wielu filmach kulminacyjne sceny krę-
cone są w budkach telefonicznych, z prze-
komiczną rozmową kontrolowaną pewnego 
trenera w znanej polskiej komedii na czele.

Budka w muzyce?
Proszę bardzo!
Budka telefoniczna to wprawdzie nie jest 
budka suflera. Czy aby na pewno?

Graża Grużewska
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 Katarzyna Góreczna

Pomoc sąsiedzka
Kiedy o przyjaciół (prawdziwych przyjaciół!) trudno, sąsiad jest za-

wsze pod ręką. Szur! Szur! Szur! po klatce w kapciuszkach, jeden dotyk 
na dzwonek i już stoi u naszych drzwi. Czy to świątek, czy niedziela 
zaraz po świcie i o zmierzchu jest nasz ukochany sąsiad. Piszę tak, bo 
nie ukrywam, że bardzo tego nie lubię. Mój dom, moja twierdza. Krót-
kie pozdrowienie na klatce bardzo mi odpowiada. Dzień dobry! Jak 
zdrówko? I nic kompletnie więcej. Nie wszyscy w rodzinie jesteśmy co 
do tego zgodni. Moja druga połówka twierdzi, że trzeba sobie poma-
gać, bo może my też będziemy kiedyś potrzebowali pomocy. Nie do 
końca w to wierzę, że mogłabym liczyć na sąsiadów. Mam wspaniałą 
rodzinę, na którą zawsze mogę liczyć i to wiem. A sąsiad? Dziwna rzecz, 
dzisiaj ten, jutro inny. Ale do rzeczy!

Pewna przemiła sąsiadka w kwiecie wieku poprosiła o pomoc w 
przeprowadzce. Natargaliśmy się mebli, pudeł i takich tam innych. Po 
ciężkim dniu zaprosiła nas na obiad, a potem lampkę wina. Było miło. 
Wszystko ładnie i sympatycznie. Pomyśleliśmy sobie, że dobrze jest, 
„Bozia” na górze wszystko widzi. Jakiś krótki czas po przeprowadzce 
moja zaradna druga połowa została poproszona o kolejną pomoc- 
montaż wielkiej szafy. Chłop zaradny uwinął się bardzo szybko. Kolejny 
dzień, kolejna prośba i tak coraz więcej, więcej i więcej. Znosiłam to 
dzielnie, ale miarka coraz bardziej się przebierała. Wiedziałam, że każ-
da przeprowadzka ma swój koniec. Ale to nie wszystko. Kiedy ja „tar-

gałam” na górę ciężkie zakupy, moja przemiła starsza pani dzwoniła  
z prośbą o wniesienie kilku drobiazgów na górę.

Któregoś pięknego dnia zepsuła się spłuczka w naszej toalecie. Po-
dałam tę informację do publicznej, domowej wiadomości, ale odzewu 
było brak. Godziny wizyt u starszej pani zapisywane były skrzętnie w 
naszym kalendarzu, więc nie myśląc długo dokonałam na nim wpisu 
następującej treści: „Sąsiadka Sabina prosiła abyś w piątek o godz. 17 
naprawił naszą spłuczkę”. Wydało mi się to jedynym wyjściem i było 
również strzałem w dziesiątkę. Komunikat dotarł. Od tej pory starsza 
pani musiała radzić sobie sama. Aż do dzisiaj, kiedy to znowu bardzo 
serdecznie poprosiła o wyniesienie starych mebli, ponieważ na to miej-
sce zamówiła nowe. Zaofiarowała ww. meble w prezencie dla tego, kto 
je wyniesie z samej góry i odtransportuje w dowolnie wybrane miejsce.

Chętnych, niestety, nie było. Jak przystało na dobrego sąsiada mój 
uczynny „pomagacz” załatwił samochód dostawczy, wziął wolne z pra-
cy, zajechał po kolegę, żeby sprawniej poszło. Wszystko ładnie i pięk-
nie do momentu otrzymania rachunku do zapłaty za pęknięty klosz 
od lampy na schodowej klatce. Całe 142 euro do zapłaty natychmiast. 
Cudowni sąsiedzi wypatrzyli pęknięcie na kloszu i zgłosili odpowied-
nim władzom. Te zareagowały bardzo szybko wystawiając rachunek 
do zapłaty za szkodę. Starsza pani po otrzymaniu rachunku szybko 
przekierowała go do odpowiednich osób. A że wypadło na tych, którzy 
naprawdę chcieli pomóc bezinteresownie  to trudno. Czego się nie robi 
dla sąsiada!!!

Sprzedam lub wynajmę lokal na działalność go-
spodarcza lub mieszkanie w Mieszkowicach, woj. zachod-
niopomorskie o pow. 150 m, cena do uzgodnienia. Tel. 
0048 78 400 6647
Artystka plastyk wykonuje portrety na zamó-

wienie, obrazy, ilustracje do książek, CD. Więcej: www.
hofbauer.netgaleria.eu /Erotica/ oraz hofbauer.siwiecart.
pl Tel.030/790 14 983
Przyjmę do pracy samodzielnego blacharza z za-

kwaterowaniem, język niemiecki niewymagany, wiado-
mość 0178 54 27 564
Zumba-aerobik w polskim gronie w rytmie latino 

od 8 lat, w środę i niedzielę. Szukaj na ,,fejsbuku” ,, polska 
zumba berlin” lub pod telefonem 01636651998 - dzwonić 
po 18.00
Poszukuję pracowników budowlanych. Punktual-

nych, uczciwych oraz wykwalifikowanych. Tylko z własną 
działalnością. Kontakt: 0-157-39788493 E-mail: tomasz-
-czenszak@tlen.pl
Witam, poszukuję mieszkania jednopokojowego/

kawalerka, do 500 euro warm, dzielnica; Spandau/Rei- 

ckendorf/Wedding/Charlottenburg/ Kontakt; 0157 509 
009 76 lub pequeno74@wp.pl
Szukam nachmitera na moją kawalerkę 42 m2 po 

remoncie 500 warm na Prenzlauer Berg. Wolne od 1 maja 
więcej informacji pod numerem tel. 015775690492
Mam do wynajęcia pokój od 2.4.15, najlepiej spo-

kojnej pani. Gotowy do zamieszkania. Koszt 350 e. Kontakt 
na mail: francaisezarra@gmail.com
Jestem miłą wesołą zadbaną 45-latką, poszuku-

ję pracy w charakterze opiekunki lub też sprzątaczki lub  
pomocy do kuchni, posiadam doświadczenie, jezyk nie-
mieck i - podstawowy. Telefon: 0152 141 703 26
Szukamy nowych partnerów (pośredników),  

którzy posiadają kontakty w branży budowlanej i mogliby 
pozyskiwać nowe zlecenia dla naszego podwykonawcy.  
Tel. +48 731787912  auftrag@eurowayproject.com
Witam, z tej strony Magdalena, absolwentka so-

cjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszkam w Berli-
nie (Prenzlauer Berg). Obecnie studiuję psychologię na FU. 
Poszukuję pracy jako opiekunka 2-3 razy w tygodniu. Chęt-
nie również pomogę w korepetycjach z języka angielskie-
go. Zainteresowanych proszę o kontakt: +49 157 33419456 
madalena.jrz@gmail.com@gmail.com

Zespół muzyczny poszukuje pomieszczenia do 
ćwiczeń. Suchego z toaletą, od 30 m² do 50 m². Do cało-
dobowego użytkowania, od poniedziałku  do niedzieli. W 
dzielnicy Reinickendorf / Wedding.Cena za pomieszczenie: 
150 / 200 €. Kontakt: 0177 83 81 167
Kursy komputerowe dla SENIORÓW - „obsługa 

komputera”. Po kilku spotkaniach nie będziesz musiał pro-
sić wnuczka, aby włączył komputer lub wyszukał coś dla 
ciebie w internecie. Wszelkie  informacje pod: tel. 030 / 588 
523 96 Kom. 0157 749 163 03
Serdecznie zapraszamy wszystkich polskich  twór-

ców, artystów, muzyków oraz miłośników muzyki na spo-
tkania do „Pierogarni” w każdy czwartek  od godz. 18.00, 
Turiner Straße 21, 13347 Berlin-Wedding.
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Rozwiązania prosimy przesyłać pod adres: PoloniaBerlin, Barfusstraße 11, 13349 Berlin, z dopiskiem: „Krzyżówka”. Za 
prawidłowe rozwiązania czekają na Państwa atrakcyjne nagrody,ufundowane przez itvn. Za rozwiązanie krzyżówki z nr. 
48 nagrody otrzymują: Piotr Kubiński i Ewa Bąk.

SUDOKU

KRZYŻÓWKA

UŚMIECHNIJ SIĘ
Zataczający się pijaczek zaczepia w parku młodego  
mężczyznę i mówi:
- Paaanieee, gdzie jaaa jesstem???
- W Łodzi.
- W łooodzi to jaaa wiem, ale na jakim oceanie...

Adwokat pyta swojego klienta:
- Dlaczego chce się pan rozwieść?
- Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach!
- Czy to znaczy, że pije?
- Nie, łazi tam za mną!

Ojciec postanowił tego wieczoru nie pić alkoholu.  
Więc wysłał syna po wodę. Gdy syn przynosił wodę,  
to za każdym razem było jej coraz mniej.
- Czemu coraz mniej jest wody? - pyta się ojciec.
- Bo do kranu nie dosięgam,  
a w kiblu wody już nie ma - odpowiada syn.

Dwaj pijacy idą po torach. Nagle jeden mówi: strasznie 
długie te schody, potem dopowiada: a jak nisko poręcze,  
a drugi mówi: wiesz, słychać jak winda jedzie.

Co wy tam robicie na tych lekcjach chóru?
- Pijemy wódkę i gramy w karty.
A kiedy śpiewacie?
- Jak wracamy do domu.

W latarnię puka pijak. Podchodzi do niego policjant i mówi:
- Dlaczego pan puka w tę latarnię?  
Przecież tam nikogo nie ma.
- Jest, bo na górze się świeci.

- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu - mówi Antek 
do kolegi - że wreszcie sobie powiedziałem,  
czas raz na zawsze z tym skończyć!
- Z piciem?
- Nie, z czytaniem.

Spotykają się dwaj muzycy jazzowi  
i jeden mówi do drugiego:
- Wiesz wydałem płytę!
- Świetnie, a ile sprzedałeś?
- Eee, niewiele - dom, samochód...

Jakie są trzy największe kłamstwa studenta?
- Od jutra nie piję;
- Od jutra się uczę;
- Dziękuję, nie jestem głodny...

Na przyjęciu w Sztokholmie przedstawiają się sobie  
dwaj mężczyźni:
- Olsen jestem. Kupiec hurtowy - węgiel i koks.
- Soerensen. Dyrektor więzienia - chleb i woda.

Strażnik wchodzi do celi i mówi:
- Fąfara, wychodzić! Kąpiel!
- Czy to konieczne?
- A kiedy się ostatni raz kąpałeś?
- Dwa lata temu. 
Ale przecież za pół roku wychodzę,  
to mogę wykąpać się w domu!

Do Kowalskiego przyjechała teściowa:
- Otwieraj ty łobuzie, wiem że jesteś w domu, bo twoje 
adidasy stoją przed drzwiami!!!
- Niech się mama tak nie wymądrza,  
poszedłem w sandałach!
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Ogłaszamy nabór 
kandydatek  
do konkursu  
Wyborów 
„MISS POLONIA  
in Deutschland 2015”
Warunki uczestnictwa: 
 w listopadzie 2015 ukończone 18 i 
nieprzekroczone 25 lat, panna oraz 
stałe zameldowanie w Niemczech. 
Obywatelstwo polskie nie jest 
wymagane. Podanie wraz z kilkoma 
zdjęciami (portretowe, całej sylwetki 
oraz w stroju kąpielowym) wysłać na 
adres: 
GS Agentur, Sperberstr. 56, D-33604 
Bielefeld.
Na uczestniczki finałów czekają jak co 
roku cenne nagrody! 
Więcej informacji na stronie 
internetowej: 

www.miss-polonia-deutschland.de 
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