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Z pamiętnika sklerotyka

Kolej rzeczy
W dzień siada przy ławie. Na ławie sterczy korytko z papu i termos
z lurą. Nieruchomy, odrętwiały, wegetuje w ciemnej, kiszkowatej rupieciarni. Ława stoi przed oknem wybałuszonym na park. Jest zagapiony w nic. Widzi nie widząc. Patrzy, choć nie wie, na co, w dal, w
głąb, do wewnątrz, jak kret.
Patrzy i czeka na ludzi, którzy przychodzą do niego, którzy odwiedzą go dla draki, by zaliczyć test z wrażliwości, poczuć się lepiej,
pochylić się nad jego malowniczą niedolą. Przychodzą sporadycznie,
przypadkiem, wpadają jak po ogień i od wielkiego dzwonu, załażą
do niego oblizując spierzchnięte wargi. Lądują za jamnikiem, wyłuszczają mu skomplikowane motywy swojego najścia. Dyskretnie
rozglądają się po kątach, by dowiedzieć się, jak mu się miewa, by napawać się ubóstwem wyłażącym ze szpar podłogi, by rozkoszować
się jego bezwładem, by przekonać się, jak sobie nie radzi z nędznym
żywotem.
Chwalą postrzępione płaty odpadającego sufitu, poklepują ściany, rozpływają się na temat pieca o fikuśnym wzorze kafli. Jest wychłodzony, lecz jeszcze nadaje się do podziwiania, do popychania
gadki - szmatki. Wyciągają go na zwierzenia, które ich nic nie obchodzą, lecz są częścią żartu z odwiedzinami. A w nocy, zmęczony bólem
ponad siły, kładzie się do łóżka i szybuje po wspomnieniach Wspomina i wraca pamięcią do chwil sprzed okresu leżenia i nie przestaje
się zdumiewać. Jak to się wszystko zmienia, jak się naigrawa z niego
los! Wtedy chodził jeszcze, jeszcze kuśtykał trzymając się mebli i nie
wyobrażał sobie, że może być gorzej.
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Sądził, że osiągnął dno. I tak mu się wydawało, aż do momentu,
gdy przestał wychodzić na zewnątrz, gdy zadomowił się w łóżku.
Porównuje tamtejsze oceny swojej zdrowotnej sytuacji z obecną i
dochodzi do wniosku, że za kolejne parę lat znowu będzie zdziwiony
dzisiejszymi narzekaniami. Znowu się posunie i zapadnie w ciemność. Co prawda leży od lat i od lat jest sam. Leży i tęskni za kimkolwiek. Ale tęskni, przeżywa, czuje, myśli, rozmawia.
Kiedyś miał rodzinę, teraz nie ma nikogo. Ale zna takich, co rodziny nie mieli wcale. Kiedyś był duszą towarzystwa, teraz jest duchem.
Ale może wędrować po minionym, wspominać, co było, bo ma jeszcze pamięć. Wszyscy najbliżsi pouciekali, wyparli się go, spisali na
straty. Ale gdzie jest powiedziane, ze nie można żywić nadziei?
Więc zwykle jest pogodny. Pogodny, optymistycznie nastawiony
do siebie. Optymistycznie, bo mogło być gorzej, mógł od razu postradać wszelkie zmysły. Jest pogodzony z dotychczasowymi i przyszłymi konsekwencjami choroby. Z życiem, które trwa. Z ograniczeniami, które postępują.
A gdy już nic go nie boli, zasypia nad ranem. Rankiem wpada do
niego sąsiadka, kobiecina opiekująca się nim jak synem. Była gościem z początku, a wyręką później, przyszywaną babcią zza ściany,
staruszką, bez której nie potrafi się obejść. Na niziutkiej emeryturce,
łagodna, wyrozumiała, bywała w niejednym nieszczęściu, oblatana
w utrapieniach, skłonna do pomocy, to zrobi, tamtego dopatrzy,
zgłasza się na jego pukanie, pyta, czy aby gdzie nie pójść, może do
apteki, może po co chce. Lecz on mało co chce. Chce pogadać tylko,
tylko się przytulić.
Marek Jastrząb
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początki…

MoMo: Myślę, że dosłownie do wszystkich mądrych ludzi, którzy
wymagają od piosenki czegoś więcej niż tylko refrenu wpadającego
w ucho;-) Teksty są o relacjach międzyludzkich, społecznych problemach, upływającym czasie... Nic nie jest tu podane na tacy, to zabawa
słowem i niespodziewanymi porównaniami.
D.S.: Kto jest autorem tekstów?
MoMo: Teksty pisałam ja, czyli Ania Ołdak, Anna Saraniecka - uznana
autorka tekstów dla Renaty Przemyk - to było moje marzenie;-), Radek
Łukasiewicz z zespołu Pustki, Igor Spolski z zespołu Płyny, Janek Piętka
i gościnnie zaśpiewał oraz dopisał swoją rolę PabloPavo z zespołu VavaMuffin.
D.S.: Gdzie w najbliższym czasie macie zaplanowane koncerty?
MoMo: Gramy w Warszawie w klubie Stodoła jako support zespołu
Lemon, potem Kraków - Forty Kleparz, znów Warszawa - klub Huśtawka
i Offensywa w radiowej Trójce. Wszystkie daty i szczegóły można znaleźć na naszym Facebooku MOMO.
D.S.: Czy w najbliższym czasie zamierzacie koncertować poza granicami kraju?

Witam wszystkich zainteresowanych Momo.
W dzisiejszym wywiadzie postaram się
przybliżyć wam ten zespół.
D.S.: Skąd wziął się zespół Momo ?
MoMo: Z życia;-) Poznaliśmy się z Michałem przy okazji nagrywania
moich chórków dla zespołu T.Love. Rozmawialiśmy długo o naszych
fascynacjach muzycznych i w końcu postanowiliśmy zrobić sami swój
materiał. Zaprosiliśmy do współpracy naszych kolegów muzyków,
z którymi już wcześniej mieliśmy przyjemność pracować. Oni się zgodzili, ja pomyślałam nad nazwą i tak powstało MoMo.
D.S.: Może nie wszyscy wiedzą, ale zespół ten składa się z muzyków, którzy mają spore
doświadczenie. Co nowego wniesie zespół w świat polskiej muzyki rozrywkowej?
MoMo: Myślę, że świeżość, nasza muzyka jest bezpretensjonalna
i bez kompleksów. Udało nam się zawrzeć wszystko, co nam w duszy
gra. Płyta zawiera piękne teksty, piękne melodie i właściwie jest spełnieniem naszych marzeń.
D.S.: Czy możecie nam powiedzieć, od kiedy gracie razem i skąd pomysł na wspólne muzykowanie?
MoMo: Gramy razem od 2 lat, a pomysł na zespół powstał ok. 3 lat
temu. Jesteśmy muzykami i zawsze coś „kombinujemy”;-)
D.S.: Zespół Momo powstał stosunkowo niedawno. Macie jakieś plany na promocję swojej muzyki i zespołu?
MoMo: Promocja płyty MoMo zaczęła się już tak naprawdę, gdy wystąpiliśmy w Opolu, premiera płyty była we wrześniu i właściwie promocja trwa nadal. Mamy dwa klipy, które na YouTube cieszą się niezłą
popularnością. Teraz czekamy na efekty rejestracji naszych trzech piosenek akustycznie. Nagraliśmy je w Muzeum Neonów z harfą i wiolonczelą. Już nie możemy się doczekać.
D.S.: Do kogo szczególnie skierowane są słowa waszych piosenek?
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MoMo: To zawsze zależy od zaproszenia - bardzo chcielibyśmy zagrać poza granicami naszego kraju i mamy nadzieję, że i to marzenie
się spełni.
D.S.: We wrześniu 2013 roku ukazał się wasz debiutancki krążek, czy macie może informacje jak się sprzedaje?
MoMo: Takich informacji jeszcze nie mamy, bo nadal trwa promocja
płyty… Myślę , że takie „badanie” zrobimy po Nowym Roku;-)
D.S.: Też muszę zakupić wasz krążek do swojej muzykoteki. A Wam życzę powodzenia na
scenie i w życiu prywatnym. Dziękuję za rozmowę.
MoMo: Bardzo nam miło, my również pozdrawiamy i do zobaczenia!
Dariusz Stańczyk
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SprachCafé Polnisch - Polska Kafejka Językowa
W 2012 roku powstała inicjatywa utworzenia miejsca spotkań dla
osób zainteresowanych Polską i Polakami, polską kulturą, językiem i
kuchnią. SprachCafé jest ponadpokoleniową organizacją, nie liczy się
tutaj wiek ani płeć, liczy się tylko wspólny cel, jakim jest przekazywanie
i kreowanie pozytywnego obrazu Polski i Polaków, jak również otwartość na inne kultury i języki, pośród których język niemiecki zajmuje
szczególne miejsce, oraz pielęgnowanie dobrych stosunków sąsiedzkich w znaczeniu lokalnym i codziennym. Spotykają się tu ludzie o różnych zainteresowaniach. W tym miejscu można porozmawiać zarówno
o malarstwie, tańcu, śpiewie, jak i o podróżach i fotografii. Organizatorką i pomysłodawczynią tego projektu jest p. Agata Koch. Dzięki jej inicjatywie organizowanych jest wiele spotkań kulturalno-rozrywkowych.
SprachCafé Polnisch ma również kilka programów odbywających się
cyklicznie, tj. językowe spotkania dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty
literackie, na które serdecznie zapraszają. Po wakacjach Polska Kafejka
Internetowa rusza z nowymi pomysłami, przy których do współpracy
zapraszają osoby mogące wnieść wiele nowego i urozmaicić przedsięwzięcia.
W SprachCafé Polnisch odbywają się także spotkania opłatkowe,
Mikołaj oraz letnie pikniki, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a także ponadpokoleniowe warsztaty kreatywne prowadzone przez artystów/artystki reprezentujące cztery dyscypliny sztuki.
Na pierwsze z nich – warsztaty pisarskie -zapraszamy już we wrześniu.
Szczegóły na stronie internetowej. Na tegorocznym pikniku kulturalno-językowym zorganizowanym wspólnie ze stowarzyszeniem Polki w
Berlinie e.V. oraz Verein für Interkulturelle Begegnungen e.V. pojawiło
się ponad 200 osób, organizatorzy są przekonani że następne inicjatywy zgromadzą jeszcze większą rzeszę miłośników polskiej tradycji i
kultury. We wrześniu odbędzie się festyn przy Starej Słodowni / Alte
Mälzerei w Pankow, na którym Polska Kafejka Językowa między innymi będzie prezentować polską gościnność i tradycję, ale również – w
kooperacji z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i inicjatywami z
macierzystej dzielnicy Pankow – jej kolorowy charakter. Wszystkich za-

interesowanych współpracą i inicjatywami organizacji zachęcamy do
kontaktu. Wszelkie pomysły organizowania spotkań są mile widziane,
a aktywni przedstawiciele kafejki z chęcią podejmą się kolejnych wyzwań.
SprachCafé Polnisch c/o Stadtteilzentrum Pankow
Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin
e-mail: sprachcafe.polnisch@gmx.de,
tel.: 01778238340,
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Dariusz Stańczyk
Fot. Piotr Rasala

Ogłaszamy nabór kandydatek
do konkursu Wyborów
MISS POLONIA
in Deutschland 2014
Warunki uczestnictwa: w listopadzie 2014 ukończone 18 i nieprzekroczone 25 lat,
panna oraz stałe zameldowanie w Niemczech.
Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.
Kandydatka nie powinna mieć w widocznych miejscach tatuaży.
Podanie wraz z kilkoma zdjęciami (portretowe, całej sylwetki
oraz w stroju kąpielowym) wysłać pod adres:

GS Agentur, Sperberstr. 56, D-33604 Bielefeld.
Na uczestniczki finałów czekają jak co roku cenne nagrody!
Więcej informacji na stronie internetowej:
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XX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbywały się w Brazylii.
Od 12 czerwca do 13 lipca o zajęcie
pierwszego miejsca w tak ważnym
wydarzeniu sportowym brały udział
32 drużyny. Jedną z najsilniejszych
okazała się reprezentacja Niemiec,
a jednym z najlepszych strzelców
Thomas Müller (ur. 13 września 1989
w Weilheim in Oberbayern) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji
pomocnika w Bayernie Monachium.
I to właśnie Niemiecka drużyna stanęła naprzeciwko Argentyny, aby zawalczyć w finałach mistrzostw świata
w piłce nożnej. To wydarzenie piłkarskie można było śledzić w Berlinie

pod Bramą Brandenburską. Tam zgromadzili się fani tego sportu
różnych narodowości: Polacy, Turcy, Francuzi... W
strefie kibica można było spotkać zarówno młodszych,
jak i starszych, liczyła się tylko wygrana już dzisiaj najlepszej
drużyny świata, jaką została reprezentacja Niemiec, pokonując
w finale 1:0 Argentynę. Za cztery lata może i polskiej drużynie
uda się dojść tak wysoko - czego, oczywiści, życzę.
(DS)

www.poloniaberlin.de
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Rekomenduje
KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA
Martyna kontynuuje swoją wędrówkę po afrykańskich krainach. Tym razem wraz z kamerą zawita do Tanzanii, podziwiając
ją przede wszystkim z lotu ptaka. Na kolejny odcinek programu „Kobieta na krańcu świata” zapraszamy w środę 6 sierpnia
o godzinie 16.05 (EDT –Toronto) na antenę ITVN.
W malowniczej Tanzanii Martyna wraz z ekipą TVN spotka się z Naiyomą Rae, jedną z nielicznych kobiet-pilotów w Afryce.
Bohaterka odcinka na co dzień mieszka w Arushy, ale w domu bywa rzadko. Niemal codziennie prowadzi samoloty pasażerskie,
spędzając wiele godzin w chmurach. Naiyoma postanowiła, że będzie latać, a w realizacji tego marzenia nie przeszkodziła jej
nawet filigranowa figura. Aby prowadzić samolot musi siedzieć na dodatkowych poduszkach...
Jak podkreśla, w swojej pracy czuje się wolna i nawet w pochmurny dzień ma szansę zobaczyć słońce. Jest niezwykle silną
osobą, która nie boi się wyzwań. Opowie Martynie między innymi , o swoim pierwszym samodzielnym locie, zdradzi nam sekrety ofert matrymonialnych, jakie otrzymuje od męskiej części pasażerów, oraz wyjaśni dlaczego przy lądowaniu najbardziej
przeszkadzają jej zwierzęta. Jak radzi sobie kobieta wykonująca zawód zdominowany przez mężczyzn w kraju, gdzie równouprawnienie występuje tylko na papierze? Martyna odwiedzi także plantację kawy, spróbuje jak smakuje trzcina cukrowa, a
miejscowe kobiety uczeszą ją zgodnie z obowiązującą tam modą.
TVN MAŁGORZATA ŁUPINA

MATKI ZA KRATAMI
Dlaczego uważane za łagodne i delikatne przedstawicielki płci pięknej popełniają
przestępstwa? Czy żałują tego, co zrobiły? Jak więzienna izolacja wpływa na losy ich rodzin? Serial dokumentalny „Matki za kratkami” opowiada o kobietach, które odbywają
karę pozbawienia wolności za najcięższe zbrodnie. Na kolejny odcinek, w którym pokażemy poruszające sceny z życia małych dzieci wychowywanych przez matki-więźniarki,
zapraszamy w sobotę 2 sierpnia o godz. 20.55 (CET – Berlin, Paryż) na antenę ITVN.
W najbliższym odcinku serii dokumentalnej „Matki za kratami” kamery zajrzą do
więzienia, w którym razem z rodzicami, wyroki „odsiadują” ich dzieci. Mogą tu przebywać do czwartego roku życia, potem są oddawane rodzinie lub wędrują do domu dziecka. Okazuje się, że kobiety często chcą odsiadywać wyrok wraz z dziećmi. Taką decyzję
podjęły Magda i Agnieszka. Ich historie są zupełnie inne, ale obie mówią, że dziś dzieci
są dla nich całym światem, pomagają przetrwać i mobilizują do zmiany. Nie wyobrażają
sobie wieloletniej tęsknoty za dzieckiem. Zwłaszcza Magda, której z powodu alkoholizmu sąd odebrał pięcioro starszych dzieci, a najmłodszy Piotrek jest dla niej wszystkim.

Bycie za kratami z maluchem to także korzyści dla skazanych: otwarte cele, lepsze jedzenie i warunki oraz najważniejsze - możliwość ubiegania się o zwolnienie warunkowe.
Poznają Państwo też kobiety, których dzieci zostały za kratami dłużej. Agnieszka,
Nina i Roksana przyznają, że większość kobiet w więzieniu to alkoholiczki i narkomanki, nierzadko w lesbijskich związkach, dla których społeczność więzienna raczej nie ma
tolerancji… Tęsknią za dziećmi, ale jeszcze bardziej za wolnością. Dzieci przebywające
z mamami w więzieniu mają co prawda zapewnioną opiekę lekarską, smaczne posiłki,
ubranka, zabawki i kolorowe pokoje. Na podwórzu stworzono dla nich okazały plac zabaw. Czy jednak tak powinno wyglądać dzieciństwo?
Za kratami i drutem kolczastym, z krążącymi obok
umundurowanymi strażnikami i psami? Zapraszamy
na antenę ITVN do obejrzenia tego poruszającego
odcinka.
MATERIAŁY TVN STYLE

W-11. WYDZIAŁ ŚLEDCZY
Zapraszamy na ostatnie w tym sezonie odcinki serialu fabularno-dokumentalnego „W-11. Wydział śledczy”. Tym razem Anna Potaczek, Maciej Dębosz, Anna Palka i Rafał Kopacz zajmą się sprawą morderstwa, handlu kobietami i strzelaniny. Jaki będzie finał każdego z tych śledztw? Przekonają się Państwo w ostatnich odsłonach serialu, które zaprezentujemy
od poniedziałku do środy 4-6 sierpnia o godzinie 20.30 (CET – Berlin, Paryż) na antenie ITVN.
W podmiejskiej dzielnicy doszło do zabójstwa kobiety, która była w trakcie burzliwego rozwodu. Sąsiadka była świadkiem kłótni ofiary z kochanką męża. Zatrzymana zaprzecza zarzutom. Opowiada komisarzom o chłopcu, którego ofiara
i jej mąż adoptowali kilka lat wcześniej. Po krótkim pobycie u nich zdecydowali się go oddać z powrotem do domu dziecka.
Wkrótce komisarze odnajdują trzynastolatka. Czy w poniedziałkowym odcinku uda im się poznać mordercę kobiety?
We wtorek Anna Palka i Rafał Kopacz zajmą się dwiema dziewczynami, które policja odnalazła w lesie w porzuconym
samochodzie. Jedna z nich, obywatelka Bułgarii, niestety nie przeżyła. Druga jest ciężko ranna. W szpitalu okazuje się, że
ona i jej siostra miały wyjechać za granicę do pracy, ale zamiast tego były więzione i zmuszane do prostytucji. Wkrótce
policja trafia do agencji towarzyskiej, gdzie ktoś zastrzelił alfonsa i jego ochroniarza.
W ostatnim odcinku tego sezonu detektywi zbadają sprawę zastrzelonej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że dokonano egzekucji. Partner ofiary nie chce współpracować z policją. Wkrótce ginie w podobnych okolicznościach, a zabójca porywa jego czteroletniego syna. Wychodzi na jaw, że ofiary były notowane, a zamordowany mężczyzna miał syna z kobietą,
która niedawno uciekła z więzienia. Nie mogła pogodzić się z tym, że mąż wychowuje jej dziecko z inną.
MATERIAŁY TVN
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Z wizytą u króla
Fryderyka II
– Sanssouci
w Poczdamie

Dworzec kolejowy w Poczdamie. Grupka
turystów, która właśnie wysiadła
z regionalnego ekspresu, rozgląda się
bezradnie za wskazówkami, ale jedyne, co
zwraca ich uwagę, to reklamy lokalnych
autobusów wycieczkowych. W informacji
turystycznej pytanie „Którędy do pałacu?”
zwykle wywołuje uśmiech i wymaga
uściśleń. Czy chodzi o ten najbardziej
znany, Sanssouci?
Można do niego
dotrzeć pieszo
przez miasto
lub podjechać
autobusem, tzw.
linią pałacową.
Czym byłby Poczdam bez Sanssouci?
W rankingu regionalnej telewizji RBB
„30 najpiękniejszych
budowli Brandenburgii” pałac zajął
pierwsze
miejsce.
W głosowaniu Niemieckiej
Centrali
Turystyki (DZT) na ulubiony cel turystyczny
w 2013 roku uplasował się na miejscu trzynastym, wyprzedzając m.in. gmach Reichstagu
czy Wieżę TV w Berlinie. Co roku setki tysięcy
turystów z całego świata przyjeżdżają do Poczdamu, by obejrzeć XVIII-wieczną rezydencję
pruskiego władcy, nazywaną też „Wersalem Północy”.
Stosunkowo niewielki, jednopoziomowy pałacyk bez piwnic został wzniesiony dla Fryderyka II w 1747 roku po
zaledwie dwóch latach budowy. Zanim
jednak przystąpiono do prac, najpierw,
na pięknie wyeksponowanym na południe wzgórzu, położonym poza granicami miasta, założono winne tarasy.
Dopiero na kolejnych szkicach, sporządzonych ręką króla, można zobaczyć
plany przyszłej rezydencji. Realizacji
idei władcy podjął się, sprawdzony
przy przebudowie pałacu w Rheinsbergu, Jerzy Wieńczysław Knobelsdorff.
Wyobrażenia Fryderyka, nie do końca
pozostające w zgodzie z estetycznymi
założeniami architektonicznymi, doprowadziły do poróżnienia obu panów
i w ostateczności odsunięcia od prac
schorowanego i zmęczonego architekta. Dzisiaj, patrząc na pałac z dołu,
można zauważyć, że jego położenie z
dala od krawędzi tarasu, na co nalegał
król, czy brak wysokiego fundamentu
spowodowało wizualne „ucięcie” podstawy budynku.
Jak większość europejskich panujących w owym czasie, Fryderyk
wzorował się na pełnych przepychu i
elegancji barokowych posiadłościach
francuskich królów. Najnowsze trendy architektoniczne nakazywały odejście od wielkich,
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rozbudowanych zamków (château) na rzecz
mniejszych, najczęściej czasowo zamieszkiwanych, letnich pałacyków (maison de plaisance).
Sanssouci (z franc. bez troski) miał być miejscem, w którym władca mógłby oddawać się
swoim ulubionym zajęciom, studiowaniu, muzykowaniu i dyskusjom z przyjaciółmi, tak jak
to czynił za czasów książęcych w Rheinsbergu.
Wymowna nazwa nie jest jedynym podkreśleniem tych funkcji. Warto zwrócić uwagę na
położenie pałacu, niejako z boku, a nie na zakończeniu głównej osi parku, czyli Wielkiej Alei
(gdzie znajduje się wzniesiony później Nowy
Pałac). Podobnież dekoracje fasady od strony
ogrodów, dzieło Fryderyka Krystiana Glume,
przedstawiające pochód bachantów i bachantek, towarzyszy boga wina w postaci podtrzymujących strop Atlantów i Kariatyd, świadczy
o przeznaczeniu pałacu. Zabawy, polowania,
towarzyskie flirty są też głównym tematem
obrazów wewnątrz rezydencji.
Sanssouci był ulubioną rezydencją króla.
Poza latami wojennymi przebywał tu każdego
roku od kwietnia do października. Jego apartament znajdował się po wschodniej stronie i
składał z kilku komnat: małej galerii, gabinetu
pracy i sypialni, pokoju koncertowego, pokoju audiencyjnego i najbardziej prywatnego
pomieszczenia, do którego chętnie uciekał,
biblioteki. Od zachodu rozmieszczone były pokoje dla gości. Miały one skromniejszy wygląd
i wyposażenie, ale pobyt w nich, w odpowiedzi na zaproszenie króla, był zawsze wielkim
honorem i wyróżnieniem. Komnaty gościnne
od królewskich, rozdzielał westybul (reprezentacyjny przedsionek) i Sala Marmurowa. Bogato zdobione wnętrza prezentują styl rokokowy
(schyłkowa faza baroku), któremu to Fryderyk
pozostał wierny do końca życia. Najpiękniejszymi przykładami, tzw. fryderycjańskiego
rokoko, jest Sala Koncertowa z misternymi
zdobieniami sufitu przypominającymi dach
ogrodowej altany, Mała Galeria oraz Biblioteka. Jedynie gabinet pracy, połączony z sypialnią został przebudowany przez następcę w
nowym, klasycystycznym stylu, gdyż jako taki,
pilnie wymagał remontu i odświeżenia. Dzisiaj
można w nim oglądać oryginalny fotel, w którym Fryderyk II zmarł w sierpniu 1786 roku.
Pałace i inne zabytkowe obiekty w kompleksie parkowym Sanssouci, pozostające obecnie
po opieką Fundacji Pruskie Pałace i Ogrody
Berlin-Brandenburgia, nie zostały zniszczone
w czasie działań wojennym (poza Belwederem
na wzgórzu Klausberg). W 1990 roku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Każdego miesiąca organizowane są
tutaj koncerty, tematyczne oprowadzania czy
warsztaty dla dzieci. Jednak szczególną imprezą w sezonie letnim pozostaje Poczdamska
Noc Zamkowa (Potsdamer Schlössernacht, w
tym roku po raz XVI, 16 sierpnia). Pałace i ogrody zachwycają wówczas wspaniałymi iluminacjami i romantyczną nocną scenerią. Na odwiedzających czekają aktorzy, muzycy, tancerze
i inni artyści w strojach z epoki i z repertuarem
nawiązujących do XVIII- i XIX-wiecznych sztuk.
Więcej szczegółów na oficjalnej stronie fundacji www.spsg.de

www.poloniaberlin.de

cdn.
Tekst i fot. Joanna Maria Czupryna
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Dania
na każdą
okazję
serwuje
Katarzyna Przyborowska

W końcu trochę wolnego, więc nadarza się okazja, by wyruszyć w moje
ulubione miejsce, czyli pole namiotowo-kempingowe w Ińsku, no i
oczywiście wypróbować nowy grill. Nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne
grillowanie z rodziną bądź znajomymi.
Dlatego dziś podzielę się z Wami moimi grillowymi doświadczeniami,
stekiem wołowym z dipem z fety, jogurtu i mięty oraz przepysznymi
szaszłykami z piersi.
Stek wołowy
2 steki wołowe (najlepiej z rostbefu)
gałązka świeżego rozmarynu
ząbek czosnku
2 łyżeczki oliwy z oliwek, sól, pieprz
Steki marynujemy rozmarynem, rozdrobnionym czosnkiem, solimy i pieprzymy, smarujemy oliwą i zostawiamy na godzinę w spokoju.

Dip do mięsa
200 g Fety
100 ml jogurtu naturalnego (ja używam greckiego)
sok z polowy cytryny
parę gałązek świeżej mięty lub pietruszki
pieprz
Fetę rozdrabniamy, mieszamy z jogurtem, dodajemy sok z cytryny i pieprz. Mieszamy do momentu uzyskania jednolitej konsystencji (można użyć blendera, będzie szybciej), kroimy drobno miętę
i dodajemy do dipa.
Teraz przystępujemy do grillowania. Stek kładziemy na gorącym
grillu i pieczemy ok. 3 minut z każdej strony, potem odkładamy na
górną półkę (na ok. 5-8 minut), żeby doszedł. W międzyczasie możemy grillować warzywa, które posłużą nam jako dodatek. Do steku potrzebujemy jeszcze tylko
dobry sos i gotowe.

Szaszłyki z piersi kurczaka
2 duże piersi z kurczaka
przyprawy (curry, czosnek, zioła prowansalskie, sól , pieprz , ostra papryka)
kilka pomidorków koktajlowych
1 cukinia
żółta i czerwona papryka
patyczki do szaszłyków
Mięso kroimy w kostkę, marynujemy ok 2 godz (im dłużej, tym
lepiej smakuje), warzywa kroimy, pomidorki zostawiamy cale.
Na patyczki nadziewamy na przemian mięso, paprykę, mięso, cukinię, pomidorki itd.
Grill rozgrzewamy , ruszt smarujemy olejem nie będzie się przyklejać) i układamy szaszłyki. Smażymy z każdej strony , dość często
przekładając, żeby warzywa się nie spaliły, a mięso upiekło.
Do tego świeże pieczywo i masło ziołowe (kostkę masła, rozgniatamy, dodajemy 2-3 łyżki oleju, drobno posiekane zioła, można dodać tez czosnek i papryczkę chili, sól , pieprz, zmiksować i gotowe)

Życzę Wam powodzenia w grillowaniu i pięknej pogody tego lata
i zajrzyjcie do Ińska. Podzielcie się swoimi przepisami, czekam na
brzanka07@interia.eu
14
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PYCHA!
Proszę Państwa, proszę się nie obawiać.
Mamy wszak przepiękne lato, nie zamierzam
zatem zanudzać rozważaniami na temat grzechu głównego ludzkości. Sezon ogórkowy natchnął mnie kulinarnie.
Gdzie w Berlinie można dobrze zjeść?
Miejsc takich jest niemało. Gdzie w Berlinie
można dobrze i tanio się uraczyć? Każdy zapewne takie miejsce zna. Kuchnie egzotyczne? Tego w multikulturowej metropolii nie
brakuje.
Jednakże pewnej niedzieli natknęłam się
na zupełnie inny rodzaj gastronomii, autentycznej i egzotycznej.
W mieszczańskiej dzielnicy Wilmersdorf,
pomiędzy stacją U Bahn Fehrbelliner Platz
a Constanzer Str. znajduje się niewielki Preussenpark. Nie odznaczał się nigdy niczm
szczególnym, ot zwykła łąka otoczona bujnymi zaroślami. Od dłuższego czasu park ten
upodobali sobie Azjaci i spotykali się tam w
pogodne weekendy całymi rodzinami. Tak
było przez wiele lat.
Mimo że mieszkam niedaleko, rzadko tam
zaglądałam. Wolałam spacerować brzegiem
urokliwego Lietzensee.
W ramach kuracji odwykowej przestałam
też odwiedzać niedzielny Flohmarkt na Fehrberlliner Platz, po tym, jak w krótkim czasie
udało mi się kompletnie zagracić mieszkanie.
Jednakże pewnej słonecznej niedzieli nie
mogłam się powstrzymać i znalazłam się pomiędzy stoiskami. Skrajnie wyczerpana ćwiczeniem silnej woli i zwalczaniem rozlicznych
pokus dokonania zakupu udałam się do parku. Początkowo nie zorientowałam się, o co
chodzi. Dostrzegłam wprawdzie z oddali las
kolorowych parasoli, tłumy ludzi, co nawet
nie wydało mi się podejrzane. Dopiero, gdy
podeszłam bliżej, dostrzegłam, że każdy z siedzących na matach i kocach ludzi coś smakowitego je.
Gdy się rozejrzałam, objawiła mi się niewiarygodna rzecz. Pod kolorowymi parasolami, funkcjonował food market, jaki widziałam onegdaj w Bangkoku. Dziesiątki tajskich
kobiet siedząc na matach przygotowują
dziesiątki rodzajów smakowitych potraw. Na
turystycznych kuchenkach otoczone stosami
egzotycznych owoców i warzyw wyczarowują
prawdziwe rarytasy.
Kurczaki na różne sposoby, ryby, owoce
morza, pierożki o rozmaitych nadzieniach,
zupy ze świeżym kokosowym mlekiem i wiele
innych smakołyków. Po uczcie można uraczyć
się słodkościami i napić drinka ze świeżą papają.
Nie dziwota, że tę restaurację pod chmurką odwiedzają tłumy. Widać, iż niektórzy spędzają tu cały dzień delektując się autentyczną
kuchnią. Tym bardziej że ceny są wyjątkowo
przystępne.
Myślałam, że nic już mnie w Berlinie nie zaskoczy, a jednak!
Muszę przyznać, że o ile udało mi się pokonać flohmarktowy nałóg, niestety, nabawiłam
się nałogu tajskich przysmaków.
Graża Grużewska

www.poloniaberlin.de
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Zatrudnimy mechanika sa-

mochodowego na pełny etat.
Praca w godz. 9.00-18.00 Wir
suchen Einem Auto – Mechaniker in unserer Werkstatt. Unsere
Arbeitzeit von 9.00-18.00 Uhr Autozentrum Berlin-Reinickendorf
Witte str. 3 (Einfahrt Antonien
str. 34 P) 13509 Berlin Kontakt:
Michael Boguslavski. Tel. 03041705047 Fax: 030-41715048
Mobil: 01716230071

Niemiecka firma spedycyjna zatrudni

kierowców z prawem jazdy kat. B i znajomością języka niemieckiego. Praca na
terenie Berlina lub Salzgitter (Niedersachsen). Oferujemy przeszkolenie przed podjęciem zatrudnienia, w Berlinie również
pomoc w znalezieniu zakwaterowania.
Wynagrodzenie miesięczne: 1300 euro
netto. Zainteresowanych proszę o kontakt
telefoniczny: 0172 300 05 69

Posprzątam biura, mieszkania i domy

prywatne min. 3 godz dziennie 10 euro za
godz. Tel. +4917671681573

Mam 26 lat, skończyłem studia li-

cencjackie, pedagogika resocjalizacyjna,
mam też wykształcenie technika organizacji usług gastronomicznych. Pracowałem w starostwie powiatowym w Gryfinie
jako pracownik ochrony. Jestem osobą
sumienną i koleżeńską, pracę, jakiej się
podejmuję, wykonuję z należytą starannością. Chętnie podejmę pracę w Niemczech. Praca fizyczna, na magazynie, jako
kierowca kat. „b’’ lub inna. Może być praca
dodatkowa, jako pomocnik itp. Mój język
niemiecki oceniam jako średni, ale jestem
młody i szybko chłonę wiedzę więc mogę
się go douczyć. E-mail - Luk1115@tlen.pl

Pokój do wynajęcia, blisko U7 Siemen-

sdamm na krótkie okresy, dla niepalących
osób, z pewnymi dochodami. Tel. 0152
131 979 97

Mieszkanie w dzielnicy Spandau

(kawalerka 25 m kw.) wynajmę od zaraz
osobie spokojnej lub małżeństwu pracującym . Kawalerka jest w pełni umeblowana
Kaucja wynosi 400 euro. Kontakt - Marta,
tel. 0173 528 79 75

Od sierpnia do wynajęcia (Rum-

melsburger Bucht) pokój na parterze z
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aneksem kuchennym, w pełni umeblowany na wysokim poziomie, łazienka z
prysznicem, dostępny taras, grill, nowe
osiedle położone naprzeciwko Treptower
Park i Insel Stralau, szybki dojazd rowerem na Kreuzberg, Friedrichhain i Treptow, spokój i cisza oraz szybki dojazd do
Ostbahnof i Śródmieścia! Kontakt z Magdaleną - tel. 0157 313 786 56

Wolne od zaraz miejsce dla współlokatorki w 3-osobowej kawalerce na Wedding, (U Osloer Str) - dla niepalącej Pani,
wyjeżdżającej na weekendy do Polski.
Więcej informacji udzielę telefonicznie.
Tel. 015210121559, +48691730202

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe dla
4-5 pracowników. Szufa nie jest wymagana. Mieszkanie jest w pełni umeblowane,
czyste, ładne i zadbane. U bahn i sklepy w
odległości 100 m. Tel. 157 541 631 11
Sprzedaję bardzo ładny rower szoso-

wy żony. Rower jest czarno-czerwony, na
szybkich, szosowych oponach. Jeździ sie
bardzo wygodnie. Żona dostała zupełnie
nowiutki rower i dlatego ten możemy oddać w dobre ręce. Wysokość ramy: 56 cm,
koła: schwalbe, 28 cali, rama aluminiowa.
Tel. 0179 554 22 79

Kursy komputerowe dla seniorów „ob-

sługa komputera”. Po kilku spotkaniach
nie będziesz musiał prosić wnuczka, by
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 twórców, artystów, muzyków
oraz miłośników muzyki na spotkania do
„Pierogarni” w każdy czwartek od godz.
18.00, Turiner Straße 21, 13347 Berlin-Wedding
Lekcje gry na gitarze! Udziela Legenda
Polskiego Rocka Leader Zespołu „BANK”
Piotr Iskrowicz. Kontakt: 0152 / 13058755
Doradztwo, księgowość, sprawy urzędowe Marek Mosiej. Tel. 030 / 757 048 17
Mobil: 0176 483 02 400

Opróżnianie mieszkań, piwnic, stry-

chów w każdy dzień tygodnia – szybko i
solidnie. Tel. 030/6120-9021 Mobil: 0163
668 72 08

Nie chcemy być dorośli...
Jeszcze do niedawna młodzi ludzie chcieli się jak najszybciej
usamodzielnić. Na studiach szukali każdej dodatkowej pracy. To
fakt, że nie było o nią tak trudno jak dzisiaj. Kariera i awans były
w zasięgu ręki. Stałe dochody pozwalały zaciągnąć kredyty na
mieszkanie lub samochód. Ci właśnie 30-letni szybko stawali na
własnych nogach. Teraz to nie takie proste. Samodzielne życie to
niekończące się wydatki, a skąd brać na to pieniądze?
Młodzi nie chcą zaczynać życia na własny rachunek i chętnie podkreślają znaczenie więzi rodzinnych. Silny związek z rodzicami nie jest
dzisiaj powodem do wstydu. Konflikt pokoleń w sytuacji kryzysu gospodarczego stracił znaczenie. Wzajemne stosunki między rodzicami a
ich dziećmi stały się bardziej koleżeńskie. Starsze pokolenie częściej też
rozumie potrzeby swoich dzieci.
Trzydziestoletnia Jola często wychodzi z domu wieczorem. Jest
stałą bywalczynią modnych i drogich berlińskich klubów. Uprzedza
swoją mamę, że nocuje u swojego chłopaka. Pilnuje się sama i nie musi
łamać zakazów. Nie chce zamieszkać z chłopakiem. Oprócz przyjemności będzie miała wiele obowiązków: pranie, gotowanie, sprzątanie.
Wychodzi z założenia, że zdąży się jeszcze napracować. Teraz chce korzystać z młodości. O własnych, choćby odległych planach związanych
z małżeństwem czy macierzyństwem nawet nie wspomina. W swoich
oczach sama jest jeszcze dzieckiem. Chociaż, kiedy jej mama miała
tyle samo lat, ona już była na świecie. Młodzi ludzie nie chcą odciąć
pępowiny, bo nie czują się bezpiecznie. Są bezbronni w zetknięciu z nieprzyjazną rzeczywistością i przyjmują postawę obronną. Dążenie do
przedłużania życia pod jednym dachem wynika zresztą z potrzeby obu
stron. Często rodzice chcą pomóc i wręcz zachęcają „dziecko” do pozostania pod ich skrzydłami. Wśród młodych ludzi panuje powszechne
przekonanie, że pracę można zdobyć tylko i wyłącznie dzięki układom.
Niestety, jest w tym sporo prawdy. Praca, sukces czy ewentualna kariera nie do końca zależą od nas samych.
Trzydziestoletni twierdzą, że nie warto podejmować wysiłku, bo to
i tak nic nie da. Niestety, ci, którzy przyzwyczaili się do wygody, nawet
jeśli wkrótce pójdą do pracy, nie będą ambitnymi pracownikami. Przyzwyczajeni, że inni za nich podejmują decyzje, będą biernie czekać na
to, co załatwią inni i co przyniesie los. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo – brak aktywności jest jak choroba zakaźna. Jeśli funkcjonujemy
w środowisku ludzi, których większość jest bezrobotna, sami mamy coraz słabszy zapał do znalezienia pracy. Wiele młodych ludzi bezczynnie
spędza całe dnie i nie czują się z tego powodu winni. Przecież inni żyją
podobnie.
Nie dopuśćmy jednak do życiowego kalectwa. Kiedy w wielkiej korporacji pojawia się starszy pan i chce rozmawiać w sprawie pracy dla
swojego syna (młodego absolwenta dobrej uczelni) to już przesada.
Młody przyzwyczaił się, że za nic nie musi odpowiadać. Nie wie, jak
szukać pracy i liczy na to, że tatuś wszystko załatwi. Okropne!
Młodzi, nie bądźcie pasożytami, myślcie „o tym” dzisiaj nie jutro
i pamiętajcie, że jesteście dorośli.

www.poloniaberlin.de
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SUDOKU

Siedzi Jasiu na ławce, a obok niego siedzi kobieta
w ciąży. Jasiu pyta:
- Co pani tu ma?
- Dziecko.
- A kocha je pani?
- Bardzo.
- To dlaczego je pani zjadła?
Mama mówi do synka:
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Kaziem?
- A czy ty mamusiu chciałabyś się bawić z kimś, kto
kłamie, bije i przeklina?
- Oczywiście, że nie.
- No widzisz. Kaziu też nie chce
Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic nie mówił.
Pewnego dnia mama podaje mu obiad, a Jasiu
wrzeszczy:
- A gdzie kompot?!
Mama zdziwiona:
- Jasiu, to ty umiesz mówić.
- Umiem - odpowiada Jasio.
Mama: - To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś.
- Bo zawsze był kompot!
W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę
z siedzącym obok chłopakiem:
- Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem?
Franek mówi do kolegi:
- W niedzielę wybieram się z teściową na giełdę
staroci.
- A ile chcesz za nią dostać?
Przybiega Jasio na stację benzynową i krzyczy:
- Poproszę 10 litrów benzyny, ale szybko!
- A co pali się?
- Tak, moja szkoła, ale tak, jakby przygasa.
W sądzie:
- Dlaczego uderzył pan teściowa nogą od stołu
kuchennego?
- Wysoki sądzie, nie miałem siły,
żeby podnieść cały stół.
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Burza
w niemieckich
mediach:
obowiązkowe kaski
dla rowerzystów?
Nie, dziękujemy

Fot. Mateusz Skwarczek .

Komentatorów zajmuje szeroko dyskutowany w Niemczech
rzystów świadczą o rozsądku. Ale wprowadzenie obowiązku noszenia
obowiązek jazdy w kasku dla rowerzystów. Okazją jest orzeczenie ich do każdej jazdy na rowerze nie jest konieczne”.
sądu, zgodnie z którym także rowerzysta bez kasku w razie
„Süddeutsche Zeitung”:
wypadku ma prawo do pełnego odszkodowania.
„Jazda rowerem jest generalnie bardzo bezpieczna, przyjazna śroOstatnio opinię publiczną w Niemczech zbulwersowała sprawa
dowisku i korzystna dla zdrowia. I jest to środek transportu, z którego
dziewczyny, której towarzystwo ubezpieczeniowe chciało
najłatwiej korzystać, gdyż nie ma konieczności szukania miejsca do
parkowania. Coraz więcej Niemców ceni to sobie i przesiada się na roobniżyć odszkodowanie właśnie ze względu na brak kasku.

„Ludwigsburger Kreiszeitung”:
„Na szczęście w przypadku żenującego zachowania towarzystwa
ubezpieczeniowego zwyciężył zdrowy rozsądek. A przy okazji Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe pozbawił na razie argumentów zwolenników wprowadzenia obowiązku noszenia kasku. I dobrze.
Bez wątpienia ten proces sądowy mocno zaostrzył debatę o obowiązku wprowadzenia ochrony głów rowerzystów. Zresztą toczy się ona od
wielu lat. Orędownicy bezpieczeństwa i ci uszczęśliwiający innych na
siłę są w tym kraju wszechobecni i myślą typowo po niemiecku - kto
nie słucha, ten musi poczuć. Ma to znaczyć, że kto nie nosi kasku na
rowerze, tego musi do tego po prostu zmusić ustawodawca. Nie, dziękujemy”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”:
„Jest to też kwestia do rozważenia w kategoriach stanowienia o sobie i paternalizmu: winę poprzedza pewne zachowanie. Kto traktuje
ulicę jak pole walki, ten musi ponieść konsekwencje. Są to na przykład
kierowcy, którzy używają swych samochodów jako broni. I dotyczy
to rowerzystów, którzy uważają, że jako rzekomo słabsi w ruchu drogowym mogą sobie pozwalać na wszystko - i nie bez powodu często
noszą kaski ochronne przypominające hełmy stalowe. To też nie zwalnia ich jednak od obowiązków i odpowiedzialności. Są jak dzieci - a te
trzeba traktować protekcjonalnie. Kaski na głowach dorosłych rowe-
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wer. Wielu z nich by tego nie robiło, gdyby za każdym razem musieli
zakładać kask - z punktu widzenia zdrowia, środowiska i komunikacji
byłoby to całkowicie nierozsądne”.

„Hannoversche Allgemeine Zeitung”:
„Gdyby chodziło tylko o maksymalną ochronę zdrowia i minimalizowanie kosztów dla ogółu, państwo musiałoby poza noszeniem kasków przez rowerzystów wymusić o wiele więcej: odchudzanie, kontrole u lekarza, rezygnację ze słodyczy i chipsów. Zabronić musiałoby
picia alkoholu, obciążonych ryzykiem sportów, jak jazda na nartach,
jazda konna czy latania na lotniach, jak i oczywiście palenia, nie tylko w
restauracjach, ale i pod gołym niebem. Wyśmiewany przez wielu „dzień
wegetarianizmu” nie byłby prawie zauważany w tak zoptymalizowanym społeczeństwie opiekuńczym. Lecz z wolnością, według definicji
prawa, miałoby to już niewiele wspólnego”.

„Heilbronner Stimme”:
„Jazda na rowerze nie jest ryzykownym sportem, lecz korzystną dla
zdrowia formą ruchu na co dzień. I w tej sprawie związek rowerowy
ADFC ma rację. Czy nie mamy już od dawna nadmiaru regulacji? Jeśli
rzeczywiście w przypadku każdego ryzyka wypadku czy odniesienia
urazów chcielibyśmy zapobiegać temu ustawowo, pozbawilibyśmy
się jako społeczeństwo wszelkich przyjemności. Wtedy też wszyscy
kierowcy pojazdów i też piesi mogliby pojawiać się na ulicach tylko w
kaskach, motocykliści w ogóle by zniknęli”.
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Obsługa w języku polskim
Bremer Strasse 62
10551 Berlin
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