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I Vice- MISS PO-
LONIA in Deutschland 
2014-  Aleksandra 
Wdowyn lat 19  
z Wuppertal. 

MISS POLONIA in 
Deutschland 2014- 
Patrycja Kozielska lat 
18 z Berlina.

II Vice  MISS PO-
LONIA in Deutschland 
2014- Angelika Oryl 
lat 19 z Hamburga.                                                                                                                                        

Foto: 
Frank  

Bauermann

MISS POLONIA in DEUTSCHLAND 2014
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Dariusz Stańczyk: Początek grupy sięga połowy lat 70. Byliście 
wtedy jednym z niewielu zespołów, które grają bluesa. 
Założycielami są Ryszard Skibiński oraz Jarosław Tioskow Właśnie 
do Jarosława kieruję pierwsze pytanie. Skąd właśnie ten rodzaj 
muzyki, czy to było z góry ustalone, że ten gatunek będziecie 
grać?

Jarek Tioskow: Zanim poznałem Skibę, grałem na gitarze i har-
monijce chromatycznej utwory w rodzaju „Sugar baby love”... Jednak 
kiedy spotkaliśmy się na pierwszych próbach, Skiba dał do zrozumie-
nia, że nie zamierza grać muzyki rozrywkowej, w złym znaczeniu tego 
słowa, tylko chce się zająć na poważnie bluesem. To mu w sercu grało.  
A ja podążyłem za nim. Początek zespołu, już pod nazwą Kasa Chorych, 
to grudzień 1975 roku.

D.S.: Na początku swojej kariery koncertowaliście w białostockim środowisku  
i tylko tam można było was zobaczyć. Kolejne lata przyniosły zmiany. Zaczęliście grywać na 
takich imprezach jak Wielkopolskie Rytmy Młodych w Jarocinie, gdzie zdobyliście nagrodę 
dziennikarzy. Kolejna impreza to Jesień z Bluesem. Co możecie powiedzieć o początkach swo-
jej przygody z muzyką?

J.T.: Pierwszy daleki i ważny dla nas wyjazd to Poznań i tamtejszy 
Folk-Blues Meeting. Bodajże 1978 rok. To, jak zareagowała tam pu-
bliczność, jest nie do opisania. Nieznany zespół z Białegostoku, gra-
jący muzykę instrumentalną „kupił” sobie publikę w mgnieniu oka. 
Wracaliśmy do Białegostoku szczęśliwi, że to, do czego dążyliśmy,  
zaczyna przynosić efekty. Następnie Wielkopolskie Rytmy Młodych  
w Jarocinie i III nagroda „Brązowy Kameleon” oraz indywidualna nagro-
da dla Skiby jako instrumentalisty. W tymże roku zrodził się pomysł, aby 
zorganizować festiwal Jesień z Bluesem w Białymstoku. Skiba był jego 
pomysłodawcą i z niewielką - a może i wielką - pomocą kolegów udało 

- powrót zespołu na muzyczne deski bluesa

się go zorganizować. Istnieje do dziś i jest najstarszym festiwalem blu-
esowym w Polsce.

D.S.: Jak każdy zespół zapewne macie swoich idoli, w jakim kierunku są skierowane wasze 
dusze muzyczne, kto jest waszym wzorcem muzycznym?

J.T.: Słucham dużo różnej muzyki. Na pewno takimi idolami „od 
zawsze” są Eric Clapton, BB King i stary Fleetwood Mac. Teraz jednak 
więcej słucham muzyki np. bałkańskiej lub jakiejś folkowej lub wcale :)

Michał Kielak: U mnie „od zawsze” Jimi Hendrix, Johnny Winter i Paul 
Butterfield. Ostatnio bardzo dużo słucham Led Zeppelin i Pink Floyd.  
Z nowszych rzeczy... Black Crowes.

D.S.: Od lat 80. zaczęliście wydawać swoje single. Utwory „Blues chorego” i „Szalona Baś-
ka” zajęły bardzo wysokie miejsca w rozgłośniach radiowych na całym świecie. Co w nich było 
takiego, że podbiły serca fanów bluesa.

J.T.: Singiel „Blues chorego” dotarł do USA jakimiś nieznanymi mi ka-
nałami i tam w rozgłośni Baltimore znalazł się na trzecim miejscu listy 
przebojów. Jednak w najlepszych latach Kasy Chorych, czyli do 1983 
roku, zespół oprócz trzech singli nie miał długogrającej płyty. Nie inte-
resowało mnie wtedy, dlaczego tak jest. Dziś myślę, że po prostu me-
nedżerowi za bardzo na tym nie zależało. Dopiero w 1985 roku ukazała 
się czarna płyta pod szyldem Ryszard Skiba Skibiński 1951-1983, zawie-
rająca nagrania Kasy z m.in. Radia Katowice. Myślę, że ta muzyka trafiła 
do serc fanów, ponieważ była prosta i szczera. Graliśmy tak, jak czuliśmy  
i myśleliśmy. Swoją muzyką wyrażaliśmy to, co czuła wtedy większość 
młodzieży.

D.S.: Muzykowaliście wspólnie przez prawie dziesięć lat i nastąpił rozłam zespołu, co spo-
wodowało tak drastyczne posunięcie?

J.T.: W 1982 roku Skiba postanowił odejść z Kasy. Przeniósł się do 
śląskiej grupy Krzak. W pewnym czasie zafascynowało go tamto środo-
wisko. Spotykaliśmy się z Krzakami na trasach. Polubili się z Winderem, 
Riedlem i Kawalcem. Do tego Krzak w tamtym okresie szykował się do 
poważnej, dużej płyty. Zdaje się, że „Krzak’i”. Skiba zawsze marzył, aby 
zrobić coś wielkiego, a tu okazja jakby przyszła sama. No i ruszył na 
Śląsk. A ja zostałem sam z zespołem, nie umiałem zająć się organiza-
cyjnie tym, czym właśnie Skiba w Kasie się zajmował. Zmieniłem lekko 
skład, szukaliśmy solisty/solistki. Jednak Skiba był tak charyzmatyczny 
i charakterystyczny, że jego brak był mocnym ciosem dla zespołu. I siłą 
rzeczy grupa zakończyła działalność w 1984 roku. Już po śmierci Ryśka 
(4.06.1983).

D.S.: Wasi fani nie musieli długo czekać na reaktywację zespołu. Już w 1994 roku wró-
ciliście na rynek muzyczny. Zaczęliście znowu koncertować, między innymi na Zaduszkach 
Bluesowych, Jesieni z Bluesem, Rawie Blues, Muzycznym Campingu, Olsztyńskich Nocach 
Bluesowych. Skąd wziął się pomysł powrotu i kto na niego wpadł?

J.T.: To było dwa lata wcześniej, w 1992 roku. Odwiedził mnie Jacek 
Kaczyński, białostocki basista. Mówi: „Wstawaj Tiosek z łóżka, musimy 
coś grać”. Ja: „Ale co? Jak? Jak się nazwiemy?” Kaczka: „Najprościej! Kasa 
Chorych!!!”, no i namówiliśmy resztę chłopaków, czyli Włodka Dudka, 
Marka Kisiela i Mirka Kozła na reaktywację zespołu. Kozła wkrótce za-
stąpił Mirek Wiechnik. W tym składzie wydaliśmy trzy płyty i graliśmy 
do 2004 roku. Potem skład się zmienił. Marek Kisiel postanowił odpo-
cząć i zrezygnował z grania, Włodek Dudek wyjechał na jakiś czas do 
USA, no a w składzie znów pojawił się harmonijkarz, czyli Michał Kielak.

D.S.: Wydaliście od samego początku kilka płyt oraz współpracowaliście z takimi osobo-
wościami jak: Cezary Czternastek, Tony McPhee, Michał Kielak, a także z innymi muzykami. 
Ostatnio często dajecie koncerty poza granicami Polski. Gdzie lubicie jeździć najbardziej i 
gdzie jesteście najlepiej odbierani? Macie zaplanowany jakiś koncert w Berlinie?

J.T.: Na samym początku grania to Skiba miał zdolność zjednywania 
sobie przyjaciół. Zapraszaliśmy sporo muzyków do wspólnego grania. 
W tamtym okresie byli to m.in.: Martyna Jakubowicz, Jacek Skubikow-
ski, Rysiek Riedel, Jurek Opaliński, Lesław Kot i wielu, wielu innych. W 
nagraniach wspomagał nas Andrzej Zaucha. Dziś rolę „zjednywacza” 
pełni Michał Kielak, bardzo otwarty człowiek. Przypomina Skibę, tyle 
że nie jest aż tak despotyczny :). To Michał zaprasza gości na koncerty  
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i do nagrań. Zagraliśmy sporo koncertów z Adamem Kuliszem, Jankiem 
Gałachem, Bartkiem Szopińskim. Zdarzyło się, że na scenę wskoczył do 
nas Bastek Riedel - syn Ryśka, Andrzej Urny i naprawdę wielu innych 
kolegów. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Wielu gości ubarwiło 
także naszą ostatnią płytę „Orla”. Co do koncertów zagranicznych, to 
nie ma ich aż tak wiele. Wyjeżdżaliśmy do Czech, Austrii, Irlandii i USA. 
Planujemy koncert w Berlinie na początku 2015 roku. Mamy nadzieję, 
że odwiedzi nas sporo Polonii. Dawno już dla was nie graliśmy. A prze-
cież Berlin to prężny ośrodek polonijny.

D.S.: Najnowszy klip zatytułowany „Przez jedną noc” pochodzi z waszej ostatniej płyty 
„Orla”, która ukazała się w lutym - jak powstawała? Na koniec jeszcze pytanie, gdzie pojawia-
ją się informacje o waszych koncertach i gdzie można kupić wasze krążki?

J.T.: Pierwsza od dziesięciu lat studyjna płyta Kasy. Nie powiem, 
że rodziła się w bólach, ale na pewno nie było to łatwe zadanie spiąć 
wszystkich do kupy i ustalić terminy. Na szczęście Michał się tym zajął.

M.K.: Tak, pomysł nagrania nowej płyty zrodził się w naszych gło-
wach dużo wcześniej. Jednak... albo nie było czasu, albo chęci, albo 
kasy (w sensie pieniędzy), albo... wszystkiego naraz :). Gdy jesienią 
2013 roku wybierałem się na dwumiesięczne „wakacje regenerujące”,  
poprosiłem chłopaków, żeby pod moją nieobecność zabrali się za pró-
by. Jarek miał szkice jakichś utworów. W listopadzie odwiedziłem Biały-
stok, poszedłem do kanciapy, gdzie chłopaki ćwiczyli. Zagrali mi część 
materiału i... pozytywnie mnie zaskoczyli. Pomyślałem, że po dziesięciu 
latach nagraniowego marazmu wreszcie coś zaczyna się dziać. Od razu 
zarezerwowałem zaprzyjaźnione studio w Orli (stąd tytuł płyty) na Pod-
lasiu. I zaczęliśmy nagrywać. Część utworów powstała podczas pracy  
w studiu. Wszystkie nabierały ostatecznego kształtu właśnie tam. Go-
ście zaproszeni na płytę odegrali niesamowitą rolę. Ostatecznie na 
płycie znalazło się jedenaście nowych utworów plus jeden bonusowy  
z sesji w Lublinie z 1998 roku. Krążek „Orla” jest dostępny w dobrych 
sklepach muzycznych oraz w internecie. Na koncertach staramy się 

mieć płyty ze sobą, ale różnie z tym bywa :) Informacje o koncertach  
i aktualności można znaleźć na www.kasachorych.com i na facebooko-
wym fanpage’u.

D.S.:  Czekamy więc na koncert w Berlinie.
Dariusz Stańczyk
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Gdy Dorota Danielewicz w czerwcu 1981 roku wysiada z rodzicami 
z pociągu na dworcu ZOO Berlin Zachodni nie robi on na niej 
pozytywnego wrażenia. Tym bardziej że dowiaduje się, iż jest 
to podróż bez powrotu. Jest rozżalona, że musi zrezygnować 
ze wszystkiego, co było dotychczas dla niej ważne: szkoła, 
koleżanki, a przede wszystkim ukochana babcia. Dorota nie mówi 
po niemiecku. Cały jej dotychczasowy świat został w Poznaniu.

Z dworca ZOO rodzina jedzie prosto do obozu dla przesiedleńców 
na Marienfelde. Pobyt tam będzie dla niej koszmarnym wspomnieniem 
jeszcze przez długie lata.

W ciągu następnych 33 lat, niechęć do Berlina przerodzi się w mi-
łość. Tę długą drogę Dorota Danielewicz opisuje w swojej niezwykłej 
książce „Przewodnik po duszy miasta“.

Książka ta została z niewielkimi zmianami wydana ostatnio w języku 
niemieckim pod tytułem: „Auf der Suche nach der Seele Berlins” i cieszy 
się ogromnym powodzeniem.

Autorka opowiada o 
swojej trudnej, a zarazem 
fascynującej młodości, 
gdy nie znając miasta, 
poruszała się głównie 
kolejką podziemną, o 
tym, jak budowała nowy 
krąg przyjaciół, z który-
mi zaczynała rozmawiać 
po niemiecku, o tym, jak 
zdobywała się na odwa-
gę, aby poznawać miasto, 
które coraz bardziej ją fa-
scynowało.

Dorota już jako 
10-letnia dziewczynka 
wiedziała, że chce być 
dziennikarką i pisarką. Po 
ukończeniu gimnazjum 
rozpoczęła studia etnolo-
giczne i filologię słowiań-
ską na Freie Universität 
Berlin.

Po ukończeniu stu-
diów  pracowała w No-

W  
POSZUKIWANIU  
MINIONEGO CZASU

wym Jorku przy ONZ, po czym 
wróciła do Berlina i redagowa-
ła radio Multi-Kulti. Dziś jest 
lektorką i publicystką.

„Przewodnik po duszy mia-
sta” jest przewodnikiem nie-
zwykłym. Opowiada nie tylko 
o faktach z dalszej lub bliż-
szej przeszłości, ale również 
o subiektywnych odczuciach 
autorki. Pełen jest zabawnych 
anegdot i mało znanych histo-
rii.

Dorota Danielewicz zapyta-
na o to, czy czuje się berlinian-
ką odpowiada, że tę decyzję 
człowiek musi podjąć sam, i 
nic nie powinno mieć na nią 
wpływu, obojętnie, czy się w 
tym mieście przebywa 3 mie-
sące czy 33 lata.

Byłam ostatnio na jej spotkaniu autorskim w prześlicznej księgarni 
przy Wittenberg Platz.

Zainteresowanie było ogromne. Autorka czytała fragmenty swojej 
książki. Publiczność reagowała z ożywieniem. Potem pytaniom nie było 
końca. Dla wielu zgromadzonych tam Niemców ogromnie ciekawy był 
proces przekształcenia się nieśmiałej, obcej i nie znającej języka dziew-
czyny w dojrzałą pisarkę, która im, rodowitym berlińczykom opowiada 
o ich mieście historie, o których często nie mieli pojęcia i na ich liczne 
pytania odpowiada ze swadą, ogromną erudycją i w znakomitej niem-
czyźnie.

Graża Grużewska

„Wie ein polnisches Mädchen in Berlin ihr Zuhause fand” Berliner 
Morgenpost
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Joanna Maria Czupryna

10 wydarzeń,  
których nie można przegapić  

na tegorocznych świątecznych  
jarmarkach w Berlinie

Jak co roku z końcem listopada ulice Berlina rozbłysnęły tysiącem świateł 
kolorowych iluminacji, a główne place zapełniły kramy i stragany 
adwentowych jarmarków. Dla tych, którzy wędrówki w poszukiwaniu 
prezentów chcieliby urozmaicić ciekawymi atrakcjami lub przeżyciami, 
krótka podpowiedź poniżej. 

1. Św. Mikołaj i podniebne sanie – kto wybierze się po południu na jarmark pod 
Czerwonym Ratuszem, ten będzie miał okazję zobaczyć prawdziwego Świtego Miko-
łaja, szybującego w świątecznym zaprzęgu w towarzystwie Śnieżynki, wysoko ponad 
głowami przechodniów. Trzykrotnie w ciągu dnia, o 16.30, 18.30 i 20.30 zaprzężone  
w renifery sanie ruszają w swój krótki, ale efektowny kurs. 

2. Świąteczne rekordy – największa w Europie, mobilna piramida świąteczna rodem 
z Rudaw stoi na placu Aleksandra, na parterze można się napić tradycyjnego grzanego 
wina, a w weekendy o świąteczny nastrój zadba kapela trębaczy, ulokowana piętro 
wyżej. Przed pałacem Charlottenburg warto zobaczyć przepięknie wykonaną z dębo-
wego drewna największą szopkę w Berlinie. Pojedyncze figury ważą nawet do 300 kg. 
Na fasadzie ratusza Spandau zamontowano z kolei największy na świecie wirtualny 
kalendarz adwentowy. Jarmark na starym mieście pod względem liczby stoisk należy 
do największych w Niemczech.

3. Kot w butach dla najmłodszych – 6 grudnia, w dzień Świętego Mikołaja, Szkoła 
Muzyczna w Spandau zaprasza wszystkich na dziedziniec cytadeli na muzyczną in-
scenizację znanej bajki. Wstęp wolny, początek 17.00. Ulubieńcy dzieci w czerwonych 
kubrakach z workami słodyczy pojawią się również na wszystkich większych jarmar-
kach w Berlinie. 

4. Święta jak z powieści Dickensa – któż nie zna „Wigilijnej opowieści” Charlesa Dic-
kensa? Na jarmark w wiktoriańskim stylu zaprasza Kościół Anglikański St. Goerge’s przy 
Preussenallee 17-19, w sobotę 6 grudnia, od 14.30 do 17.30. Krótko, ale intensywnie 
z angielską muzyką świąteczną, dudami, śpiewami, kostiumami i tradycyjnymi wypie-
kami.

5. Świąteczny jarmark pełen łakoci – na nieco inny jarmark zapraszają brandenbur-
scy i berlińscy producenci regionalnych słodkości. W Hali Targowej IX (Markthalle IX) 
na Kreuzbergu 7 grudnia zaprezentują oni najlepsze wyroby ze swojej oferty, ciasta, 
torty, pralinki, czekoladki, itp. Nie zabraknie również grzanego wina. Wstęp od 12.00 
do 18.00, 2 euro.

6. Holy.Shit.Shopping – kontrowersyjna nazwa, nie tylko dla tych, którzy do zbliża-
jących się świąt podchodzą w mniej konwencjonalny sposób. Jeden z największych 
designerskich jarmarków w Berlinie odbędzie się 6 i 7 grudnia, w Kraftwerk przy Köpe-
nicker Straße 70 (sama hala jest przeżyciem). Ponad 150 wystawców na 8000 m kw., 
oryginalne upominki, akcesoria, ozdoby. Po raz dziesiąty w stolicy. Wstęp 4 euro.

7. Skandynawskie Święto Światła – jednym z najładniejszych jarmarków w histo-
rycznych kulisach dawnego browaru jest skandynawski Lucia-Weihnachtsmarkt.  
13 grudnia, w dzień patronki Szwecji św. Łucji odbędzie się tradycyjne wspólne śpie-
wanie (Allsâng) w godzinach 18.00-19.00. Wstęp wolny. 

8. Bombki z Lauscha – na większości tradycyjnych jarmarków stoją pawilony z ba-
jecznie kolorowymi ozdobami z Lauscha. To właśnie w tej niewielkiej miejscowości w 
Turyngii w połowie XIX wieku wyprodukowano pierwsze szklane bombki na świecie. 
Nie bez przyczyny Lauscha ma w swoim herbie ozdobioną choinkę i renifera, a pro-
dukty z lokalnych hut i manufaktur są eksportowane na cały świat.

9. Świąteczny Świat Käthe Wohlfahrt – od 2011 roku mieszkańcy Berlina nie potrze-
bują już jeździć do Rothenburga ob der Tauber w Bawarii, by podziwiać przecudne 
świąteczne dekoracje wykonane przez rzemieślników rodzinnej firmy Käthe Wohl- 
fahrt. Przy Kurfürstendamm 225-226 znajduje się bowiem dwupoziomowy salon wy-
stawowy i sklep tej firmy. Na blisko 4 500 m kw. prezentowanych jest około 8000 świą-
tecznych ozdób. Całości dopełnia 8-metrowa choinka z 4 800 świecącymi bombkami. 
Wstęp wolny.

10. Świąteczne iluminacje – najpiękniej oświetlone ulice w Berlinie to Kurfürsten-
damm (Charlottenburg-Wilmersdorf ) oraz Schloßstraße (Steglitz-Zehlendorf ).

Świąteczna szopka, Charlottenburg

Dekoracje, Europa Center

Świąteczne iluminacje, Ku’Damm

Weihnachtsmarkt, Charlottenburg
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Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z brodą ubranego  
w czerwony strój, który według różnych legend i bajek w okresie świąt 
Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez 
zaprzęg reniferów, zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun 
północny.

Dzięki sprawnej promocji Coca-Coli praktycznie zastąpił on w powszech-
nej świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja biskupa.

 Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej 
i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych. W więk-
szej części Europy, w tym w Polsce, dzień Świętego Mikołaja obchodzony 
jest tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa 
Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, 
znajdują prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie 
przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie).

 W wyniku przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury an-
glosaskiej (w szczególności amerykańskiej) także w Europie święty Mikołaj 
utożsamiany jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi pre-
zentami.

Święty Mikołaj, biskup Miry, z uwagi na przypisywane mu legendą 
uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), stał się pierwowzorem postaci 
rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, 
często w infule i z pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce.  
6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom przynosi pre-
zenty (zwykle słodycze), a tym niesfornym (na ostrzeżenie) rózgę.

Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, posta-
nowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowie-
dział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpa-
dły one do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku, 
by je wysuszyć. W krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, 
powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. 
Tam, gdzie kominków nie używano, Mikołaj po cichutku wsuwał prezenty 
pod poduszkę śpiącego dziecka.

 Początkowo Święty Mikołaj przybywał z Południa. W średniowiecznym 
Amsterdamie Sinterklaas przypływał żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, 
a wór z prezentami niósł ciemnoskóry sługa zwany Zwarte Piet. Człowiek 
z ciepłych krajów nie bardzo pasował do zaśnieżonego zimowego pejzażu. 
Toteż gdy w roku 1822 Clemens Clarke Moore napisał poemat, w którym św. 
Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego, 
wkrótce stało się to tradycją.

Niezgodności kalendarza gregoriańskiego z kalendarzem juliańskim 
sprawiły, że dzień św. Mikołaja według starego stylu wypadał blisko dnia 

Bożego Narodzenia w nowym stylu. Podsunęło to pomysł, aby prezen-
ty przynosiło, zamiast świętego, Dzieciątko Jezus. Jezusa przedstawiało 
ubrane na biało dziecko, worek z prezentami niósł mężczyzna przebrany za 
mędrca – jednego z trzech, którzy przynieśli dary Dzieciątku. Zwyczaj ten 
jednak się nie przyjął, mężczyzna znów stał się św. Mikołajem, dziecko zaś 
zostało jego pomocnicą Śnieżynką. W niektórych krajach św. Mikołaj został 
bożonarodzeniowym dziadkiem: Père Noël we Francji, Julemand w Norwe-
gii, Babo Natale we Włoszech. W kontekście polskim Aleksander Brückner w 
Encyklopedii Staropolskiej określił to jako zwyczaj późny, miejski, niemiec-
ki. 

W rzeczywistości jednak zwyczaj obdarowywania się prezentami jest 
znacznie starszy, archaiczny. Choć bezpośrednich korzeni obdarowywania 
się prezentami najczęściej doszukujemy się w rzymskich Saturnaliach, to w 
przypadku Słowian postać Świętego Mikołaja wyraźnie wywodzona jest z 
kultu Welesa, bóstwa związanego z ziemią, zaświatami i magią (a u Germa-
nów analogicznie z Odynem).

Legenda Mikołaja

Ikona przedstawiająca świętego Mikołaja - biskupa Miry,  
koniec XV w.
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Święta 
to  

nie czas 
udawania!

Święta Bożego Narodzenia to najszczęśliwszy czas 
w roku, tak zapewne sądzi większość dzieci. Jednak 
dla dorosłych to nie tylko mnóstwo przygotowań, 
ale też stres, czas rodzinnych kłótni i robienie wielu 
rzeczy na siłę.

Rokrocznie ludzie dziwią się, że świąteczne wystawy w sklepach pojawiają się już  
w listopadzie. Dla niektórych jest to pierwszy sygnał, że można powoli myśleć o rozpoczę-
ciu świątecznych przygotowań. Jednak święta, które z natury rzeczy powinny kojarzyć się  
z czymś przyjemnym dla wielu ludzi oznaczają jedynie problemy. To czas udawania.

Dla mnie największą świąteczną żenadą jest wigilia pracownicza. Oczywiście jeśli or-
ganizuje się ją w gronie bliskich współpracowników, których się zna i lubi, może to być 
miła uroczystość. Jednak najczęściej wigilia przypomina rodzaj spędu, na którym wszy-
scy życzą sobie najlepszego, całują i dzielą się opłatkiem, a to chyba obłuda. Zaraz po 
świętach te same osoby podkładają sobie świnie. Nie znoszę całej tej farsy i udawania, 
że nagle wszystkich lubię. Oprócz wigilii często organizuje się firmowe zbiórki pieniędzy. 
Przychodzi grudzień i nagle każdy chce pomagać i być Świętym Mikołajem. Rzadko w tym 
wszystkim znajdzie się czas na refleksję. Szkoda, że tak niewiele osób pamięta o tym w 
ciągu roku.

O ile niektórzy narzekają na same święta, bo są dla nich stratą czasu, dla wielu osób 
gorszy jest okres przedświąteczny.  Niezależnie od tego, czy lubimy Boże Narodzenie, czy 
też nie, każdy odczuwa przedświąteczny stres. Pomimo codziennej pracy i stałych obo-
wiązków, musimy znaleźć czas na kupienie prezentów, jedzenia, zaplanowanie rodzinnych 
spotkań. Wielu ludzi musi zmierzyć się z kupieniem prezentów. O ile jest to łatwe, jeżeli 
chodzi o tych, których lubimy i kochamy, to bardziej skomplikowane, gdy musimy kupić 
komuś podarunek, bo tak wypada. Każdy, kto choć raz szukał takiego upominku, wie, że 
nie jest to nic przyjemnego.

Rzadko święta są naprawdę czasem pojednania. Spotkanie z niektórymi członkami ro-
dziny jest dla wielu osób przykrym obowiązkiem. W gronie rodzinnym powracamy do sta-
rych problemów, patrzymy na osoby, których przez cały rok nie chcemy oglądać. Właściwie 
nie spotkalibyśmy się z nimi, gdyby można było zrobić święta tak jak się naprawdę chce.

Okres świąteczny wywołuje często odmienne uczucia, niż powinien. Najbardziej 
dotkliwy jest dla osób samotnych. Wszechobecna komercja, hollywoodzkie produkcje 
i otoczenie wywołują presję szczęśliwości, przez co osoby te narażone są na świąteczną 
depresję.

Święta skończyły się dla mnie wraz z końcem dzieciństwa. Magia świąt istnieje, ale 
jedynie w świecie dzieci. One jeszcze nie rozumieją wielu rzeczy i nie są sfrustrowane. To 
dla nich organizujemy święta, aby w ich głowach także pozostały piękne wspomnienia.

Próbujmy walczyć ze świąteczną presją i oczekiwaniami. Zróbmy wszystko, aby nie był 
to czas udawania. Każdy z nas powinien wybrać ze świąt to, co mu najbardziej odpowiada. 
Zmuszanie się do jakichkolwiek zachowań mija się bowiem z celem świąt. Nie bójmy się 
zaryzykować i spędzić ich inaczej. Wybierzmy to, co sprawi nam prawdziwą przyjemność. 
Zróbmy sobie święta w dobrym stylu, bez nadęcia. Ważne jest, abyśmy mieli dobre nasta-
wienie. W dużej mierze od nas samych zależy, jakie będzie Boże Narodzenie. Spróbujmy 
wykrzesać z siebie jak najwięcej radości. Nie czepiajmy się wszystkiego, co złe. Święta to 
często czas udawania, ale postarajmy się to zmienić.

 Katarzyna Góreczna

Przedłużanie i zagęszczanie 
włosów, różne metody i rodzaje wło-
sów serdecznie zapraszam Monika tel. 
015163213858

Szukam pracy jako pomoc domowa. 
Seniorzy, dzieci 3 razy w tygodniu opieka, 
pomoc w domu mam 61 lat jestem Altepfle-
ger na emeryturze. Tel. 030 / 4122963

Podejmę pracę (z zakwaterowa-
niem) 37 l. Mieszkam w Polsce, prawo jaz-
dy ABCE(95).bus laweta, stolarz, technik 
budowlany, j. niemiecki-podstawowy, cel 
pracy - doskonalenie znajomości języka N. 
Tel 0048606539233. lucjanbarczyk@o2.pl

Poszukuje mieszkania ze spół-
dzielni, kawalerki lub dwupokojowego, za 
pomoc w załatwieniu zapłacę. Posiadam 
gewerbe, rachunki, wyciąg z konta i szufe. 
Tel. 0157 501 079 27

Mam do zaoferowania 2 miejsca w 
pokoju czteroosobowym w dzielnicy Berlin 
Spandau. Chętnych proszę o kontaktowa-
nie się pod ten nr tel.: +4915210485218

Poszukuję podwykonawcy: 1. Wy-
burzenie wielkiego Fitnesscentrum w ok. 
Zagłębia, praca na 3-4 tygodnie (10 pra-
cowników). 2. Postawienie fundamentów 
i ścian w Niemczech Północnych, praca na 
ok. 12 mies. (10 pracowników). 3. Montaż 
płyt gipsowo-kartonowych - ok. Nadrenii, 
praca na ok. 12 mies. (8 pracowników). Tel. 
0151 663 673 59

Witam, poszukuję kawalerki dla 
pary od 10 stycznia. Propozycję z cenami 
i zdjęciami proszę wysyłać na maila - asia.
oracz@o2.pl

Poszukuję pokoju z dostępem do 
kuchni oraz łazienki najchętniej w dzielni-
cy Rathaus Spandau bądź w okolicach bez 
meldunku. Zainteresowane osoby proszę 
o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Mo-
nika: 015214829627, monika.juszczak@
interia.pl

Wykonuję fotografie okoliczno-
ściowe, koncerty, uroczystości. Tel. 030 
/ 625 8479 e-mail: stefan.dy@gmx.de 

Prywatne lekcje gry na for-
tepianie i keyboardzie (dla dzieci i 
młodzieży). Zajęcia indywidualne pro-
wadzone są w języku polskim lub nie-
mieckim. Dojazd do domu ucznia jest 
BEZPŁATNY! Pierwsza lekcja GRATIS! 
Tel.: 0170-683 94 64

Dla niezmotoryzowanych: wy-
jazdy busem do Słubic na zakupy, dwa 
razy w tygodniu z kilkugodzinnym po-
bytem. Tel. 0163 668 7208

Kursy komputerowe dla SE-
NIORÓW - „obsługa komputera”. Po 
kilku spotkaniach nie będziesz musiał 
prosić wnuczka, aby włączył komputer 
lub wyszukał coś dla ciebie w interne-
cie. Wszelkie informacje pod: tel. 030 / 
588 523 96 kom. 0157 749 163 03

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich polskich twórców, artystów, 
muzyków oraz miłośników muzyki 
na spotkania do „Pierogarni” w każdy 
czwartek od godz. 18, Turiner Straße 
21, 13347 Berlin-Wedding

Lekcje gry na gitarze! Udziela 
Legenda Polskiego Rocka Leader Ze-
społu „BANK” Piotr Iskrowicz Kontakt: 
0152 / 13058755

Doradztwo, księgowość, spra-
wy urzędowe Marek Mosiej. Tel. 030 
/ 757 048 17 Mobil: 0176 483 02 400

Opróżnianie mieszkań, piw-
nic, strychów w każdy dzień tygodnia 
szybko i solidnie. Tel. 030 / 6120-9021 
Mobil: 0163 668 72 08

Zakupię elektronarzędzia oraz 
narzędzia ogrodnicze, ilości hurtowe 
możliwy odbiór z Niemiec co dwa ty-
godnie. Tel. PL 608430933
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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 nagrod.  
Za rozwiązanie krzyżówki z nr. 44 nagrody otrzymują: Simone Micek oraz Władysław Kalisz

SUDOKU

KRZYŻÓWKA

Ksiądz chodzi po kolędzie, dzwoni  
do kolejnego mieszkania.
- Czy to ty, aniołku?  
- pyta kobiecy głos zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta? - Wspaniale! 
Żona serwowała mi same zagraniczne 
potrawy.
- Jakie? - Barszcz ukraiński, fasolkę po 
bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po 
wiedeńsku z kapustą włoską.

Fąfara pyta znajomego:
- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem  
na święta? - Mam pełną lodówkę.
- Czego? - Szronu.

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na Gwiazdkę? - Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam 
codziennie złotówkę! - W jaki sposób? - 
Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Piątego grudnia kilkuletnia Małgosia 
kładąc się do łóżka mówi do dziadka:
- Kiedy rano się obudzę, chciałabym 
znaleźć w swoim łóżku piękną,  
jasnowłosą laleczkę!
- Ja też chciałbym! - mówi dziadek.

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę.- Nie trzeba syneczku. 
Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to 
popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem 
perfumy!

UŚMIECHNIJ 
SIĘ
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Marek Jastrząb

Szczęśliwego,  
normalnego  
Roku!

Jeszcze nie zwiędła sztuczna choinka i nie zdążyłem odejść od wigilijnego stołu za-
stawionego pobożnymi życzeniami, a już przyszło mi świętować Nowy Rok. Jak gdyby za-
atakował mnie bakcyl życzliwości. Popadam więc w podniosły nastrój i znów będę słyszeć 
„tupot białych mew”. Jestem nabuzowany szampitrem i odczuwam coś w rodzaju wzru-
szenia, tkliwości, a nawet – siostrzanego braterstwa, bo oto nagle ogłoszono triumfalny 
powrót zdrowego rozsądku i obwieszczono zakończenie wojny na złe przepisy poprawiane 
jeszcze gorszymi ustawami.

Udziela mi się ten perlisty nastrój i zezowatym okiem wyobraźni wi-
dzę, jak smutnymi szeregami idą won demagogiczne hasła, a niedzielni 
znachorzy kapitalizmu truchtają w siną dal i przechodzą do wypaczo-
nej Historii. Więc po sercu mi cieknie miód i stepują rozmaite wizje. Ale 
już po chwili zamyka mi się klapa z nadziejami i dobrze naoliwionym 
uchem realisty słyszę noworoczne orędzie:

... moi poddani, mój ukochany ludu oraz wy, paskudy, mówi do was 
Wódz.

Skończyło się nam ZACOFANIE i od dzisiaj mamy WYRAŹNY POSTĘP.
Priorytetem mojego rządzenia będzie nowatorskie wykańczanie 

kraju; postawię na wyraźne zmniejszenie liczby urzędów polegające 
na zwielokrotnieniu ich pogłowia. W tym celu zatrudnię nowych spe-
cjalistów od rozkładania rąk. Co się tyczy policji, to będzie ona patrolo-
wać gościńce w specjalnych przyodziewkach. Każdy stójkowy otrzyma 
wyposażenie w postaci czapki-niewidki i w ten sposób będzie wszę-
dzie na raz, bo kto udowodni, że nie ma go nigdzie? Pałki i bandoletów 
nie musi mieć, bo i tak nikt nie sprawdzi. Uniknie się też wydatków na 
mundur, a forsa trafi do budżetowej dziury. Zamiast wielu komisaria-
tów w byle dzielnicy, wzniesiona będzie jedna, za to solidna cytadela  
z tektury. Wszelkie legendy na temat powrotu lepszych czasów, nie 

mają sensu i uchylam je aż do odwołania. Oświadczam, że równo z wy-
biciem północy, znosi się poglądy wywrotowe i odtąd obowiązuje was 
przekonanie, że jest fajowo.

To by było na tyle, mówiąc za klasykiem. Dostrzegam, jak moi bliźni 
od fetowania zamieniają się w owce i wedle instrukcji dyrygenta beczą 
zgodnym chórem. Toteż dochodzę do bezalkoholowego wniosku, iż 
nie powinienem kutwić sobie na rojeniach i zaprotestować póki czas: 
wszak bieda i absurd trwają cały rok. 

Z furią wiecznego naiwniaka rzucam się w odmęty i wiry noworocz-
nych marzeń i cwałując po schorowanej fantazji, przypominam sobie 
poczciwe opowiastki przedwojennych ludzi, którzy bajali o regulowa-
niu zegarków według rozkładu jazdy. W co za cholerę nie mogę uwie-
rzyć, bo niby jak PKP może działać bez bałaganu? Przecież to taka sama 
herezja, jak bezpłatne kupowanie albo telewizyjna misja. 

Wiem, że przesadzam, więc uniżenie przepraszam, że mam 
rację: niedotrzymywanie obietnic jest nam przecież tak samo 
nieodzowne, jak hemoroidy. A dlaczego tak napisałem w ten 
odświętny czas? Bo jestem zmęczony fajerwerkami niedotrzy-
mywanych zobowiązań. Bo składanie życzeń i solennych obiet-
nic zdarza się co roku, ale już na drugi dzień zapominamy o nich  
i wszystko wraca do punktu wyjścia.

PS. znajomy, którego do pewnego stopnia lubię, oświadczył, żem osioł  
i daję się nabierać na te same numery. Co powiedziawszy, z żalem i bez 
nadmiernych tortur zgadzam się z jego diagnozą, jakkolwiek jestem inne-
go zdania. Czyli: WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Szkoła Schele-Schule, która rozpoczęła współpracę z 
P.T.S. „Oświata”, udostępniła Polskim rodzicom z dziećmi 
pomieszczenie do organizacji „Eltern-Kind-Café „ 

Spotkania będą odbywać się w czwartki w dwóch grupach wiekowych:
1. Dzieci od 1-3 lat, godz. 10:00-12:00
2. Dzieci od 3-6 lat, godz. 16:00-18:00 

Adres: Schele-Schule Kindergarten: 
Lyckallee 30, 14055 Berlin 

(S-Bahn Heerstr., Bus M49, 218 Mohrunger Allee)
Spotkania są bezpłatne!!!

Zgłoszenia i informacje w jęz. polskim:
Tel. 0176 249 482 03
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