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Listy do redakcji

Oprócz bycia pracownikiem,  
rodzicem… bądź sobą
Pisywałam kiedyś do gazety studenckiej. Zawsze ciągnęło mnie  
do pisania, nawet założyłam blog, taki pamiętnik internetowy. 
Piszę amatorsko, o sprawach, które bezpośrednio mnie dotyczą. 
Opisuję to, co interesuje mnie w danej chwili, w szczególności  
piszę o kwestiach, które są tu w Berlinie rozwiązywane inaczej  
niż w moim rodzinnym Krakowie.

Przyznam, że pisanie jest dla mnie odskocznią od codziennych spraw, chwilą relaksu.  
Nie jest najważniejszą pasją w moim życiu, bo tą najważniejszą jest muzykoholizm. :) Zamiło-
wanie do pisania nie wiąże się też bezpośrednio z moim wykształceniem, gdyż najpierw skoń-
czyłam studia na uniwersytecie pedagogicznym (jako nauczyciel przedszkolny i wczesnosz-
kolny), a następnie na uniwerku technicznym (jako marketingowiec internetowy). Mimo 
to lubię czasem usiąść przed komputerem i postukać w klawiaturę. Piszę głównie z myślą  
o bliskich, których zostawiłam w mieście rodzinnym oraz dla siebie samej, bo miło uśmiech-
nąć się do własnych wspomnień, które w natłoku dnia codziennego umykają. 

Dla gazety studenckiej przeprowadziłam na przykład wywiad z gitarzystą polskiego  
rockowego zespołu Bracia, Wojtkiem Cugowskim, a na tytuł wybrałam cytat „Chcę tylko 
grać”. Z artykułu wyłonił się obraz człowieka całkowicie oddanego swej pasji, dostosowują-
cego do niej swoje życie. Szczęśliwie udało mu się osiągnąć taki etap w samodoskonaleniu, że 

pasja stała się pracą. Istnieje cienka linia między zauroczeniem własną pracą a wypaleniem 
zawodowym. Tylko nielicznym udaje się jej szczęśliwie nie przekroczyć. 

Są też osoby, które pałają szczerą odrazą do własnej pracy, ale przecież trzeba jakoś zaro-
bić na chleb. Z biegiem czasu nasze młodzieńcze założenia i ambicje zderzają się z twardym 
murem zwanym ‚rzeczywistość’. Wielu z nas chciało być w przyszłości w zupełnie innym miej-
scu, niż są obecnie. Ale cóż, jak to śpiewał kiedyś Opus „life is life”. Nie zachęcam do przepro-
wadzenia szalonej rewolucji w dorosłym życiu, gdyż najczęściej ma to opłakane skutki. Zachę-
cam natomiast do zatrzymania się na chwilę w codziennym pędzie i zastanowienia, co lubimy 
robić. Co tak zwyczajnie sprawia nam frajdę. Pod warunkiem, że nie sprawia to krzywdy ani 
uszczerbku na zdrowiu nam i innym, może warto uczynić z tego odskocznię? Kiedy ostatni 
raz grałeś ze znajomymi w bierki / pchełki / tysiąca, w którego uczył cię grać wieki temu twój 
dziadek / wujek / tata? Pamiętasz, jak robiłaś z babcią na drutach? Albo jak wyszperałeś na 
strychu zakurzone winyle i cichaczem słuchałeś pod nieobecność rodziców? A może kryłaś się 
w nocy pod kołdrą z latarką w ręku, bo książka taka ciekawa, a mama kazała iść spać? To tylko 
przykłady. Nie wiem, co cię pasjonowało. Ty zaś wiesz. Myślę, że warto odważyć się i zrobić coś 
szalonego - zadbać o siebie samego, o spokój własnego ducha i własne dobre samopoczucie. 
Do harmonogramu codziennych zajęć oprócz bycia pracownikiem, rodzicem, warto dodać 
małą rubrykę pod tytułem „bycie sobą”.

Współczesna technologia ułatwia powrót do dawnych pasji - w Internecie można znaleźć 
osoby chętne na wspólny spacer z psami, albo również lubiące składanie modeli samolotów 
czy pamiętające starą, dobrą muzykę. Warto spróbować ich poszukać, tu w Berlinie, tu wśród 
naszej Polonii. Internet jest skomplikowany, ale można poprosić o pomoc obytego kolegę czy 
członka rodziny - córkę czy wnuczka. 

Grzegorz Markowski z zespołu Perfect już od 35 lat śpiewa  
„chciałbym być sobą”… może warto go posłuchać? :)

Gosia Cieśla
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W siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni, na ul. Polskiej 1 powstaje wystawa stała, która 
już za kilka miesięcy zostanie otwarta dla publiczności. To, co zobaczymy na ekspozycji, 
owiane jest tajemnicą, ale Muzeum uchyla jej rąbka. Wiadomo, że ważną częścią 
wystawy będzie wielkogabarytowa makieta statku-legendy MS Batory. Jest na tyle 
duża, że w przestrzeń wystawy była wnoszona dźwigami aż w 7 częściach. Już teraz 
możemy zobaczyć, jak wyglądała budowa i operacja transportu  kadłuba, natomiast 
gotową makietę za kilka miesięcy będzie można oglądać na jedynej w swoim rodzaju 
wystawie poświęconej historii polskiej emigracji.

Legendarny 
„Batory”  

wraca  
do Gdyni Budowa makiety jest wyjątkowym przed-

sięwzięciem w świecie muzealnictwa - ponad 
czterotonowa konstrukcja „Batorego” zostanie 

odwzorowana w skali 1:10 na pod-
stawie pozyskiwanych przez lata 
dokumentów i zdjęć archiwalnych  
z lat 30. Ponad dwadzieścia osób 
pracuje nad makietą tak, jak budo-
wany byłby prawdziwy statek – peł-
ny kadłub mógłby nawet unosić się 
na powierzchni wody. 

Osoby odwiedzające placówkę 
będą mogły zobaczyć nie tylko syl-
wetkę jednostki, ale i zajrzeć w jego 
wnętrza, zobaczyć warunki, w jakich 
podróżowano. Rekonstrukcja ma 
przybliżyć statek nie tylko od stro-
ny, z jakiej znali go pasażerowie, ale 
również tej, z której mogła go po-

znać tylko jego załoga. 
Projekt jest realizowany przez wyłonioną 

w drodze zamówienia publicznego firmę MIT 
Management. Nad wiernym oddaniem statku 
pracują specjaliści z zakresu okrętownictwa i 
modelarstwa. Zbudowano już kadłub, teraz 

odtwarzane są nadbudówki i wypo-
sażenie „Batorego”. 

Droga do stworzenia makiety 
legendarnego statku była długa  
i wiodła przez wiele miejsc w Polsce, 
Europie i na świecie. Aby dotrzeć do 
dokumentacji technicznej statku 
konieczne były dokładne kwerendy 
m.in. w archiwach włoskich i ame-
rykańskich. Nieocenioną pomocą 
byli również pasjonaci historii pol-
skiej floty. Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób udało się zlokalizować  
i pozyskać odbitki planów ze stoczni 
w Monfalcone we Włoszech, gdzie 
w 1935 roku zwodowany został MS 

Batory. W rezultacie poszukiwań Muzeum jest 
dziś w posiadaniu dużej kolekcji obiektów, pa-
miątek i dokumentów dotyczących aspektów 
technicznych tego statku.

Ogromnym wyzwaniem jest również od-
twarzanie wybranych fragmentów 
wnętrza jednostki. Pomocne okazały 
się tu bogate zbiory przekazane w 
depozyt Muzeum Emigracji przez Ja-
nusza Ćwiklińskiego – syna kpt. Jana 
Ćwiklińskiego dowodzącego jed-
nostką w latach 1946-1953. Niestety, 
do dziś nie zachowały się żadne ko-
lorowe fotografie z przedwojennych 
sal i kajut „Batorego”. W odtwarzaniu 
wystroju wyjątkowych wnętrz statku 
– projektowanych w swoim czasie 
przez wybitnych artystów i nie bez 
powodu nazywanych pływającymi 
salonami sztuki – nieocenione były 

drobiazgowe analizy znawców tematyki mor-
skiej. Przy rekonstrukcjach dobierano mate-
riały takie same lub odzwierciedlające te wy-
korzystane przed dziesięcioleciami. Dotyczy 
to zarówno faktur, jak i barw wykorzystywa-
nych przez ówczesnych dekoratorów. Wiele 
detali może być zaskoczeniem dla widzów.

Goście Muzeum Emigracji w Gdyni będą 
mogli podziwiać makietę z kilku miejsc. Ze 
względu na jej rozmiary wzniesiono specjalną 
antresolę, która umożliwi dokładne obejrze-
nie pokładu z góry. To, jak wyglądała podróż, 
przybliżą filmy oraz fotografie wykonane 
przez dziesięciolecia służby „Batorego”. Statek 
wpisał się szczególnie trwale w historię samej 
Gdyni, dlatego odegra ważną rolę na wysta-
wie. Będzie tu klamrą spinającą dzieje emigra-
cji z ziem polskich w czasach międzywojnia  
i trudnych lat powojennych. Do dziś dla wielu 
osób pozostaje on symbolem łączności Polski 
z Ameryką Północną i tamtejszą Polonią. Jedy-
ny polski przedwojenny transatlantyk, który 
po II wojnie światowej kontynuował oceanicz-
ne rejsy z Gdyni i miał wielkie znaczenie dla 
pokoleń polskich emigrantów, już niedługo 
pomoże opowiedzieć ich historię. Ekspozycja, 
której elementem jest rekonstrukcja „Batore-
go”, zostanie udostępniona wraz z otwarciem 
placówki na przełomie maja i czerwca bieżą-
cego roku. 
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Ile słów dziennie wypowiada 
płeć piękna? Kto pierwszy 
nosił szpilki i kto częściej 
kłamie? Co wywołuje  
u kobiety ten sam efekt  
co narkotyk? Jak właściwie 
zapoczątkowano  
to święto? Dzisiejszy dzień  
to doskonała okazja,  
by się tego dowiedzieć.

Ciekawostki na Dzień Kobiet,  
czyli płeć piękna, jakiej nie znałeś

Światowy Dzień Kobiet - z tej okazji składa-
my wszystkim paniom życzenia i obdarowuje-
my je upominkami. Prócz dawania prezentów 
to również dobra okazja, by mężczyźni dowie-
dzieli się czegoś więcej o płci pięknej, a panie 
o sobie samych. Szpilki we współczesnym 
świecie stały się symbolem kobiecości, ele-
gancji, szyku i odcisków na stopach. Niewiele 
osób wie, że ich początki są dość zaskakujące. 
To mężczyźni, a nie kobiety, zaczęli nosić buty 
na obcasach począwszy od starożytnej Turcji, 
a skończywszy na nowożytnej Francji, dopie-
ro od XVII w. kobiety przejęły tę modę, żeby 
wyglądać bardziej... męsko. Badania udowad-
niają, że panie wypowiadają średnio 20 tys. 
słów dziennie, pozostawiając daleko w tyle 
męską konkurencję z 13 tys. wyrazów. Płeć 
piękna jednak, wbrew wielu zarzutom, może 
poszczycić się większą prawdomównością, 
gdyż zdaniem naukowców mężczyźni kłamią 
dwukrotnie częściej. Prócz prawdomówności 
panie cechuje również głębsza uczuciowość  
i skłonność do płaczu. Zdaniem brytyjskich 
naukowców kobiety płaczą średnio od 30 do 
64 razy na rok. Dla panów wskaźnik ten oscy-
luje między 6 a 17. Świeżo upieczone mamy 
nie potrzebują narkotyków - zapach własnego 
niemowlęcia działa na kobiety w ten sam spo-
sób jak narkotyki na uzależnionego.10 min do 
wyjścia, a kobieta nadal w garderobie bądź ła-
zience? Nic dziwnego, kobiety spędzają śred-
nio jeden rok swojego życia na dylematach, 
w co się ubrać. Ten brak zdecydowania może 
powodować choćby fakt, że w ciągu swojego 
życia kobieta wymieni średnio ponad 100 to-
rebek. 
Pierwszy raz Dzień Kobiet świętowano  
w 1908 r. w Stanach Zjednoczonych. 

Obchody zostały zorganizowane  
28 lutego przez Socjalistyczną Partię 
Ameryki. Z kolei w 1911 r. święto zaczęło 
przybierać charakter międzynarodowy,  
by ostatecznie w latach 1913-1914 obrać 
datę 8 marca. Początkowo święto było 
hołdem składanym kobietom walczącym  
o równouprawnienie, które zginęły  
w trakcie strajków.
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Joanna Maria Czupryna

Kiedy w połowie XIX wieku w Londynie odbyła się 
pierwsza światowa wystawa prezentująca m.in. 
imponujące możliwości fabrycznych maszyn, 
wielu oczekiwało publicznej aprobaty dla seryjnej 
produkcji. Tak się jednak nie stało. Wręcz przeciwnie, 
obawiano się spadku jakości nowo wytwarzanych 
rzeczy. Rozwiązaniem miały być zbiory cennych 
i starannie wykonanych przedmiotów z różnych 
epok, udostępnione do wolnego studiowania 
przez rzemieślników i projektantów. W 1852 roku, 
rok po wystawie, otworzono pierwsze na świecie 
muzeum prezentujące rzemiosło artystyczne, South 
Kensington Museum (dzisiaj Muzeum Wiktorii  
i Alberta). W ślad za Londynem poszedł Wiedeń, 
otwierając podobną placówkę u siebie (1864) oraz 
niedługo później Berlin (1867). 

Podstawą niemieckich zbiorów było 1000 
przedmiotów zakupionych na kolejnej wysta-
wie w Paryżu. Po ich prezentacji w Zbrojow-
ni, dzięki przychylności cesarza, kolekcja po-
większyła się do 6500 eksponatów, a od 1881 
roku zyskała stałą siedzibę w budynku zapro-
jektowanym przez Martina Gropiusa i Heino 
Schmiedena (Martin-Gropius-Bau). Przyjęte 
wówczas kryterium podziału zbiorów według 
materiałów i technik ich wykonania zostało 
mocno skrytykowane jako chaotyczne i uciąż-
liwe dla odwiedzających. Idea studiów dla rze-
mieślników bowiem się nie sprawdziła i zgro-
madzone zbiory, nie tylko w Berlinie, zaczęto 
dzielić albo przekazywać do innych muzeów. 
Z 32 placówek poświęconych rzemiosłu arty-
stycznemu w Niemczech do dzisiaj przetrwało 
tylko pięć, w Lipsku, Hamburgu, Kolonii, Frank-
furcie nad Menem i Berlinie.

Zdziesiątkowane po wojnie zbiory podzie-
liły los miasta i znalazły się w dwóch nowych 
miejscach. We wschodniej części w pałacu 
Köpenick (tak jest do dzisiaj), a po zachodniej 
w Nowym Skrzydle pałacu Charlottenburg.  
W latach 60. ubiegłego wieku został rozpisany 
konkurs na nowy kompleks kulturowo-muze-
alny na skraju parku Tiergarten, który wygrał 
Rolf Gutbrod. Trudności finansowe spowodo-
wały odłożenie rozpoczęcia budowy muzeum 
aż do 1978 roku. Pomimo nowych trendów  

i zmian koncepcji 
wystaw muzeal-
nych, jakie zaszły 
na świecie w cią-
gu kilkunastu lat, 
budynek powstał 
wg pierwotnych 
planów, wywo-
łując falę krytyki  
i odsunięcie archi-
tekta od dalszych 
prac (zarzucano 
mu między in-

nymi brak powiązania architektury gmachu  
i wnętrz z przyszłymi wystawami). 

Mimo dotkliwych strat wojennych berliń-
skie zbiory rzemiosła artystycznego są dzisiaj 

Muzeum  
Rzemiosła  

Artystycznego  
w Berlinie

Naczynie w kształcie słonia (1600 r.) 

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum / 
Fotostudio Bartsch

Ubrania z lat 60. XX wieku 

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum / 
Achim Kleuker

Kunstgewerbemuseum Matthäikirchplatz, 10785 Berlin 
wt.-pt 10.00-18.00, sb.-nd. 11.00-18.00  8€ (4€)

najbogatsze w Niemczech. Eksponaty od śre-
dniowiecza do art déco prezentowane są chro-
nologicznie na powierzchni 7 tys. m kw., z pod-
kreśleniem najważniejszych dla danej epoki  
i kolekcji dzieł. Do takich należy między innymi 
średniowieczny „Skarb Welfów”. Pod tą nazwą 
ukrywa się kilkadziesiąt kunsztownie zdobio-
nych relikwiarzy, krzyży i przenośnych ołtarzy 
z katedry w Brunszwiku, które były darami od 
panujących władców. Najstarszym obiektem  
w muzeum jest jednak przypominający to-
rebkę relikwiarz (stąd nazwa Bursenreliquiar), 
wykonany z drewna i przyozdobiony szlachet-
nymi kamieniami na kształt krzyża. Przypusz-
cza się, że był to dar od Karola Wielkiego dla 
saksońskiego przywódcy Widukinda z okazji 
chrztu i przyjęcia przez niego nowej wiary (785 
r.). W renesansie kunsztowne przedmioty prze-
stały być domeną tylko kościoła. Epoka ta jest 
reprezentowana przez liczne naczynia, głów-
nie majoliki i fajanse pochodzące z południa 
Europy. Ciekawostką są tzw. istoriati, czyli tale-
rze z wymalowanymi scenami mitologicznymi. 
W muzeum znajdują się przykłady pochodzące 
z warsztatów dwóch najbardziej znaczących  
w XVI wieku malarzy majoliki, Nicola de Tur-
bino i Francesco Xanto Avelli. Bogate rodziny 
patriarchów zamawiały u artystów-rzemieśl-
ników również pięknie wykonane rzeczy co-
dziennego użytku, jak lampki oliwne, naczynia 
na atrament odlane z brązu, w których spe-
cjalizowali się rzemieślnicy z Padwy. Jednym  
z najbardziej znanych przykładów niemieckie-
go renesansu w sztuce rzemiosła jest kolekcja 
reprezentacyjnych, mistrzowsko wykonanych 
srebrnych naczyń z ratusza w Lüneburgu, mia-
sta, które wzbogaciło się na produkcji soli. 

Szlachetne metale, szkło, z którym chęt-
nie eksperymentowano, w końcu filigranowe 
ozdoby i naczynia z porcelany dominują w ko-
lejnych witrynach, prowadząc odwiedzającego 
przez sztukę użytkową baroku i klasycyzmu. Tu 
pojawiają się również meble, w szczególności 
sekretarzyki, stoły i komody. Sławione nawet 
przez Goethego meble z warsztatu Davida  
Roentgena z Neuwied (do obejrzenia m.in. 
tzw. Neuwieder Kabinett) znajdowały odbior-
ców na dworach całej Europy.

Po remoncie i ponownym otwarciu mu-
zeum w listopadzie 2014 roku nowy wygląd zy-
skały wystawy skupiające się na sztuce z prze-
łomu wieków (secesja, art déco) oraz szkołach 
wzornictwa. Bardzo mocnym punktem stała 
się też nowa i pierwsza w Berlinie galeria mody 
oraz akcesoriów, prezentująca style od połowy 
XVIII wieku do czasów współczesnych. Wśród 
130 strojów są suknie codzienne, kreacje ba-
lowe i nawet elementy intymnej garderoby. 
Paul Poiret, Elsa Schaparelli, Jeanne Paquin czy 
Christian Dior to tylko kilka nazwisk, których 
kreacje można dzisiaj obejrzeć w berlińskim 
muzeum przy Kulturforum.
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Gdy stres jest długotrwały, kora nadnerczy 
zaczyna produkować hormon stresu - korty-
zol. Jego zadaniem jest przeorganizowanie 
ciała tak, by było w stanie jak najdłużej utrzy-
mać mobilizację - zapewnia stały dopływ „pali-
wa”, czyli glukozy do mózgu i mięśni, pobudza 
komórki tłuszczowe, by gromadziły zapasy, 
i zwiększa wydzielanie insuliny, co oznacza 
wzrost apetytu (to dlatego od przewlekłego 
stresu można łatwo utyć).

Jednocześnie kortyzol wyłącza te procesy, 
które chwilowo są mniej istotne dla przetrwa-
nia. Tłumi działanie układu odpornościowe-
go, układu trawiennego, systemu odbudowy 
tkanek, układu rozrodczego, nawet wyższych 
funkcji mózgu - analizowania, zapamiętywa-
nia i uczenia się.

Problem w tym, że reakcja na stres została 
ukształtowana przez ewolucję setki tysięcy lat 
temu w zupełnie innej rzeczywistości.

Wtedy wystarczyło zmobilizować się na 
chwilę, by czmychnąć przed drapieżnikiem. 
Dzisiejsze drapieżniki są o wiele bardziej groź-
ne i wytrwałe, utrzymujemy zatem nasze ciała 
w stanie permanentnego napięcia.

Przyzwyczajamy się do tego stanu i nie za-
uważamy, jak przewlekły stres podstępnie ruj-
nuje nasz organizm, przez długi czas nie dając 
przy tym żadnych widocznych objawów.

  Spustoszenia spowodowane długo-
trwałym utrzymaniem organizmu w trybie 
najwyższej gotowości maskowane są przez 
wydzielaną w momencie mobilizacji adre-
nalinę. Adrenalina daje nam chwilowego 
„kopa”, działa przeciwbólowo (dostajemy ją  
w zastrzyku przeciwbólowym w gabinecie 
dentystycznym), ale na dłuższą metę sytuacja,  
w której nadmiernie pobudza się serce i mięśnie,  
a hamuje trawienie, procesy odpornościowe 
i odbudowę organizmu, nie może wyjść na 
zdrowie.

A jak na dłuższą metę działa w organizmie 
kortyzol? Utrzymuje stale wysoki poziom cu-
kru we krwi, co może prowadzić do insulino-
oporności i cukrzycy. Z kolei stale zwężone 

naczynia krwionośne grożą rozwojem nadci-
śnienia, tym bardziej że kortyzol zatrzymuje 
sól, a więc i wodę w organizmie. Przekierowa-
nie glukozy z mózgu do mięśni powoduje kło-
poty z pamięcią i uczeniem się (o ile trudniej 
jest sobie coś przypomnieć, kiedy jesteśmy  
w stresie). Tłumienie aktywności układu 
rozrodczego skutkuje spadkiem libido. Po-
nadto szarzeje skóra, pojawiają się rozstępy, 
demineralizują się kości, tkanka tłuszczowa 
rozkłada się nierównomiernie (chudym koń-
czynom towarzyszą zwały tłuszczu na karku 
i na brzuchu). Czy trzeba wymieniać dalej? 
Trzeba? Proszę bardzo: stres zwiększa poziom 
beta-amyloidu w mózgu. Z jego złogów po-
wstają blaszki charakterystyczne dla choroby 
Alzheimera, uszkadzające tkankę mózgu.

 Stres może dosłownie złamać serce! Zespół 
takotsubo, zwany także zespołem złamanego 
serca to ostra niewydolność serca spowodo-
wana nie miażdżycą czy problemami z krą-
żeniem, ale przygniatającymi emocjonalnie 
przeżyciami: rozwodem, rozstaniem, utratą 
bliskiej osoby czy koniecznością wystąpienia 
publicznego (sic!).

 Takotsubo oznacza w Japonii naczynie  
z szerokim dnem i wąską szyjką służące do 
łapania ośmiornic - i taki właśnie kształt przy-
biera „złamany” mięsień sercowy na skutek 
unieruchomienia koniuszka lewej komory.

Poza problemami z sercem życie w napię-
ciu sprzyja rozwojowi nadciśnienia, przewle-
kłym zapaleniom, osłabia układ odpornościo-
wy, niewykluczone także, że zwiększa ryzyko 
rozwoju nowotworów.

Istnieje teoria, do której, nauczona wła-
snym doświadczeniem się przychylam, że każ-
da choroba spowodowana jest stresem, nie 
wyłączając urazów powypadkowych.

Co ciekawe, zestresowani ludzie stają się 
bardziej przesądni. Zaczynają wierzyć nie tyl-
ko w skuteczność rytuałów, ale też chętniej 
dają wiarę teoriom spiskowym. Hmmm. Nie 
będę tego komentować...

Jeszcze jedna ciekawostka: stres szkodzi 
bardziej pracownikom niższych szczebli niż 
prezesom i menedżerom, mimo że powszech-
nie bywa uważany za chorobę kierowników. 

Dlaczego? Decyduje tu poczucie bezradności 
- im mniejszą kontrolę masz nad dotykającymi 
cię wydarzeniami, tym bardziej toksyczny jest 
dla ciebie stres.

Nie mówiąc już o tym, że zestresowanie 
osoby tyją i łysieją.

No i proszę się rozejrzeć wokół, a przede 
wszystkim popatrzeć w lustro.

Niestety, permanentny stres, któremu pod-
dani jesteśmy w naszej cywilizacji od najmłod-
szych lat, sprawia, że często sami nie umiemy 
rozpoznać, w jakim żyjemy napięciu.

Dopiero drastyczne sygnały, które wysy-
ła nam nasze ciało, pozwalają zastanowić się 
nad jakością życia, a i to nie zawsze, gdyż wo-
łanie naszego organizmu to często wołanie na 
puszczy - ignorujemy je i próbujemy zagłu-
szać tabletkami łykanymi co dzień garściami  i 
udziałem w stresujących, kosztownych „rekre-
acjach“.

Nerwowo wertujemy stosy rozmaitych po-
radników, biegamy rozpaczliwie uczestnicząc 
w tak modnych obecnie przeróżnych warsz-
tatach, do czasu, kiedy nasze ciało powie sta-
nowcze nie.

Nagle okazuje się (jeśli nadal 
będziemy wśród żywych),  
że leżąc unieruchomionym 
wśród rozlicznych rurek  
i kraników na szpitalnym łóżku 
oddziału intensywnej terapii, 
dochodzimy do wniosku,  
że tak naprawdę niewiele  
z tych spraw, które dotychczas 
miały dla nas wagę życia  
i śmierci, ma w ogóle dla życia 
jakieś istotne znaczenie.

Graża Grużewska

Czym jest stres - nasz codzienny towarzysz, tajemny władca naszego życia?
W sytuacji zagrożenia autonomiczny układ nerwowy (który, niestety, nie podlega naszej woli) pobudza rdzeń nadnerczy do 
wydzielania adrenaliny. Nasz organizm przygotowuje się do walki lub ucieczki (w zależności od tego, jak oceniamy swoje szanse na 
zwycięstwo). Oskrzela rozszerzają się, przez co pogłębiamy oddech, wątroba uwalnia do krwi dodatkową porcję glukozy niezbędnej 
do wydajnej pracy mięśni, źrenice się rozszerzają, a naczynia krwionośne zwężają, krew się zagęszcza (to przygotowanie na 
ewentualne zranienie). Serce zaczyna bić szybciej, więc ciśnienie rośnie, ale krew nie jest rozprowadzana równomiernie do wszystkich 
organów. Mniej jej trafia do skóry czy układu pokarmowego, bo główny transport kierowany jest do mięśni, serca i mózgu - organów 
o kluczowym znaczeniu podczas walki lub ewentualnej ucieczki.
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 Katarzyna Góreczna

Czasami  
to tylko pomyłka...

Do pracy codziennie dojeżdżamy samochodem. Tak się złożyło, że 
ja i mój dorosły syn pracujemy w jednej firmie. Na dwa dni przed moim 
planowanym urlopem postanowiłam dogadać się z moimi znajomymi, 
aby w czasie mojej nieobecności zaopiekowali się „Młodym” i zabierali 
go po drodze do pracy. Nie było zbyt dużo czasu na rozmowę, więc 
ja pośpiesznie rozrysowałam na małej karteczce mapkę dojazdu, a oni 
poinformowali nas, że przyjadą srebrnym mercedesem.

Mieszkamy przy głównej bardzo ruchliwej ulicy, która często jest „za-
korkowana” w porze dojazdu i powrotu z pracy. Aby nie utracić miejsca 
w cennej kolejce, znajomi przekazali wiadomość, żeby czekać na pobli-
skim skrzyżowaniu i „wskoczyć” szybko w czasie postoju na światłach. 
„Młody” wyszedł z domu w pobliże skrzyżowania 10 minut przed cza-
sem i spacerował tam i z powrotem oczekując na pojazd. Samochody 
podjeżdżały i odjeżdżały. W którymś momencie na światłach zatrzymał 
się srebrny mercedes. „Młody” zerwał się i podbiegł bardzo szybko do 
auta. Chwycił nerwowo za klamkę tylnych drzwi auta. Nie udało mu 
się, niestety, wsiąść. W srebrnym mercedesie siedziała para starusz-
ków. Dziadek i towarzysząca mu babcia, na widok biegnącego w ich 
kierunku chłopaka (ubranego na czarno, w kapturze!) mało nie dostała 
zawału. Para wykazała się jednak dużym refleksem i zdążyła w ostatnim 
momencie zablokować drzwi. Obydwoje byli przerażeni i grożąc przez 
szybę wykrzykiwali coś. Nie było czasu na wyjaśnienia. Kiedy zapaliło 
się „zielone” odjechali.

„Młody” był wystraszony nie mniej niż staruszkowie, gdy uświadomił 
sobie, jak ich wystraszył. Wystarczy postawić się w ich sytuacji. Pomy-
śl-cie teraz wszyscy, czy stojąc na światłach macie zaryglowane drzwi? 
Słyszy się w radio i ogląda w telewizji o złodziejach „atakujących” wła-
śnie gdy stoimy na „czerwonym”. Panie mają zwyczaj stawiania torebki 
na siedzeniu pasażera. Nie tylko torebki, dokumenty, laptopy, telefony 
często leżą na siedzeniu obok.

Dopiero ta dziwna historia uświadomiła mi, jaki to prosty sposób 
rabunku. Wystarczy tylko podejść, otworzyć drzwi i zabrać to, co naj-
cenniejsze.

Od tej historii minęło kilka dni i chociaż może wydawać się zabawna, 
to jednak jest trochę smutna.

Ciągle myślimy o tych „staruszkach” z mercedesa, którzy odjecha-
li przerażeni myśląc, że ktoś próbował ich napaść. Pewnie jakby mieli 
możliwość opisać tę historię, ich przebieg zdarzeń byłby przerażający, 
a na koniec zawierałby przestrogę o rabusiach atakujących na skrzyżo-
waniu.

Szkoda, że nie mamy okazji wytłumaczyć im, że to zabawna historia 
i zwykła pomyłka.

„Młody” to miły i sympatyczny chłopiec, który chciał tylko dobrze, 
nie sprawiając kłopotu i nie tracąc dużo czasu dojechać do pracy.

ITB Berlin  
– pięć kontynentów,  

180 krajów
Organizatorzy wiodących targów turystycznych na 

świecie zapraszają wszystkich do hal pod wieżą radiową 
w zachodniej części Berlina. Blisko 10 tysięcy wystaw-
ców, najnowsze trendy w turystyce, najmodniejsze kie-
runki tego lata, wizualne, muzyczne i kulinarne prezen-
tacje regionów – to wszystko w dniach od 4 do 8 marca 
na terenach targowych w Berlinie. Krajem partnerskim 
jest w tym roku Mongolia.

7-8 marca
(dni dla prywatnych odwiedzających)

Godziny otwarcia: 10.00-18.00
Bilet dzienny: 15€ (online 12€)

www.itb-berlin.de

Poszukuje pracowników bu-
dowlanych. Punktualnych, uczciwych 
oraz wykwalifikowanych. Tylko z 
własną działalnością. Kontakt: 0-157-
39788493 E-mail: tomasz-czenszak@
tlen.pl

Młody, sympatyczny, uczciwy, 
pracujący chłopak przed 30 szuka 
dziewczyny o podobnym usposobie-
niu. Zainteresowanym podaję adres 
beatiful-2015@outlook.de

Przyjmę do pracy w Berli-
nie. Zrywanie tapety, prace ogól-
nobudowlane. informacje +49 
1787166555

Jestem murarzem z 25 letnim 
stażem pracy, posiadam wszystkie 
dokumenty do podjęcia pracy w 
Niemczech, mam polską działalność, 
posiadam wszystkie profesjonalne 
narzędzia do pracy. Podejmę pracę na 
polskiej działalności, żadna Gewerba. 
Moje umiejętności: murowanie, tyn-
kowanie, gipsowanie, płytki, mon-
taż karton gips, ocieplenia, montaż 
okien i drzwi, szalunki, posadzki, 
panele, podbitki, elewacje, czytanie 
planów itp. Jestem mobilny, bez na-
łogów. Wykonam również prywatne 
zlecenia. Mam duże doświadczenie 
pracy w kraju i za granicą. Tylko po-
ważne oferty. Tel. +48 603 513 019

Szukam bardzo pilnie dwóch 
mężczyzn do prac pomocniczych do 
prac przy montażu solarów. Proszę o 
kontakt pod 0 163 781 47 95

Niemiecka Firma Spezialbau 
1A GmbH w Berlinie zatrudni od za-
raz budowlańców: murarzy, stolarzy 
budowlanych, pomocników budow-
lanych. Wymagane: j. niemiecki 
(podstawy), otwarta działalność go-
spodarcza w Polsce lub Niemczech, 
ubranie robocze wraz butami - nie 

zapewniamy zakwaterowania tel.
kont.+4915218057681

Poszukuje pracy: sprzątanie, 
gotowanie, prasowanie. Tel. 0152 147 
448 57

Zespół muzyczny poszukuje 
pomieszczenia do ćwiczeń. Suche-
go z toaletą, od 30 m² do 50 m².  Do 
całodobowego użytkowania, od po-
niedziałku do niedzieli. W dzielnicy 
Reinickendorf / Wedding. Cena za 
pomieszczenie: 150 / 200 €. Kontakt: 
0177 83 81 167

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

Kursy komputerowe dla SE-
NIORÓW - „obsługa komputera”. Po 
kilku spotkaniach nie będziesz musiał 
prosić wnuczka, by 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 
wszystkich polskich twórców, arty-
stów, muzyków oraz miłośników mu-
zyki  na spotkania do „Pierogarni” w 
każdy czwartek  od godz. 18:00, Turi-
ner 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, piwnic, 
strychów w każdy dzień tygodnia – 
szybko i solidnie. Tel. 030 / 6120-9021  
Mobil: 0163 668 72 08
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Rozwiązania prosimy przesyłać pod adres: PoloniaBerlin, Barfusstraße 11, 13349 Berlin, z dopi-
skiem: „Krzyżówka”. Za prawidłowe rozwiązania czekają na Państwa atrakcyjne nagrody.  
Za rozwiązanie krzyżówki z nr. 47 nagrody otrzymują: Danuta Olszewska, Bogdan Wasilewski

SUDOKU

KRZYŻÓWKA

UŚMIECHNIJ SIĘ
- Co chodzi po ścianie i stuka?
- Pająk z nogą w gipsie.

Mąż blondynki buduje dla niej dom z basenem.  
Blondynka pyta:
- Gdzie będzie basen?
Na to mąż odpowiada:
- O tam  
(pokazuje na wielką misę z cementem).
Blondynka mówi:
- Dziękuję, kotku - i wchodzi do cementu.
- Trochę gęsta ta woda, ale bardzo ciepła! - dodaje.

Pani pyta Jasia:
- Jasiu, gdzie leży Kuba?
Jaś na to:
- W łóżku. Chory jest.

Tato, który pociąg ma największe opóźnienie? 
- pyta Jaś.
- Nie mam pojęcia.
- Ten, który w zeszłym roku obiecałeś mi na Gwiazdkę.

Żona do męża :
- Musisz kupić nowy zegar. 
Przechodziłam przez salon , a on spadł  
i roztrzaskał się tuż za mną.
- Zawsze się spóźniał...

Mąż mówi do żony:
- Idź po piwo.
- Ależ kochanie, a jakieś magiczne słowo?
- Hokus-pokus, czary-mary teraz jazda po browary!!!!!!

 Hubert, pożycz mi 2000 złotych.
- Nie oddasz...
- Oddam na pewno!
- Nie oddasz, bo ci nie pożyczę!

„Czasami wychodzi lepiej niż planujesz” 
- pomyślał mąż, gdy rzucił młotkiem w kota, 
a trafił w żonę.

Podchodzi nietuzinkowy wariat do automatu z colą, 
wrzuca monetę, otwiera puszkę, wypija 
i tak przez kwadrans. Jegomość za nim:
- Panie, ja też chcę pić.
- Nie ma głupich, ja wciąż wygrywam.

Przychodzi wariat do sklepu spożywczego i mówi: 
- Poproszę Ramę.
- Nie ma, ale może być Kama.
- Jeśli pasuje do roweru górskiego, to niech będzie.

Żona do męża:
- Tak bardzo chciałabym, żebyśmy kupili auto. Mogłabym 
kierować, poznalibyśmy świat.
- Ten czy tamten?

Pijany w tramwaju zaczepia kobietę, a ona do niego mówi:
- Panie! Pan jest pijany!
- A pani jest brzydka. Natomiast ja jutro będę trzeźwy!

Dwóch facetów wnosi trzeciego zupełnie pijanego,
tak że nie może się utrzymać na nogach. 
Siadają przy barze i jeden mówi do barmana:
- Dwa piwa!
- A ten w środku nie pije? - pyta barman.
- Nie, to kierowca.
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