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od re dak cji 

Przed nami kolejne święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
Oba te wydarzenia mają swoją
symbolikę i głęboki sens. 

Dla naszej gazety był to rok
szczególny. Pierwszy rok naszej
działalności. Czy jest to dobry
moment na podsumowanie?
Ograniczymy się raczej do refleksji. 

Staramy się aby „Antwerpia po
polsku” jak najlepiej spełniała
swoją rolę w naszej polonijnej
rzeczywistości i polecamy Państwa
uwadze kolejne wydania miesięcznika. 

W życiu każdego z nas dzieje się
dostatecznie dużo, aby wypełniać
codzienność przez wszystkie dni roku. Jeśli
znajdujemy jeszcze czas i siły aby wnosić akces do naszego polonijnego życia i czasami
poczuć się razem, jest to bez wątpienia powód jeśli nie do dumy, to do zadowolenia dla
nas wszystkich. To szczególny stan ducha, poczuć jedność z dziesiątkami czy setkami
Rodaków, zwłaszcza na emigracji. 

Świąteczne i noworoczne życzenia ślemy z nadzieją, że będziecie nam Państwo
towarzyszyć przez kolejny rok. Życzymy każdemu Czytelnikowi tego, czego najbardziej
pragnie oraz niepowtarzalnych wzruszeń, zaskakujących prezentów i chwil zadumy nad
płomieniem świecy. 

Życzymy, aby z ostatnią wyrwaną kartką z kalendarza odeszło w zapomnienie wszystko
co złe. Nieudane dni i chwile które nie są warte pamięci, choć przeszłość która jest za
nami pozostaje głęboko w nas. 

Życzymy, aby świąteczne dni były właśnie tym, czym być powinny: odrobiną ciepła
w środku zimy i światełkiem w mroku. Dzieląc się opłatkiem w blasku wigilijnej gwiazdki
pomyślmy o ludziach którzy są nam bliscy. I gdziekolwiek są życzmy im wszystkiego
najlepszego.

Jako że samo nic się nie dzieje, życzymy też wiele wytrwałości w realizowaniu marzeń.
Niech nowy rok spełni wszystkie Państwa marzenia, przyniesie optymizm, szczęście
i powodzenie. Niechaj będzie pełen radości, którą warto się dzielić i nadziei bez której
trudno żyć.

[…] „Jest tylko jeden sposób aby czuć się dobrze. Należy nauczyć się być zadowolonym
z tego co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego mieć nie można” 

––  TTHHEEOODDOORR FFOONNTTAANNEE

[…] „Spraw, aby każdy dzień nowego roku miał szansę stać się najpiękniejszym dniem
Twojego życia” […] 

––  MMAARRKK TTWWAAIINN

RReeddaakkccjjaa
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Ru sza my z ko lej ną ak cją i ser decz nie za pra sza my wszyst kich chęt nych do współ pracy.
W zeszłym roku, jak na pierwsze granie, osiągnęliśmy niewątpliwy sukces lecz teraz pokażmy,
na co antwerpską Polonię naprawdę stać!

Razem możemy więcej, zatem do dzieła!
Aby akcja odniosła sukces, to znaczy abyśmy uzbierali jak największą sumę pieniędzy

która zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, potrzebna jest pomoc każdego,
kto lubi odczuć miłe ciepełko w sercu. 

Każdy z nas może mieć w tym swój udział. Poszukujemy chętnych:

ª ffiirrmm,,  bbiiuurr,,  sskklleeppóóww  ii pprryywwaattnnyycchh  oossóóbb  ddoobbrreejj  wwoollii – aby pomogli sfinansować salę, atrakcje
dla dzieci i inne;

ª wwoolloonnttaarriiuusszzyy – do szeroko rozumianej pomocy (kwestowanie, rozklejanie plakatów,
organizacja zabaw podczas finału, przygotowywanie finału itp.);

ª oossóóbb,,  kkttóórree  uuppiieekkąą  cciiaassttaa i przygotują jedzenie na finał;
ª oossóóbb,,  kkttóórree  ooffiiaarruujjąą  ffaannttyy  oorraazz  cciieekkaawwee  pprrzzeeddmmiioottyy  nnaa  lliiccyyttaaccjjee..

Jeśli jesteś jedną z tych osób i chciałbyś lub jeszcze zastanawiasz się nad przyłączeniem
do SZTA BU AN TWER PIA, ko niecz nie przyjdź na spot ka nie or ga ni za cyj ne, któ re od bę dzie
się 77..  ggrruudd  nniiaa  22001111  rroo  kkuu  oo  1199..3300  ww  sszzkkoo  llee  pprrzzyy  SSiinntt--JJoo  zzeeff  ssttrraa  aatt  3355..

Je że li nie mo żesz przyjść na spot ka nie, a chcesz po móc, to skon tak tuj się z na mi: 
te le fo nicz nie – 0485065603 lub 0489823803, al bo ma i lo wo choe an twer pen@gma il.com
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Daw no te mu w ma łej rol ni czej
wio sce Ho bo ken nie da le ko
An twer pii miesz kał Nel lo. Je -

go mat ka zmar ła gdy miał dwa la ta, oj -
ca nie znał w ogó le. Miesz kał z dziad -
kiem Ja nem, we te ra nem woj ny
na po le oń skiej. 

Każ de go dnia wczes nym ran kiem jeź -
dzi li do mia sta aby za wieźć mle ko. By -
ło to je dy ne źró dło ich utrzy ma nia. Ży -
li w bie dzie, ale mie li sie bie.

Któ re goś dnia na dro dze zna le źli po -
rzu co ne go psa. Za bra li wy chu dzo ne iwy -
głod nia łe zwie rzę do swo jej cha ty i od
tej po ry w trój kę wie dli swój smut ny ży -
wot. Nel lo na zwał psa Pa trasc he. By li
nie roz łącz ni i po ja wi ła się mię dzy ni mi
nie sa mo wi ta więź przy jaź ni. Gdzie kol -
wiek chło piec się udał, był przy nim pies. 

Pew ne go ra zu bę dąc w An twer pii
Nel lo od wie dził ka te drę i za fa scy no wał
się dzie ła mi mi strza Ru ben sa. Bar dzo
chciał obej rzeć je go naj wię ksze ar cy -
dzie ło, ale oka za ło się, że jest za kry te
i zo ba czyć je moż na do pie ro po uisz -
cze niu pew nej kwo ty. Był nie po cie szo -
ny, bo nie stać go by ło na za pła ce nie
ja kich kol wiek pie nię dzy. Od tej po ry,
gdy miał cho ciaż odro bi nę wol ne go
cza su wśli zgi wał się do ka te dry, aby
po pa trzeć na dzie ła mi strza. A kie dy
tyl ko mógł, ry so wał. Sły szał, że jest
bar dzo zdol ny, ale nie stać go by ło na
na u kę ry sun ku i ma lar stwa.

Wiódł swo je bied ne ży cie nie ma jąc
per spek tyw na ja ką kol wiek od mia nę
lo su. Aż któ re goś dnia na je go dro dze
sta nę ła Alo is, cór ka miej sco we go, bo -
ga te go mły na rza. Nel lo za ko chał się,
jed nak oj ciec dziew czy ny, nie ja ki Mil -
ler, nie ze zwo lił na to, aby je go cór ka
spo ty ka ła się z bied nym ob dar tu sem.

Od cza su wi zy ty w ka te drze nasz bo -
ha ter miał jesz cze jed no ma rze nie.
Chciał ma lo wać, two rzyć ta kie dzie ła
jak mistrz Ru bens. Zda wał so bie spra -

wę, że nie stać go na wet na kar tki do
ry so wa nia, ale wie dział jed no cześ -

nie, że ma ta lent i chciał by cho -
ciaż spró bo wać. 

Pew ne go dnia usły szał
o kon kur sie ma lar stwa.
Głów ną na gro dą by ło
300 zło tych fran ków
i rocz ne sty pen dium
w szko le dla ar ty stów.
An twer pscy ma la rze
za u wa ży li, ze jest wy -
jąt ko wo zdol ny i wy po -
sa ży li go w przy bo ry do
ma lo wa nia, aby mógł
zre a li zo wać swo je ma rze -
nia. W od po wied nim ter -
mi nie za niósł ry su nek do

mia sta, aby sław ni mi strzo -
wie mo gli oce nić je go pra cę.

Na wy ni ki mu siał jed nak po cze kać.
To by ła ostra i mroź na zi ma. 23 grud -

nia zmarł dzia dek, któ ry był co raz star -
szy i co raz bar dziej cho ry, więc śmierć
by ła dla nie go wy ba wie niem. Na stęp ne -
go dnia (a by ła to Wi gi lia), do szło do po -
ża ru i młyn Mil le ra spło nął do szczęt nie.
O pod pa le nie mły narz oskar żył Nel lo
i spo wo do wał wy rzu ce nie chłop ca i psa
z chat ki, któ ra przez osta t nie pięt na ście
lat by ła je go do mem. W ten zi mo wy,
świą tecz ny wie czór Nel lo i Pa trasc he
wę dro wa li po zglisz czach mły na pró bu -
jąc zna leźć ja kieś schro nie nie. Na gle
w ru i nach chło piec do strzegł to reb kę.
By ła to sa kiew ka peł na pie nię dzy i Nel -
lo słusz nie sko ja rzył, że z pew no ścią na -
le ża ła do oj ca Alo is. Cho ciaż był bied ny,
głod ny, zmarz nię ty i nie słusz nie oskar -
żo ny nie wa hał się ani przez chwi lę. Udał
się do mły na rza i od dał pie nią dze. Mil -
ler zro zu miał, że chło piec choć bar dzo
ubo gi jest uczci wy i chcąc się zre ha bi li -
to wać za pro sił go na wi gi lij ną wie cze -
rzę. Nel lo od mó wił. Wcześ niej sze upo -
ko rze nia idu ma nie poz wo li ły mu przy jąć
za pro sze nia. Po roz ma wiał tyl ko chwi lę
z Alo is i dał jej na pa miąt kę por tret
przed sta wia ją cy ją sie dzą cą nad brze -
giem je zio ra. Dziew czy na przy ję ła go
ze łza mi w oczach, a chło piec z psem
wy ru szy li wpo szu ki wa niu lep sze go ży -
cia. Uda li się do An twer pii, aby do wie -
dzieć się o wy ni kach kon kur su ma lar -
skie go. Nel lo gdy usły szał że nie wy grał,
za ła mał się zu peł nie. Je go ry su nek był
prze pięk ny, wło żył w to mnó stwo pra -
cy i wy da wa ło mu się wiel ką nie spra -
wie dli wo ścią, że prze grał.

Śnieg za czął pa dać co raz bar dziej
i zro bi ło się prze ra źli wie zim no. Chło -

piec z psem po szli do ka te dry. Tyl ko
tam, w ob li czu wiel kich ar cy dzieł Nel -
lo miał na dzie ję uko ić swój smu tek.
Koś ciół był otwar ty i to nął w bla sku
świec. Chło piec pa trzył na rzeź by, ob -
ra zy i na gle spo strzegł, że ar cy dzie ło
mi strza Ru ben sa „Pod nie sie nie krzy -
ża”, któ re tak bar dzo pra gnął zo ba czyć
właś nie dziś jest od kry te. Uklęk nął
przed oł ta rzem, a pies po ło żył się obok
nie go.

Na stęp ne go ran ka w Bo że Na ro dze -
nie zna lazł ich koś ciel ny. Nel lo i Pa -
trasc he za marz li z zim na przy tu le ni do
sie bie. Ży li ra zem i umar li ra zem w bo -
skiej au re o li świat ła. Po cho wa no ich
w bez i mien nym gro bie.

Dzień póź niej prze wod ni czą cy kon -
kur su ma lar skie go anu lo wał wcześ -
niej sze wy ni ki ze wzglę du na oszu stwo.
Ogło sił, że zwy cię żył wy jąt ko wo uta -
len to wa ny ma larz, któ re go jed nak nikt
nie mo że od na leźć.

Nie ste ty dla Nel lo i Pa trasc he by ło
już za póź no.

Alo i se ni gdy nie do wie dzia ła się, co
się z ni mi sta ło, ale nie mo gąc żyć bez
Nel lo po szła do klasz to ru. Od te go cza -
su, w każ dą Wi gi lię gdy moc no pró szy
śnieg, przed ka te drą wi dać wy raź nie
śla dy stop chłop ca i łap psa. 

******
Hi sto ria nie zwy klej przy jaz ni Nel lo

i Pa trasc he za fa scy no wa ła pi sar kę Ma -
rię Lo u i se de la Ra mee (pseudo nim Qu -
i da), któ ra w 1871 spę dzi ła kil ka dni
w An twer pii. Jej książ ka „Dog of Flan -
ders” w ję zy ku an giel skim zo sta ła
opub li ko wa na w na stęp nym ro ku
w Wiel kiej Bry ta nii, a na stęp nie w USA.
Kie dy Qu i da zmar ła (1908 r.), New
York Ti mes opub li ko wał dłu gi ne kro -
log o jej ży ciu i twór czo ści. Przed sta -
wia na by ła ja ko do sko na ła pi sar ka i ob -
roń czy ni praw zwie rząt, zwłasz cza
psów. Ja poń ski dy plo ma ta Ma sur ji ro
Hon da, am ba sa dor w No wym Jor ku
też był mi łoś ni kiem zwie rząt i za fa scy -

Antwerpska opowieść wigilijna
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no wał się opo wie ścią o Nel -
lo i Pa trasc he. Po słał więc
eg zem plarz książ ki w ję zy -
ku an giel skim przy ja cio -
łom w Ja po nii. W swo im li -
ście na pi sał „Ta hi sto ria
jest ar cy dzie łem i Ja poń -
czy cy bę dą lo ve it”. Książ -
kę na ję zyk ja poń ski prze -
tłu ma czo no w tym sa mym
ro ku i opo wieść o chłop cu
i psie sta ła się jed ną z naj -
bar dziej po pu lar nych ksią -
żek dla dzie ci. Tak jest do
chwi li obec nej.

W 1975 ro ku Stu dio Nip pon Ani ma -
tion wy pro du ko wa ło se rial ani mo wa -
ny opar ty na „Dog of Flan ders”. Trans -
mi to wa ny był w ja poń skiej te le wi zji
w każ dą nie dzie lę wie czo rem. Po nie -
waż hi sto ria mia ła się ku koń co wi, sze -
fo wie sta cji te le wi zyj nej za czę li otrzy -
my wać ty sią ce li stów i te le fo nów od
dzie ci z proś bą: „Nie poz wól cie Nel lo
zgi nąć”. Po dłu giej dys ku sji w trak cie
nad zwy czaj ne go po sie dze nia zde cy do -
wa no, że za koń cze nie mu si być jed nak
zgod ne z ory gi na łem.

Se rial cie szył się tak wiel kim po wo -
dze niem, że te le wi zja mu sia ła go po -
wta rzać kil ka na ście ra zy przez bar dzo
dłu gi czas.

W Bel gii, książ ka „Dog of Flan ders”
by ła zu peł nie nie zna na. Przez wie le lat
nikt nie miał po ję cia, że opo wieść
o chłop cu i psie z oko lic An twer pii mia -
ła tak wiel ki wpływ na wie le po ko leń
ja poń skich dzie ci.

W ro ku 1982 wy da rzy ła się cie ka wa
hi sto ria. Belg Jan Cor te el pra co wał
w biu rze tu ry stycz nym w An twer pii.
Do brze za pa mię tał dzień, w któ rym do
je go biu ra na Cen tra al Sta tion przy -
szedł ja poń ski chło piec i za dał py ta nie,
któ re cał ko wi cie zmie ni ło je go ży cie:
„A Dog of Flan ders”, wiesz?

Jan uro dził się i wy cho wał w An twer -
pii, ale ni gdy nie sły szał nic o psie
z Flan drii. Po my ślał, że mo że Ja poń -

czyk ma na my śli lwa flan -
dryj skie go, sym bol re gio -
nu. Ale mło dy czło wiek
upar cie twier dził, że nie
cho dzi mu o żad ne go lwa,
tyl ko o psa. Jan nie ste ty
nie mógł mu po móc. Roz -
ma wia jąc póź niej z ko le ga -
mi do wie dział się, że już od
dłu gie go cza su ja poń scy
tu ry ści przy jeż dża ją cy do
An twer pii „po szu ku ją psa”.
W bib lio te ce zna lazł eg -
zem plarz książ ki „Dog of
Flan ders” w ję zy ku an giel -

skim. Nie by ło tłu ma cze nia na ni der -
lan dzki ani fran cu ski. Czy tał książ kę
na okrąg ło zdu mio ny fak tem, że by ła
to opowieść o An twer pii, Ru ben sie i ka -
te drze. Zde cy do wał, że do wie się
wszyst kie go o tej hi sto rii. Otrzy mał
z Ja po nii książ ki, fil my i cza so pis ma
a je go biu ro wkrót ce wy peł ni ło się ma -
te ria ła mi. Za czął na wet uczyć się ja -
poń skie go.

Dzię ki je go sta ra niom po są żek Nel -
lo i Pa trasc he stoi te raz przed Cen trum
In for ma cji w Ho bo ken. Tu ry ści mo gą
wy brać się do miej sca, gdzie zo sta li po -
cho wa ni bo ha te ro wie „Dog of Flan -
ders”. Wie lu Ja poń czy ków je dzie 20
mi nut tram wa jem z cen trum mia sta
do Ho bo ken tyl ko po to, aby zo ba czyć
miej sce w któ rym ro ze gra ła się ak cja
ich uko cha nej książ ki.

A w ka te drze w An twer pii tu ry ści na -
dal mo gą oglą dać słyn ne ob ra zy 
Ru ben sa, a zwłasz cza „Pod nie sie nie
krzy ża” bez po no sze nia żad nych do -
dat ko wych op łat (z wy jąt kiem op ła ty
za wstęp do ka te dry). 

Hi sto ria Ja na Cor te e la zwią za ła się
z lo sem Nel lo i Pa trasc he. Zgłę bia nie
te ma tu za ję ło mu 24 la ta, ale moż na
po wie dzieć, że wie o tej hi sto rii wszyst -
ko. Pięt na ście ra zy był w Ja po nii i na -
wet po ślu bił Ja pon kę. Tu ry stom z kra -
ju Kwit ną cej Wiś ni mo że po ja poń sku
od po wia dać na naj bar dziej szcze gó ło -

we py ta nia do ty czą ce „Dog of Flan -
ders”. 

Książ ka zo sta ła prze tłu ma czo na na
ni der lan dzki w 1985 ro ku, a Jan na pi -
sał w przed mo wie: „Hi sto ria o psie
Flan drii po wró ci ła do An twer pii. To
by ła pod róż po ca łym świe cie przez 100
lat, a Ja poń czy cy przy wie źli ją nam
z po wro tem”.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Cie ka wost ki:

n do chwi li obec nej sprze da no po nad 100 mi lio nów eg zem pla rzy książ ki „Dog
of Flan ders”

n w ję zy ku ni der lan dzkim książ ka no si ty tuł „Een Hond van Vla an de ren”, nato -
miast po ja poń sku „Fu ran da a su Nie Inu”

n w Hol ly wo od hi sto ria Nel lo i je go psa zo sta ła sfil mo wa na aż 6 ra zy
n wszyst kie ame ry kań skie adap ta cje fil mo we (od 1914 ro ku) wbrew ory gi na ło -

wi mia ły szczę śli we za koń cze nie.
n w Ja po nii se rial ani mo wa ny o Nel lo i Pa trasc he obej rza ło po nad 50 mi lio nów

wi dzów
n bo ha te ro wie tej hi sto rii są dla Ja poń czy ków sym bo lem mi ło ści, lo jal no ści

i wiecz nej przy jaź ni 
n po cztów ki w ję zy ku ja poń skim dla tu ry stów z kra ju Kwit ną cej Wiś ni sprze da -

wa ne są w skle pach z pa miąt ka mi w oko li cach ka te dry w An twer pii 
n je den z ko mik sów z se rii „Su skie en Wi skie” opo wia da ją cy o chłop cu i psie

z Flan drii zo stał uzna ny przez znaw ców te ma tu za je den z naj lep szych ko mik -
sów na świe cie 

n po mnik Nel lo i Pa trasc he zo stał od sło nię ty w Ho bo ken w 1985 ro ku przez am -
ba sa do ra Ja po nii w Bel gii i bur mi strza An twer pii

n W Bel gii po raz pier wszy wy świet lo no re ma ke fil mu (wer sja ja poń ska) do pie -
ro w Wi gi lie 2000 ro ku

n Bel go wie bar dzo dłu go nie chcie li wy e mi to wać fil mu. Dla miesz kań ców Flan -
drii był zbyt wa loń ski, a dla Wa lo nów za bar dzo fla man dzki. Mie li pre ten sje co
do przed sta wio ne go sty lu i daw nej kul tu ry. 

n W 2010 ro ku Ja po nia wy da la ze staw mo net obie go wych „Pies Flan drii”, któ -
ry za wie ra piec mo net ja poń skich o no mi na łach: 500,100,50,10 i 5 je nów oraz
jed na srebr na mo ne tę o war to ści 20 eu ro. Mo ne ty zo sta ły wy da ne dla upa -
mięt nie nia 75. rocz ni cy na krę ce nia pier wsze go fa bu lar ne go fil mu na pod sta -
wie książ ki „Dog of Flan ders oraz 35 rocz ni cy po wsta nia pier wszej ani ma cji. 

n Bel gia nie dłu go wpro wa dzi do obie gu ko lek cjo ner ska mo ne tę „Dog of Flan -
ders”. Nu miz mat zo sta nie wy e mi to wa ny w na kła dzie 40.000 sztuk, z cze go
po lo wa prze zna czo na jest na ry nek eu ro pej ski, a dru ga część na ry nek ja poń -
ski.



Gru dzień to Mi ko łaj, Bo że Na ro dze -
nie, Syl we ster i ca ły przed świą tecz ny
okres za ku pów i przy go to wań. Trud -
no wy o bra zić so bie ten czas bez od wie -
dze nia sta re go mia sta w An twer pii.
Wpraw dzie dni sta ja się co raz krót sze
i zim niej sze, ale wło da rze mia sta za -
pew nia ją, że atrak cji nie za brak nie,
a każ dy bę dzie mógł roz grzać się szkla -
ne czka cze goś ciep łe go.

1. Te go rocz ne im pre zy świą tecz ne
otwo rzy „Pa ra da świat ła i dźwię ku”,
prze pięk ny spek takl do słu cha nia
i oglą da nia. Żon gle rzy po ły ka ją cy
ogień, tan ce rze i akro ba ci, to tyl ko nie -
któ re atrak cje. Bę dą bez płat ne przed -
sta wie nia cyr ko we i te a tral ne. Fan ta -
stycz ny ko ro wód roz pocz nie się na
Schel de stra at, a za koń czy na Ste en ple -
in. Naj lep sze pun kty wi do ko we do oglą -
da nia ko ro wo du: Schel de stra at, For -
tu in stra at, Vlas markt. 

Im pre za roz pocz nie się 10.12. o go -
dzi nie 12:00.

2. Ker stmarkt
Świą tecz ny kier masz w An twer pii

(je den z naj wię kszych w Bel gii) ma swój
nie pow ta rzal ny kli mat. Cen trum sta -
re go mia sta zmie nia się w wiel kie Bo -

że Na ro dze nie. Do ro śli i dzie ci znaj da
tu bez wąt pie nia coś dla sie bie. Mu zy -
ka, ko lo ro we świa teł ka, ozdo by, ale
prze de wszyst kim świą tecz ne stra ga -
ny ku szą ce miesz kań ców i tu ry stów
za pa cha mi oraz ko lo ra mi. An twer pski
bo żo na ro dze nio wy jar mark jest bar -
dzo po pu lar ny nie tyl ko w Bel gii, ale
rów nież w Ho lan dii. To właś nie Ho len -
drzy sta no wią znacz na część od wie dza -
ją cych. Moż na do stać tu wszyst ko: du -
że i ma łe pre zen ty gwiazd ko we,
bom bki, stro i ki, ozdo by i mnó stwo cie -
ka wych, świą tecz nych dro bia zgów. Na -
wet naj bar dziej wy bred ny sma kosz
znaj dzie tu coś na zim no i ciep ło do zje -
dze nia, a na ama to rów go rą cych trun -
ków cze ka ją nie spo dzian ki. Oko ło 100
stra ga nów roz lo ko wa nych jest na Gro -
te Markt, de Su i ker rui, Handschoen -
markt i Ste en ple in.

Czyn ny: od 10 do 28 grud nia 2011
Część jar mar ku na Ste en ple in po zo -

sta nie otwar ta do 8-go stycz nia 2012
Go dzi ny otwar cia: od 12:00 do 20:00

(w nie któ re dni na wet do 22:00).

3. W tym ro ku wiel kie, świą tecz ne
cho in ki wła dze mia sta umiesz cza na:
Gro te Markt, Handschoen markt i Ko -
ning Astrid ple in.

4. Lo do wi sko na Ste en -
ple in

Fan ta stycz na za ba wa dla
ca łej ro dzi ny. Otwar te lo do -
wi sko bę dzie wię ksze niż
w ro ku po przed nim, zo sta -
nie na wet udo stęp nio ne
osob ne lo do wi sko dla dzie -
ci. No i ten wspa nia ły wi dok
na Schel de! W mi łej świą -
tecz nej atmo s fe rze gwa ran -
to wa ne nie za pom nia ne
prze ży cia. Je że li ktoś nie ma
swo ich ły żew moż na je oczy -
wi ście wy po ży czyć na miej -
scu, koszt 4 eu ro.

Otwar te od so bo ty 10-go grud nia do
nie dzie li 8-go stycz nia.

5. W tym ro ku świą tecz ne nie dzie le
han dlo we to 11 i 18 gru dzień

6. W ra mach ak cji „Mu sic for li fe”,
na Groen pla ats wy stą pi zes pól „Stu dio
Brus sel”. Kon cer ty od bę dą się w dniach
21-23.12. na Groen pla ats. „Mu sic for
li fe” to nie tyl ko ty tuł kon cer tu, ale
prze de wszyst kim na zwa po za rzą do -
wej or ga ni za cji non-pro fit dzia ła ją cej
na rzecz prze ciw dzia ła niu bie dzie i ubó -
stwu.

7. 26-go grud nia na Handschoen -
markt przez ca le po po łud nie bę dzie moż -
na oglą dać „ży wą” świą tecz ną szop kę. 

8. Bieg Świę tych Mi ko ła jów to ko lej -
na, świą tecz na atrak cja. Or ga ni za to -
rzy przy go to wa li miej sce dla pię ciu ty -
się cy osób, któ re w stro jach Mi ko ła jów
prze bie gną przez an twer pskie sta re
mia sto. Im pre za roz pocz nie się 17-go
grud nia o go dzi nie 17:15. Dy stans, to
pięć ki lo me trów. Jest to ko lej na ak cja
w ra mach „Mu sic for li fe”. W ze szłym
ro ku w bie gu wzię ło udział po nad 3,5
ty sią ca osób i ze bra no na ce le cha ry -
ta tyw ne po nad 10.500 eu ro.
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Wię cej in for ma cji na stro nie:
www.gva san ta rum.bea 

9. Za ba wa ze Świę tym Mi ko ła jem.
Wła dze mia sta za pra sza ją dzie ci wraz
z ro dzi ca mi na Sint An dries pla ats 24.
Oczy wi ście na spot ka nie z z Mi ko ła -
jem za pro szo ne są wszyst kie grzecz ne
dzie ci, ale jak twier dza or ga ni za to rzy
te tro chę nie grzecz ne też bę dą się do -
brze ba wić.

Im pre za bę dzie mia ła miej sce 3-go
grud nia od go dzi ny 14:00.

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać pod
nu me rem te le fo nu: 03-260-80-50

10. Je że li w dru gi dzień świat ktoś
z Pań stwa ze chce się wy brać na kon -
cert, po le ca my re ci tal or ga no wy w ka -
te drze. Wy stą pi zna ko mi ty mu zyk Pe -
ter van de Vel de, a za pro po no wa ny
re per tu ar z pew no ścią za do wo li na wet
naj bar dziej wy ma ga ją cych me lo ma nów.

11. Slot vo or stel ling, czy li uro czy ste
za koń cze nie świąt od bę dzie się w so -
bo tę 7 stycz nia 2012 na Groen pla ats.

12. Syl we ster i No wy Rok na sta rów -
ce w An twer pii. Do ta kie go spę dze nia
osta t nie go dnia ro ku za chę ca ją gos po -

da rze mia sta. Wszy scy, któ rzy wy bra -
li ta ka for mę świę to wa nia zgod nie
twier dza, ze kli mat jest nie sa mo wi ty
i nie pow ta rzal ny. Mnó stwo lu dzi spa -
ce ru ją cych po sta rym mie ście. Go ście
w ka wia ren kach i re sta u ra cjach i pu -
bach. Wy jąt ko wa atmo s fe ra, wspa nia -
ły wi dok na Schel dę i fan ta stycz ny po -
kaz sztucz nych ogni. Zło ty i ko lo ro wy
deszcz fa jer wer ków spa da ją cych wprost
do rze ki. Po śród wie ko wej ka te dry, sta -
rych ka mie ni czek i ra tu sza moż na przy -
wi tać No wy Rok i cho ciaż na chwi le po -
czuć atmo s fe rę tam tych lat. 

13. Od wie lu lat im pre zy świą tecz ne
wAn twer pii koń czą się uro czy stym spa -
le niem cho in ki. To cie ka we wy da rze nie
bę dzie mia ło miej sce 14-go stycz nia
2012 ro ku w Lin ke roe ver na Fre de rik
van Ee den ple in. Bę dzie du żo do brej mu -
zy ki, nie pow ta rzal na atmo s fe ra, no
i oczy wi ście du żo je dze nia i pi cia.

Wy stę py ar ty stycz ne roz pocz ną się
o 17, a po tem na stą pi spa le nie cho in ki.

14. Dia bel ski młyn (wy so kość 55 m)
Ste en ple in, czyn ny co dzien nie od

10.12. do 08.01. w go dzi nach 12:00
– 23:00.

Wstęp: do ro śli – 5 eu ro, dzie ci – 3 eu ro.

15. Nie uw ja ar sdrink
Na za koń cze nie okre su świą tecz ne -

go wła dze mia sta An twer pia or ga ni zu -
ją wspól ne po wi ta nie No we go Ro ku,
każ dy otrzy ma ma ły upo mi nek oraz
coś do pi cia i je dze nia.

08.01., godz. 11:00 – 14:00, na Gro -
te Markt i Su i ker rui. 

16. Kunst en vlieg werk
Na Sint-Jan sple in, 17.12., od godz.

16:00, bę dzie moż na spró bo wać zup
i przy sma ków z ca łe go świa ta oraz obej -
rzeć wy stę py ar ty stycz ne. Bę dzie też
par kiet do tań ca dla wszyst kich chęt -
nych oraz spe cjal ne di sco dla dzie ci.
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Msze w języku polskim w okresie świątecznym:
24.12.2011 – 22:00 pasterka

25.12.2011 – 9:00, 13:00
31.12.2011 – 18:30
01.01.2012 – 18:40

Kościół pod wezwaniem św. Teresy, 
Berchem Grotestenweg 650

4 grudnia, po mszy na godz.13:00, 
do wszystkich dzieci przybędzie Św. Mikołaj
11 grudnia, na mszach o godz. 9:00 i 13:00 

wystąpi „Rodzinna Kapela Bugajskich” 



Pa łac Spra wie dli wo ści na zy wa ny rów -
nież „no wym są dem” uwa ża ny jest za
jed no ze szczy to wych osią gnięć ar chi -
tek to nicz nych w Bel gii w XXI wie ku.

Zo stał od da ny do użyt ku 28 mar ca
2006 ro ku w obec no ści kró la Al ber ta II.

Ten nie zwy kły bu dy nek znaj du ją cy
się w po łud nio wej czę ści mia sta zo -
stał zbu do wa ny w miej scu daw ne go
dwor ca ko le jo we go. Za pro jek to wał go
Ri chard Ro gers, twór ca mie dzy in ny -
mi Cen trum Pom pi dou w Pa ry żu.
Miesz kań cy mia sta mó wiąc o Ju sti te -
pa le is uży wa ją sło wa „friet zak jes” (to -
re be czki na fryt ki). Ist nie je jesz cze
jed no cie ka we okre śle nie. Gdy pa trzy -
my na dach bu dyn ku z po wie trza, mo -
że się wy da wać, ze wi dzi my sześc
skrzy deł mo ty la. Stad na zwa „pa łac
mo ty la”, lub „But ter fly Pa la ce”.

Moż na jesz cze spot kać się z opi nią,
że strze li ste da chy ob ra zu ją port i ża -
glów ki na Schel dzie lub, że dach przy -
po mi na spi cza ste ka pe lu sze.

Do są du pro wa dzą mo nu men tal ne
scho dy z Bo li var pla ats. Du żo szkła,
du żo świat ła, du żo prze strze ni. Po -
środ ku ca łej kon struk cji znaj du je się
hall zwień czo ny szkla nym da chem
zwa ny SPP – Sal le des Pas Per dus.

Po przez SPP jest do stęp do sze ściu
skrzy deł bu dyn ku po łą czo nych ga le -
ria mi. Miej sca nie do stęp ne dla prze -
strze ni pu blicz ne po ło żo ne są z da la
od pun ktu cen tral ne go (w czę ści biu -
ro wej).

Pa łac Spra wie dli wo ści ma szkla ne,
wzno szą ce się ku nie bu da chy, któ re
są za mon to wa ne po nad sze ścio ma
ogrom ny mi sa la mi sa do wy mi. Jest

rów nież 26 mniej szych sal sa do wych
po kry tych da cha mi z drew na i sta li. 

W bu dyn ku do mi nu je szkło. Jest
wsze cho bec ne i spra wia, że „fun kcjo -
no wa nie wy mia ru spra wie dli wo ści jest
bar dziej przej rzy ste”. Zwy kło się mó -
wić że w tym bu dyn ku „spra wie dli -
wość ma być prze zro czy sta”. Ar chi -
tek ci zde cy do wa li się na szkło,
po nie waż umoż li wia ono kon tro le
dzia ła nia pro mie ni sło necz nych i za -
pew nia do stęp do na tu ral ne go świat -
ła. Po za tym przy pro jek to wa niu bu -
dyn ku bar dzo waż ne by ły stan dar dy
osz czę dza nia ener gii i ochro na śro do -
wi ska.
CCiiee  kkaa  wwoosstt  kkii::
1. Na pla cu przed bu dyn kiem za sa dzo -

no 100 wy jąt ko wych oka zów drzew
o spe cjal nej wy so ko ści pnia wy no -
szą cej 375 cm, ob wo dzie pnia 30-
35 cm i ko ro nie ufor mo wa nej w spe -
cjal ny „pa ra sol”. Drze wa zo sta ły
za sa dzo ne wios na 2006 ro ku i two -
rzą wspa nia ły zie lo ny dach nad pla -
cem przed Pa ła cem Spra wie dli wo -
ści.

2. Bu dy nek ma sześć po zio mów: je -
den pod ziem ny i pięć na dziem nych.

3. Naj wyż sza kon dy gna cja się ga 15,75
me trów wy so ko ści.

4. Bu dy nek są du zaj mu je po wierz -
chnię oko ło 78.000 me trów kwa -
dra to wych

5. Są dwa pod ziem ne par kin gi dla pra -
cow ni ków są du (naj niż sze kon dy -
gna cje)

6. Ca ła dłu gość bu dyn ku to oko ło 300
me trów kwa dra to wych (po rów ny -
wal ne do dłu go ści trzech bo isk pił -
kar skich).

7. Klat ka scho do wa ma 42,40 m dłu -
go ści i 14,80 m sze ro ko ści.

8. Po mię dzy skrzy dła mi bu dyn ku
znaj du ją się ogro dy. Umiej sco wio -
ne są tak że na da chu. W za my śle
twór ców Ju sti tie pa le is ma ją to być
miej sca słu żą ce wy ci sze niu i har -
mo ni zu ją ce z ca ło ścią.

W 2008 ro ku pa łac spra wie dli wo ści
w An twer pii zo stał na gro dzo ny przez
In ter na tio nal Awards Ar chi tek tu ra
w Chi ca go. Ta pre sti żo wa na gro da to
uzna nie m.in. dla je go in no wa cyj no ści

Ist nie ją roż ne opi nie na te mat fun -
kcjo nal no ści i przy dat no ści Ju sti tie -
pa le is dla pe ten tów. Nie mnie to oce -
niać. Ze swej stro ny chcia łam tyl ko
przy bli żyć ten nie sa mo wi ty, fu tu ry -
stycz ny bu dy nek, któ ry by ło nie by ło
jest nie sa mo wi tą atrak cją dla tu ry stów
(miesz kań cy już się przy zwy cza i li).

Ale jed no jest pew ne. Pa łac Spra -
wie dli wo ści jest bar dzo cie ka wym zja -
wi skiem ar chi tek to nicz nym i po mi -
mo swo jej no wo czes no ści wpi sał się
w spe cy ficz ną, se ce syj ną za bu do wę
An twe pen Zu id.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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– Pa łac Spra wie dli wo ści w An twer pii





Ta pod róż mo że wy dać się tro chę
gro te sko wa. Miesz kam tu taj tak dłu -
go, a mo ja pod róż trwa chy ba w nie -
skoń czo ność....

Grud nio wy chłod ny ra nek. Sza ry,
po nu ry, a jed no cześ nie ra dos ny. Już
za pa rę dni świę ta i No wy Rok. Sza -
leń stwo za ku po we trwa.

Wę dru ję w stro nę dwor ca i jak za -
wsze prze cho dzę obok ZOO, naj star -
sze go ogro du zo o lo gicz ne go Bel gii,
któ ry po wstał z ini cja ty wy Frans Lo -
os w 1843 ro ku. Bra ma wej ścio wa
przy cią ga wzrok każ de go prze chod -
nia. Na bu dyn ku na le żą cym i przy le -
ga ją cym do ZOO umiesz czo no po mnik
jeź dźca na wiel błą dzie, by wszy scy mo -
gli zwró cić uwa gę na to szcze gól ne

miej sce. Ale naj wię kszą atrak cją te go
ogro du był „Jef ke van de zo o lo gie”.

Je go hi sto ria jest fa scy nu ją ca. W1845
ro ku do An twer pii przy był ka pi tan stat -
ku z kil ko ma eg zo tycz ny mi pta ka mi
i ma łym dzie się cio let nim chłop cem. By -
ły to pre zen ty dla dy rek to ra ogro du zo -
o lo gicz ne go. W re je strze mia sta chło -
piec zo stał za pi sa ny ja ko Jó zef Mol ler.
Pra co wał w cha rak te rze opie ku na pta -
ków i szyb ko stal się wi zy tów ką ogro -
du zo o lo gicz ne go. Ubra ny w pięk ny,
nie bie ski uni form z błysz czą cy mi gu -
zi ka mi wi tał zwie dza ją cych ZOO. Oże -
nił się i miesz kał w Bo om. Był pier -
wszym czar no skó rym oby wa te lem
mia sta An twer pia.

Chcę pójść da lej, ale jeź dziec na wiel -
błą dzie przy po mi na mi
śmiesz ną hi sto rię, któ rą
daw no te mu ży ła ca ła An -
twer pia. Po uro czy stym
otwar ciu dwor ca ko le jo -
we go przez kró la Le o pol -
da II, na pla cu bli sko ZOO
po sta wio no pięk ny po -
mnik wład cy. An twer pczy -
cy śmia li się i po da wa li so -
bie z ust do ust: „po co nam
dru gi wiel błąd na tym sa -
mym pla cu, prze cież je den
wy star czy”.

No, ale do syć plo tek. Idę
da lej w stro nę De Me ir mi -
jam za tło czo ne skle py,
knaj pki, re sta u ra cje...

Ude rza wy jąt ko wa ele -
gan cja te go mia sta,
a zwłasz cza je go cen trum.
Tak, An twer pia to bo ga te
mia sto. Bo ga te i dum ne.
Spa ce ru jąc moż na od nieść
wra że nie, że po łą czy ło się
tu wszyst ko: prze szłość,
te raź niej szość i przy szłość.
Zwłasz cza w Świę ta Bo że -
go Na ro dze nia. Nie sa mo -
wi ta ma gia. Wy da je mi się,
że na wy so ko ści uli cy Wap -
per spot kam sa me go mi -
strza Pe ter Pa ul Ru ben sa
lub An to on Van Dyc ka. 

Wstę pu ję do do mu Ru -
ben sa. Po dzi wiam je go
pra ce i za sta na wiam się,
skąd brał tak wiel ką si lę
na two rze nie swo ich ar cy -
dzieł. Chy ba ta je go po god -
na na tu ra i ta lent spra wi -
ły, że stał się
po nad cza so wy. War to od -
wie dzić je go dom. Pięk ny
ogród i pra cow nię, w któ -
rej jest osza ła mia ją ca ko -
lek cja ob ra zów. „Zwia sto -
wa nie”, „Adam i Ewa”,

a obok dzie ło wy jąt ko we „Chry stus na
Krzy żu”, ob raz je dy ny w swo im ro dza -
ju; Chry stus i Krzyż bez pu bli ki, ból
i pięk no, sła bość i si ła.

Kon sek wen cją tych od wie dzin jest
pój ście do koś cio ła Świę te go Ja ku ba,
gdzie po cho wa no ma la rza. Pięk no te -
go Koś cio ła jest nie do opi sa nia. Nie
mam ocho ty wy cho dzić, ale czas na -
gli, a przy go da cią gnie...

Je stem na Groen pla ats na tak zwa -
nym „Ker stmarkt” otwar tym w dru -
gim ty god niu grud nia i trwa ją cym aż
do koń ca ro ku. Wo kół pla cu sto ją ślicz -
nie przy stro jo ne świą tecz ne stra ga -
ni ki. Część z nich usta wio no też na de
Gro te Markt, de Su i ker rui de
Handschoen markt i na het Ste en ple -
in. An twer pczy cy nie wy o bra ża ją so -
bie mia sta bez te go kier ma szu. Sprze -
daw cy ofe ru ją je dze nie, spe cja ły
świą tecz ne i wie le wy jąt ko wych nie
tyl ko świą tecz nych to wa rów. Jak co
ro ku ku pu ję naj mod niej szy sza lik z rę -
ka wi czka mi. Oczy wi ście ni gdy nie bra -
ku je cze goś na roz grzew kę. Cze ka
„glühwe in” i „schnaps”.

Na każ dym kro ku spo ty kam zna jo -
mych Bel gów, Hin du sów, Po la ków,
Ro sjan... Wszy scy je steś my w tym ma -
gicz nym, świą tecz nym na stro ju. Roz -
ma wia my o świę tach, nie pa trząc na
na sze wy zna nia i prze ko na nia.

Każ de go ro ku w Wi gi lie wszy scy
spo ty ka my się o pół no cy w Ka te drze
na Pa ster ce. Sto i my obok sie bie: ja
Po lka, Sa ra z In dii, La u ra z Kon go,
Pa vel z Kir gi zji i śpie wa my „Ci chą
noc”, któ ra nas łą czy. Za pra szam na
naj pięk niej szą Pa ster kę na ro dów
świa ta, wśród pięk na dziel Ru ben sa
i naj słyn niej szych mi strzów fla man -
dzkich.

Obok Ka te dry jak co ro ku jest sta -
jen ka z Jó ze fem, Ma ry ją, Dzie ciąt kiem
Je zus i praw dzi wy mi zwie rzę ta mi. To
jest właś nie nie pow ta rzal ny urok
świąt.

Pier wszy dzień Bo że go Na ro dze nia
Po lak, czy Belg spę dza w gro nie ro -
dzi ny lub przy ja ciół. Mi mo to pro po -
nu je po now ne, po po łud nio we spot ka -
nie z mia stem. Za cznij my od
roz grze wa ją ce go drin ka na kier ma -
szu i udaj my się spa cer kiem śla da mi
wiel kich te go mia sta w stro nę koś cio -
ła Świę te go Pa wła (na uli cy Sint-Pa -
u lus stra at 22). 

To tę dy wę dro wał Ru bens, Ja cob
Jor da ens, Van Dyck. Szli wol no, za -
trzy mu jąc się na Ryn ku. Plot ko wa li
z miesz kań ca mi i po dzi wia li pięk no
Ra tu sza. Ich szlak pro wa dził wą ziut -
ki mi uli czka mi w stro nę do mi ni kań -
skie go koś cio ła Świę te go Pa wła, któ -
ry ro bi tak nie sa mo wi te wra że nie, ze
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aż ciś nie się na usta py ta nie:
„Mi strzu Ru ben sie jak do ko na li ście

te go, że 50 słyn nych ob ra zów tak wspa -
nia le kom po nu je się z 200 rzeź ba mi?” 

Wszyst ko tu pa su je: mar mu ro we oł -
ta rze, kon fe sjo na ły, po sadz ki. Ca łość
w bar wach ma ho niu, czer ni, bie li
i koś ci sło nio wej.

I tak wę dru jąc po tym koś cie le jak
po kra i nie cza rów zna laz łam od po -
wiedź na swo je py ta nie. Wiel cy mi -
strzo wie okre su ma lar stwa fla man -
dzkie go da li nam wszyst ko. Ca ły swój
ta lent i dzie dzic two. Nie do pod ro bie -
nia, nie do na śla do wa nia. Po dzi wia -
my dzie ła, któ re da ją nam otu chę, spo -
kój. I ja kąś dziw ną si łę zam knię tą
w krę gu czte rech pięk nych ba ro ko -
wych aniolkόw pro wa dzą cych do
głów ne go oł ta rza i tak moc no za pa -

da ją cych w ser ce, że do da ją nam prze -
dziw nej mo cy...

W dru gi dzień świąt za pra szam na
lo do wi sko w sa mym ser cu sta re go
mia sta. Otwar te jest od po ło wy grud -
nia, aż do 8 stycz nia 2012 ro ku. Moż -
na tu spot kać zna ne oso bi sto ści An -
twer pii, zjeść coś smacz ne go
w oko licz nych stra ga ni kach i roz grzać
się do brym wi nem. Je że li chce my od -
po cząć, wy ci szyć się i po wspo mi nać
pro po nu je uciec do oa zy spo ko ju na
„Vla a i ken sgang”, wą ziut kiej uli czki
z ła we czka mi, ulu bio nym miej scu wie -
lu An twer pczy ków. 

Gdy na bie rze my sił pro po nu ję za -
koń czyć dzień spa ce rem na „Zu ren -
borg”. Przej dzie my przez dwo rzec cen -
tral ny i znaj dzie my się we wschod niej
stro nie mia sta. Dla mnie jest to per -

ła An twer pii. Do my – ni gdzie nie spot -
kasz pięk niej szych, wszyst kie sty le
i epo ki w jed nym. Po pro stu ca le pięk -
no sztu ki „art de co”. Głów ną uli cą jest
Co gels-Osy lei, le żą ca w czę ści Ber -
chem. Nato miast dru gie waż ne cen -
trum dziel ni cy, to plac Da ge ra ad, oto -
czo ny róż ny mi re sta u ra cja mi
z wie lo ma ta ra sa mi i po tęż nym koś -
cio łem Świę te go Nor ber ta.

Mo że my zo ba czyć coś co nas urzek -
nie i bę dzie my za wsze tu taj wra cać
jak do za cza ro wa ne go, nie sa mo wi te -
go świa ta.

Za pa da noc. Jesz cze lam pka wi na
w słyn nej ka wiar ni „Den Dra ak” i krót -
kie po że gna nie... do na stęp ne go fa -
scy nu ją ce go ra zu...

BBoo  żżee  nnaa  SSuu  cchhoo  ddóółł
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„NA TI” ANIEL SKA KUCH NIA POL SKA 
TEL. 0475335432

ZZAA  MMÓÓ  WWIIEE  NNIIAA PRZYJ MU JE MY DDOO  1199..  GGRRUUDD  NNIIAA  
TUR NHO UT SE BA AN 882100 DE UR NE TRAM „10”

2244..1122..1111 WWII  GGII  LLIIAA 1100--1177
2255..1122..1111  SSWWIIEE  TTAA  NNIIEE  CCZZYYNN  NNEE

2266..1122..1111 1100--1155
3311..00111122  SSYYLL  WWEE  SSTTEERR  1100--1177
NNOO  WWYY  RROOKK  NNIIEE  CCZZYYNN  NNEE  

zzuu  ppyy •• grzy bo wa z ła zan ka mi •• barszcz czer wo ny lub in na we -
dług ży czeń 

ddaa  nniiaa  zz kkaa  ppuu  ssttyy  •• bi gos •• ka pu sta z grzy ba mi i gro chem 

ddaa  nniiaa  mmąącczz  nnee •• kro kie ty z ka pu sta i grzy ba mi ••pasz te ci ki z ka -
pu stą i grzy ba mi ••  ko per tki z ka pu sta i grzy ba mi •• ko per tki z ło -
so siem i su szo ny mi po mi do ra mi •• klu ski z ma kiem •• pie ro gi
z ka pu stą i grzy ba mi •• uszka z grzy ba mi ••kro kie ty z mię sem 

ddaa  nniiaa  rryybb  nnee  •• ta tar z ło so sia •• karp sma żo ny •• karp w ga la re -
cie ••  ry ba po grec ku •• ga lan ty na ryb na •• ro la da z ło so sia w szpi -
na ku •• śledź w śmie ta nie / w ole ju z ce bul ką/ w so sie czos nko -
wo-pi kan tnym/ •• pstrąg we dług ży czeń

ddaa  nniiaa  mmiięęss  nnee •• pie czeń my śliw ska •• ka czka w po ma rań czach
lub we dług ży czeń •• schab ze śliw ką w so sie ••  schab na dzie -
wa ny żu ra wi ną •• fi let z kur cza ka z kur ka mi •• ma łe kur cza ki 
na dzie wa ne ••  udka na dzie wa ne wą trób ką i jabł kiem ••  pie czo -
na kar ków ka z na dzie niem świą tecz nym •• po lęd wi czki wie -
przo we w so sie z leś nych grzy bów •• ro lad ki wo ło we w so sie
włas nym

ssaa  łłaatt  kkii  ii ssuu  rróóww  kkii •• sa łat ka wa rzyw na •• sa łat ka z kur cza ka 
•• sa łat ka mek sy kań ska •• su rów ka ko lo ro wa mie sza na •• bu kiet
su ró wek in ne we dług ży czeń

DDaa  nniiaa  ggoo  ttoo  wwaa  nnee  ssąą  ttyyll  kkoo  zz pprroo  dduukk  ttóóww  śśwwiiee  żżyycchh  
ii ppiieerr  wwsszzeejj  jjaa  kkoo  śśccii

ZZAA  PPRRAA  SSZZAA  MMYY  II ŻŻYY  CCZZYY  MMYY  UUDDAA  NNYYCCHH  ZZAA  KKUU  PPÓÓWW

Menu świąteczne
POL SKIE DE LI KA TE SY „JO LAN TA”

FRANS DE L'AR BRE LA AN 2 
2170 MER KSEM

CZYN NE CO DZIEN NIE:
PON. 12-19, WT.- SOB. 11-19, NIEDZ. 10- 19

DRINK 7 2140 BOR GER HO UT
CZYN NE CO DZIEN NIE:

PON.- SOB. 10- 19
NIEDZ. 10-16

ZZAA  MMÓÓ  WWIIEE  NNIIAA PRZYJ MU JE MY DDOO  1177..  GGRRUUDD  NNIIAA  
WW ddnniiaacchh  2244..1122,,  2266;;1122,,  3311..1122  

sskkllee  ppyy  nnaa  sszzee  bbęę  ddąą  cczzyynn  nnee  ww ggoo  ddzzii  nnaacchh  1100--1166,,  
aa ww ddnniiuu  0011..0011..1122  nniiee  cczzyynn  nnee

PPoo  llee  ccaa  nnee  wwyy  rroo  bbyy  pprrzzyy  rrzząą  ddzzoo  nnee  ssąą  wwee  ddłłuugg  ssttaa  rroo  ppooll  sskkiieejj  
rree  cceepp  ttuu  rryy,,  bbęę  ddąą  ccee  nnaa  sszząą  cchhlluu  bbąą  ii ttrraa  ddyy  ccjjąą

MMEE  NNUU  WWII  GGII  LLIIJJ  NNEE
••  barszcz czer wo ny z uszka mi •• zu pa grzy bo wa z ła zan ka mi
••  po stna ka pu sta z grzy ba mi i gro chem •• kro kie ty 
z ka pu sta i grzy ba mi ••  kro kie ty z pie czar ka mi •• kro kie ty
z se rem i szpi na kiem •• śledź w śmie ta nie śledź w ole ju 
i ce buli •• śledź w sma żo nej ce bu li i po mi do ra mi •• karp
sma żo ny •• karp w ga la re cie •• pstrąg sma żo ny w ma śle 
zio ło wym •• uszka z grzy ba mi •• pie ro gi z ka pu sta •• pie ro gi
ru skie •• pie ro gi z se rem i ma kiem

MMEE  NNUU  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZ  NNEE  II NNOO  WWOO  RROOCCZZ  NNEE
•• bi gos •• fla ki •• kro kie ty z mię sem •• pasz tet z ka czki 
•• ka czka na dzie wa na jabł ka mi •• kur czak fa sze ro wa ny 
mię sem •• de vo lay w so sie grzy bo wym •• pie ro gi z mię sem 
•• kar ków ka •• ro la da bo czko wa ••  schab ze śliw ką
••  fi let z in dy ka w ma śle

ppoo  llee  ccaa  mmyy  tteeżż  ppee  łłeenn  aassoorr  ttyy  mmeenntt  cciiaasstt

ZZAA  PPRRAA  SSZZAA  MMYY  II ŻŻYY  CCZZYY  MMYY  UUDDAA  NNYYCCHH  ZZAA  KKUU  PPÓÓWW
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11 listopada odbyła się impreza z polską muzyką na żywo. 
Frekwencja dopisała, humory też. 

DDzziięękkuujjeemmyy  wwsszzyyssttkkiimm,,  
aa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ppiizzzzeerriiii--rreessttaauurraaccjjii  AAvvaannttii  zz  AAnnttwweerrppiiii..

Organizatorzy

NAJLEPSZA

IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Bujinkan Dojo – Ninja Kids

KKUURRSS  TTAAŃŃCCAA
DDLLAA  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY
II  DDOORROOSSŁŁYYCCHH!!!!!!

Masz dosyć podpierania
ścian na imprezach? 
Chcesz nauczyć się
tańczyć?

ZZaapprraasszzaammyy  oodd  lliissttooppaaddaa!!

Zajęcia prowadzone
w języku polskim,
gwarantujemy dobrą
atmosferę. 

Tradycyjna sztuka walki oparta na filozofii wschodu.

Zapraszamy dzieci
i młodzież w wieku 
od 6,5 do 15 lat.
Zajęcia prowadzone 
przez mistrzów sztuk walki,
w języku niderlandzkim. 

NOWOŚĆ::
DLA MŁODZIEŻY

44 ttaanniieecc  nnoowwoocczzeessnnyy
44  hhiipp--hhoopp
44  ffuunnkkyy  jjaazzzz
44  cclliipp  ddaannccee......

ZZaapprraasszzaammyy!!

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  
NNAA  ZZAAJJĘĘCCIIAA
ddzziieeccii,,  mmłłooddzziieeżż......  

• zabawy z niderlandzkim
• plastyka
• taniec nowoczesny
• studio wokalne

......ii ddoorroossłłyycchh
• fitness
• zumba

Zapisy i informacje pod nr tel: 0489/823803, 0485/628498
e-mail: info@childrenofeurope.be       www.childrenofeurope.be

Wszystkim uczestnikom naszych zajęć życzymy wesołych, 
spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!

PPrraaccoowwnniiccyy  ii  wwoolloonnttaarriiuusszzee  ffuunnddaaccjjii  
„„CChhiillddrreenn  ooff  EEuurrooppee""



To li tur gicz ne świę to ob cho dzo ne
przez ka to li ków 25 grud nia we dług ka -
len da rza gre go riań skie go. Po prze dza
je trzy ty god nio we ocze ki wa nie zwa ne
Ad wen tem. 

Da ta na ro dzin Je zu sa Chry stu sa nie
jest po da na w Ewan ge liach. W IV wie -
ku kie dy chrze ści jań stwo sta ło się re -
li gią pań stwo wą Rzy mu, pa pież Ju liusz
I ogło sił da tę na ro dzin Je zu sa, któ ra
obo wią zu je po dziś dzień. Uprzed nio
w Rzy mie w dniach prze si le nia zi mo -
we go by ły urzą dza ne tak zwa ne Sa tur -
na lia (ku czci Sa tur na – bo ga rol nic -
twa) oraz świę ta dwóch bóstw słoń ca:
rzym skie go So la i per skie go Mi try.
W sta ro żyt no ści wy pa da ło to 24 grud -
nia. Pier wsi chrze ści ja nie ze słoń cem
utoż sa mia li Chry stu sa, na zy wa jąc go
„Słoń cem Spra wie dli wo ści”. Koś ciół po -
go dził sta re z no wym i w ten spo sób
ów cześ ni Rzy mia nie ła twiej prze szli na
no wą dla nich re li gię.

Noc ne czu wa nie przed każ dą uro czy -
sto ścią koś ciel ną na zy wa się wi gi lią od
(łac. vi gi la re – czu wać, nie spać). Obec -
nie sło wo wi gi lia jest przy pi sa ne głów -
nie da cie 24 grud nia. 

WWii  ggii  lliiaa  za czę ła sta wać się tra dy cją
w Pol sce w XVIII wie ku. Wie cze rza
chłop ska skła da ła się z sied miu po traw,
szla chec ka z dzie wię ciu, a pań ska z je -
de na stu. Obec nie przy ję ło się 12 dań,
któ rych licz ba na wią zu je mię dzy in ny -
mi do 12 apo sto łów i licz by mie się cy
w ro ku. Po wszech ny zwy czaj po zo sta -
wia nia jed ne go wol ne go miej sca przy
sto le sym bo li zu je pa mięć o zmar łych
i o tych, któ rzy z róż nych po wo dów nie
mo gą być obec ni. Cza sem trak tu je się
to miej sce ja ko go to we na przy ję cie
zbłą ka ne go wę drow cy lub nie o cze -
ki wa ne go go ścia. Wi gi lia w szcze -
gól ny spo sób przy po mi na uczty
mi ło ści zwa ne aga pa mi, któ re by -
ły kul ty wo wa ne przez pier -
wszych chrze ści jan. Wie cze rza
zwy kle koń czy się pój ściem na
Pa ster kę, gdzie w koś cie le
przy żłób ku spo ty ka ją się
człon ko wie ro dzi ny pa ra fial -
nej. 

Wie czór wi gi lij ny co raz
rza dziej ob cho dzo ny jest
z za cho wa niem sta rych
tra dy cji. Za to bar dzo
chęt nie by wa wy ko rzy -
sty wa ny ja ko oka zja do
świę to wa nia i wrę cza -
nia pre zen tów na wet
przez lu dzi, któ rzy za
ka to li ków się nie
uwa ża ją. Moż na to
trak to wać ja ko fakt,
że nie za prze czal ny
urok i na strój te go

dnia udzie la się wszyst kim, nie za leż nie
od prze ko nań. 

WWee  ddłłuugg  ssttaa  rroo  ppooll  sskkiieejj  ttrraa  ddyy  ccjjiiwie cze -
rza Wi gi lij na roz po czy na się, kie dy na
nie bie uka że się pier wsza gwia zda. Za -
pa la się świe ce sto ją cą na sto le przy -
kry tym bia łym ob ru sem, pod któ rym
jest sia no. Czy ni to oj ciec ro dzi ny lub
naj star sza obec na oso ba, mó wiąc:
„Świat ło Chry stu sa”. Zgro ma dze ni od -
po wia da ją: „Bo gu niech bę dą dzię ki”.
Po mo dli twach na stę pu je sta ro pol skie
„ła ma nie się” – obec nie zwa ne czę sto
dzie le niem się lub prze ła ma niem się
– op łat kiem i skła da nie ży czeń. 

Op ła tek sym bo li zu je ży cie i je go pod -
trzy my wa nie. We dług sta rej tra dy cji
wszy scy uczest ni cy wie cze rzy wsta ją
od sto łu jed no cześ nie, gdyż prze sąd mó -
wił, że kto wsta nie pier wszy, ten w nad -
cho dzą cym ro ku ja ko pier wszy odej -
dzie z ro dzi ny. 

Na zwa „„oopp  łłaa  tteekk”” po cho dzi od łac. ob -
la tum – dar ofiar ny. Ty po wo pol skie ła -
ma nie się op łat kiem po cho dzi praw do -
po dob nie od sło wiań skie go zwy cza ju
dzie le nia się pie czy wem ob rzę do wym
w ce lu za war cia tak zwa ne go po bra -
tym stwa, jak rów nież na wią zu je do cza -
sów daw nych chrze ści jan. W śred nio -
wie czu by ło też po pu lar ne roz da wa nie
przez ka pła nów w koś cio łach przaś -
nych chleb ków. Ten zwy czaj po cho dzi
z Koś cio ła Wschod nie go. By wa ło, że
dzie le nie się op łat kiem by ło oka zją do
po go dze nia się zwaś nio nych są sia dów.
Z op łat ków ro bio no tak zwa ne świa ty,
któ re zdo bi ły cho in kę za wie sza ną pod
po wa łą. Op łat ka nie wol no by ło upu -
ścić na zie mię ani znisz czyć, czę sto wi -

siał on pod po wa łą cze ka jąc do ko lej -
nych świąt. Jesz cze na po cząt ku XIX
wie ku nie skła da no so bie ży czeń,
lecz mó wio no „Że byś my przy szłe -
go ro ku do cze ka li”

Zwy czaj ubie ra nia cchhoo  iinn  kkii
wy wo dzi się od lu dów ger mań -
skich. W dzień prze si le nia zi -
mo we go (25 grud nia), za -
wie sza no pod su fi tem
ga łąz ki świer ku lub je -
mio ły ja ko sym bol zwy -
cię stwa świat ła nad
ciem no ścią, ży cia nad

śmier cią. Zwy czaj
ten zo stał przy ję ty
przez Koś ciół
i upo wszech nio ny. 

Sta ro pol skie
„„GGoo  ddyy””by ły kie dyś
na zwą świąt Bo że -
go Na ro dze nia.
Daw ni Sło wia nie
okre śla li mia nem
„god” – rok. Ter mi -
nem „Go dy” okre śla -

no też czas od dzi siej sze go Bo że go Na -
ro dze nia do świę ta Trzech Kró li. Wie -
le ob rzę dów i zwy cza jów prze nik nę ło
do tra dy cji chrze ści jań skiej z ów czes -
nych wie rzeń i zwy cza jów. Na za koń -
cze nie „Go dów” – w świę to Trzech Kró -
li, tra dy cyj nie roz da wa no dzie ciom
i krew nym pie ro gi zwa ne „szczo dra ka -
mi”. Echem tych tra dy cji jest obec nie
wi gi lij ne ob da ro wy wa nie się pre zen ta -
mi. Po dob nie ście le nie sło my by ło kie -
dyś pier wot nym za bie giem ma gicz nym,
cze go po zo sta ło ścią jest na sze – już nie
za wsze – sia no pod ob ru sem, choć mo -
że też być uzna ne ja ko na wią za nie do
je zu so we go żłób ka. 

KKoo  llęę  ddaa ozna cza ła kie dyś we so łą pieśń
no wo rocz ną, śpie wa ną w noc prze si le -
nia zi mo we go. Ra do wa no się, po nie -
waż dni sta wa ły się co raz dłuż sze. Sło -
wo ko lę da wią że się też z ła ciń skim
ca len dae (po czą tek no we go mie sią ca).
Rzym skie ca len dae stycz nio we by ły ob -
cho dzo ne uro czy ście. Po tem de kre tem
Ju liu sza Ce za ra z 46 ro ku, 1 stycz nia
zo stał ogło szo ny po cząt kiem ro ku ad -
mi ni stra cyj ne go, kie dy to kon su lo wie
rzym scy obej mo wa li swój urząd. 

Są tez in ne kon cep cje po cho dze nia
sło wa ko lę da, lecz je po mi nie my, gdyż
jest te mat na osob ny ar ty kuł. 

Pier wot nie pieś ni bo żo na ro dze nio we
wy wo dzi ły się z tra dy cji lu do wej, po -
tem by ły czę sto kom po no wa ne przez
wy bit nych kom po zy to rów. Na le ży
wspom nieć, że pa sto rał ki są od mia ną
ko lęd z wąt ka mi czer pa ny mi z ży cia co -
dzien ne go, dla te go ja ko świec kie nie
są śpie wa ne pod czas na bo żeństw chrze -
ści jań skich. W cza sie daw nych Świąt
Go do wych, ob cho dze nie do mów przez
ko lęd ni ków też by ło na zy wa ne pa sto -
rał ką. 

Au to rem pier wszej ko lę dy był świę -
ty Fran ci szek z Asy żu. By ła ona śpie -
wa na w szop ce, któ rą sam zor ga ni zo -
wał. Naj star szą pol ską ko lę dą jest
„Zdrów bądź Kró lu Aniel ski” z 1424 r.

W ro ku 1818 po wsta ła naj słyn niej -
sza ko lę da „Ci cha noc”. Zo sta ła na pi sa -
na w au striac kim mia ste czku w Al pach,
przez wi ka re go miej sco we go koś cio ła
oraz je go or ga ni stę. Prze tłu ma czo no ją
na po nad 300 ję zy ków i dia lek tów na
ca łym świe cie.

Na te mat świąt Bo że go Na ro dze nia
moż na po wie dzieć wie le. Spo sób ich ob -
cho dze nia zmie niał się na prze strze ni
wie ków, jed nak te mat wio dą cy po zo -
sta je nie zmien nie ta ki sam, uświę co ny
li tur gią Koś cio ła i za ko rze nio ny głę bo -
ko w tra dy cji. 

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii  

źró dła: Woj ciech Rud ny – „Dla cze go 25 grud nia?” 
Ra to mir Wil kow ski – „Go do we Świę to, czy li […]”

Święta Bożego Narodzenia
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Na ca łym świe cie chrze ści ja nie ob -
cho dzą świę ta Bo że go Na ro dze nia.
W każ dym za kąt ku na sze go glo bu mo -
że my spot kać nie o dłącz ne ich atry bu -
ty: cho in ki, anioł ki, re ni fe ry, szop ki,
czy Świę te go Mi ko ła ja.

Świę ta to czas, kie dy w koś cio łach,
na pla cach, przed skle pa mi i w do -
mach umiesz cza ne są cho in ki. Ale czy
wszę dzie są to drzew ka świer ku lub
jo dły? Na przy kład w In diach, cho in -
ki za stę pu ją drzew ka man go. W Bu -
run dii (pań stwo w środ ko wej Af ry ce)
tra dy cyj ne bo żo na ro dze nio we cho in -
ki za stę pu ją ba na now ce.

W nie któ rych kra jach tra dy cja po -
dob na jest do tej, któ rą zna my i pie -
lę gnu je my od wie ków. Ale są ta kie
miej sca na świe cie, gdzie lu dzie świę -
tu ją Bo że Na ro dze nie ina czej. 

AAnn  ggiieell  sskkiiee  ssłłoo  wwoo „Christ mas” to
skrót od Mass of Christ (msza Chry -
stu sa).

Msza ce le bro wa na jest za wsze w no -
cy z 24 na 25 grud nia. Zgod nie z tra -
dy cją go dzi nę przed pół no cą naj wię -
kszy dzwon w koś cie le odzy wa się
czte ry ra zy. Pun ktu al nie o pół no cy za -
czy na ją bić wszyst kie dzwo ny i to dla
An gli ków ozna cza po czą tek świąt.
Miesz kań cy Wysp Bry tyj skich nie ob -
cho dzą tra dy cyj nej Wi gi lii. Wspól nie
za sia da ją do sto łu do pie ro na stęp ne -
go dnia, gdy wczes nym po po łud niem
ca ła ro dzi na gro ma dzi się przy świą -
tecz nym obie dzie. O go dzi nie 15:00
słu cha ją orę dzia kró lo wej.

Daw niej na sto le nie mog ło za brak -
nąć „wy kwin tnej trój cy” czy li pie cze -
ni z gło wy dzi ka, gę si i in dy ka.

Te raz nie po dziel nie kró lu je in dyk
na dzie wa ny ja dal ny mi, mie lo ny mi
kasz ta na mi, pie czo ny mi ziem nia ka -
mi, bruk sel ką i pie czo ną pie trusz ką
z po ma rań cza mi. Nie mo że też za brak -
nąć świą tecz ne go pud din gu. Spo sób
je go przy go to wa nia jest bar dzo skom -
pli ko wa ny i trwa trzy mie sią ce. 

W pier wszy dzień świąt go rą cy pud -
ding „wjeż dża” na stół ude ko ro wa ny
ga łąz ką ostro krze wu i po la ny sher ry.
Ga si się wów czas świat ło, pod pa la ga -
łąz kę, al ko hol i roz ko szu je się wspa -
nia łym wi do kiem. Do pie ro po tym
moż na za cząć jeść.

Wiel kie zna cze nie dla miesz kań ców
wysp ma ostro krzew. Naj bar dziej zna -
ny roś nie w Gla ston bu ry i co ro ku jed -
na je go ga łąz ka znaj du je się ja ko ozdo -
ba na kró lew skim sto le.

W AArr  ggeenn  ttyy  nniiee gru dzień to od po -
wied nik na sze go czer wca. Wi gi lia jest
wiel ką, ulicz ną za ba wą ze sztucz ny -
mi ognia mi, śpie wem i tań cem. Cho -

in ki sto ją na skwer kach, Mi ko ła je szu -
ka ją schro nie nia w kli ma ty zo wa nych
po miesz cze niach. Pa nu je na strój ogól -
ne go roz luź nie nia, bo dzie ci i mło dzież
szy ku ją się do dłu gich wa ka cji.

Pre zen ty przy no si Dzie ciąt ko Je zus
lub Pa pa Noel po uro czy stej ko la cji
wi gi lij nej od by wa ją cej się na ogół
w re sta u ra cji. W świę to Trzech Kró li
dzie ci otrzy mu ją pre zen ty, któ re przy -
no szą trzej star si męż czyź ni (trzej kró -
lo wie), a ma lu chy na pa ra pe cie sta -
wia ją sia no i wo dę dla stru dzo nych
wiel błą dów, któ ry mi pod ró żu ją oso -
by przy no szą ce upo min ki.

AAuu  ssttrriiaa  ccyy przy go to wu ją się do świąt
już pod ko niec li sto pa da. Jest to czas
na de ko ro wa nie do mów. Kró lu ją zie -
lo ne ga łąz ki przy stro jo ne fio le to wy -
mi wstą że czka mi i czte re ma świe czka -
mi. W wi gi lię, w każ dym do mu
o go dzi nie 17- tej dzwo ni dzwo ne czek,
któ ry ogła sza, że czas już za siąść do
świą tecz nej ko la cji. W za leż no ści od
re gio nu na wi gi lij nym sto le nie mo że
za brak nąć kar pia (Wie deń), czy pie -
czo nej ka czki (Ka ryn tia). Tra dy cją jest
rów nież zwy czaj ne cia sto z mą ki, mle -
ka, so li, ma sła i mio du. Oprócz te go
Au stria cy je dzą go rą ce kasz ta ny, pier -
nik, pie czo ne mi gda ły i po pi ja ją wi no
z ko rze nia mi.

W HHiisszz  ppaa  nniiii świą tecz ny na strój wi -
docz ny jest prze de wszyst kim na pla -
cach i uli cach. Wszy scy ba wią się wo -
kół wiel kich cho i nek ude ko ro wa nych
nie zwy kłą ilo ścią lam pek. Po pa ster -
ce lu dzie na uli cach śpie wa ją ko lę dy
oraz in ne świą tecz ne pieś ni. W do -
mach jest tyl ko na miast ka te go na -
stro ju, bo wiem Hisz pa nie bar dziej ce -
le bru ją Świę to Trzech Kró li niż Bo że
Na ro dze nie. Na wi gi lij nej ko la cji nie
mo że za brak nąć pie czo nej mor skiej
ry by. 

W ma łych miej sco wo ściach zwy cza -
jem jest gro ma dze nie się wier nych
przy „ur nie lo su”. Każ dy wrzu ca do
niej kar te czkę ze swo im imie niem i na -
zwi skiem. Chło piec i dziew czy na, któ -
rzy wy lo su ją sie bie, przez na stęp ny
rok bę dą pa rą naj lep szych przy ja ciół.
Re gio nal nym zwy cza jem jest roz pa -
la nie ognisk w Bo że Na ro dze nie by
błą ka ją ce się du sze nie zmarz ły.

CCzzee  ssii  w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia
od wie dza ją cmen ta rze. Gro by naj bliż -
szych i przy ja ciół ozda bia ją kwia ta mi,
gwia zda mi bet le jem ski mi oraz ko szy -
czka mi ze spe cjal ny mi świą tecz ny mi
cia ste czka mi. Bo że Na ro dze nie ma
w Cze chach dłu gą i bo ga tą tra dy cje.
Wi gi lia za wsze by ła po wią za na z ma -

gicz ny mi wy o bra że nia mi i prze są da -
mi do ty czą cy mi ca łej ro dzi ny. Przez
ca ły dzień obo wią zy wał ści sły post.
W iz bie każ dy przed miot w Wi gi lię
miał swo je spe cjal ne zna cze nie. 

Dzi siaj na świą tecz nym sto le nie mo -
że za brak nąć kar pia po da wa ne go z sa -
łat ką ziem nia cza ną. Waż ną po tra wą
są też kru che cia ste czka „va noc ni cu -
kro vi”, pie czo ne oso bi ście przez panią
do mu. Po ko la cji dzie ci do sta ją pre -
zen ty nie od św. Mi ko ła ja, ale od Je -
zu ska.

We WWłłoo  sszzeecchh tra dy cja bo żo na ro dze -
nio wa nie ro zer wal nie zwią za na jest
z re li gią chrze ści jań ską. Ści sły post
obo wią zu je do Wi gi lii. Kró lu ją szop -
ki i „Bam bi no”, czy li Dzie ciąt ko w żłob -
ku. Po tem wszyst kie „Bam bi no” po -
bło go sła wi Pa pież na pla cu św. Pio tra.
Tra dy cja szo pek świą tecz nych wzię ła
się właś nie z Ita lii. W cza sach ba ro ku
po wsta ło oko ło 20 szkół bu do wa nia
szo pek, któ re cha rak te ry zo wa ły się
bo gac twem po sta ci, wspa nia ły mi stro -
ja mi i nie sa mo wi tą fan ta zją. Tam też
po wsta ła tra dy cja cho dze nia z szop -
ka mi od do mu do do mu. 

JJaa  ppoońń  cczzyy  ccyy Bo że Na ro dze nie ob cho -
dzą en tu zja stycz nie, a prze de wszyst -
kim bar dzo ko mer cyj nie. To mo że dzi -
wić, lecz na le ży pa mię tać, że
chrze ści ja nie sta no wią tam za led wie
ok. 0,7 pro cent spo łe czeń stwa. W świę -
ta wię kszość Ja poń czy ków spo ty ka
się w gro nie ro dzin nym na wspól nej
ko la cji. Po tem mło dzi lu dzie wy cho -
dzą na spot ka nie z uko cha ną oso bą.
Jest to czas dla za ko cha nych po rów -
ny wal ny z Wa len tyn ka mi. Ja poń czy -
cy da ją so bie pre zen ty, a uli ce miast
są bo ga to ozdo bio ne świe cą cy mi de -
ko ra cja mi. Z głoś ni ków roz brzmie wa -
ją świą tecz ne prze bo je i na każ dym
kro ku moż na tam spot kać do brze nam
zna ne go Świę te go Mi ko ła ja. Miesz -
kań cy kra ju Kwit ną cej Wiś ni nie ma -
ją żad nych tra dy cyj nych świą tecz nych
dań, z wy jąt kiem kre mo we go tor tu
ku po wa ne go zresz tą naj czę ściej w su -
per mar ke tach. 

Moż na po wie dzieć, że dla Ja poń czy -
ków świę ta to oka zja do mi łe go spę -
dze nia cza su i wy da nia pie nię dzy
w cen trach han dlo wych.

Dla bboo  llii  wwiijj  sskkiicchh In dian Bo że Na ro -
dze nie to „Świę to Dzie ciąt ka Zba wi -
cie la”. Bu du ją szop ki w któ rych
umiesz cza ją po sta cie lu dzi i zwie rząt.
W dzień Wi gi lii wszy scy wy ru sza ją do
koś cio ła i w dłu gim sze re gu cze ka ją
na po świę ce nie swo ich szo pek. Po po -
wro cie do do mu ba wią się do ra na tań -

Boże Narodzenie na świecie
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cząc i śpie wa jąc. Dla nich mo dli twa,
to ryt micz ny ta niec, a naj po pu lar niej -
sza ko lę da to „Ta noc jest naj pięk niej -
sza i nie moż na przy niej spać”.

FFii  llii  ppiińń  cczzyy  ccyy już od li sto pa da przy -
stra ja ją swój kraj. Do słow nie. Z pal mo -
wych li ści i kwia tów two rzą gir lan dy,
któ re za wie sza ją wszę dzie ale prze de
wszyst kim na ok nach i drzwiach do -
mów. Przez dzie sięć dni dzie lą cych ich
od Bo że go Na ro dze nia wczes nym ran -
kiem miesz kań ców Fi li pin bu dzi
dźwięk trąb ki, któ ra przy po mi na o co -
dzien nej mszy. Po raz osta t ni msza od -
by wa się w noc wi gi lij ną, a po tem są
tań ce i za ba wa. Dla dzie ci jest to czas
przed sta wia nia „ży wej szop ki”. 

W MMeekk  ssyy  kkuu świę ta Bo że go Na ro dze -
nia, trwa ją ce do dru gie go stycz nia
ma ją bar dzo re li gij ny cha rak ter. Mek -
sy ka nie przy stra ja ją swo je do my a pod
su fi tem za wie sza ją „pi nia tę”, czy li

dzban ze sło dy -
cza mi. Po wi -

gi lij nej ko -
la cji dzie ci
ki ja mi

pró -

bu ją roz bić „pi nia tę”, aby zdo być jak
naj wię cej ła ko ci. Obo wiąz ko wa jest
przy stro jo na cho in ka pod któ rą znaj -
du je się szop ka. Po tra wy świą tecz ne
są bar dzo wy szu ka ne: zu pa ryb na
z kne dla mi z mię sa, in dyk upie czo ny
z wiel kim ogo nem, ry ba mor ska w ca -
ło ści upie czo na na rusz cie po da wa na
z ziem nia ka mi i śmie ta ną.

AAuu  ssttrraa  lliiaa. Na tym kon ty nen cie Bo -
że Na ro dze nie przy pa da w sa mym
środ ku la ta, więc ob cho dzi się je prze -
de wszyst kim na pla żach. Au stra lij -
czy cy na pia sku roz kła da ją bia łe ob -
ru sy ze świą tecz ny mi po tra wa mi, co
spra wia, że pla że przy po mi na ją wiel -
kie świą tecz ne sto ły. Nie mo że za brak -
nąć pie czo ne go in dy ka, ba ka lio wych
cia ste czek o róż no rod nych kształ tach,
pud din gu, ciast i oczy wi ście gril la.
Obo wiąz ko wa jest tak że cho in ka, pod
któ rą w ogrom nych, weł nia nych skar -
pe tach znaj du ją się pre zen ty. Wi ze ru -
nek Świę te go Mi ko ła ja zo stał tam nie -
co zmo dy fi ko wa ny, gdyż le ży on so bie
na pla ży w ką pie lów kach i oku la rach
prze ciw sło necz nych. Na ty po wych
kar tkach świą tecz nych mi ko ła jo wi to -
wa rzy szy kan gur i miś ko a la

W KKaa  nnaa  ddzziiee cie ka we są zwy cza je
Eski mo sów. Wę dru ją oni na pa ster -

kę do mi sji na wet kil ka dni. Msza
świę ta od pra wia na jest w wiel -

kim igloo oświet lo nym lam pa -
mi z fo czym tłusz czem. A po -
nie waż Eski mo si nie zna ją
chle ba, w Mo dli twie Pań -
skiej wy po wia da ją sło wa:
„Mię sa na sze go po wszed -

nie go daj nam dzi siaj”.

FFiinn  llaann  ddiiaa. W tym kra ju wy jąt -
ko wo wcześ nie roz po czy na ją się przy -

go to wa nia do świąt. Naj pierw są tak
zwa ne „ma łe świę ta” czy li Pik ku jo u -
lu. W każ dą nie dzie lę Ad wen tu ko lej -
no za pa la się świe czki, a kie dy już
wszyst kie za pło ną, dzie ci otrzy mu ją
pier wsze pre zen ty. Cho in ki są ude ko -
ro wa ne bar dzo skrom nie. Świę ta roz -
po czy na ją się 24 grud nia i czę sto ich
po cząt kiem jest wi zy ta w sa u nie, aby
oczy ścić du szę i cia ło. Oko ło szó stej
ra no roz po czy na się msza upa mięt -
nia ją ca na ro dzi ny Chry stu sa, a przy
każ dej ław ce w koś cie le pło ną świe -
czki. Fi no wie w Wi gi lię nie po szczą.
Tra dy cyj nym da niem jest pie czo ne
pro się. Oprócz te go zja da się prze de
wszyst kim ry by. Na de ser po da je się
pud ding ry żo wy. Do jed nej z mi se czek
wrzu ca się mi gdał, a kto go znaj dzie
bę dzie miał szczę ście przez ca ły na -
stęp ny rok.

IIrr  llaann  ddcczzyy  ccyy roz po czy na ją świę ta już
na po cząt ku grud nia wy sy ła jąc kar -

tki, ozda bia jąc wi try ny skle po we oraz
de ko ru jąc do my gir lan da mi i świa teł -
ka mi. Nad drzwia mi wie sza się je mio -
łę i wień ce. Zwy cza jem jest ob da ro -
wy wa nie pre zen ta mi lu dzi, z któ rych
usług się ko rzy sta ło, na przy kład: li -
sto no sza, szew ca, czy elek try ka. W Wi -
gi lię, po za pad nię ciu zmro ku za pa la
się spe cjal ne świe ce. Umiesz cza się je
w lich ta rzach z rze py, bądź w wia der -
kach wy peł nio nych otrę ba mi lub mą -
ką i ozda bia je mio łą. Świe ce pło ną
przez ca łą noc i ga szo ne są przed pier -
wszą po ran ną mszą. Jed ną wiel ką
świe cę wy sta wia się przed dom. Tra -
dy cja ka że rów nież, aby pło ną ca świe -
ca sta ła w każ dym ok nie.

Na MMaall  cciiee świą tecz ne zwy cza je łą -
czą ze so bą roż ne sty le i re li gie. W naj -
waż niej szej czę ści do mu usta wia ne są
szop ki ude ko ro wa ne świa teł ka mi,
bądź fi gur ki Je zu sa. W szop ce oprócz
tra dy cyj nych fi gur umiesz cza ni są pa -
ste rze, śpie wa cy, graj ko wie i mnó stwo
in nych po sta ci. Sta rą tra dy cją jest wy -
sy py wa nie zia ren zbóż na ba weł nia ne
szmat ki i ocze ki wa nie przez czte ry ty -
god nie na ich kieł ko wa nie. Po tym
cza sie na sio na przy po mi na ją ce bro dę
św. Mi ko ła ja umiesz cza ne są ja ko
ozdo ba do o ko ła szop ki. Świą tecz ne
po tra wy to prze de wszyst kim tim pa -
na – pie czo ny ma ka ron przy kry ty kru -
chym cia stem oraz mio do we cia ste -
czka w kształ cie pier ście nia. 

W EEssttoo  nniiii Świę ta Bo że go Na ro dze -
nia – Jo u lud – są bar dzo cie ka we bo
to kraj wie lo kul tu ro wy i wie lo re li gij -
ny. Ży ją tam lu te ra nie, ka to li cy, pra -
wo sław ni i ate i ści, dla te go też nie któ -
re ro dzi ny ob cho dzą świę ta
dwu krot nie. W Wi gi lię pod cho in ką
po ja wia ją się pre zen ty, któ re otwie ra
się za raz po ko la cji. Za rów no dzie ci
jak i do ro śli aby otrzy mać upo mi nek
mu szą za tań czyć, za śpie wać lub po -
wie dzieć wier szyk. W wi gi lij ny wie -
czór tra dy cją są fan ta stycz ne fa jer -
wer ki. Ko la cja to po tra wy zna ne od
po ko leń: pie czo ny in dyk lub gęś z jabł -
ka mi, ki szo na ka pu sta, ziem nia ki,
bru kiew po da wa na z łbem wie prza,
wie przo wi na, sal ce son, ma ry no wa na
ka pu sta i sa łat ka ziem nia cza na z czer -
wo ny mi bu ra ka mi.

To tyl ko nie któ re z cie ka wszych,
świą tecz nych zwy cza jów na świe cie.
Pie lę gno wa ne są od wie ków i prze ka -
zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie

My też ma my swo je pol skie tra dy -
cje i nie poz wól my odejść im w za pom -
nie nie.

ma te ria ły po cho dzą z UKIE – kul tu ra 

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Nie bę dę ory gi nal na skła da jąc de -
kla ra cję, że od No we go Ro ku za cznę
wię cej o sie bie dbać. Znaj dę czas na
fry zje ra, kos me ty czkę, mo że ja kiś
kurs tań ca... Po pro stu za in we stu ję
w sie bie.

To mo je po sta no wie nie na 2012
rok. I kie dy już je pod ję łam za czę łam
się za sta na wiać, dla cze go właś nie
z po cząt kiem każ de go No we go Ro ku
lu dzie sta wia ją so bie no we wy zwa -
nia. Czy to tra dy cja, oby czaj,
chęć za im po no wa nia so bie lub
in nym. Dla cze go nie po dej -
mu ją po sta no wie nia zmia ny
na przy kład 1 mar ca, czy 1
lip ca?

We dług Wi ki pe dii tra dy -
cja no wo rocz nych po sta no -
wień po cho dzi z ju da iz mu
a kon kret nie z ży dow skie -
go No we go Ro ku (Rosh
Has ha nah) i zo sta ła przez
nas prze ję ta. Jest to „idea
od no wy, roz po czy na nia
cze goś no we go i sa mo dy -
scy pli ny w ce lu dal sze go
sa mo roz wi ja nia się”.

Czy li wy jaś nie nie jest
pro ste. Pier wszy stycz nia
to dla wie lu z nas po czą tek
cze goś no we go. Bo gdy od -
cho dzi sta ry rok, to wraz
z nim jak za do tknię ciem
cza ro dziej skiej róż dżki po -
win ny znik nąć wszyst kie na -
sze do tych cza so we prob le my. 

No wo rocz ne po sta no wie nia
ro bi wię kszość z nas. Ma my
jak naj lep sze chę ci, ale na ogół
nie za sta na wia my się jak chce my
osią gnąć cel i czy je steś my go to wi
aby pod jąć na sze wy zwa nie. Je że li
nie, to ża den ter min nie jest do bry.
Ani sty czeń, ani kwie cień, ani paź -
dzier nik.

Że by no wo rocz ne (lub in ne) po sta -
no wie nie od nio sło za mie rzo ny sku -
tek, mu si my speł nić kil ka wa run ków.
Prze de wszyst kim na le ży mieć jas no
okre ślo ny cel i bar dzo moc no pra -
gnąć je go re a li za cji. W na szym wnę -
trzu mu si za ist nieć po trze ba zmia ny.
Cel, któ ry so bie wy zna czy my po wi -
nien być kon kret ny. Na le ży w nie go
za in we sto wać czas i ener gię. A prze -
de wszyst kim trze ba od po wie dzieć
sa me mu so bie na py ta nie: Dla cze go
zmia na, któ rą chcę prze pro wa dzić
jest dla mnie tak waż na? Dla cze go
chcę to zro bić? Jak ta zmia na wpły -
nie na mo je ży cie?

Cel mu si nas mo ty wo wać, ozna czać
zmia nę na lep sze, no wą ja kość, a tak -
że po wi nien mie ścić się w gra ni cach

na szych moż li wo ści. Mu si być re al -
ny do osią gnię cia. Nie ste ty na na sze
po sta no wie nia czę sto wy bie ra my
spra wy, któ re są po pro stu trud ne.
Przy kład? Pro szę bar dzo. Gdy by rzu -
ca nie pa le nia by ło ta kie ła twe, nie
cze ka li byś my do No we go Ro ku, tyl -
ko zro bi li byś my to już daw no. Kto
tak na praw dę roz li czy nas z no wo -
rocz nych po sta no wień oprócz nas sa -
mych?

Pod świa do mie nie lu bi my zmian
i dla te go je steś my w sta nie wdro żyć
w ży cie tyl ko oko ło 30 pro cent na -
szych nie tyl ko no wo rocz nych po sta -
no wień.

Co ro ku coś so bie obie cu je my. Czę -
sto to sa mo. I ja ki z te go wnio sek?

Do kład nie ta ki, że w po przed nim
ro ku z na szych po sta no wień nic lub
pra wie nic nie wy szło i mu si my za -
czy nać wszyst ko od no wa. 

Ame ry kań scy psy cho lo go wie prze -
ba da li gru pę lu dzi, któ rzy co ro ku
skła da li no wo rocz ne po sta no wie nia.
Oka za ło się, że ja kieś 25 pro cent
z nich już po kil ku ty god niach re zy -
gno wa ło. Nato miast 40 pro cen tom
ja kimś cu dem uda ło się wy trwać
w swo im po sta no wie niu pra wie pół
ro ku. A to ozna cza, że rów nież po -
nie śli klę skę. Tyl ko nie licz ni do szli
do ce lu, ale i tak wię kszość z nich
osią gnę ła to do pie ro za któ rymś po -
dej ściem. 

Czy ist nie je więc spo sób, aby do -
trzy mać po sta no wień? Mo że my spró -
bo wać.
1. Wy bie raj my po sta no wie nie, któ re

je steś my w sta nie zre a li zo wać.
2. Od po wiedz my so bie na py ta nie,

czy na praw dę chce my tej zmia ny?
Bo je że li nie, to po co się mę czyć.

3. Za pla nuj my na sze dzia ła nia.
4. Uwa żaj my na wy mów ki ty pu: zro -

bię to ju tro, za ty dzień, za mie siąc.
Bo to ozna cza, że jesz cze nie za -

czę liś my, a już od kła da my na
póź niej.
5. Je że li od wle ka my zmia ny

to ozna cza, że ma my wąt -
pli wo ści co do ich ce lo wo -
ści, lub zwy czaj nie nie ma -
my do sta tecz nie sil nej
mo ty wa cji.

6. Je śli coś po sta no wi my
i te go nie zre a li zu je my,
to po ja wią się wy rzu ty
su mie nia. Dla te go więc
war to to uprze dzić
i przy go to wać się we -
wnętrz nie na na sze wy -
zwa nie..
7. I wresz cie: Uwierz my,

że się uda!

Pa mię taj my, że każ -
da zmia na na lep sze to
krok do przo du, dla te -
go war to po dej mo wać
pró by wcie le nia jej
w ży cie. Na wet je że li nie
do trzy ma my obiet ni cy.

Waż ne jest to, że czło -
wiek obar czo ny pew ną

sła bo ścią zda je so bie z niej spra -
wę i pró bu je z nią wal czyć.

Nie stre suj my się więc, je że li ja kie -
goś no wo rocz ne go po sta no wie nia nie
do trzy ma my. Bo tak na praw dę, co fa -
scy nu ją ce go jest w od chu dza niu się
od pier wsze go stycz nia. Prze cież pier -
wszy kwiet nia też brzmi ład nie. Naj -
wła ści wszym mo men tem na zmia ny
dla każ de go z nas jest obec ny mo -
ment. Tu i te raz. Już dzi siaj. Za raz.
Nie ma my żad ne go po wo du, aby cze -
kać do No we go Ro ku. Nie je steś my
zwią za ni żad ną da tą.

Pa mię taj my aby pró bo wać zmie nić
to, co w na szym ży ciu ne ga tyw ne. To
co nam prze szka dza w nas sa mych.
A czy to bę dzie w stycz niu, w ma ju,
czy w li sto pa dzie na praw dę nie ma
wię ksze go zna cze nia.

Po zdra wiam no wo rocz nie (i nie tyl -
ko). 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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By le ja kość w kon tek ście świąt mo -
że wy da wać się pod no sze niem rę ki na
naj wyż sze war to ści, jed nak ja nie śmia -
ło pró bu ję mo im wąt łym ra mie niem
sta nąć w ich ob ro nie. Ma my ja koś
dziw nie za ko do wa ne, że jak ktoś pod -
no si rę kę, to spo dzie wa my się że nas
łup nie, sztur chnie i róż ne ta kie tam.
Tym cza sem mo że ktoś nie zdar nie chce
dać nam od czuć, że rę kę pod no si, lecz
do zgo dy. Cóż ma bo wiem uczy nić
człek ma lu czki z ni zin swo jej ma lu -
czko ści? Za miast rę kę wy cią gnąć, mu -
si ją pod nieść. Przed mio tem na szej
ewen tu al nej zgo dy ma być sto su nek
do ta kiej oto kwe stii. 

Kie dy jesz cze let nie upa ły bu dzi ły
w nas tęsk no tę za odro bi ną chło du,
czo ła nie któ rych my śli cie li zra szał pot
wy sił ku: Jak na tym zro bić nie by -
le ja ki in te res. Na czym? Jak to na
czym: prze cież nie na lo dach – na
świę tach! Spe ce od mar ke tin gu pla -
no wa li jak po prze sta wiać pół ki na
skle po wych hek ta rach, a pro jek tan -
ci za ba wek gło wi li się, jak tu nie na -
ru szyć praw au tor skich do ko lej -
nych wcie leń prze roś nię tych
kras na li, czy li mi ko łaj ków. Wie le
z nich w ni czym nie przy po mi na
św. Mi ko ła ja oprócz czer wo ne go
stro ju i bro dy. Z este ty ką w ja -
ką zo sta ły wy po sa żo ne, mog ły -
by śmia ło stać na stra ży skła dzi -
ku z na rzę dzia mi ogro do wy mi
stra sząc do ro słych i dzie ci przez ca ły
rok i nikt by nie po dej rze wał, że ich
pier wot nym za da niem by ło przy no -
sze nie ra do ści dzie ciom. O by le ja kiej
po rze, mniej wię cej przed ad wen tem,
ru sza ra dos na kam pa nia re kla mo wa
świą tecz ne go ku po wa nia. By le ja kość
tej sy tu a cji w mo ich skrom nych
oczach po le ga na en tu zja stycz nym wy -
prze dze niu tej ak cji w cza sie, w sto -
sun ku do jej fi na łu, czy li świąt. Jest
to zja wi sko nie by le ja kie w swo jej
ska li. En tu zjazm ten nie wy da je się
jed nak być pod yk to wa ny wznio słą
chę cią przy da nia chwa ły Pod mio to wi
(z ca łym sza cun kiem) tych świąt. Je -
śli istot ny jest efekt dźwię ko wy, to nie
cho dzi o szla chet ne brzmie nie dzwo -
nów, ra czej o brzę cze nie i sze lest w ka -
sie. A jak co ro ku, wpły wy pew nie zno -
wu osią gną po ziom nie by le ja ki.
Ma te ma tycz nie rzecz uj mu jąc, bę dzie
to po ziom od wrot nie pro por cjo nal ny
do stop nia za an ga żo wa nia się ku pu -
ją cych jak też sprze da ją cych w isto tę
sen su dnia, któ ry ca łe przed sięw zię -
cie ma zwień czyć. Ko niec wień czy
dzie ło. Czę sto tak, lecz echo sza łu ku -
po wa nia bę dzie jesz cze po brzmie wać
póź niej na wy prze da ży te go, co po zo -
sta nie w ma ga zy nach. Ty sią ce mi ko -

łaj ków bę dą do nas tak dłu go mru gać
róż no ko lo ro wy mi neo nowymi oczka -
mi, aż z pół ek znik nie osta t ni to war
ja ki moż na bę dzie sprze dać. Cel ja ki
przy świe ca ku pu ją cym jest nie zmien -
nie oczy wi sty. Cho dzi głów nie o pre -
zen ty, jak rów nież – co czę sto by wa
– o za si le nie pry wat nych zbio rów rze -
czy zbęd nych.

Nie za wsze – śmiem twier dzić – lecz
czę sto, na pię cie ocze ki wa nia na kul -
mi na cyj ny dzień kil ku ty god nio wych
wy sił ków lu dzi po obu stro nach skle -
po wych lad, roz ła do wu je się pod czas 

nie cier pli we go roz ry wa nia pa czek
z pre zen ta mi. W ta kiej chwi li ich au -
to rzy (czy taj na byw cy), bacz nie bę dą
ob ser wo wać re ak cje ob da ro wa nych,
do szu ku jąc się w nich by le ja ko ści.
Uśmiech za do wo le nia a na wet ra do ści
bę dzie naj wyż szą na gro dą za trud ku -
po wa nia. By le ja ka mi na mo że wy ra -
żać nie za do wo le nie, lecz naj waż niej -
sze się do ko na. Za ku py do trą do rąk
prze zna cze nia.

Atmo s fe ra świąt by wa ra to wa na
przez te le wi zor. Na si naj bar dziej ak -
tu al nie zna ni wy ko naw cy pio se nek
nie ja ko z obo wiąz ku zaj mą się upię -
ksza niem te go, co pięk ne. Zna ne nam
me lo die zo sta ną tak wzbo ga co ne
o wsze la kie go ro dza ju wo kal ne wy wi -
ja sy, zwa ne ozdob ni ka mi (glis san da -
mi, mor den ta mi itd.), że tyl ko wpraw -
ne ucho bę dzie w sta nie do ciec o ja ki
utwór cho dzi. Nad miar tych że ozdob -
ni ków tu dzież ich nie smacz ne umiej -
sco wie nie czy ni z nich ob rzyd ni ki (ten
traf ny neo logizm po da ję za pew ną
kom pe ten tną ju ror ką pro gra mu wy -
łu sku ją ce go au ten tycz ne bry lan ty,

czy li ta len ty, mię dzy in ny mi wo kal -
ne). Nie któ re z nich – o zgro zo – nie
wy ma ga ją na wet szli fo wa nia, przy pra -
wia jąc tym wie lu zna nych pio sen ka -
rzy o chwi le zwąt pie nia i by le ja kie sa -
mo po czu cie. Bar dziej za pom nia ni
wy ko naw cy bę dą mie li oka zję do przy -
pom nie nia się nie wdzięcz nym fa nom.
Jed nak ich wy ko na nia mo gą być bar -
dziej roz poz na wal ne ze wzglę du na
wcześ niej sze wer sje, kie dy to sto pień
udziw nie nia me lo dii nie był jesz cze
tak wy so ki. Wy ścig na tym po lu cią -
gle trwa. Po zo sta je mieć na dzie ję, że
roz poz na wal ność me lo dii w tym ro ku
utrzy ma się jesz cze w wy so kich gra -
ni cach sta nów śred nich. 

Dzień prze si le nia zi mo we go się zbli -
ża. Dni bę dą po wo li dłuż sze niż no -

ce i bę dą od mie rzać czas do ko -
lej nych świąt. Sto pień by le
ja ko ści ich wcześ niej sze go ce -
le bro wa nia bę dzie pew nie
znów de ter mi no wa ny przez

wiel ką ma chi nę biz ne su, któ ra
z jesz cze wię kszym wy ra fi no wa -

niem bę dzie nas za chę cać do za -
tra ce nia się w ku po wa niu. Ze sztucz -
ną cho in ką już daw no się
po go dzi łem, bo to eko lo gicz ne
i roz sąd ne. Lecz je śli kre a to rzy
mo dy zro bią za mach na ko lor sza -
ty mi ko łaj ków, osta tecznie zwąt -

pię w moc tra dy cji. 

O ja kie naj wyż sze war to ści cho dzi?
To kwe stia do ewen tu al ne go roz wa -
że nia, w za leż no ści od in dy wi du al nych
sy ste mów war to ścio wa nia, do któ rych
każ dy ma nie zby wal ne i nie za prze czal -
ne pra wo. Ja tyl ko tak... o by le czym.
Co tu du żo mó wić, oba wiam się pew -
ne go nie do sy tu wo bec sy to ści po śród
su to ści świą tecz ne go sto łu. Kie dyś by -
łem w sy tu a cji, kie dy nie do szła jesz -
cze do mnie świą tecz na pa czka ze Sta -
re go Kra ju, więc trze ba by ło
prze ła mać się by le czym. Pa dło na her -
bat ni ki. Przy znam, że od te go cza su
nie kon su mu ję her bat ni ków w dni po -
wszed nie, aby nie przy spo rzyć im by -
le ja kie go dla mnie sen ty men tal ne go
zna cze nia. Pa mię tam, że w ce lu przy -
da nia im bia ło ści po sy pa no je cu krem
pu drem, któ ry po tem uda wał lu kier,
gdyż kil ka sło nych kro pel spa dło na
nie go przy pra wia jąc je o szcze gól ny
smak. Ale tra dy cji sta ło się za dość i tyl -
ko to by ło waż ne... 

Nie by le ja kich, ra dos nych, spo koj -
nych i przy jaz nych świąt Bo że go Na -
ro dze nia wszyst kim Czy tel ni kom ży -
czy 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Świąteczne słowo o byle czym
18 Antwerpia po polsku     grudzień 2011



1. Elek trycz ne lam pki na cho in kę po
raz pier wszy zo sta ły uży te w 1882
ro ku, w trzy la ta po udo sko na le niu
ża rów ki przez Tho ma sa Edi so na. Na
po mysł wy ko rzy sta nia elek trycz -
nych lam pek ja ko ozdo by cho in ko -
wej wpadł asy stent Edi so na, Ed ward
Joh nson. Pier wsze cho in ki z elek -
trycz ny mi lam pka mi zo sta ły za in -
sta lo wa ne w No wym Jor ku w tym
sa mym ro ku.

2. Cho in ko we lam pki uło żo ne sze re go -
wo na sznu rze wy my ślił Ame ry ka -
nin Ralph E. Mor ris.

3. Pier wsza miej ska cho in ka sta nę ła
w mie ście Pa sa de na w Ka li for nii
w 1909 ro ku.

4. Od ro ku 1947 Nor we gia przy sy ła
Wiel kiej Bry ta nii świą tecz ne drzew -
ko, któ re upię ksza Tra fal gar Squ a -
re. Jest to pa miąt ka po bry tyj sko-
nor we skiej współ pra cy pod czas II
woj ny świa to wej.

5. Świa to wym li de rem w eks por cie cho -
i nek jest Ka na da, a do kład niej pro -
win cja No wa Szko cja.

6. Pier wszym pre zy den tem Sta nów
Zjed no czo nych, któ ry ude ko ro wał
ofi cjal ną cho in kę Bia łe go Do mu był
Fran klin Pier ce. Spra wo wał swój
urząd w la tach 1853 – 1857.

7. Pre zy dent The o dor Ro o se velt za go -
rza ły ob roń ca przy ro dy, za ka zał sta -
wia nia cho i nek w Bia łym Do mu. 

8. Zwy czaj przy stra ja nia cho in ki
w Wiel kiej Bry ta nii ma do pie ro 150
lat. Na wy spy przy był wraz z kró lo -
wą Char lot te, mał żon ką Je rze go III.
Właś nie Char lot ta w ro ku 1800 na
Świę ta Bo że go Na ro dze nia przy o -
zdo bi ła ma łe ci so we drzew ko za baw -
ka mi, sło dy cza mi i ko lo ro wy mi świe -
czka mi.
W 1848 ro ku bry tyj ski ma ga zyn „The
Il lu stra tet Lon don News” za mie ścił
ob ra zek ilu stru ją cy ro dzi nę kró lew -
ską ze bra ną wo kół cho in ki i od te go
cza su drzew ko za wi ta ło do wszyst -
kich an giel skich do mów.

9. Zwy czaj wy mie nia nia się kar tka mi
świą tecz ny mi i no wo rocz ny mi za -
wdzię cza my Chiń czy kom i Egip cja -
nom. Kar tki bez ko pert wy my śli li
Niem cy. Pier wsza kar tka po czto wa
zo sta ła wpro wa dzo na do obie gu
w 1869 ro ku. Nato miast pier wszą
bo żo na ro dze nio wą kar tkę wy pro du -
ko wa no i roz pro wa dzo no w An glii
w 1870 ro ku.

10. Pier wszy zna czek po czto wy z oka -
zji Bo że go Na ro dze nia zo stał wy -
da ny w Au strii w 1937 ro ku.

11. Wy jąt ko wym mi łoś ni kiem świąt
jest pe wien Bry tyj czyk An drew
Park. Przez 14 lat co dzien nie ob -
cho dził świę ta Bo że go Na ro dze nia.

Do za prze sta nia zwy cza ju zmu sił
go do pie ro kry zys. W tym cza sie
męż czyz na zu żył 37 ku che nek
w któ rych piekł in dy ka, a tak -
że 23 od twa rza cze wi deo, na
któ rych co dzien nie oglą dał
świą tecz ne orę dzia kró lo wej.
Na pi sał i wy słał do sie bie po -
nad 200.000 kar tek świą tecz -
nych. An drew Park po sta no wił,
że w związ ku z re ce sja, świę ta
Bo że go Na ro dze nia bę dzie od tąd
ob cho dził tyl ko raz w ro ku.

12. Pier wsze świą tecz ne orę dzie kró -
lo wej te le wi zja w Wiel kiej Bry ta nii
wy e mi to wa ła w 1957 ro ku. 

13. Na Wy spach Ka na ryj skich w prze -
ded niu świąt wiel kim wy da rze niem
jest bo żo na ro dze nio wa lo te ria ist -
nie ją ca od 1812 ro ku. Jest to jed -
na z naj wię kszych lo te rii na świe -
cie, a wy gra ne opie wa ją na
mi liar do we kwo ty. W go dzi nach
przed po łud nio wych 22 grud nia od -
by wa się lo so wa nie i ży cie na wy -
spach za mie ra, uli ce pu sto sze ją bo
wszy scy sie dzą przed te le wi zo ra -
mi. 

14. Pier wsza gwiazd ka na nie bie, to
sym bol gwia zdy bet le jem skiej, któ -
ra do pro wa dzi ła trzech kró li do sta -
jen ki. Co cie ka we, ta ma gicz na
i sym bo licz na gwiazd ka któ rej wy -
pa tru je my na nie bie 24 grud nia tak
na praw dę nie jest gwia zdą. Na nie -
bie uka zu je się We nus – na sza pla -
ne ta „są siad ka”, któ ra jak każ da
pla ne ta nie świe ci włas nym, lecz
od bi tym świat łem.

15. Naj wię kszy pre zent świą tecz ny
otrzy ma ły Sta ny Zjed no czo ne od
Fran cji. By ła to Sta tua Wol no ści.
Rzecz mia ła miej sce w 1886 ro ku.
Sta tua wa ży ła 22 to ny i mia ła 46,5
me trów wy so ko ści.

16. Pio sen ka „Whi te Christ mas” po -
wsta ła w 1942 ro ku, jest naj le piej
sprze da ją cym się i naj bar dziej po -
pu lar nym świą tecz nym utwo rem
na świe cie.

17. W 2010 ro ku śred nia kwo ta wy da -
na na pre zen ty świą tecz ne na oso -
bę wy no si ła: w USA – 520 eu ro,
w Unii Eu ro pej skiej 474 eu ro. 

18. W okre sie świą tecz nym kar ty Vi sa
uży wa no śred nio 5340 ra zy na mi -
nu tę.

19. W Wiel kiej Bry ta nii 7 z 10 psów
otrzy mu je od swo ich wła ści cie li
pre zen ty pod cho in kę.

20. Już w 567 ro ku koś ciół ka to lic ki
ogło sił 12 dni od Bo że go Na ro dze -
nia do Trzech Kró li „okre sem świę -
tym i uro czy stym”.

21. W la tach 1659-1681 w Mas sa chu -
setts świę ta by ły za bro nio ne, po -

nie waż uzna no, że są to świę ta po -
gań skie.

22. Pier wsza pro fe sjo nal na po li cja
w No wym Jor ku zo sta ła po wo ła na
w 1827 ro ku w od po wie dzi na za -
miesz ki i eks ce sy ulicz ne w okre -
sie Bo że go Na ro dze nia.

23. W An glii przed świę ta mi sprze da -
je się oko ło 10 mi lio nów in dy ków.

24. Pier wsza wzmian ka o skar pe tach
na pre zen ty za wie szo nych nad ko -
min kiem zna laz ła się w „Słow ni ku
Ok sfor dzkim” w 1854 ro ku.

25. Ame ry kań scy na u kow cy ob li czy li,
że aby Świę ty Mi ko łaj do star czył
po da run ki do wszyst kich do mów
na świe cie, mu siał by po ru szać się
z pręd ko ścią 650 mil na se kun dę.

26. Szan se na bia łe Bo że Na ro dze nie
w An glii wy no szą 1:10

27. Co ro ku w USA sprze da je się oko -
ło 30 mln cho i nek.

28. Pier wsze sztucz ne cho in ki wy ko -
na li Niem cy z gę sich piór ubar wio -
nych na zie lo no.

29. Naj bar dziej zna nym bo żo na ro dze -
nio wym ba le tem jest „Dzia dek do
orze chów” Pio tra Czaj kow skie go.

30. ”Opo wieść wi gi lij na” Dic ken sa zo -
sta ła na pi sa na w 1843 ro ku za led -
wie w sześć ty god ni. 

31. Gwia zda Bet le jem ska, czy li kwiat
sta no wią cy bo żo na ro dze nio wy
sym bol (zwłasz cza w USA), po cho -
dzi z Mek sy ku. Spro wa dził go ame -
ry kań ski am ba sa dor w Mek sy ku.
Sta lo się to w ro ku 1829, a ro śli na
zo sta ła na zwa na „po in set tia” właś -
nie od na zwi ska te goż am ba sa do -
ra (Jo le Po in sett).

32. Au to rem pier wszej ko lę dy jest św.
Fran ci szek z Asy żu. 

33. W XVII wie ku do tek stów ko lęd opi -
su ją cych na ro dzi ny Zba wi cie la za -
czę to do da wać ele men ty lu do we.
W ten spo sób po wsta ły pa sto rał ki.

Opra co wa ła
AAnnnnaa  JJaanniicckkaa

Ciekawostki świąteczne
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SSppoo  ttyy  kkaa  mmyy  ssiięę  ww ggaarr  ddee  rroo  bbiiee  KKoo  nniinn  --
ggiinn  EEllii  zzaa  bbeetthh  zzaa  aall  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii,,  zzaa  rraazz  ppoo
wwyy  ssttęę  ppiiee..  CCee  zzaa  rryy  PPaa  zzuu  rraa  jjuużż  wwTT--sshhiirr  cciiee,,
ppoo  mmii  mmoo  ppóóźź  nneejj  ppoo  rryy  zzaa  ppaa  rrzzaa  ssoo  bbiiee  kkaa  --
wwęę  zzddwwoo  mmaa  kkoosstt  kkaa  mmii  bbrrąą  zzoo  wwee  ggoo  ccuu  kkrruu..  

JJaa  kkaa  jjeesstt  ppooll  sskkaa  ppuu  bblliicczz  nnoośśćć  ww AAnn  --
ttwweerr  ppiiii??

C.P.: Fan ta stycz na! Pu blicz ność za
gra ni cą ma to do sie bie, że jest spra -
gnio na pol skich ar ty stów na sce nie. Za
każ dym ra zem to czu ję. Po za tym Po la -
cy tu miesz ka ją cy są stęsk nie ni za pol -
skim ję zy kiem. Wczo raj by liś my w Ko -
pen ha dze, po An twer pii wra ca my
sa mo lo tem do Kra ko wa, po tem jesz cze
do Kielc i do pie ro za dwa dni bę dę
wWar sza wie, wdo mu. Bar dzo się stęsk -
ni łem za có re czką.

TToo  PPaa  nnaa  ppiieerr  wwsszzaa  wwii  zzyy  ttaa  ww AAnn  ttwweerr  --
ppiiii??  

C.P.: Tu taj tak, ale w Bel gii je stem po
raz dru gi – 6 lat te mu pro wa dzi łem
w Bruk se li wy bo ry Miss Po lo nia Bel gii.

CCzzyy  mmiiaałł  PPaann  jjuużż  ookkaa  zzjjęę  zzoo  bbaa  cczzyyćć  mmiiaa  --
ssttoo??

C.P.: Nasz ho tel znaj du je sie w cen -
trum, bli sko wspa nia łe go po nad stu let -
nie go dwor ca. An twer pia to prze pięk -
ne mia sto, uli ce ma ją nie pow ta rzal ny
urok.

WWłłaaśś  nniiee  mmii  nnęę  łłaa  2255  rroocczz  nnii  ccaa  PPaa  nnaa  pprraa  --
ccyy  aarr  ttyy  ssttyycczz  nneejj......

C.P.: Tak sa mo jak moi ro dzi ce wy -
bra łem za wód na ca łe ży cie i je stem
dum ny z fak tu, że uda ło mi się wy trzy -

mać 25 lat na pol skiej sce nie. To wbrew
po zo rom nie mu si być ła twe.

AAkk  ttoorr,,  kkoo  mmiikk,,  ppiioo  sseenn  kkaarrzz,,  rree  żżyy  sseerr
––  ww cczzyymm  cczzuu  jjee  ssiięę  PPaann  nnaajj  llee  ppiieejj??

C.P.: Moż na by te wszyst kie mo je za -
wo do we wcie le nia wy mie szać w jed nym
so sie. Wy da je mi się, że każ dy ar ty sta
z cza sem do jrze wa do pew nych de cy zji.
Ta o re ży se rii wy ni kła z ze bra nych wraz
z wie kiem do świad czeń. Po wie lu la tach
pra cy ze wspa nia ły mi re ży se ra mi – Kie -
ślow skim, Ma chul skim, Ko ter skim
– chcia łem spró bo wać, jak to jest po dru -
giej stro nie ka me ry. Mu sia łem zo ba -
czyć, czy dam ra dę. I chy ba mi się uda -
ło. Zko lei ja ko ka ba re ciarz mam kon takt
z ży wą pu blicz no ścią, któ ra mnie na -
krę ca i do da je ener gii. 

CCzzyy  mmaa  PPaann  wwcciiąążż  ttrree  mmęę  pprrzzeedd  wwyy  --
ssttęę  ppaa  mmii  nnaa  żżyy  wwoo??

C.P.: Za wsze, ale to jest do bra tre ma.
Nie daw no czy ta łem wy wiad z Je rzym
Stuh rem – je go film właś nie wcho dzi na
ekra ny – i Piotr Naj sztub też za py tał go
otę kwe stię. Od po wie dział, że tre my czło -
wiek się nie mo że po zbyć, ale waż ne, by
to by ła tre ma mo bi li zu ją ca. W szko le
uczy li nas na wet, jak za mie nić tę pa ra -
li żu ją cą na mo bi li zu ją cą. Tre ma jest bar -
dzo do brym zja wi skiem, bo po wo du je
przy pływ adre na li ny. Jak się je dzie gdzieś
na dru gi ko niec Pol ski, jest się zmę czo -
nym pod ró żą, a trze ba szyb ko wyjść na
sce nę, to właś nie tre ma po wo du je, że
czło wiek się spi na i ma ener gię. Jak roz -
po czy na łem swo ją przy go dę z ak tor -
stwem, mo ja ma ma z tro ską mó wi ła:
„Syn ku, dla cze go ty się tak spa lasz na
sce nie, czy ty masz w ogó le na to si łę?”.

JJaakk  PPaann  oodd  ppoo  cczzyy  wwaa  ppoo  wwyy  ssttęę  ppiiee??
C.P.: Zwy kle nie mo gę za snąć, czu ję

sie po bu dzo ny, więc sta ram się wy ci -
szyć. Oglą dam te le wi zję, czy tam. W ta -
kich mo men tach nie wol no się gać po
al ko hol, bo to mo że być bi let w jed ną
stro nę.

CCzzyy  ttrruudd  nnoo  jjeesstt  iimm  pprroo  wwii  zzoo  wwaaćć  ppoodd  --
cczzaass  wwyy  ssttęę  ppuu??

C.P.: Ze non La sko wik twier dzi, że do -
bra im pro wi za cja to ta ka, któ ra jest do -
brze przy go to wa na. Pró bu ję prze wi -
dzieć, co widz po wie, mam
przy go to wa nych kil ka pu ent. Zdra dzę,
że bar dzo lu bię sy tu a cję, gdy któ raś
z pań na wi dow ni za śmie je się z pew -
nym opóź nie niem – wte dy rzu cam od

nie chce nia: „Prze pra szam, któ ry żar cik
do szedł?”.

CCoo  PPaa  nnaa  śśmmiiee  sszzyy??
C.P.: Je stem czło wie kiem po god nym,

więc pra wie wszyst ko. Lu bię ob ser wo -
wać, je stem świet nym od bior cą żar tów
sy tu a cyj nych. 

DDllaa  ttee  ggoo  zzoo  ssttaałł  ppaann  kkoo  mmii  kkiieemm??
C.P.: Umiem za baw nie do ga dy wać (za -

czą łem już w szko le!). Do ce nia ją to wi -
dzo wie – mo je wy stę py w pro gra mach
np. u Ku by Wo je wódz kie go czy Szy mo -
na Ma jew skie go mia ły du żą oglą dal -
ność. Show ma nem trze ba się uro dzić
i ja mam w so bie tę iskrę, cho ciaż tak
na praw dę wo lę być ak to rem. Tek sty dla
mnie pi sze naj czę ściej Ma ciek Kra szew -
ski. Po da ję mu te mat, np. osta t nio o 25-
le ciu mo jej pra cy ar ty stycz nej (czy li
o mnie, o upły wa ją cym cza sie, o ko bie -
tach i tak da lej). Po tem sia da my ra zem
i do pra co wu je my ma te riał, do da je my
żar ty z ży cia. 

JJuużż  nniiee  ddłłuu  ggoo  BBoo  żżee  NNaa  rroo  ddzzee  nniiee..  JJaakk
bbęę  ddzziiee  PPaann  ssppęę  ddzzaałł  śśwwiięę  ttaa??

C.P.: Naj waż niej sze – z ro dzi ną. Wtym
ro ku w świę ta nie pra cu ję. Do pie ro
w Syl we stra po pro wa dzę kon cer ty
w byd go skiej fil har mo ni. Na Bo że Na -
ro dze nie wy bie ra my się do na sze go do -
mku na War mii. Przy je dzie tu tak że
z Kra ko wa ro dzi na mo jej żo ny, Edyt ki. 

CCzzyy  ttoo  PPaann  ddoo  ssttaarr  cczzaa  ddoo  ddoo  mmuu  cchhoo  iinn  --
kkęę??

C.P.: Tak! W ze szłym ro ku ku pi łem
3,5-me tro wą. Ra zem z Edyt ką ubie ra -
liś my ją do dru giej w no cy, że by zro bić
nie spo dzian kę na szej có recz ce. Po wie -
si liś my ślicz ne ozdo by cho in ko we: anioł -
ki, mo tyl ki, cza row ni ce, gwia zde czki,
i by liś my prze ko na ni, że Amel ka się za -
chwy ci. Tym cza sem, to ona nas za sko -
czy ła – we szła ra no do po ko ju, po pa -
trzy ła na drzew ko i... po pro stu so bie
po szła. Ale po raż ka, po my śla łem. Mam
na dzie ję, że wtym ro ku bar dziej się ucie -
szy, jest już star sza, ma pra wie 2,5 ro -
ku. Je stem szczę śli wy, gdy wi dzę
uśmiech na jej twa rzy.

AAmmeell  kkaa  wwiiee  llee  zzmmiiee  nnii  łłaa  wwPPaa  nnaa  żżyy  cciiuu......
C.P.: Zde cy do wa nie tak. Dzie ci od mła -

dza ją, to ta ki kop od przy ro dy. Ja wca -
le nie czu ję tych mo ich pra wie 50 lat.

CCzzyy  jjaa  kkoo  ffaann  ffuutt  bboo  lluu  wwyy  bbiiee  rraa  ssiiee  PPaann
nnaa  jjaa  kkiiśś  mmeecczz  EEuu  rroo  22001122??

C.P.: Mam obie ca ne przez kil ku ko le -

Rozmowa z Cezarym Pazurą
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1133  lliissttooppaaddaa w Antwerpii miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. W Koningin Elisabethzaal ooddbbyyłł  ssiięę  wwiieecczzóórr
kkaabbaarreettoowwyy  zz ooddzziiaałłeemm  CCeezzaarreeggoo  PPaazzuurryy ii PPiioottrraa  BBaałłttrroocczzyykkaa.. Każdy z nich przedstawił 

50 minutowy występ, którym rozbawił publiczność.
W przerwie rozdawano autografy, robiono zdjęcia z Cezarym Pazurą i delektowano się napojami.

Organizatorem imprezy była firma „Simply the best”. 
Współpraca: „Swojak”, patronat medialny: „Antwerpia po polsku”

Specjalnie dla Państwa obaj artyści opowiedzieli nam co nieco o sobie.



Piotr Bał tro czyk – ko mik i kon fe ran -
sjer o bar dzo ory gi nal nym hu mo rze
i ję zy ku. Po pro wa dzi nie mal wszyst -
ko, w tym sa mo cho dy i mo to cy kle.
Męż czyz na speł nio ny, po zo sta ją cy
w zgo dzie z sa mym so bą. Po tra fi za -
rów no pod ą żać za sce na riu szem wy -
stę pu, jak dać się po nieść spon ta nicz -
nej im pro wi za cji. Wy ra zy uwiel bie nia
znaj du je my na je go stro nie in ter ne to -
wej Błąd! Nie pra wi dło wy od sy łacz ty -
pu hi per łą cze..

DDzziieeńń  ddoo  bbrryy,,  cczzyy  ppoo  ddoo  bbaa  ssiięę  PPaa  nnuu
AAnn  ttwweerr  ppiiaa??

P.B.: Bar dzo, no mo że po za tym, że
jest tu brud no. Gdy by to by ło ja kieś
pięk ne pol skie mia sto, już pi sał bym
skar gę do bur mi strza.

MMaa  PPaann  ddoomm  ww TTuu  łłaaww  kkaacchh  nnaa  WWaarr  --
mmiiii..  TTaamm  uucciiee  kkaa  PPaann  oodd  ssłłaa  wwyy  ii ppoo  ppuu  --
llaarr  nnoo  śśccii??

P.B.: Trud no po wie dzieć, że ucie -
kam. Miesz kam tam po pro stu. To ta -
ka ma ła, ci cha miej sco wość nie da le ko
Ol szty na. Ja kiś czas te mu te mu ku pi -
łem tam dom, wy re mon to wa łem go,
po tem do ku pi łem zie mię, młyn wod -
ny i oka za ło się, że mam już nie mal
wszyst ko, by pro wa dzić gos po dar stwo.
Skom ple to wa łem na wet ma szy ny, łącz -
nie z kom baj nem. Osta t nio zmie ni łem
pro fil na gos po dar stwo eko lo gicz ne. 

CCzzyy  zzaa  cchhęę  ccaałł  bbyy  PPaann  lluu  ddzzii,,  kkttóó  rrzzyy  wwyy  --
ee  mmii  ggrroo  wwaa  llii  zz PPooll  sskkii  zzaa  cchhllee  bbeemm,,  ddoo  ppoo  --
wwrroo  ttuu  ddoo  kkrraa  jjuu??  

P.B.: Po wiem tak – pod czas mo ich
pod ró ży spo ty kam wie lu przy ja ciół
i zna jo mych, któ rzy po wy jeż dża li do
róż nych kra jów i miesz ka ją tam na sta -
łe. Nie któ rzy osią gnę li suk ces fi nan -
so wy, wto pi li się w ten in ny świat. Są

za do wo le ni z te go, co ma ją, stać ich
na przy jem no ści z Pol ską zwią za ne,
na ma lar stwo, sztu kę. Oni wła ści wie
nie ma ją po co wra cać. Trud no by im
by ło się prze sta wić. 

AA PPaann  cchhcciiaałł  bbyy  mmiieesszz  kkaaćć  zzaa  ggrraa  nnii  --
ccąą??

P.B.: Czu je się w Pol sce do brze i nie
ma rzę, by z niej wy je chać. Z mo ją zna -
jo mo ścią ję zy ków by ło by to trud ne.
Cho ciaż za sta na wia my się nad wpro -
wa dze niem do mo je go pro gra mu estra -
do we go ske czu po an giel sku. Jest za -
po trze bo wa nie na pol ski mo no log po
an giel sku przed sta wia ny na zam knię -
tych im pre zach i even tach fir mo wych.

WW ttyymm  mmiiee  ssiiąą  ccuu  kkoońń  cczzyy  ppaann  5500  llaatt,,
jjaa  kkiiee  ssąą  ppaa  nnaa  ppllaa  nnyy  nnaa  pprrzzyy  sszzłłoośśćć??  

P.B.: No tak, to bo les na rocz ni ca
(śmiech). My ślę, że na dal bę dę ro bił,
to co ro bię, czy li zaj mo wał się estra -
dą. W przy szłym ro ku ru sza my w tra -
sę ju bi le u szo wą w cie ka wym skła dzie.
To nie bę dzie to tra sa stric te ka ba re -
to wa, a bar dziej estra do wa. Po ja wią
się moi przy ja cie le z krę gu pio sen ki
li te rac kiej, ko le dzy de wian ci, czy li Ka -
ba ret Mo ral ne go Nie po ko ju i Ani Mru
Mru. Szy ku je my faj ny event. Tek sty
po wsta ły spe cjal nie na tę im pre zę.

WWiiee  lluu  kkoo  mmii  kkóóww  ww nnaa  ccoo  ddzziieeńń  jjeesstt
mmrruu  kkaa  mmii..  GGddyy  ssppoo  ttyy  kkaa  ssiięę  PPaann  pprryy  --
wwaatt  nniiee  zzee  zznnaa  jjoo  mmyy  mmii,,  jjeesstt  PPaann  dduu  sszząą
ttoo  wwaa  rrzzyy  ssttwwaa??

P.B.: Ma ło się spo ty kam. Je stem do -
ma to rem i jak uda je mi się w do mu
po sie dzieć, to je stem naj szczę śli wszy.
Mam pa ru " wsio wych " przy ja ciół tam
gdzie miesz kam, cza sem się ra zem
cze goś na pi je my... Spo ty ka my się, ga -
da my i wte dy nie ma po trze by, że by

błysz czeć i być du szą to wa rzy stwa. Ja
ra czej je stem wy co fa ny i ma ło ab sor -
bu ją cy.

JJeesstt  PPaann  zznnaa  nnyy,,  lluu  bbiiaa  nnyy..  CCzzyy  nnaa  ssccee  --
nniiee  nniiee  pprrzzyy  ććmmiiee  wwaa  PPaann  sswwoo  jjąą  oossoo  bboo  --
wwoo  śścciiąą  ttyycchh,,  kkttóó  rryycchh  zzaa  ppoo  wwiiaa  ddaa??

P.B.: Gdy by rze czy wi ście tak by ło,
był by to pe wien prob lem. Uwa żam jed -
nak, że cza sa mi jest to na tu ral ne. Po -
ja wiam się w roz ma i tych me diach od
wie lu lat, je stem roz poz na wal ny. Pro -
wa dząc im pre zę, na któ rej wy stę pu ją
ar ty ści na do rob ku, to ja je stem gwia -
zdą. To jest na tu ral ny ha racz, któ ry
pła cą młod si wy ko naw cy do pó ki wi -
dzo wie na nich nie za czną zwra cać wię -
kszej uwa gi. Ale ni gdy nie by ło mo im
ce lem, by przy ćmić wy ko naw ców. Mo -
im za da niem jest za pew nie nie im mięk -
kie go sta tu i mięk kie go lą do wa nia.
Mam na dzie je, że to mi się uda je. Na
tym po le ga za wo dow stwo.

Roz ma wia ła 
MMoo  nnii  kkaa  SSttaaww  nniicc  kkaa
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gów, że wej dę na sta dion na ro do wy na
mecz otwar cia mi strzostw. Zwy kle wo -
lę oglą dać me cze w te le wi zji, bo le piej
wszyst ko wi dać, ale to bę dzie wy jąt ko -
wa sy tu a cja – hi sto rycz ny mecz, nie sa -
mo wi te prze ży cie. Po nad to trze ba po -
móc na szym, że by wy gra li.

CCzzuu  jjee  PPaann  wwiięęźź  zz PPoo  llaa  kkaa  mmii  mmiieesszz  kkaa  --
jjąą  ccyy  mmii  zzaa  ggrraa  nnii  ccąą??

C.P.: Spot ka nia z Po la ka mi w róż nych
kra jach świa ta to dla mnie za wsze mi -
łe prze ży cie. Je stem roz poz na wal ny, co
nie jed no krot nie czy ni ży cie prost szym
i przy jem niej szym. Na wet tu taj w An -
twer pii pod czas spa ce ru na Sta rym Mie -
ście po pro szo no mnie o zdję cie i au to -
graf. 

CCzzyy  zzaa  cchhęę  ccaałł  bbyy  PPaann  PPoo  llaa  kkóóww,,  kkttóó  rrzzyy
zz rróóżż  nnyycchh  ppoo  wwoo  ddóóww  ww oossttaa  tt  nniicchh  kkiill  kkuu--
kkiill  kkuu  nnaa  ssttuu  llaa  ttaacchh  wwyy  ee  mmii  ggrroo  wwaa  llii  ddoo  ppoo  --
wwrroo  ttuu  ddoo  kkrraa  jjuu??

C.P.: Nie mo gę udzie lić jed noz nacz -
nej od po wie dzi, bo tu ma ją zna cze nie
wy bo ry in dy wi du al ne. Ja też mam w ro -

dzi nie emi gran tów – krew ni miesz ka ją
m.in. w Ir lan dii, Szwe cji, Ame ry ce i Bra -
zy lii.

AAllee  cczzyy,,  PPaa  nnaa  zzddaa  nniieemm,,  jjeesstt  ddoo  cczzee  ggoo
wwrraa  ccaaćć??

C.P.: Ko le dzy z Fil mów ki, któ rzy od
20 lat miesz ka ją w Ame ry ce, py ta ją o to
sa mo. We dług mnie sy tu a cja w Pol sce
jest w po rząd ku, roz wi ja my się, ży je my
in ny mi prob le ma mi niż 25 lat te mu. Ale
ja ni ko mu nie mo gę wprost po wie dzieć:
wra caj. Na przy kład już 50-lat kom trud -
no w Pol sce zna leźć pra cę, a do eme ry -
tu ry ma ją prze cież jesz cze 15 lat. Co oni
ma ją ze so bą zro bić? To ta kie od rzu co -
ne po ko le nie, któ re do ra sta ło w ko mu -
nie, po tem prze ży ło trans for ma cję sy -
ste mo wą, strasz nie ty ra ło. Każ dy mu si
więc sam pod jąć de cy zję o ewen tu al nym
po wro cie. 

JJaa  kkiiee  ssąą  PPaa  nnaa  ppllaa  nnyy  nnaa  pprrzzyy  sszzłłoośśćć??
C.P.: Mam fir mę, któ ra pro du ku je fil -

my. Osta t nio wy pro du ko wa łem „Sztos
2”, któ ry do kin wcho dzi 20 stycz nia

2012 ro ku. Re ży se rem jest Olaf Lu ba -
szen ko. Ak cja fil mu za czy na się wprzed -
dzień wy bu chu sta nu wo jen ne go, ale
po ka że my ten czas ko lo ro wo i z przy -
mru że niem oka. Bę dzie nie tyl ko cie ka -
wie, ale prze de wszyst kim za baw nie.

CCaa  łłyy  cczzaass  jjeesstt  PPaann  zzaa  jjęę  ttyy,,  wwrroozz  jjaa  zzddaacchh..
NNiiee  lluu  bbii  PPaann  mmoo  nnoo  ttoo  nniiii  żżyy  cciiaa  ccoo  ddzziieenn  --
nnee  ggoo??

C.P.: Lu bię. Jak każ dy męż czyz na,
wręcz uwiel biam tak zwa ne sta łe frag -
men ty gry. Od kąd otwo rzy łem fir mę,
sta ram się przy cho dzić co dzien nie do
biu ra na go dzi nę 10. Raz w ty god niu
wy cho dzę z ko le ga mi na cy ga ro, trzy
ra zy w ty god niu je stem na si łow ni. Żo -
na wie, że to są mo je sta łe za ję cia i nie
mó wi: „Zno wu idziesz?!”. Ale lu bię też
ka ba ret, to ta ki ele ment sza leń stwa, któ -
re poz wa la mi wciąż czuć się mło dym.

Roz ma wia ła 
MMoo  nnii  kkaa  SSttaaww  nniicc  kkaa

rozmowa z Piotrem Bałtroczykiem



Z hi sto rii na ro dów mo że my się na u -
czyć, że na ro dy ni cze go nie na u czy ły się
z hi sto rii Ge org Wil helm Frie drich He -
gel

Za pra szam Czy tel ni ków do wspól ne -
go po zna wa nia kart pol skiej hi sto rii. To
już dru ga część na sze go cy klu. W pier -
wszej do tar liś my do schył ku pa no wa -
nia kró la Bo le sła wa Krzy wo u ste go, któ -
ry przed śmier cią po sta no wił po dzie lić
kraj mię dzy sy nów. 

W ro ku 1138 do szło do po dzia łu Pol -
ski na dziel ni ce. Trwał on do ro ku 1320,
czy li ko ro na cji Wła dy sła wa Ło kiet ka na
kró la Pol ski. Za cza sów Pia stów kraj
sca la ła prze de wszyst kim oso ba wład -
cy uzna wa ne go za je go wła ści cie la.
W cza sie roz bi cia Pol ska nie mia ła żad -
nej wła dzy cen tral nej. Bo le sław Krzy -
wo u sty, ma jąc złe do świad cze nia zwią -
za ne z dzie dzi cze niem wła dzy (o tron
mu siał wal czyć z bra tem), usta wą suk -
ce syj ną chciał za po biec 
po dob nej sy tu a cji po swo jej śmier ci. We -
dług no wej usta wy mia ły być uwzględ -
nio ne pra wa wszyst kich spad ko bier -
ców. Na stęp cą tro nu zo sta wał se nior,
czy li naj star szy syn, któ ry otrzy my wał
pod pa no wa nie Pol skę środ ko wą, od Po -
mo rza do Ma ło pol ski, ze sto li cą w Kra -

ko wie. Po zo sta łe dziel ni ce prze jmo wa -
li ko lej ni bra cia.

Pier wszym se nio rem zo stał Wła dy -
sław zwa ny Wy gnań cem, któ ry za rzą -
dzał rów nież Ślą skiem. Po zo sta łe dziel -
ni ce otrzy ma li: Bo le sław Kę dzie rza wy,
Miesz ko Sta ry, Hen ryk San do mier ski
i Ka zi mierz Spra wie dli wy.

Bra cia nie by li jed nak za do wo le ni z te -
go, co otrzy ma li i wal czy li mię dzy so bą
aż do ro ku 1177, kie dy to wlad ca zo stał
naj młod szy z nich – Ka zi mierz Spra wie -
dli wy (przy do mek otrzy mał do pie ro od
po tom nych, w XVI wie ku). Chcąc za le -
ga li zo wać swo je pa no wa nie i zdo być po -
par cie, zwo łał w 1180 ro ku zjazd w Łę -
czy cy. W za mian za po par cie zwol nił
moż nych i du chow nych z wie lu zo bo -
wią zań fi nan so wych wzglę dem pań stwa
oraz zre zy gno wał z pra wa do ma jąt ku
po zmar łych bi sku pach. Anu lo wa no za -
sa dę se nio ra tu i zno wu wpro wa dzo no
dzie dzi cze nie tro nu, choć to nie ste ty nie
po wstrzy ma ło po tom ków Ka zi mie rza
przed wal ka mi dy na stycz ny mi. Hi sto -
rię ży cia i pa no wa nia księ cia san do mier -
skie go do kład nie opi sał kro ni karz Win -
cen ty Ka dłu bek. Na pi sał mię dzy in ny mi,
że po osią gnię ciu tro nu kra kow skie go
Ka zi mierz zry wa pę ta nie wo li, kru szy

jarz mo po bor ców, zno si da ni ny, wpro -
wa dza ul gi po dat ko we; cię ża ry nie ty le
zmniej sza, co zu peł nie usu wa, da ni ny
i słu żeb no ści znieść ka że. Po śmier ci
Ka zi mie rza Miesz ko Sta ry (syn Krzy -
wo u ste go) wal czył o wła dzę z Lesz kiem
Bia łym (sy nem Spra wie dli we go). Miesz -
ko Sta ry dą żył do wzmoc nie nia swej
wła dzy ja ko księ cia zwierz chnie go, co
wy wo ła ło nie za do wo le nie i bunt moż -
nych. Zo stał usu nię ty z tro nu kra kow -
skie go i po mi mo wie lo krot nych prób
nie uda ło mu się od zy skać go na sta łe.
Przez ciąg łe spo ry po gar sza ła się sy tu -
a cja spo łe czeń stwa, któ re mu nikt nie
po ma gał. Wład cy sku pia li się za bar dzo
na po zy ski wa niu no wych te ry to riów,
za miast na za dba niu o te, któ re już po -
sia da li. Nie u sta ją ce wal ki we wnętrz ne
po wo do wa ły nisz cze nie wie lu ziem
i dóbr. Zbyt du że sku pia nie się na kon -
flik tach we wnętrz nych osła bia ło po zy -
cję Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej.
A są sie dzi – Niem cy, Pru sy i Ro sja – ro -
sły w si łę.

Po zo sta wia nie ziem pol skich w roz -
drob nie niu sta wa ło się co raz mniej ko -
rzyst ne, tak że dla roz wo ju han dlu. Pier -
wszym zna czą cym kro kiem na dro dze
do zjed no cze nia pań stwa by ła ko ro na -

Pol ska w la tach 1138-1370
od roz bi cia dziel ni co we go do osta t nie go Pia sta

22 Antwerpia po polsku     grudzień 2011



23grudzień 2011 Antwerpia po polsku    
cja Prze my sła II w 1295 ro ku (pa no wał
on je dy nie przez 10 mie się cy). W 1300
ro ku na krót ko kró lem zo stał Wa cław
II, któ ry – za wie ra jąc przy mie rze zBran -
den bur gią – obie cał od dać Po mo rze
Gdań skie. Na to nie zgo dzi ło się pol skie
ry cer stwo, na cze le bun tu sta nął Wła -
dy sław Ło kie tek.

Wła dy sław Ło kie tek zo stał ko ro no -
wa ny w ka te drze na Wa we lu w 1320 ro -
ku. Je go pa no wa nie w Pol sce upły nę ło
pod zna kiem zma ga nia się z za ko nem
Krzy żac kim, któ ry zo stał za pro szo ny do
Pol ski przez księ cia Kon ra da Ma zo wiec -
kie go dla ob ro ny pół noc ne go Ma zo wsza
przed na ja zda mi m.in. z Pru sów. Ło kie -
tek, pro sząc ich o po moc w ob ro nie Po -
mo rza, nie przy pusz czał, że za gar ną je
dla sie bie i prze nio są swo ją sie dzi bę
z We ne cji do Mal bor ka. Gdy Krzy ża cy
szy ko wa li się do za ję cia Ku jaw, król zgło -
sił się o po moc do Lit wy. W 1331 ro ku
mia ła miej sce bi twa pod Płow ca mi, wy -
gra na przez stro nę pol ską. Prob lem roz -

prze strze nia nia się Za ko nu Krzy żac kie -
go na zie miach pol skich wy zna czał
głów ne po le dzia ła nia dla sy na Ło kiet -
ka – Ka zi mie rza Wiel kie go oraz Ja giel -
lo nów. 

Gdy Ka zi mierz Wiel ki obej mo wał wła -
dzę, kraj był roz bi ty na Wiel ko pol skę
i Ma ło pol skę. Krzy ża cy za war li so jusz
z Cze cha mi, co by ło bar dzo nie bez piecz -
ne dla Pol ski – od 1327 ro ku trwa ła woj -
na z Za ko nem. Ka zi mierz Wiel ki sta rał
się za ła go dzić ten spór dro gą dy plo ma -
tycz ną. Efek tem je go po li ty ki by ło od -
zy ska nie dla Pol ski Ku jaw i Zie mi Do -
brzyń skiej (na mo cy trak ta tu w Ka li szu
z 1343 ro ku) w za mian za zrze cze nie się
praw do Po mo rza Gdań skie go. W 1339
ro ku król za warł so jusz z An de ga we na -
mi z We gier któ rzy mie li prze jąć tron
po je go śmier ci. Pod su mo wu jąc, za pa -
no wa nia Ka zi mie rza Wiel kie go Pol ska
po wię kszy ła po nad dwu krot nie swo je
te ry to rium, zmie ni ła na zwę na Ko ro na
Kró le stwa Pol skie go i sta ła się mo nar -

chią sta no wą. Ka zi mierz Wiel ki wpro -
wa dził jed no li ty sy stem za rzą dza nia pań -
stwem, do ko nał re for my woj ska. Waż -
ną dla nie go spra wą by ło bu dow nic two
ob ron ne, za je go pa no wa nia po wsta ło
wie le zam ków i for ty fi ka cji oraz po nad
sto no wych miast. Zna ny jest z te go, ze
za stał Pol skę drew nia ną, a po zo sta wił
mu ro wa ną”. W 1364 ro ku ufun do wał
Aka de mię Kra kow ską, wzo ro wa ną na
uczel niach w Bo lo nii, Pad wie i Ne a po -
lu, któ ra mia ła kształ cić przy szłych
praw ni ków. 

Zgod nie z umo wą z An de ga we na mi
po śmier ci Ka zi mie rza w 1370 ro ku do
Pol ski przy był z Wę gier Lud wik An de -
ga wen ski i ko ro no wał się na kró la. Tak
wy ga sła dy na stia Pia stów ja ko pa nu ją -
ca na tro nie pol skim.

„Da ty są ro dzyn ka mi w hi sto rii”.
Jan Kott

MMoo  nnii  kkaa  SSttaaww  nniicc  kkaa
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Nasz układ od por no ścio wy jest na -
ra żo ny na ciąg łe ata ki wi ru sów i in -
fek cje. W trak cie prze zię bie nia lub gry -
py, osła bio ny or ga nizm po wi nien być
chro nio ny pod wój nie. Czy li cho ro bę
trze ba „wy le żeć”. Czę sto wi zy ta u le -
ka rza jest nie zbęd na, ale na te przy -
pa dło ści ist nie ją też opar te na skar -
bach na tu ry do mo we spo so by, któ rych
sku tecz ność po twier dzo no na u ko wo.
Naj le piej sto so wać je przy pier wszych
ob ja wach cho ro by.

BBaańń  kkii „sta wia ły” już na sze bab cie
i jesz cze nie pod wa żo no ich sku tecz -
no ści. To świet ny spo sób le cze nia
prze zię bie nia, a tak że mo bi li za cji ukła -
du od por no ścio we go. Bań ki po pra -
wia ją krą że nie krwi, po ma ga ją w le -
cze niu prze zię bie nia, ka ta ru, gry py,
za pa le nia oskrze li i płuc.

SSookk  zz mmaa  lliinn za wie ra sub stan cje któ -
re peł nią w or ga niz mie fun kcje
ochron ne. Owo ce ma li ny dzia ła ją prze -
ciw za pal nie i prze ciw wi ru so wo. Za -
wie ra ją du żo wi ta mi ny C i E oraz B1,
B2 i B6, a tak że ma gne zu, po ta su, że -
la za i wap nia.

DDzzii  kkii  bbeezz.. Je go owo ce są do sko na -
łym źró dłem wi ta min i so li mi ne ral -
nych. Na par z kwia tu dzi kie go bzu
uła twia od krztu sza nie i zwię ksza po -
tli wość, co ob ni ża go rą czkę.

KKwwiiaatt  llii  ppyy jest bar dzo do bry na her -
ba tę. Po wy pi ciu na pa ru li po we go cho -
ry się po ci i spa da tem pe ra tu ra cia ła,
a wraz z po tem or ga nizm wy da la sub -
stan cje cho ro bo twór cze. Her ba ta z li -
py ła go dzi tak że ka szel i ból gar dła.
War to też sto so wać ciep łe ką pie le z do -
dat kiem kwia tów li py. 

CCzzooss  nneekk po dob nie jak an ty bio tyk,
po wstrzy mu je roz wój bak te rii cho ro -
bo wych i drob no u stro jów. Za wie ra du -
żo wi ta mi ny C. O je go za le tach me dy -
cy na lu do wa wie od daw na. Le ka rze
za le ca ją czos nek nie tyl ko w sta nach
cho ro bo wych. Po ma ga on ukła do wi
od por no ścio we mu i przy spie sza re ge -
ne ra cję błon ślu zo wych. War to też spo -
ży wać go po sto so wa niu an ty bio ty -
ków, gdyż po ma ga w od bu do wie flo ry
bak te ryj nej.

CChhrrzzaann sku tecz nie ła go dzi ka tar i ob -
ja wy gry py zwłasz cza w po cząt ko wym
sta dium, kie dy to dwie łyż ki star te go
chrza nu do da my do po sił ku. Na le ży jed -
nak pa mię tać, że wię ksze ilo ści chrza -
nu mo gą pod raż nić ślu zów ki no sa.

CCee  bbuu  llaa.. Sy rop z niej jest bar dzo po pu -
lar ny i dzia ła re we la cyj nie. Ce bu lę po -
kro ić w kost kę, po sy pać cu krem lub za -
lać mio dem. Prze ło żyć do szkla ne go
sło i czka, przy kryć ga zą i od sta wić
wchłod ne miej sce. Kie dy ce bu la „pu ści”
sok, prze ce dzić i pić kil ka ra zy dzien nie.

MMllee  kkoo,,  mmiióódd  ii mmaa  ssłłoo to tra dy cyj ny
spo sób na prze zię bie nie. Miód na tu -

ral ny zwię ksza od por ność, dzia ła re -
ge ne ru ją co, ła go dzi ka szel i zmniej -
sza go rą czkę. Jest jed nak wraż li wy na
wy so ką tem pe ra tu rę, dla te go nie moż -
na do da wać go do go rą cych, lecz do
prze stu dzo nych pły nów, by nie tra cił
swo ich wła ści wo ści. 

CCyy  ttrryy  nnaa za wie ra wie le wi ta mi ny C.
Do da je my ją rów nież do pły nów prze -
stu dzo nych, aby za cho wać jak naj wię -
cej war to ści zdro wot nych.

CCzzeerr  wwoo  nnee  bbuu  rraa  kkiiw for mie sy ro pu po -
ma ga ją le czyć prze zię bie nie. Drob no
po kro jo ne bu ra ki za sy pać cu krem i od -
sta wić na je den dzień. Prze ce dzić i pić
dwa ra zy dzien nie po jed nej ły żecz ce.

RRoo  ssóółł.. Na u kow cy z Uni versity of
Ne bra sca Me di cal Cen ter w USA do -
wie dli, że pa cjen ci kar mie ni ro so łem
czu li się o wie le le piej niż ci, któ rzy
go nie je dli. A do dat ko wa po rcja mię -
sa do da na do ro so łu za wie ra tak po -
trzeb ny or ga niz mo wi cynk. 

BBóóll  ggaarr  ddłłaa::
1. Płu ka nie gar dła roz two rem so li lub

mie szan ka mi zio ło wy mi zmniej sza
ból, pie cze nie i od ka ża. Szał wia
nisz czy bak te rie, ru mia nek dzia ła
prze ciw za pal nie. War to też sto so -
wać zie le z kwia tu na giet ka, któ re
dzia ła prze ciw grzy bi czo. Zio ła na -
le ży pa rzyć 20 mi nut pod przy kry -
ciem, od ce dzić i kil ka ra zy dzien -
nie płu kać gar dło.

2. Ul gę przy no szą też okła dy z li ści
ka pu sty. Na le ży je za nu rzyć w go -
rą cej wo dzie, po tem roz bić na przy -
kład tłu czkiem do mię sa. Okład na
20 mi nut przy ło żyć do szyi owi ja -
jąc sza li kiem.

3. Im bir moż na do dać do zu py, ro so -
łu, lub płu kać gar dło na pa rem. Ka -
wa łek kłą cza roz drob nić i za lać ñ
li tra go rą cej wo dy. Po 10 mi nu tach
prze ce dzić i płu kać gar dło ciep łym
roz two rem.

4. Moż na użyć ma ści lub olej ku kam -
fo ro we go. Na sma ro wać szy je, po -
tem ka wa łek ga zy skro pić spi ry tu -
sem sa li cy lo wym, przy ło żyć do
gar dła i owi nąć sza li kiem.
KKaa  sszzeell  by wa uciąż li wy, lecz dzię ki

nie mu po zby wa my się wy dzie li ny za -
le ga ją cej na przy kład w oskrze lach. 

1. KKaa  sszzeell  ssuu  cchhyy wy stę pu je na po -
cząt ku cho ro by. Od czu wa my dra -
pa nie w gar dle i nie mo że my się
po zbyć wy dzie li ny. Mo że my za -
sto so wać pra wo ślaz za wie ra ją cy
sub stan cje ślu zo we osła nia ją ce
gar dło i lu kre cje dzia ła ją cą prze -
ciw za pal nie, prze ci wa ler gicz nie,
prze ciw grzy bicz nie i wy krztuś -
nie. Nie wiel ką ilość każ de go
z tych ziół za lać wrząt kiem 1/3
szklan ki, pić trzy ra zy dzien nie.

War to pa mię tać, że ciep ło sprzy ja

wy da la niu ślu zu. Dla te go moż na na -
trzeć klat kę pier sio wą kam fo rą i przy -
kryć ciep łym ko cem. Do brze jest też
po ło żyć ter mo for z ciep łą wo dą na
pier siach.

2. KKaa  sszzeell  mmoo  kkrryy, to etap od krztu -
sza nia wy dzie li ny. Po mo że sy rop
z czos nku, któ ry jest na tu ral nym
an ty bio ty kiem. Zmiaż dżyć kil ka
ząb ków czos nku, do dać sok
z dwóch cy tryn i za lać nie wiel ką
ilo ścią wo dy. Prze kła da my sy rop
do ciem ne go sło i czka, od sta wia -
my na kil ka dni i od ce dza my. Pi -
je my mik stu rę przez kil ka dni.

KKaa  ttaarr::
Ka tar wy wo łu ją wi ru sy któ re nisz -

czą ko mór ki bło ny ślu zo wej no sa. Do -
le gli wość ta mo że też spo wo do wać in -
fek cję bak te ryj ną i za pa le nie za tok.
Nie ist nie ją spe cy fi ki, któ re w stu pro -
cen tach za ha mu ją ten pro ces, dla te -
go war to sko rzy stać z da rów na tu ry.
1. Sku tecz ne są in ha la cje z ru mian ku,

któ ry trze ba za lać go rą cą wo dą. Na -
czy nie z na pa rem sta wia my na sto -
le, na gło wę na rzu ca my ręcz nik
i przez kil ka mi nut wdy cha my pa -
rę no sem i usta mi. Roz sze rza ją się
wte dy na czy nia krwio noś ne co po -
wo du je pro duk cję ślu zu i po zby cie
się z or ga niz mu drob no u stro jów.

2. Sto su je się też in ha la cje z do dat -
kiem olej ków ete rycz nych (mię to -
we go, ja łow co we go lub ty mian ko -
we go), ale nie są one tak sku tecz ne
jak ru mia nek.

3. Przy pier wszych ob ja wach ka ta ru
na le ży za ży wać wi ta mi nę C, ru ti -
no scor bin i pre pa rat wap nia. To po -
mo że uszczel nić na czy nia krwio -
noś ne ślu zów ki.

4. Do brym spo so bem jest na wil ża nie
błon ślu zo wych izo to nicz nym roz -
two rem mor skiej wo dy, któ ry
oczysz cza nos z aler ge nów. Moż na
też sto so wać ciep łe in ha la cje z do -
dat kiem mor skiej so li. Do na czy nia
wrzu cić 2 łyż ki so li, za lać szklan -
ką wo dy, pod grzać i wdy chać no -
sem ciep łą (nie go rą cą) pa rę. Po -
wta rzać 3-4 ra zy dzien nie.
Im szyb ciej za cznie my dzia łać, tym

wię kszą ma my szan sę, że ba nal na in -
fek cja nie prze ro dzi się w po waż ne
prze zię bie nie. Nie któ rzy le ka rze twier -
dzą, że po wczes nych sym pto mach czę -
sto nie są w sta nie okre ślić ja ka to cho -
ro ba i pro szą o kon takt za 2-3 dni, aby
okre ślić czy jest to na przy kład an gi -
na czy zwy kłe prze zię bie nie. To jest
właś nie czas na ap te kę ba bu ni. Je że li
ob ja wy prze zię bie nia utrzy mu ją się po -
nad 3 dni i do mo we spo so by oraz le że -
nie w łóż ku nie po ma ga ją, wte dy bez -
zwłocz nie na le ży udać się do le ka rza. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Wszyst ko co wy da rzy ło się w mo im
ży ciu, a o czym chcia ła bym za pom nieć
mia ło miej sce w grud niu. 

Mo je mał żeń stwo. Pięk ny ślub
w Świę ta Bo że go Na ro dze nia. Bia ła
suk nia z dłu gim we lo nem, druh ny,
mnó stwo go ści i ja w swo jej na iw no -
ści świę cie wie rzą ca, że bę dzie my ra -
zem szczę śli wi do koń ca swo ich dni.
Oczy wi ście te raz wiem, dla cze go wszy -
scy od ra dza li mi ten zwią zek, ale wte -
dy to ja wie dzia łam le piej. Mia łam
dwa dzie ścia lat, by łam „na za bój” za -
ko cha na i żad ne ar gu men ty do mnie
nie do cie ra ły. Nikt nie był w sta nie
prze ko nać mnie do zmia ny de cy zji.
Wy da wa ło mi się – to do bre sło wo
– wy da wa ło mi się, że mo ja mi łość do
Nie go prze zwy cię ży wszyst ko. Oczy -
wi ście po my li łam się i bar dzo dłu go
le czy łam ra ny.

Po tem po zna łam Je go. Też w grud -
niu. By łam już tro chę star sza i wy da -
wa ło by się bar dziej ostroż na. Cią gle
cze ka łam na swo ją wiel ką mi łość, ale
po mna wcześ niej szych do świad czeń
obie ca łam so bie, że nie bę dę „pa ko -
wać się” w bez sen sow ne związ ki. Ale
wte dy, w ten grud nio wy wie czór nie
mia łam wąt pli wo ści, że to właś nie Ten.
Je dy ny, wy ma rzo ny, wy tęsk nio ny.
Sce ne ria na sze go spot ka nia by ła zu -
peł nie zwy czaj na, wręcz ba nal na. Ot,
zwy kła za ba wa syl we stro wa zor ga ni -
zo wa na przez ko le żan kę z pra cy, na
któ rej zna laz łam się z bra ku in nych
pro po zy cji. Zna łam wszyst kich oprócz
Nie go. Nie od stę po wał mnie ani na
krok, a ja zno wu uwie rzy łam. By łam
w stu pro cen tach pew na, że je steś my
dla sie bie stwo rze ni i wszyst kie dziw -
ne uwa gi trak to wa łam obo jęt nie.
Dziw ne dla te go, że cał ko wi cie róż ni -
ły się od mo ich uczuć. Ko le żan ka nie -
jed no krot nie mó wi ła mi: „Daj spo kój
to nic do bre go, mo że być tyl ko ko le -
gą, ale na po waż ne związ ki jest za ma -
ło od po wie dzial ny. Nie pra cu je i przez
ca łe swo je do tych cza so we ży cie ni cze -
go i ni ko go nie po trak to wał jesz cze
po waż nie”. Oczy wi ście, po cza sie zro -
zu mia łam, że mia ła ra cję, a ja znów
się po my li łam. Ale tym ra zem po trze -
bo wa łam o wie le wię cej cza su, aby się
po zbie rać.

Mi nę ło kil ka lat. Wte dy oka za ło się,
że mo ja naj lep sza przy ja ciół ka wca le
nią nie jest. Zna łyś my się od wie lu lat,
wła ści wie od szko ły pod sta wo wej i by -
łyś my nie roz łącz ne. Mó wi łyś my so bie
wszyst ko. A wła ści wie to ja mó wi łam,
a ona słu cha ła. Do pie ro póź niej zro -
zu mia łam, ze tak na praw dę o so bie
mó wi ła ma ło. Oprócz fak tów oczy wi -
stych i ogól nie zna nych nie wie dzia -

łam du żo wię cej. Ale to zro zu mia łam
znacz nie póź niej. Na sze ży cie, tak się
dziw nie uło ży ło, że od pew ne go cza -
su pra co wa łyś my ra zem i ja by łam jej
sze fo wa. Któ re goś dnia sze fo wą zo -
sta ła ona, a ja stra ci łam pra cę. Pa mię -
tam jak dziś ten dzień. Pa dał śnieg,
był po czą tek grud nia. 

To by ła mi ster nie uknu ta in try ga
w wy ni ku któ rej wy szłam na kom -
plet ną idiot kę, plot ka rę, nie u dacz ni -
cę i tak da lej. A co naj gor sze w spo -
sób cał ko wi cie bez pod staw ny uda ło
jej się pod wa żyć mo je za wo do we kom -
pe ten cje. Ca ła hi sto ria za koń czy ła się
w spo sób prze wi dy wal ny dla wszyst -
kich, tyl ko nie dla mnie. Mo ja nie -
daw na przy ja ciół ka po ślu bi ła wła ści -
cie la fir my, a ja nie mia łam już ani
przy ja ciół ki, ani pra cy. Na do miar złe -
go mu sia łam wszyst kim do o ko ła tłu -
ma czyć się z cze goś, cze go nie zro bi -
łam.

Dwa la ta te mu wy je cha łam z Pol ski
i roz po czę łam na no wo ży cie w jed -
nym z kra jów Unii Eu ro pej skiej. Też
w grud niu. Po raz pier wszy świę ta
spę dzi łam da le ko od ro dzi ny. Je stem
oso bą sen ty men tal ną lecz ja koś wy -
tłu ma czy łam so bie, że to tyl ko świę -
ta, że mu szę je spę dzić ina czej, ze ja -
koś to prze ży ję. To nic, że da le ko od
do mu. Prze cież dam ra de. Na gle ogar -
nę ło mnie dziw ne uczu cie, ja kie go
jesz cze w swo im ży ciu nie do świad -
czy łam. Nie umia łam te go na zwać,
okre ślić, ale jed no cześ nie czu łam żal,
nie o kre ślo ną tęsk no tę, smu tek, przy -
gnę bie nie i bez sil ność. To wszyst ko
ra zem kom plet nie mnie roz bi ło. Dla -
cze go zno wu gru dzień?!

W Pol sce za wsze tro chę z dy stan -
sem pod cho dzi łam do te go ca łe go
świą tecz ne go sza leń stwa. Wie lod nio -
we przy go to wa nia, szał za ku pów i ma -
gię re kla my trak to wa łam tro chę
z przy mru że niem oka. Aż na gle zna -
laz łam się w miej scu, gdzie czas świąt
trak to wa ny był jesz cze bar dziej ko -
mer cyj nie i zwa rio wa nie. Oka za ło się,
że nie umia łam się w tym wszyst kim
od na leźć.

Za czę łam tęsk nić. Wy da wa ło mi się,
że Bo że Na ro dze nie w Pol sce, to naj -
pięk niej sze świę ta na świe cie. Nie pow -
ta rzal na atmo s fe ra, cho in ka, ko lę dy,
op ła tek. Pier wsza gwiazd ka na nie bie
i wspól na wi gi lij na ko la cja. Po tem pa -
ster ka. Pre zen ty, ro dzi na, zna jo mi...
Nie zda wa łam so bie wcześ niej spra -
wy, że to wszyst ko za le ży od te go
z kim, a nie gdzie się ten świą tecz ny
czas spę dza. Nie ro zu mia łam, że kli -
mat tych dni i ich nie sa mo wi tą atmo -

s fe rę two rzy nie miej sce, ale prze de
wszyst kim lu dzie. 

Ko lej ny gru dzień w mo im ży ciu.
Zmie ni ło się wie le. Prze de mną Świę -
ta Bo że go Na ro dze nia któ re spę dzę
zno wu da le ko od Pol ski. Tak sa mo jak
rok i dwa la ta te mu, ale jed nak zu peł -
nie ina czej. Zdą ży łam już po lu bić ten
kraj, je go spe cy fi kę, lu dzi i zwy cza je.
Jest ina czej niż w Pol sce, ale jest mi
tu do brze. Przy zwy cza i łam się i nie
chcia ła bym te go zmie niać. Tu taj mam
swój dom i wresz cie zro zu mia łam, że
dom to nie tyl ko ścia ny i meb le, ale
prze de wszyst kim czło wiek. Te ko lej -
ne świę ta po za Pol ską nie bę dą znów
smut ne, bo ja nie je stem smut na. Od -
na laz łam się w tym no wym świe cie.

W ze szłym ro ku po zna łam Ko goś.
U zna jo mej, na im pre zie syl we stro -
wej, na któ rej zna laz łam się z bra ku
in nych pro po zy cji... Oba wia łam się,
że na stą pi „po wtór ka z roz ryw ki”, ale
tym ra zem jest ina czej. Po raz pier -
wszy w mo im ży ciu czu ję, a wła ści wie
wiem, że Je mu na mnie na praw dę za -
le ży. Na każ dym kro ku sta ra się do -
wieść mi, że nie jest to uczu cie tyl ko
z mo jej stro ny. Wi dzę to w je go oczach,
ge stach i spo so bie po stę po wa nia. Jest
ode mnie tro chę star szy, ma do brą
pra cę i wła ści we po dej ście do ży cia.
Do trzy mu je sło wa, jest od po wie dzial -
ny, kon sek wen tny i dba o mnie jak
nikt przed tem. Jest to dla mnie zu peł -
nie no wa sy tu a cja, ale bar dzo mi od -
po wia da właś nie ta ki ro dzaj związ ku.
Dłu go bro ni łam się przed tym uczu -
ciem. My śla łam, że le piej być ostroż -
ną, aby się znów nie za wieść, aby zno -
wu nie bo la ło. Tym ra zem to On
mu siał udo wad niać mi, że za słu gu je
na mo ja mi łość.

Świę ta Bo że go Na ro dze nia spę dzi -
my u je go ro dzi ców, prze sym pa tycz -
nych, star szych lu dzi, któ rzy trak tu -
ją mnie jak cór kę. Przy go tu ję barszcz
z uszka mi, kar pia, pie ro gi, cia sto, no
i oczy wi ście bę dzie op ła tek.

Kil ka dni te mu, pod czas ro man tycz -
nej ko la cji On mi się oświad czył. Zgo -
dzi łam się zo stać Je go żo ną. I wiem,
że tym ra zem się nie my lę. Usta li liś -
my już da tę ślu bu. Dłu go mu sia łam
tłu ma czyć dla cze go wy bra łam aż tak
od leg ły ter min. Bo da ta ślu bu usta lo -
na jest na gru dzień... 

JJ..BB..

Historie życiem pisane
Grudzień
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Z pew no ścią każ da z nas wią -
za ła się z kimś, po tem roz sta wa -
ła, po tem zno wu wią za ła... Ile ko -
biet roz pa cza po nie u da nym
związ ku i strasz li wie dłu go do -
cho dzi do sie bie? Nie któ re z nas
ma ją po u kła da ne ży cie u bo ku
uko cha nej oso by, bo wresz cie na
ta ką tra fi ły. Nato miast in ne da -
lej tkwią w bez sen sow nych związ -
kach bez żad nej przy szło ści... 

Ile z Was po ko lej nym roz sta -
niu za da wa ło so bie py ta nie „Po
co ja się w to wpa ko wa łam, po co
stra ci łam czas”? 

Ta myśl bie rze się chy ba z oba -
wy, że czas tak szyb ko prze mi ja
a my bo i my się sa mot no ści jak
ognia. A po za tym jak wia do mo
na pun kcie mło do ści je steś my
bar dzo wraż li we... 

Po osta t nim związ ku, któ ry
trwał nie mal że 3 la ta za czę łam
za da wać so bie py ta nia. Dłu go za -
sta na wia łam się, czy po win nam
po trak to wać to ja ko „stra tę cza -
su” i przejść nad wszyst kim do
po rząd ku dzien ne go co wca le nie
by ło ła twe. Czy też po win nam zro -
zu mieć, że by ło to ko lej ne, do bre
i po trzeb ne do świad cze nie w mo -
im ży ciu. Po na my śle do szłam do
wnio sku, że na le ży to jed nak trak -
to wać ja ko Do świad cze nie przez
du że D. Dziś już wiem, że mia łam
oka zję spot kać na swo jej dro dze
ko lej ne go męż czyz nę, po znać je -
go cha rak ter i mieć ja kąś ska le
po rów naw czą. 

Czę sto za sta na wiam się jak
moż na zwią zać się z pier wszym
chło pa kiem ja kie go po zna ło się
w wie ku sie dem na stu czy osiem -
na stu lat i ukła dać so bie z nim
ca łe ży cie? Ile jest ta kich związ -
ków? Chy ba nie wie le. Trze ba po -
zna wać, po rów ny wać, umieć się
po ro zu mieć aby wresz cie tra fić
na te go je dy ne go, czuć się speł -
nio nym i szczę śli wym. Stąd mój
apel: Nie bój my się wią zać z kimś
na no wo, nie bój my się otwo rzyć
na ko goś in ne go, nie bój my się
za u fać! Nie ma nic gor sze go jak
strach, sa mot ność, le cze nie nie -
ist nie ją cych kom plek sów i zam -
knię cie w so bie. Płacz po no cach
nic nie po mo że, żal kie dyś prze -
mi nie, a czas jak wia do mo le czy
ra ny.

Po ko lej nym nie u da nym związ -
ku w pier wszej ko lej no ści za ję -
łam się sa mą so bą i włas nym ży -

ciem. Po wie dzia łam so bie dość!
Te raz mam wresz cie czas dla sie -
bie. Upo rząd ku ję swo je ży cie i po -
za ła twiam waż ne, od daw na za -
le ga ją ce spra wy. Z po mo cą
praw dzi wych przy ja ciół za czę łam
wy cho dzić z do mu, by wać w no -
wych miej scach, po zna wać no -
wych lu dzi... i za pom nia łam już
o tym fe ral nym zda rze niu ja kim
by ły trzy stra co ne la ta. 

Nie daj cie się dziew czy ny! Nie
płacz cie i nie roz pa czaj cie, bo je -
śli się nie uda ło – to po pro stu nie
by ło war to! Trze ba my śleć po zy -
tyw nie, otwo rzyć się na no we
przy go dy, za jąć się włas ny mi
przy jem no ścia mi, a któ re goś dnia
oka że się, że ta je dy na wiel ka mi -
łość skry wa się gdzieś za ro giem
uli cy... Bo prze cież naj czę ściej jest
tak właś nie, że to praw dzi we
i wspa nia le uczu cie za ska ku je nas
zu peł nie nie spo dzie wa nie. Wy -
star czy nie raz jed no spoj rze nie
i hi sto ria koń czy się mał żeń -
stwem i wspa nia łą ro dzi na! 

To Wy ma cie być szczę śli we,
sza no wa ne i ko cha ne. To o Wa -
sze wzglę dy męż czyz na mu si za -
bie gać i sta rać się, aby ście wy -
bra ły właś nie je go. Że by to
osią gnąć trze ba przejść przez ileś
związ ków, po znać iluś męż czyzn,
zna leźć się w iluś sy tu a cjach.
Trze ba wie dzieć ja cy są, na co ich
stać, czy moż na im za u fać, czy są
dla Was przy ja cie lem czy nie... 

Nie za drę czaj cie się więc po ko -
lej nym nie u da nym związ ku, że
by ła to tyl ko stra ta cza su. Po -
wiedz cie so bie: je stem mą drzej -
sza o ko lej ny zwią zek i ko lej ne
do świad cze nie. Bo prze cież czło -
wiek uczy się na włas nych błę -
dach i z nich wy cią ga naj lep sze
wnio ski! 

Nie tra fi łam jesz cze na te go je -
dy ne go... Ale je stem po zy tyw nie
na sta wio na do świa ta i po wta -
rzam so bie czę sto z uśmie chem
na twa rzy „te go kwia tu to pół
świa tu”...

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  WWaa  wwrryy  sszzuukk

Apel do kobiet!
Nie u da ne związ ki: Stra ta cza su, czy ko lej ne do świad cze nie?
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Ile z Was 
po kolejnym
rozstaniu
zadawało sobie
pytanie „Po co
ja się w to
wpakowałam,
po co straciłam
czas”? 



„Sko ro re kla ma jest dźwi gnią
han dlu, to niech ten han del
dźwi ga ją z roz sąd kiem”.

We dług Wi ki pe dii – re kla ma (z
ję zy ka ła ciń skie go: rec la mo, rec -
la ma re), to in for ma cja po łą czo -
na z ko mu ni ka tem. Za zwy czaj
ma na ce lu skło nie nie do na by -
cia lub ko rzy sta nia z okre ślo nych
to wa rów, usług, czy pro mo cji.

Re kla ma te le wi zyj na – naj bar -
dziej po wszech na – to nic in ne -
go jak scen ka, krót ki fil mik
z udzia łem nie kie dy bar dzo zna -
nych ak to rów, spor tow ców, czy
in nych osób pu blicz nych. To
właś nie na nich spo czy wa za da -
nie, aby po ka zać da ny pro dukt
z jak naj lep szej stro ny i to oni
bio rą hor ren dal ne wy na gro dze -
nia, nie wy o bra żal ne dla prze -
cięt ne go czło wie ka. Da ją swo ją
twarz ale też po no szą od po wie -
dzial ność za kształ to wa nie na -
szych gu stów. 

TTrroo  cchhęę  hhii  ssttoo  rriiii::
Przed XX wie kiem wła ści we

po je cie re kla my nie fun kcjo no -
wa ło w świa do mo ści spo łecz nej,
ale sa mo zja wi sko jest pra wie
tak sta re jak świat. Hi sto ria re -
kla my się ga cza sów pre hi sto -
rycz nych. Po nad 3000 lat te mu
na ba bi loń skich, gli nia nych tab -
li czkach umiesz cza no na pi sy in -
for mu ją ce o usłu gach ofe ro wa -
nych przez szew ca czy
sprze daw cę. W sta ro żyt no ści po -
ja wia ły się na pi sy na bu dyn kach
i kar czmach, co moż na uznać za
pro to typ re kla my. Egip cja nie na
pa pi ru sach za pi sy wa li tre ści
wia do mo ści re kla mo wych (róż -
ne go ro dza ju usłu gi). W śred -
nio wie czu ulicz ni kup cy za chwa -
la li ustnie swój to war. Ta for ma
mar ke tin gu nie za wsze by ła do
koń ca uczci wa wo bec ku pu ją -
cych, po nie waż nie każ dy po le -
ca ny to war rze czy wi ście za słu -
gi wał na roz głos. Ale by ła to
z pew no ścią pier wsza for ma re -
kla my – re kla ma ustna.

Re kla ma pi sem na po raz pier -
wszy po ja wi ła się w sta ro żyt nej
Gre cji.

Nato miast po wy na le zie niu
dru ku po wsta ły pier wsze ga ze -
ty, a w nich re kla my pra so we.
Jed nak ko rze ni współ czes nej re -
kla my na le ży szu kać w Sta nach
Zjed no czo nych.

Re kla ma ota cza nas wszę dzie.
Jest w te le wi zji, in ter ne cie, na
pla ka tach, w ga ze tach, na opa ko -

wa niach pro duk tów. Spo ty ka my
się z nią na każ dym kro ku i do -
ty ka każ dej sfe ry na sze go ży cia.

Po przez po łą cze nie dźwię ku
i ob ra zu, słów i ko lo rów, re kla -
ma ma do trzeć do serc i umy -
słów każ de go czło wie ka. Dzia ła
na za sa dzie im czę ściej tym le -
piej i wy ko rzy stu je fakt, że czło -
wiek za pa mię tu je to co zo ba czy
lub usły szy.

Czę sto nie zda je my so bie spra -
wy z te go co re kla ma ro bi zna szy -
mi umy sła mi i por tfe la mi. To ona
pod no si sprze daż da ne go pro duk -
tu, przy no si ogrom ne zy ski ban -
kom, czy to wa rzy stwom ubez pie -
cze nio wym. To re kla ma umi la
nam czas wcen trach han dlo wych,
wy zna cza obo wią zu ją ce tren dy nie
tyl ko w mo dzie, ale i w ży ciu. 

Re kla ma jest obec nie czę ścią
wiel kie go, me dial ne go świa ta.
Prak tycz nie wszyst ko mo że stać
się obiek tem re kla my. Obej mu -
je swo im za się giem „przed mio -
ty, pod mio ty, rze czy ma te rial -
ne, idee i sa mych lu dzi”.

Na przy kład w kam pa nii pre -
zy den ckiej „re kla mo wa nym pro -
duk tem” jest kan dy dat na to sta -
no wi sko.

Ogrom ny po stęp w roz wo ju
me diów po cią gnął za so bą roz -
wój bran ży re kla mo wej. A jest
to dzie dzi na bar dzo kosz tow na.
Szta by fa chow ców pra cu ją nad
tym, abyś my pod czas oglą da nia
te le wi zji za in te re so wa li się blo -
kiem re kla mo wym. Ca ły prze -
mysł re kla mo wy po słu gu je się
róż ny mi tech ni ka mi i me to da -
mi w ce lu osią gnię cia za mie rzo -
ne go ce lu. Agen cje re kla mo we
współ pra cu ją z so cjo lo ga mi
i psy cho lo ga mi spo łecz ny mi.
Zle ca ją ba da nia ryn ku, prze pro -
wa dza ją an kie ty i son da że. Wy -
ko rzy stu ją pra wi dło wo ści do ty -
czą ce psy chi ki czło wie ka, je go
po trzeb, ma rzeń i lę ków. 

CCzzyy  wwiiee  rrzzyyćć  rree  kkllaa  mmiiee??
Zja wi sko re kla my jest po tęż -

ną si łą od dzia łu ją cą na czło wie -
ka. Kształ tu je je go styl ży cia,
spoj rze nie na świat a na wet ma
wpływ na sy stem war to ści.

Wpły wa na je go de cy zje i wy -
bo ry gdyż jest wsze cho bec na
oraz to wa rzy szy mu przez ca łe
ży cie. Na wol nym ryn ku re kla -
ma jest czymś oczy wi stym i nie -
za stą pio nym. Pro du cen ci w każ -
dy moż li wy spo sób sta ra ją się
do trzeć do po ten cjal nych klien -

tów. Re kla ma przy bie ra róż ną
po stać: od rze tel nej i kon kret -
nej in for ma cji o da nym pro duk -
cie, po za chwa la nie cze goś, co
do brym pro duk tem nie jest (do -
ty czy to zwłasz cza re kla my te -
le wi zyj nej).

Re kla ma nie za wsze by wa rze -
tel na i uczci wa. Ła two za u wa żyć,
że na ogół uwzględ nia tyl ko za -
le ty da ne go pro duk tu przed sta -
wia jąc go jak naj ko rzyst niej.

Je śli za da niem re klam jest roz -
po wszech nia nie in for ma cji o to -
wa rach, usłu gach, ich za le tach,
war to ściach i miej scach na by -
cia, to prze cież po win ny one być
rze tel ne, spraw dzo ne, praw dzi -
we, peł ne i do kład nie okre ślać
da ny pro dukt. Wie my, że nie za -
wsze tak jest.

Głów nym bo ha te rem re kla my
jest tak zwa ny czło wiek no wo -
czes ny.

Wy kształ co ny, za dba ny, dą żą -
cy do jesz cze wię ksze go luk su -
su niż wi dać to w re kla mie, sza -
nu ją cy ro dzi nę, tra dy cje
i ko niecz nie pra cu ją cy w prze -
stron nym biu rze. Gwia zdą re -
kla my bar dzo rzad ko by wa zwy -
kły, prze cięt ny czło wiek.

W re kla mach mo że my zo ba -
czyć szczę śli wych uśmiech nię -
tych lu dzi. Za dba ne ko bie ty, wy -
spor to wa nych męż czyzn i dzie ci
po ta ku ją ce ocho czo do ro słym.
Naj czę ściej rzecz się dzie je
w prze stron nym sło necz nym
miesz ka niu lub do mu z ba se nem
i ko niecz nie sto ją cym na pod -
jeź dzie no wiut kim sa mo cho dem. 

Da ny pro dukt po ka zy wa ny jest
w jas nym świet le, a oso by go re -
kla mu ją ce po uży ciu re kla mo wa -
ne go przez sie bie pro duk tu sta -
ją się jesz cze bar dziej
uśmiech nię te, lep sze, bar dziej
ide al ne, a z ich ży cia właś nie
znik nę ła osta t nia tro ska. Jed nym
sło wem – przed sio nek ra ju. 

Moż na od nieść wra że nie, że po
obej rze niu re kla my i za ku pie niu
da ne go pro duk tu czy usłu gi, na -
sze prob le my od ra zu bę dą roz wią -
za ne, bę dzie my żyć dłu go i szczę -
śli wie. Ale właś nie wtym tkwi si ła
re kla my i jej zwod ni czość.

JJaakk  rree  kkllaa  mmaa  ddzziiaa  łłaa??
Do każ de go czło wie ka prze -

kaz re kla mo wy tra fia w in ny
spo sób. Nie któ rzy z nas są bar -
dzo po dat ni na re kla mę i cza sa -
mi waż ne, ży cio we de cy zje po -
dej mu ją pod jej wpły wem.

Reklama dźwignią handlu
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w Anglii 
pierwsza
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W

1612 
w Paryżu
wydawano
pierwszą
reklamę
w gazecie

W

1704
roku 
w amerykańskiej
prasie 
ukazało się
pierwsze
ogłoszenie
reklamowe 



Do brym przy kła dem są ban ki. Ofe ru -
ją po ży czki, kre dy ty, lo ka ty i du ża
cześć spo łe czeń stwa ko rzy sta z tych
pro po zy cji. Osta t nio bar dzo po pu lar -
ną re kla mę ma PKO.SA, któ rej twa -
rzą zo stał Szy mon Ma jew ski.

Ban kow cy za cie ra ją rę ce z za do wo -
le nia i li czą zy ski, bo po mi mo ogrom -
ne go ho no ra rium dla Ma jew skie go (po -
dob no po nad 3 mi lio ny zło tych) i du żych
środ ków fi nan so wych na zre a li zo wa -
nie i emi sje spo tu – zy ski PKO SA już
są wi docz ne. Kil ka dzie siąt ty się cy Po -
la ków otwo rzy ło so bie kon ta w tym ban -
ku, lub też sko rzy sta ło z po ży czek. Bar -
dzo czę sto pod wpły wem im pul su
czło wiek ro bi coś, cze go po tem ża łu je.
Przy kła dem niech bę dą pro mo cje i za -
ku py w su per mar ke cie, gdzie nie jed -
no krot nie wy da je my o wie le wię cej pie -
nię dzy niż za mie rza liś my, ku pu jąc
spo ro nie po trzeb nych pro duk tów.

Z ba dań so cjo lo gicz nych wy ni ka, że
znacz ną ilość pro duk tów ku pu je my pod
wpły wem obej rza nej re kla my. I cho ciaż
się te go wy pie ra my, to re kla my ma ją
znacz ny wpływ na na sze ży cie.

CCzzyy  rree  kkllaa  mmyy  nnaass  ddee  nneerr  wwuu  jjąą??  
Z ba dań prze pro wa dzo nych przez

spe cja li stów wy ni ka, że w wię kszo ści
tak. Zło ści my się gdy re kla my prze ry -
wa ją oglą da ny przez nas pro gram, a na
do da tek trwa ją nie kie dy tak dłu go, że

za po mi na my co by ło przed przer wą re -
kla mo wą. Draż nią nas rów nież re kla -
my w in ter ne cie za sła nia ją ce nie kie -
dy wię kszą część ekra nu mo ni to ra,
a na do da tek trud no je zam knąć. Iry -
tu ją nas bil lbo ar dy szpe cą ce bu dyn ki.
Ma my wra że nie, że wię kszość re klam
jest po pro stu iry tu ją ca i na chal na.
Jed no cześ nie spo ra gru pa od bior ców
re klam uwa ża, że nie są złe je że li ma -
ją od po wied ni prze kaz i są do brze prze -
my śla ne a zwłasz cza do wcip ne. Zwłasz -
cza tak zwa ne spo łecz ne kam pa nie
re kla mo we cie szą się w mia rę du żym,
po zy tyw nym od dźwię kiem.

RRee  kkllaa  mmaa  ddllaa  ddzziiee  ccii::
Co raz wię cej prze ka zów re kla mo -

wych adre so wa nych jest do dzie ci. Re -
kla mo we dziec ko, to na ogół osób ka
roz kosz na, uśmiech nię ta i jak to dziec -
ko – bez kry tycz nie spon ta nicz na i oczy -
wi ście za wsze grzecz na. Trud no jej się
oprzeć. Efekt dzie cię cych re klam jest
na stę pu ją cy. Gdy zbli ża się Gwiazd ka,
czy też uro dzi ny, na sze po cie chy ma -
ją już go to wą li stę pre zen tów któ re
chcia ły by otrzy mać, cał ko wi cie opar -
tą na ak tu al nych re kla mach. Dla dziec -
ka re kla ma to krót ki fil mik pe łen ko -
lo rów i do brej mu zy ki. Treść? Nie jest
istot na. Naj waż niej sze że dzia ła. Lecz
war to pa mię tać że:

n wie le re klam dla dzie ci po ka zu je wy -
pa czo ny ob raz rze czy wi sto ści,

n za cie ra róż ni ce po mię dzy fan ta zją
a rze czy wi sto ścią,

n po bu dza w dzie ciach skłon no ści do
ob ja da nia się sło dy cza mi i nie zdro -
we go je dze nia,

n wpa ja fał szy wy mo del wy cho waw czy,
n utrwa la ste re o ty py (ma ma sprzą ta

w do mu, ta ta za ra bia pie nią dze).
Co dzien nie me dia ser wu ją nam roż -

ne in for ma cje. W pro gra mach co raz
trud niej od róż nić to co war to ścio we
od me dial nej mier no ty, bo za nim zdą -
ży my wy ro bić so bie zda nie, wkra cza
re kla ma. Przy cho dzi nam „z po mo cą”,
prze ko nu je cze go po trze bu je my, co
jest nam nie zbęd ne, w co na le ży się
ubrać, co jeść i gdzie się ubez pie czyć.
Ten „sztucz ny świat” po ka zu je nam
jak żyć i co jest dla nas naj lep sze.

Pa mię taj my, że re kla ma to na ogół
wy i de a li zo wa ny ob raz rze czy wi sto ści.

To świat w in nym wy mia rze. Nie
daj my się więc zwa rio wać i za cho wuj -
my du żo zdro we go roz sąd ku oglą da -
jąc ko lej ne blo ki re kla mo we, a zwłasz -
cza ro biąc za ku py.

A tak na mar gi ne sie. Czy ktoś z Pań -
stwa pa mię ta jesz cze fe no me nal ną re -
kla mę prosz ku do pra nia „Oj ciec prać?”

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM
ITD.

wSprzedam motor suzuki TS50, 
50 ccm, motocross, 2000 rok. 
Cena 750 euro. Tel.: 0486-256-618

wSzukam chętnych osób do nauki
języka angielskiego 
tel. +32483148323

wProfesionalne ustawianie anten
satelitarnych,instalacja,pomoc.
Antwerpia i okolice. 486039511 

wChętnie zaopiekuję się dzieckiem
od 0-2 lat w Sint-Niklaas. Kontakt:
magdakl7@wp.pl, tel: 0493389637 

wMam 23 lata i szukam pracy
w Antwerpii (szpachlowanie,
malowanie, tynkowanie)
kom. +32487434234

wSzukam pracy na czeki 
lub normalnie: 0488910281

wSzukam pracy na terenie Antwerpii
– 8 lat doświadczenia
w budowlance: 0483436203

wSzukam pracy jako niania
w Antwerpii: 0488592617

DODAJ BEZPŁATNIE SWOJE
OGŁOSZENIE WYSYŁAJĄC

MAILA POD ADRES 

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com M
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Wię kszość z nas le piej fun kcjo nu je
w cią gu dnia, po nie waż „na pę dza nas”
słoń ce. Je go obec ność wy zna cza rytm
do bo wy, po bu dza na szą ener gię i co
oczy wi ste, da je świat ło. Czu je my się
raź niej i pew niej. 

Gdy zbli ża się wie czór i za pa da ciem -
ność, pra wie wszy scy my śli my o za -
słu żo nym od po czyn ku i kła dzie my się
spać. Ale są wśród nas ta cy, któ rzy

nad ej ście no cy wi ta ją z nie po ko jem
i czu ją się nie swo jo. Naj pierw za czy -
na ją być roz draż nie ni, ner wo wi, po -
tem za czy na ją się po pro stu bać.

Pew na zna jo ma opo wia da ła mi, że
wraz ze zbli ża ją cą się no cą, na ra sta
w niej nie po kój, naj gor sze my śli „tłu -
ką się” po gło wie i w ża den spo sób nie
mo że się od nich uwol nić. Co noc prze -
śla du ją ją czar ne my śli: cho ro by, ka -
ta stro fy i in ne nie bez pie czeń stwa, któ -
re za gra ża ją prze de wszyst kim jej
naj bliż szym. A je śli w koń cu za sy pia
ze zmę cze nia, czę sto bu dzą ją kosz -
mar ne sny. Włą czo na lam pka nie po -
ma ga, bo za ok nem jest noc. Uspo ka -
ja się do pie ro kie dy na dwo rze za czy na
ro bić się jas no. Czy to już cho ro ba?

Czy po win nam się le czyć? To py ta nie
za da ła mi na ko niec na szej roz mo wy.
Nie po tra fi łam od po wie dzieć, ale po sta -
no wi łam spró bo wać roz gryźć ten te mat.

Dla wie lu osób ciem ność ozna cza
strach i ci szę, któ ra prze ra ża. Le żąc
w łóż ku w ciem nym po ko ju bo i my się
wie lu rze czy, któ re w cią gu dnia – a są
to prze cież te sa me od gło sy czy my śli
– tak bar dzo nas już nie prze ra ża ją.
Po wód jest ta ki, że w ciem no ści za -
czy na dzia łać na sza wy o braź nia, któ -
ra uzu peł nia lu ki w tym co od bie ra -
my na szy mi zmy sła mi i pod su wa
nie ko niecz nie ra cjo nal ne sko ja rze nia.
Bo i my się te go cze go nie wi dzi my
i nad czym nie ma my wi zu al nej kon -
tro li. Ge ne ral nie bo i my się te go co nie -
zna ne, lecz w ciem no ści naj mniej sze
sa mo ist ne skrzyp nię cie pod ło gi mo -
że się ko ja rzyć z du chem któ ry po niej
cho dzi. Jed nym sło wem wy o braź nia
pod po wia da nam to, cze go nie ma.

Na sze zmy sły nie są przy sto so wa -
ne do noc ne go ży cia, tak jak po wiedz -
my u ko ta czy so wy. W prze ci wień -
stwie do nich, czu je my się nie pew nie,
oba wia my się nie bez pie czeń stwa, spo -

dzie wa my naj gor sze go. W ciem no -
ściach nie po tra fi my oce nić, czy coś
nam za gra ża czy nie, dla te go nie jed -
no krot nie je wy ol brzy mia my. Bo i my
się na wy rost i czu je my się bez rad ni.
Dzie je się tak nie za leż nie od na szej
wo li. Dzia ła in stynkt sa mo za cho waw -
czy, któ ry ma my wmon to wa ny ge ne -
tycz nie. 

Dla cze go ciem ność jest dla nie któ -
rych tak prze ra ża ją ca? Psy cho lo go wie
twier dzą, że każ dy czło wiek ma swo -
je in dy wi du al ne lę ki. A lęk przed ciem -
no ścią jest jed ną z naj bar dziej pier -
wot nych emo cji, da nych czło wie ko wi.
Od za ra nia dzie jów, w wal ce o prze -
trwa nie, in styn ktow ny strach skut ku -
ją cy ucie czką lub ob ro ną nie jed no krot -
nie ra to wał ży cie. Obec nie nie mu si my
się bać nie wia do mej któ ry czai się za
po bli skim drze wem lub za za sło ną
ciem no ści – choć ostroż ność nie za wa -
dzi – lecz in stynkt sa mo za cho waw czy
cią gle w nas fun kcjo nu je. 

Są ta cy, któ rym lęk przed ciem no -
ścią to wa rzy szy przez ca łe ży cie. Nie -
kie dy jest to efekt tra u ma tycz nych
prze żyć z dzie ciń stwa. Na wet z po zo -
ru bła ha rzecz któ rej już nie pa mię ta -
my, a któ ra tkwi cią gle w pod świa do -
mo ści. W do ro sło ści mo że zda rzyć się
coś, co cał ko wi cie od mie ni na sze ży -
cie. Ktoś na gle panicz nie za czy na bać
się no cy i nie jest w sta nie za pa no wać
nad tym lo gicz nym umy słem. Dla cze -
go tak się dzie je? 

Nie któ rzy z nas cho ru ją na nyk to -
fo bię. Na zwa po cho dzi z ję zy ka grec -
kie go i ozna cza noc ny strach (nyk tos-
noc, pho bos-strach). Nyk to fo bia to
ni czym nie u za sad nio ny, pa to lo gicz ny
strach przed ciem no ścią. Tak jak in -
ne fo bie, po wi nien być le czo ny psy -
cho a na li tycz nie.

Wie le osób boi się ciem no ści, cho ciaż
nie wszy scy się do te go przy zna ją.

Nie któ rzy pró bu ją wal czyć ze swo -
i mi lę ka mi po pro stu je po zna jąc. Uwa -
ża ją, że za zna ja mia jąc się z czymś co
ich prze ra ża, bo ją się mniej. Czy to do -
bra me to da? Je śli skut ku je, to pew -
nie tak. Jed nak war to le cze nie nyk to -
fo bii, tak jak in nych cho rób, po wie rzyć
le ka rzo wi. 

Ciem ność mo że być pięk na. Ro man -
tycz ny noc ny spa cer w dy skret nym
świet le księ ży ca i gwiazd, to nie za -
pom nia ne prze ży cie. Ciem ność mo że
sprzy jać sku pie niu i roz wa ża niom lub
ma rze niom. Ży czę wszyst kim nyk to -
fo bom, aby uwol ni li się od tej przy pa -
dło ści i trak to wa li ciem ność nie jak
wro ga, lecz jak przy ja cie la. A ostroż -
ność? Jest wska za na za rów no w dzień
jak i w no cy. 

MMaarr  ttaa  WWyy  ssoocc  kkaa  

Aż strach się bać
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Nie daw no pe wien zna jo my
spy tał mnie, ile mam lat. Po -
nie waż nie cho dzi ło o kwe -

stio na riusz oso bo wy do urzę du, na
wszel ki wy pa dek za sta no wi łem się
przez uła mek se kun dy. Nie je stem ko -
bie tą, więc nie mog łem obu rzyć się na
brak wy cho wa nia. Od po wie dzia łem
zu peł nie skon ster no wa ny: przy oka -
zji ci od po wiem. I tak zo sta łem z tym
py ta niem sam na sam. Ja ko że je stem
w wie ku coś po mię dzy 48 a 84 lat i lu -
bię cza sa mi (po) my śleć, po sta no wi -
łem to (prze) my śleć. Roz po czą łem od
naj star sze go py ta nia świa ta „dla cze -
go?” Po od rzu ce niu nie prze my śla nej
spon ta nicz no ści, zo sta ła zło śli wość al -
bo cie ka wość zwa na cza sa mi życz li -
wym za in te re so wa niem. Je śli zna jo -
my spy ta po now nie, bę dzie to
ozna czać, że spra wa jest dla nie go waż -
na. Je śli nie, po du mać nie za wa dzi.
Nie pro po no wał mi ani pra cy, ani nic
ta kie go, co mog ło by nad ać sens py ta -
niu. Nie pod pa dłem mu w ża den spo -
sób, więc nie ma po wo du aby był zło -
śli wym. Do sze dłem do wnio sku, że
in te re su je go je go włas na oso ba, a ja
mam być pun ktem od nie sie nia. Aha!
Tu cię mam brat ku. Za sta na wiasz się
nad upły wem cza su i zna ka mi te go
w swo im wi ze run ku, we włas nych
oczach. 

Przy jrza łem się ba daw czo w lu strze
wspom nia ne mu pun kto wi od nie sie -
nia, przy gła dzi łem dło nią wło sy (a ra -
czej to co z nich zo sta ło), zro bi łem 
kil ka min jak przy go le niu i wy wnio -
sko wa łem co na stę pu je. Nie stwier -
dzam wy raź nej roz bież no ści po mię -
dzy upły wem lat a mo im wy glą dem.
I tak:
n Wiek ser ca – nie wni kam w prze zna -

cze nie, lecz tąp nięć i za wa łów brak.
n Wiek wą tro by (ups!) – sto pień zu ży -

cia śred nio za a wan so wa ny.
n Krę go słup – nie co nad wy rę żo ny, 
n No gi i rę ce – peł na spraw ność (co

byś my zro bi li bez kciu ka!),
n Spo sób cho dze nia – śred nio sprę ży -

sty,
n zmar szczki – za nic nie dam so bie

maj stro wać skal pe lem bli sko oczu,
a bo toks i strzy kaw ka mnie nie prze -
ko nu ją,

n Spraw ność umy sło wa – jak wi dać.
n Po czu cie hu mo ru – za leż ne od po -

go dy, ten den cja roz wo jo wa. 
n Op ty mizm – uza sad nio ny. 
n Si ła prze bi cia – sła ba, bo łok cie trzy -

mam przy so bie. 
n Al tru izm i uczyn ność – w nor mie,

lecz sty mu lo wa na no to wa nia mi. 
n Zło śli wość, – śla do wa, lecz po dat na

na bodź ce.

n Oku la ry – w kie sze ni. Apa rat słu -
cho wy – nie lu bię ha ła su. 

n Ko lor wło sów – osta t nio mod ne są
pa sem ka...

n Stan ogól ny – nie wiem, u le ka rza
osta t nio by łem ład nych pa rę lat te -
mu przy oka zji ze szy cia prze pu kli -
ny. Pa mię tam, że nie na ba wi łem się
jej przy czy ta niu ga ze ty. 

n Płu ca – nie za cią gam się głę bo ko
i nie prze cią gam pa pie ro sa, bo po -
dob no naj bar dziej szko dzi tem pe ra -
tu ra spa la nia ty to niu.

Po tej szcze gó ło wej ana li zie utwier -
dzi łem się w prze ko na niu, że wy glą -
dam plus mi nus na ty le lat, ile ich so -
bie li czę. Wo bec te go gdzie jest
prob lem? Za strze gam, że trak tu ję
rzecz ogól nie, bez wzglę du na płeć
i stan po sia da nia (w ka len da rzu).

Każ da pust ka jest prze strze nią do
ewen tu al ne go za gos po da ro wa nia. Na -
tu ra nie ma z tym prob le mu, czło wiek
cza sa mi tak, choć sam jest jej czę ścią.
Do cze go zmie rzam? – Do od po wie dzi.
Tam gdzie pa da py ta nie, tam po wsta -
je wy żej wy mie nio na pust ka, mil czą -
co do ma ga ją ca się od po wie dzi. Do sze -
dłem do wnio sku, że bez względ nym
uni wersalnym po dzia łem lu dzi do ro -
słych, mo że być po dział na: mniej doj -
rza łych i bar dziej doj rza łych. Mniej
doj rza li pa trzą na ram ki, bar dziej doj -
rza li na ob raz (i po do bień stwo), któ -
re prze ja wia się lep szą lub gor szą ja -
ko ścią wnę trza. 

Mó wi się, że oczy są zwier cia dłem
du szy. Coś w tym jest... Te raz usia -
dłem przed lu strem i sam so bie spoj -
rza łem w oczy. Ka pi tal ne do świad cze -
nie! Jed nak nie za chę cam, je śli ktoś
do tknię ty jest na rcyz mem, gdyż mo -
że po paść w sa mo u wiel bie nie. Wy trzy -
ma łem swój wzrok dłu go. Dłu żej, niż
za mie rza łem. Róż ne my śli prze bieg -
ły mi przez gło wę w koń cu obaj, wraz
z mo im od bi ciem w lu strze, przer wa -
liś my kon takt wzro ko wy. Nikt nie wy -
grał te go po je dyn ku, bo to nie by ło si -
ło wa nie się na spoj rze nia, choć
cza sa mi zda rza mi się opu ścić wzrok
przed sil ny mi oso bo wo ścia mi. Stwier -
dzi łem, że nie mam do sie bie wię -
kszych pre ten sji czy ża lu. Na wet wy -
da łem się sam so bie oso bą przy jaz ną,
choć in ni mo gą mieć od mien ne zda -
nie. Nie za chę cam ni ko go do roz dwo -
je nia jaź ni, lecz ta kie kon tro lo wa ne
wyj ście z sie bie i sta nię cie obok, mo -
że po móc do ga dać się z sa mym so bą
lub obiek tyw nie spoj rzeć na sy tu a cję
któ ra jest aku rat przed mio tem na -
szych roz te rek. 

A mój cie kaw ski ko le ga? Wi dzę że
ma ja kieś prob le my. Zwró ci łem uwa -

gę, że nie cho dzi sprę ży stym kro kiem
czło wie ka świa do me go ce lu swo jej wę -
drów ki. Przy po mi na ko goś dźwi ga ją -
ce go na bar kach cię żar któ re go nie
umie z sie bie zdjąć, a nikt nie chce mu
w tym po móc. Zmę cze nie fi zycz ne?
Nie. To jest in ny ro dzaj zmę cze nia.
Każ dy z nas ma oso bi ste po wo dy aby
czuć się zmę czo nym tak czy ina czej.
Lecz mój zna jo my swo im py ta niem
sam mnie upo waż nił do ni niej szych
słów. Sta ram się do strze gać w każ -
dym zda rze niu echo du a liz mu rze czy -
wi sto ści, czy li tak zwa ne plu sy i mi -
nu sy. Ja ko nie po praw ny op ty mi sta
śmiem twier dzić, iż oso ba o któ rej mo -
wa zna laz ła się w pun kcie, w któ rym
zda ła so bie spra wę, że ma jesz cze wie -
le przed so bą do zro bie nia, prze ży cia,
po zna nia, da wa nia, bra nia. Za czy na
jed nak zda wać so bie spra wę z te go, iż
nie na wszyst ko wy star czy cza su. Tak
jak wie lu z nas, mo że za mło du był za -
ję ty ucze niem się na włas nych błę -
dach, te raz życz li wie przy glą da się...
in nym. 

Wie le py tań któ re za da je my, wy ma -
ga głęb sze go za sta no wie nia za nim zo -
sta ną za da ne. Czę sto do cho dzi my do
wnio sku, że zna my już od po wiedź, lecz
chce my ujść za oso bę na iw ną lub dać
ko muś oka zję do pod nie sie nia war to -
ści we włas nych oczach. By wa, że
chce my po pro stu w ten spo sób wy -
ba dać „te ren”. Jesz cze czę ściej py ta -
nie wy ma ga do pre cy zo wa nia. Nie zna -
my bo wiem do kład nie kon tek stu,
płasz czyz ny, po zio mu czy wresz cie in -
ten cji oso by któ ra nas py ta. Py ta nie
„gdzie jest naj bliż szy przy sta nek au -
to bu so wy” nie przy spo rzy nam ty lu
prob le mów, ile py ta nie „ja ki jest sens
ży cia” lub „co są dzisz na te mat eu ta -
na zji”. Pró ba od po wie dzi na ta kie py -
ta nia od sło ni nasz świa to po gląd i spo -
wo du je, że py ta ją cy do wie się o nas
wie le. Lecz jak w ży ciu by wa, cza sa -
mi to do brze, cza sa mi nie le ży to w na -
szym in te re sie. Na sze py ta nie „ile
masz lat?” bez uza sad nie nia lub kon -
tek stu, za da ne przez oso bę star szą od
nas lub ró wieś ni ka, nie wzbu dzi ty lu
wąt pli wo ści, co za da ne przez ko goś
młod sze go. W ta kiej sy tu a cji wzma ga
się na sza czuj ność i wąt pli wo ści co do
in ten cji: nie wie my, czy stoi za nim
życz li we za in te re so wa nie czy też nie -
u za sad nio na du ma z mło do ści (nie -
doj rza ło ści). 

Ma wia się, że od po wia da nie py ta -
niem na py ta nie jest nie grzecz ne, lub
świad czy o lu kach w zna jo mo ści za -
sad kon wer sa cji. Jed nak już wiem, jak
od po wiem mo je mu zna jo me mu na py -
ta nie ile mam lat. – A dla cze go py tasz? 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Dlaczego pytasz?
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Pro mie nio twór czość, po lon, rad i Na -
gro da Nob la. Do tych kil ku słów ogra -
ni cza się na ogół na sza wie dza na te -
mat Ma rii Skło dow skiej – Cu rie. Krót ko
mó wiąc wie my, że by ła na u kow cem-
pio nie rem. Czę sto jed nak za po mi na -
my, że za le gen dą stoi ży wy czło wiek,
że za mi tem Ma rii Cu rie stoi tar ga na
na mięt no ścia mi i pa sja mi, cie szą ca się
wzlo ta mi i przy gnia ta na po raż ka mi
przed sta wi ciel ka „słab szej płci”. 

Kim by ła ta, jak mó wi li o niej jej
współ cześ ni, pięk na ko bie ta, któ ra ani
chwi li swo je go ży cia nie po świę ci ła
na dba nie o swój strój czy uro dę? Kim
by ła ko bie ta za da ją ca kłam wszyst kim
ste re o ty pom spro wa dza ją cym dzia łal -
ność ko biet w na u ce do asy sto wa nia
męż czyz nom? Kim by ła ta nie zwy kła
oso bo wość dwu krot nie wy róż nio na
Na gro dą Nob la, któ rej ani ra zu nie
da ne by ło za gło so wać w wy bo rach?

Zgod nie z obiet ni cą za war tą za rów -
no w ty tu le, jak i pod ty tu le tej nie -
zwy kłej bio gra fii, jej au tor ka – Bar ba -
ra Goldsmith otwie ra przed
czy tel ni ka mi za trzaś nię te do tej po ry
drzwi, skry wa ją ce za so bą ta jem ni ce
co dzien ne go ży cia nie zwy kłej ko bie -
ty, ja ką nie wąt pli wie by ła i już na za -
wsze po zo sta nie Ma ria Cu rie. Au tor -
ka przy po mi na, że jej bo ha ter ka to
prze de wszyst kim kru cha (choć na
prze kór psy chicz nej sła bo ści – sil na
i nie u gię ta w pra cy na u ko wej) ko bie -
ta, któ rej lo sy już w dzie ciń stwie by -
ły na zna czo ne cięż ka pra cą, wy rze cze -
nia mi, roz cza ro wa nia mi, a wresz cie
przed wczes ną śmier cią uko cha nej sio -
stry i nie dłu go po tym, mat ki. Wy da -
rze nia te od cis nę ły pięt no na przy szłej
nob list ce, a dziś upa tru je się w nich
przy czyn de pre sji, któ ra nie opu ści ła
Ma rii, aż do śmier ci.

Fran cja, to kraj, do któ re go 23-let -
nia Ma ria Skło dow ska wy je cha ła, aby
speł niać swo je ma rze nia i stu dio wać
fi zy kę na Sor bo nie. Kraj, w któ rym
prze ży ła ca łą resz tę swo je go ży cia.
Kraj, któ ry ją przy gar nął, kie dy by ła
am bit ną stu den tką, ale i od rzu cił, kie -
dy sta ła się obiek tem na gon ki me dial -
nej. Kraj, któ re go stu pro cen to wy mi
oby wa tel ka mi czu ły się jej cór ki.
I wresz cie, kraj, w któ rym po zna ła swe -
go mę ża, Pio tra Cu rie – któ ry obok fi -
zy ki był naj wię kszą mi ło ścią jej ży cia.

Piotr Cu rie – czło wiek, któ ry dzię -
ki współ dzie le niu tej sa mej pa sji stał
się naj bliż szą jej oso bą. Oprócz za mi -
ło wa nia do fi zy ki łą czy ła ich in tro wer -
tycz na na tu ra, nie chęć do pro wa dze -
nia ży cia to wa rzy skie go. By li dla
sie bie par tne ra mi w pra cy, któ ra wła -
ści wie sta no wi ła i wy peł nia ła ca łe ich
ży cie. Ra zem po dej mo wa li się eks pe -

ry men tów, ra zem do świad cza li go ry -
czy po raż ki i du my suk ce su. Two rzy -
li wła ści wie jed ną, uzu peł nia ją cą się
ca łość. Nie trud no so bie wo bec te go
wy o bra zić, jak cięż kim prze ży ciem dla
Ma rii mu sia ła być tra gicz na śmierć
Pio tra. „Wraz ze śmier cią Pio tra Ma -
ria nie od wo łal nie zam knę ła się na
świat. Ra dość już ni gdy nie mia ła za -
go ścić na jej twa rzy.” [”Ge niusz i ob -
se sja. We wnętrz ny świat Ma rii Cu rie”
Bar ba ra Goldsmith, Wy daw nic two
Dol no ślą skie, Wroc ław 2008, s.125]

Rad, to pier wia stek, któ ry Ma ria na -
zy wa ła „swo im dziec kiem”. Jed no z jej
naj wię kszych od kryć, któ re przy nio -
sło Na gro dę Nob la, po pu lar ność, ale
tak że licz ne cho ro by i osta tecznie
śmierć. Jak się oka zu je od kry cie ra du
i pro mie nio twór czo ści sta ło się no win -
ką na u ko wą, cie szą cą się ogrom ną po -
pu lar no ścią rów nież wśród sze ro kiej
pu blicz no ści. Uzna no go za pa na ce um
na wszel kie scho rze nia i do le gli wo ści.
Wie dząc dzi siaj wszyst ko na te mat pro -
mie nio twór czo ści, ze zgro zą czy ta się,
że na po cząt ku XX wie ku rad był chęt -
nie do da wa ny do kos me ty ków czy her -
bat. Za le ca no rów nież no sze nie go bli -
sko cia ła, aby „przy wra cać wi tal ność
i ener gię sek su al ną”. [tam że, s.108]
Rów nie prze ra ża ją opi sy wa run ków,
w ja kich Ma ria Cu rie i jej współ pra -
cow ni cy pro wa dzi li ba da nia. Pra co wa -
li bez żad nej odzie ży ochron nej, na wet
bez rę ka wi czek, prze no sząc „rad czy
po lon z jed ne go na czy nia do dru gie -
go, za sy sa jąc te sub stan cje przez pi -
pet kę.” [tam że, s.205]

Ma ria Skło dow ska – Cu rie by ła pier -
wszą ko bie tą, któ ra zo sta ła uho no ro -
wa na Na gro dą Nob la. W do dat ku
otrzy ma ła tę na gro dę dwu krot nie: po
raz pier wszy w 1903 ro ku wraz ze
swym mę żem oraz Hen rim Bec qe u re -
lem za ba da nia nad zja wi skiem pro -
mie nio twór czo ści, a po raz dru gi
w 1911 za od kry cie i wy dzie le nie ra -
du. Jed nak za ty mi dwo ma la ko nicz -
ny mi stwier dze nia mi o ogrom nym
suk ce sie kry je się wie le lat cięż kiej
i wy nisz cza ją cej pra cy, ale tak że mnó -
stwo upo ko rzeń zwią za nych z fak tem
by cia ko bie tą. Po czą tek XX wie ku to
nie był okres sprzy ja ją cy sa mo dziel -
nie my ślą cym ko bie tom. Ruch eman -
cy pa cyj ny do pie ro się two rzył i na wet
wśród sa mych ko biet do mi no wa ło
prze ko na nie, że miej sce ko bie ty jest
w do mu, a je śli już mu si coś ro bić, to
i tak nie po tra fi ła by dojść do cze goś
wyż sze go niż sta no wi sko asy sten tki.
Tak też po strze ga no Ma rię, szcze gól -
nie przy pier wszej na gro dzie. „Nad
ofi cjal nym li stem no mi nu ją cym Pio -
tra Cu rie i Hen rie go Bec qu e re la do

Na gro dy Nob la w 1903 ro ku w dzie -
dzi nie fi zy ki pra co wa ło ra zem czte -
rech wpły wo wych na u kow ców. Pani
Cu rie nie zo sta ła jed nak wy mie nio na.
(…) Naj bar dziej szo ku ją cej by ło to, że
w tej czwór ce był Ga briel Lip pmann,
któ re go Ma ria uwa ża ła za bli skie go
przy ja cie la i do rad cę. Lip pmann jed -
nak uwa żał Ma rię za ubo gą mło dą stu -
den tkę, a nie za po ten cjal ną kon ku -
ren tkę”. [tam że, s.99] Przy zna nie zaś
dru giej na gro dy od by ło się w cie niu
skan da lu zwią za ne go z ro man sem ow -
do wia łej Ma rii z wie lo let nim przy ja -
cie lem Pa u lem Lan ge vi nem, któ ry był
żo na ty. Aka de mia wy sto so wa ła do Ma -
rii Skło dow skiej – Cu rie list in for mu -
ją cy, że gdy by wcześ niej wie dzia no
o tej spra wie, praw do po dob nie nie
pod ję to by ta kiej de cy zji. Skan dal oby -
cza jo wy stał się do sko na łą oka zją do
„wy ży cia się” dla wszyst kich na u kow -
ców, któ rzy czu li się obu rze ni i ob ra -
że ni fak tem, że ko bie ta ma czel ność
zaj mo wać się po waż ną na u ką i w do -
dat ku ro bić to le piej od nich.

„Ge niusz i ob se sja...” to nie tyl ko
bio gra fia, ale tak że książ ka na pi sa na
przez ko bie tę. Goldsmith, jak szcze -
rze przy zna je w pod ty tu le, pra gnie od -
dać „we wnętrz ny świat” swo jej bo ha -
ter ki. Cel ten osią ga do sko na le.
Au tor ka sku pia się na emo cjach i sta -
nach psy chicz nych, ja kie w po szcze -
gól nych eta pach ży cia to wa rzy szy ły
bądź mog ły to wa rzy szyć Cu rie. Du żo
uwa gi po świę ca jej uczu ciom wo bec
mę ża i dzie ci, bar dzo sil nym mi mo
pew nej po wścią gli wo ści w ich wy ra -
ża niu. Kre śli syl wet kę ko bie ty: nie tyl -
ko ja ko na u kow ca, ale prze de wszyst -
kim oso by sil nej we wnętrz nie,
prze ciw sta wia ją cej się prze ciw no -
ściom lo su, kon sek wen tnie dą żą cej do
wy zna czo nych ce lów, choć po no szą -
cej za to du że ofia ry.

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Warto przeczytać
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W świę tach Bo że go Na ro dze nia naj waż niej sza jest atmo -
s fe ra, ro dzin ne spot ka nia, ciep ło do mo we go ogni ska, nie -
koń czą ce się roz mo wy. A gdzie ga wę dzi się le piej niż przy
sto le? 

Me nu na świę ta war to opra co wać tak, by przy go to wy -
wa nie po szcze gól nych po traw przy nio sło nam ra dość. Nie
ma nic gor sze go niż krzą ta nie się po kuch ni w stre sie,
my śle nie o tym jak du żo jesz cze zo sta ło do zro bie nia. Ugo -
tuj my coś, co uwiel bia my przy rzą dzać i jeść. Su to za sta -
wio ny stół nie mu si ozna czać nie skoń czo nej licz by dań.
War to przy pom nieć so bie o po tra wach, któ re moż na „pod -
szy ko wać” dzień lub dwa wcześ niej. Wszel kie uro czy sto -
ści ma ją to do sie bie, że w osta t niej chwi li i tak wy ko nać
mu si my wie le czyn no ści, osz czędź my więc so bie zbęd ne -
go na tło ku obo wiąz ków ku li nar nych. Naj po pu lar niej szy -
mi po tra wa mi, któ re znaj du ją swo je miej sce na świą tecz -
nym sto le są mię dzy in ny mi barszcz czer wo ny z uszka mi
bądź pie ro ga mi z grzy ba mi i ka pu stą. In ną po tra wą jest
karp, któ re go moż na przy rzą dzić na wie le spo so bów. Na
pol skich sto łach naj czę ściej po ja wia się karp pie czo ny
bądź też sma żo ny. Du żą po pu lar no ścią cie szy się tak że
karp w ga la re cie, skro pio ny świe żym so kiem z cy try ny
po dob nie jak pie czo na ry ba. W za leż no ści od ro dzin nej

tra dy cji bar dzo po pu lar ną po tra wą na dal jest ka pu sta
z gro chem bądź fa so lą, któ ra sma ku je wy śmie ni cie za rów -
no gdy po da wa na jest na ciep ło, jak i na zim no. Ko lej ną
świą tecz ną po tra wą są klu ski z ma kiem, do któ rych do -
da je się za zwy czaj orze chy i ro dzyn ki oraz ku tia, któ rą
przy rzą dza się z psze ni cy, mio du, ma ku oraz ba ka lii. Oczy -
wi ście Bo że Na ro dze nie ko ja rzy się tak że bi go sem, do któ -
re go do da wa ne są aro ma tycz ne grzy by oraz su szo ne śliw -
ki, któ re na da ją po tra wie spe cy ficz ny smak. Na
świą tecz nym sto le nie mo że rów nież za brak nąć róż no rod -
nych sa ła tek śle dzio wych. Tra dy cyj nym da niem są tak że
śle dzie w śmie ta nie. Z ciast po da je się prze pysz ne ma kow -
ce z ba ka lia mi, ko rzen ne ciast ka, któ re wy śmie ni cie sma -
ku ją w po łą cze niu z grza nym wi nem. Obo wiąz ko we jest
tak że przy go to wa nie pier ni ków ob la nych słod kim lu krem
oraz kek sa. Cia sta przy go to wy wa ne na Bo że Na ro dze nie
cha rak te ry zu ją się właś nie tym, że za wie ra ją bar dzo du -
żo ba ka lii, któ re spra wia ją, że cia sto ma nie zwy kły smak.
Wszyst kie po tra wy bo żo na ro dze nio we przy go to wy wa ne
w cią gu ro ku, ni gdy nie sma ku ją tak sa mo jak w te wy -
jąt ko we świą tecz ne dni

MMaa  rriiuusszz  KKrrzzyy  ssiiaakk

Śle dzie w so sie musz tar do wym i śmie ta no wym 

SSkkłłaadd  nnii  kkii
ll 88  sspprraa  wwiioo  nnyycchh  śśllee  ddzzii
  MMaa  rryy  nnaa  ttaa::    ll 11//22  sszzkkllaann  kkii  bbiiaa  łłee  ggoo  oocc  ttuu  wwiinn  nnee  ggoo    ll 22  łłyyżż  kkii  ccuu  --
kkrruu    ll ssóóll  ii bbiiaa  łłyy  ppiieepprrzz  ddoo  ssmmaa  kkuu
SSooss  śśmmiiee  ttaann  kkoo  wwyy::    ll 11  ppoo  ssiiee  kkaa  nnaa  cczzeerr  wwoo  nnaa  ccee  bbuu  llaa    ll 11  sszzkkllaann  --
kkaa  kkwwaaśś  nneejj  śśmmiiee  ttaa  nnyy    ll SSóóll//  ppiieepprrzz
SSooss  mmuusszz  ttaarr  ddoo  wwyy::  ll 33  łłyyżż  kkii  mmuusszz  ttaarr  ddyy    ll 11  sszzkkllaann  kkaa  kkwwaaśś  nneejj
śśmmiiee  ttaa  nnyy    ll 11//22  łłyy  żżee  cczzkkii  ccuurr  rryy    ll SSóóll,,  bbiiaa  łłyy  ppiieepprrzz

SSppoo  ssóóbb  wwyy  kkoo  nnaa  nniiaa
1. Śle dzie op łucz i po krój na dwu cen ty me tro we ka wał ki.
2. Zrób ma ry na tę: wszyst kie skład ni ki wy mie szaj w ron del ku

i za go tuj na wol nym ogniu. Zdej mij z ognia, ostudź.
3. Zim ną ma ry na tą za lej po kro jo ne śle dzie i od staw pod przy -

kry ciem na 24 go dzi ny do lo dów ki.
4. Przy go tuj so sy, mie sza jąc w osob nych na czy niach po da ne

skład ni ki. Osącz za ma ry no wa ne śle dzie, po ło wę wy mie szaj
z so sem śmie ta no wym, po zo sta łe z so sem musz tar do wym.
Od staw na ca łą do bę do lo dów ki. 

Keks świą tecz ny
SSkkłłaadd  nnii  kkii
ll 220000 gg  mmąą  kkii    ll 220000 gg  ccuu  kkrruu    ll 220000 gg  mmaa  ssłłaa    ll 11  łłyy  żżee  cczzkkaa  pprroosszz  kkuu
ddoo  ppiiee  cczzee  nniiaa    ll 220000 gg  bbaa  kkaa  lliiii::  rroo  ddzzyy  nneekk,,  ssuu  sszzoo  nnyycchh  mmoo  rree  llii  ii ffiigg    ll sskkóórr  --
kkaa  oottaarr  ttaa  zz jjeedd  nneejj  ppoo  mmaa  rraańń  cczzyy    ll 55  jjaajj    ll 2255  mmll  rruu  mmuu    ll 11  łłyyżż  kkaa  oollii  --
wwyy  ddoo  ppoo  ssmmaa  rroo  wwaa  nniiaa  ffoorr  mmyy..

SSppoo  ssóóbb  wwyy  kkoo  nnaa  nniiaa
1. Fi gi i mo re le po krój w kost kę, do daj ro dzyn ki i za lej ru mem. 
2. Mięk kie ma sło utrzyj, do da jąc po tro chu cu kier, do cza su aż ma -

sa bę dzie pu szy sta. Do ma sy do daj po je dyn czo jaj ka i mie szaj da -
lej. Do daj mą kę z prosz kiem do pie cze nia i mie szaj przez ko lej ne
5 mi nut

3. Owo ce od sącz z ru mu, ob tocz w mą ce i do daj do cia sta ra zem ze
skór ką z po ma rań czy.

4. Blasz kę kek sów kę wy sma ruj oli wą, wy łóż pa pie rem do pie cze nia
i prze lej do niej cia sto. Keks piecz 50-60 mi nut w pie kar ni ku roz -
grza nym do 180°C.

Kuchnia męskim okiem  
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komiks
Ko miks (lub no we la gra ficz na) to nie jed no -

krot nie nie do ce nia na for ma sztu ki, łą czą -
ca sło wo i ob raz. Ko ja rzo na jest ra czej z ta -

nią roz ryw ką dla dzie ci oraz al ter na ty wą dla ksią żek,
niż czymś co mo że za in te re so wać do ro słe go od bior -
cę. Mo im skrom nym zda niem nic bar dziej myl ne -
go. Wię kszość ko mik sów jest stwo rzo na właś nie dla
do ro słe go od bior cy i tyl ko nie życz li wi mo gli by po -
wie dzieć, że jest nie do ro bio nym ku zy nem fil mu. Ra -
czej jest je go młod szym bra tem. Za nim Hol ly wo od
za czę ło ba wić się tech ni ką kom pu te ro wą, to kre a -
cje ar ty stów zwy kłym tu szem i far bą bi ły na gło wę
naj lep sze pla ny fil mo we – fa bu le też by ło ma ło do
za rzu ce nia.

Te mat prze wod ni któ ry wy bra łem zno si ja kie kol -
wiek ogra ni cze nia na rzu co ne przez rze czy wi stość.
Prze ni ka nie się świa tów i ich róż no rod ność zo sta -
wia mi nie o gra ni czo ną swo bo dę dzia ła nia. 

RRaa  ffaałł
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LITY OF SERVICE

QUALITY OF SERVICE jest firmą, 
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych 

Quality of  Service, 
Osystraat 9, parter, 
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

Tel.: 0485/000 825
(prosimy o kontakt przez sms)
e-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku 
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)

Naszym Paniom oferujemy konkurencyjne warunki pracy
i pomoc administracyjną osób z wieloletnim 
doświadczeniem.
Respektujemy prawa pracownika i dbamy 
o dobrą atmosferę, miłą i fachową obsługę 

Doceniając ciężką pracę naszych Pań oferujemy:
u 10.71 € brutto za godzinę 
u czeki żywnościowe w wysokości 4 €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze 

wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...

u płatne dni świąteczne
u ubezpieczenie od wypadków przy pracy i w drodze do pracy
u zwrot kosztów dojazdów do pracy
u ekwiwalent za czas dojazdu do pracy
u ubrania robocze i rękawiczki lub ekwiwalent
u premie uznaniowe i okolicznościowe
u dbając o nasze pracownice organizujemy różnorodne 

szkolenia i sesje informacyjne 

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI, 
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO

W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

DIENSTENCHEQUES

LEARN APRENDE
ENGLISH IN ENGLISH ESPANOL EN ESPANOL

Do you want to learn Spanish 
or improve your English?

Chcesz nauczyć się Hiszpańskiego lub poprawić swoją
znajomość Angielskiego?

Home tutoring
Korepetycje 

Dynamic lessons
Dynamiczne lekcje

Interesting activities

Interesujące zajęcia dla każdej grupy wiekowej 

Cena: 20 Euro/75 minut
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę wyłącznie 

po angielsku bądź hiszpańsku

Kontakt: monto1985@hotmail.com
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Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy 
Rze czy pos po li tej Pol skiej w Bel gii
Rue des Francs 28, 1040 Et ter be ek Bruk se la 
Tel cen tra la: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel se kre ta riat: 00 32 2 73 90 121 
Ema il: be bru amb3@msz.gov.pl
Go dzi ny otwar cia: 
poniedziałek – wy łącz nie na umó wio ne wcześ niej spot ka nie
wto rek, czwar tek, pia tek: 09.00-13.00, Śro da 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia) 

Am ba sa da RP w Bruk se li
Ave nue des Ga u lo is, 29
1040 Bruk se la
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-ma il: sec re ta riat@po lem bas sy.be
www: www.bruk se la.po lemb.net

Te le fo ny awa ryj ne w Bel gii
Po go to wie ra tun ko we i straż po żar na 100
Po li cja 101
Europejski numer alarmowy w sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 112
Te le fon za u fa nia dla do ro słych 107
Za gi nię cie dziec ka lub prze moc sek su al na 
wo bec dziec ka „Child fo cus” 110
Pomoc drogowa 0703 44 777

Szpi ta le oraz kli ni ki w An twer pii i oko li cach:
Stro na in ter ne to wa po świę co na szpi ta lom w Bel gii:
wwwwww..hhooss  ppii  ttaallss..bbee

1) Kli ni ka der ma to lo gicz na Not te bo hom, 
Biar tstra at 2, 2018 An twer pia, tel 03/2372860

2) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal), Cam pus Sint Au gu sti -
nus, Oo ster vel dla an 24, 2610 Wir lijk, 
tel 03/4433011

3) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal) Cam pus Sint Jo zef, 
Mo len stra at 19, 2640 Mor tsel, tel 03/4441211

4) GZA Zie ken hu i zen (szpi tal), Cam pus Sint Vin cen -
tius, Sint-Vin cen tius stra at 20, 2018 An twer pia, 
tel 03/2852000

5) So cjal ne Cen trum Me dycz ne, Mo or ken sple in 14,
2140 Bor ger ho ut, tel 03/2358802

6) Cen trum Psy chia trycz ne Sint Ama de us, 
De ur ne stra at 252, 2640 Mor tsel, tel 03/4406850

7) ZNA Mid del he im (szpi tal), Lin den dre ef 1, 
2020 An twer pia, tel 03/2803111

8) ZNA Stu i ven berg (szpi tal), 
Lan ge Be el de ken sstra at 267, 2060 An twer pia, 
tel 03/2177111

9) ZNA Sint- Eras mus (szpi tal), 
Lu i te nant Lip pen sla an 55, 2140 Bor ger ho ut,
tel 03/2708011

10) ZNA Jan Pal fijn (szpi tal), Lan ge Brem stra at 70,
2170 Mer ksem, tel 03/6402111

11) ZNA Ho ge Be u ken (szpi tal), Com man dant 
We yn sstra at 165, 2660 Ho bi ken, tel 03/8309090

12) ZNA Ko ning Pa o la (szpi tal dzie cię cy – Kin de rziek -
hu ijs), Lin den dre ef 1, 2020 An twer pia, 
tel 03/2802000

13) ZNA Sint Eli sa beth (szpi tal), Le o pol dstra at 26,
2000 An twer pia, tel 03/2344111

Le ka rze pol sko ję zycz ni w An twer pii i oko li cach:

Le ka rze do mo wi:
Agniesz ka Bor kie wicz 
Mug gen ber glei 278, 2100 De ur ne. Tel. 03/321.58.39 

Mar tin Ro sen blum tel. 03/218.77.07 
Ja na Vav ro wa tel. 0475/83.14.35 
przyj mu ją na Me chel se ste en veg 217, 
na umó wio ne spot ka nie 

Hen ri Ja ku bo wicz tel. 03/239.18.19. Bel giëlei 124 

La ryn go log
An drzej Za row ski 
Va la ar stra at 131, 2610, Bel gia +32 3 827 56 42 
W szpi ta lu Sint-Au gu sti nus, tel: 03 443 36 04

Pe dia tra
Ku ro to wa An drea
Szpi tal Sint Vin cen tius. St-Vin cen tius stra at 20, 
2018 An twer pia, tel. 03 285 28 35

Den ty sta
Ma gda le na Usci no wicz 
Egied Se ger sla an 5, 2610 Wil rijk, tel.03/828 52 60 

Ap te ki dy żur ne
www.apo the ek.be – na le ży klik nąć na „wach tdien sten apo -
the kers” i wpi sać swój kod po czto wy
0900/10.500.

Pol ski koś ciół 
Msze świę te: śro da godz. 19:00

so bo ta godz. 18:30
nie dzie la godz.9:00 i 13:00

Pier wszy pią tek mie sią ca – msza świę ta o go dzi nie 19:00
Pół go dzi ny przed każ dą mszą – na bo żeń stwo i spo wiedź
Adres: Koś ciół pod wez wa niem św. Te re sy, Ber chem
Gro te ste en weg 650 

Kon takt z dusz pa ste rzem:
ks. Ry szard Ku row ski
Ou de ste en weg 66, 2060 An twer pen, tteell::  0033  223333  8877  9933

Ad wo ka ci 
Je że li masz ja kieś praw ne prob le my, szu kasz po mo cy a nie
masz du żych do cho dów i nie stać cię na ad wo ka ta mo żesz
sko rzy stać z dar mo wej po mo cy praw nej. W za leż no ści od
do cho dów mo żesz ją uzy skać za nie wiel ką kwo tę lub zu -
peł nie za dar mo. Po moc obej mu je wszyst kie as pek ty praw -
ne (spra wy ro dzin ne, od szko do wa nia, itp.). 

OOrr  ddee  vvaann  aadd  vvoo  ccaa  tteenn  ttee  AAnn  ttwweerr  ppeenn
Bo li var pla ats 20/15, 2000 An twer pen, tel.03/260 72 50
godz. przy jęć od 14.30 – 16.00
Naj le piej umó wić się wcześ niej na spot ka nie;
W okre sie li piec, sier pień – tyl ko we wtor ki i czwar tki.
Uma wia my się tyl ko te le fo nicz nie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80

Waż ne nu me ry te le fo nów 
w Bel gii i An twer pii oraz przydatne informacje:
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