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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”
– THEODOR FONTANE

[…] „Spraw, aby każdy dzień nowego roku miał szansę stać się najpiękniejszym dniem
Twojego życia” […]
– MARK TWAIN
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GRAMY
TEŻ
W ANTWERPII!
Ruszamy z kolejną akcją i serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.
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 firm, biur, sklepów i prywatnych osób dobrej woli – aby pomogli sfinansować salę, atrakcje
dla dzieci i inne;

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

ª osób, które upieką ciasta i przygotują jedzenie na finał;
ª osób, które ofiarują fanty oraz ciekawe przedmioty na licytacje.
Jeśli jesteś jedną z tych osób i chciałbyś lub jeszcze zastanawiasz się nad przyłączeniem
do SZTABU ANTWERPIA, koniecznie przyjdź na spotkanie organizacyjne, które odbędzie
się 7. grudnia 2011 roku o 19.30 w szkole przy Sint-Jozefstraat 35.
Jeżeli nie możesz przyjść na spotkanie, a chcesz pomóc, to skontaktuj się z nami:
telefonicznie – 0485065603 lub 0489823803, albo mailowo choeantwerpen@gmail.com
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Antwerpska opowieść wigilijna

awno temu w małej rolniczej
wiosce Hoboken niedaleko
Antwerpii mieszkał Nello. Jego matka zmarła gdy miał dwa lata, ojca nie znał w ogóle. Mieszkał z dziadkiem Janem, weteranem wojny
napoleońskiej.
Każdego dnia wczesnym rankiem jeździli do miasta aby zawieźć mleko. Było to jedyne źródło ich utrzymania. Żyli w biedzie, ale mieli siebie.
Któregoś dnia na drodze znaleźli porzuconego psa. Zabrali wychudzone i wygłodniałe zwierzę do swojej chaty i od
tej pory w trójkę wiedli swój smutny żywot. Nello nazwał psa Patrasche. Byli
nierozłączni i pojawiła się między nimi
niesamowita więź przyjaźni. Gdziekolwiek chłopiec się udał, był przy nim pies.
Pewnego razu będąc w Antwerpii
Nello odwiedził katedrę i zafascynował
się dziełami mistrza Rubensa. Bardzo
chciał obejrzeć jego największe arcydzieło, ale okazało się, że jest zakryte
i zobaczyć je można dopiero po uiszczeniu pewnej kwoty. Był niepocieszony, bo nie stać go było na zapłacenie
jakichkolwiek pieniędzy. Od tej pory,
gdy miał chociaż odrobinę wolnego
czasu wślizgiwał się do katedry, aby
popatrzeć na dzieła mistrza. A kiedy
tylko mógł, rysował. Słyszał, że jest
bardzo zdolny, ale nie stać go było na
naukę rysunku i malarstwa.
Wiódł swoje biedne życie nie mając
perspektyw na jakąkolwiek odmianę
losu. Aż któregoś dnia na jego drodze
stanęła Alois, córka miejscowego, bogatego młynarza. Nello zakochał się,
jednak ojciec dziewczyny, niejaki Miller, nie zezwolił na to, aby jego córka
spotykała się z biednym obdartusem.

D

Od czasu wizyty w katedrze nasz bohater miał jeszcze jedno marzenie.
Chciał malować, tworzyć takie dzieła
jak mistrz Rubens. Zdawał sobie sprawę, że nie stać go nawet na kartki do
rysowania, ale wiedział jednocześnie, że ma talent i chciałby chociaż spróbować.
Pewnego dnia usłyszał
o konkursie malarstwa.
Główną nagrodą było
300 złotych franków
i roczne stypendium
w szkole dla artystów.
Antwerpscy malarze
zauważyli, ze jest wyjątkowo zdolny i wyposażyli go w przybory do
malowania, aby mógł
zrealizować swoje marzenia. W odpowiednim terminie zaniósł rysunek do
miasta, aby sławni mistrzowie mogli ocenić jego pracę.
Na wyniki musiał jednak poczekać.
To była ostra i mroźna zima. 23 grudnia zmarł dziadek, który był coraz starszy i coraz bardziej chory, więc śmierć
była dla niego wybawieniem. Następnego dnia (a była to Wigilia), doszło do pożaru i młyn Millera spłonął doszczętnie.
O podpalenie młynarz oskarżył Nello
i spowodował wyrzucenie chłopca i psa
z chatki, która przez ostatnie piętnaście
lat była jego domem. W ten zimowy,
świąteczny wieczór Nello i Patrasche
wędrowali po zgliszczach młyna próbując znaleźć jakieś schronienie. Nagle
w ruinach chłopiec dostrzegł torebkę.
Była to sakiewka pełna pieniędzy i Nello słusznie skojarzył, że z pewnością należała do ojca Alois. Chociaż był biedny,
głodny, zmarznięty i niesłusznie oskarżony nie wahał się ani przez chwilę. Udał
się do młynarza i oddał pieniądze. Miller zrozumiał, że chłopiec choć bardzo
ubogi jest uczciwy i chcąc się zrehabilitować zaprosił go na wigilijną wieczerzę. Nello odmówił. Wcześniejsze upokorzenia i duma nie pozwoliły mu przyjąć
zaproszenia. Porozmawiał tylko chwilę
z Alois i dał jej na pamiątkę portret
przedstawiający ją siedzącą nad brzegiem jeziora. Dziewczyna przyjęła go
ze łzami w oczach, a chłopiec z psem
wyruszyli w poszukiwaniu lepszego życia. Udali się do Antwerpii, aby dowiedzieć się o wynikach konkursu malarskiego. Nello gdy usłyszał że nie wygrał,
załamał się zupełnie. Jego rysunek był
przepiękny, włożył w to mnóstwo pracy i wydawało mu się wielką niesprawiedliwością, że przegrał.
Śnieg zaczął padać coraz bardziej
i zrobiło się przeraźliwie zimno. Chło-

piec z psem poszli do katedry. Tylko
tam, w obliczu wielkich arcydzieł Nello miał nadzieję ukoić swój smutek.
Kościół był otwarty i tonął w blasku
świec. Chłopiec patrzył na rzeźby, obrazy i nagle spostrzegł, że arcydzieło
mistrza Rubensa „Podniesienie krzyża”, które tak bardzo pragnął zobaczyć
właśnie dziś jest odkryte. Uklęknął
przed ołtarzem, a pies położył się obok
niego.
Następnego ranka w Boże Narodzenie znalazł ich kościelny. Nello i Patrasche zamarzli z zimna przytuleni do
siebie. Żyli razem i umarli razem w boskiej aureoli światła. Pochowano ich
w bezimiennym grobie.
Dzień później przewodniczący konkursu malarskiego anulował wcześniejsze wyniki ze względu na oszustwo.
Ogłosił, że zwyciężył wyjątkowo utalentowany malarz, którego jednak nikt
nie może odnaleźć.
Niestety dla Nello i Patrasche było
już za późno.
Aloise nigdy nie dowiedziała się, co
się z nimi stało, ale nie mogąc żyć bez
Nello poszła do klasztoru. Od tego czasu, w każdą Wigilię gdy mocno prószy
śnieg, przed katedrą widać wyraźnie
ślady stop chłopca i łap psa.
***
Historia niezwyklej przyjazni Nello
i Patrasche zafascynowała pisarkę Marię Louise de la Ramee (pseudonim Quida), która w 1871 spędziła kilka dni
w Antwerpii. Jej książka „Dog of Flanders” w języku angielskim została
opublikowana w następnym roku
w Wielkiej Brytanii, a następnie w USA.
Kiedy Quida zmarła (1908 r.), New
York Times opublikował długi nekrolog o jej życiu i twórczości. Przedstawiana była jako doskonała pisarka i obrończyni praw zwierząt, zwłaszcza
psów. Japoński dyplomata Masurjiro
Honda, ambasador w Nowym Jorku
też był miłośnikiem zwierząt i zafascy-
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nował się opowieścią o Nello i Patrasche. Posłał więc
egzemplarz książki w języku angielskim przyjaciołom w Japonii. W swoim liście napisał „Ta historia
jest arcydziełem i Japończycy będą love it”. Książkę na język japoński przetłumaczono w tym samym
roku i opowieść o chłopcu
i psie stała się jedną z najbardziej popularnych książek dla dzieci. Tak jest do
chwili obecnej.
W 1975 roku Studio Nippon Animation wyprodukowało serial animowany oparty na „Dog of Flanders”. Transmitowany był w japońskiej telewizji
w każdą niedzielę wieczorem. Ponieważ historia miała się ku końcowi, szefowie stacji telewizyjnej zaczęli otrzymywać tysiące listów i telefonów od
dzieci z prośbą: „Nie pozwólcie Nello
zginąć”. Po długiej dyskusji w trakcie
nadzwyczajnego posiedzenia zdecydowano, że zakończenie musi być jednak
zgodne z oryginałem.
Serial cieszył się tak wielkim powodzeniem, że telewizja musiała go powtarzać kilkanaście razy przez bardzo
długi czas.
W Belgii, książka „Dog of Flanders”
była zupełnie nieznana. Przez wiele lat
nikt nie miał pojęcia, że opowieść
o chłopcu i psie z okolic Antwerpii miała tak wielki wpływ na wiele pokoleń
japońskich dzieci.
W roku 1982 wydarzyła się ciekawa
historia. Belg Jan Corteel pracował
w biurze turystycznym w Antwerpii.
Dobrze zapamiętał dzień, w którym do
jego biura na Centraal Station przyszedł japoński chłopiec i zadał pytanie,
które całkowicie zmieniło jego życie:
„A Dog of Flanders”, wiesz?
Jan urodził się i wychował w Antwerpii, ale nigdy nie słyszał nic o psie
z Flandrii. Pomyślał, że może Japoń-

czyk ma na myśli lwa flandryjskiego, symbol regionu. Ale młody człowiek
uparcie twierdził, że nie
chodzi mu o żadnego lwa,
tylko o psa. Jan niestety
nie mógł mu pomóc. Rozmawiając później z kolegami dowiedział się, że już od
długiego czasu japońscy
turyści przyjeżdżający do
Antwerpii „poszukują psa”.
W bibliotece znalazł egzemplarz książki „Dog of
Flanders” w języku angielskim. Nie było tłumaczenia na niderlandzki ani francuski. Czytał książkę
na okrągło zdumiony faktem, że była
to opowieść o Antwerpii, Rubensie i katedrze. Zdecydował, że dowie się
wszystkiego o tej historii. Otrzymał
z Japonii książki, filmy i czasopisma
a jego biuro wkrótce wypełniło się materiałami. Zaczął nawet uczyć się japońskiego.
Dzięki jego staraniom posążek Nello i Patrasche stoi teraz przed Centrum
Informacji w Hoboken. Turyści mogą
wybrać się do miejsca, gdzie zostali pochowani bohaterowie „Dog of Flanders”. Wielu Japończyków jedzie 20
minut tramwajem z centrum miasta
do Hoboken tylko po to, aby zobaczyć
miejsce w którym rozegrała się akcja
ich ukochanej książki.
A w katedrze w Antwerpii turyści nadal mogą oglądać słynne obrazy
Rubensa, a zwłaszcza „Podniesienie
krzyża” bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat (z wyjątkiem opłaty
za wstęp do katedry).
Historia Jana Corteela związała się
z losem Nello i Patrasche. Zgłębianie
tematu zajęło mu 24 lata, ale można
powiedzieć, że wie o tej historii wszystko. Piętnaście razy był w Japonii i nawet poślubił Japonkę. Turystom z kraju Kwitnącej Wiśni może po japońsku
odpowiadać na najbardziej szczegóło-
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we pytania dotyczące „Dog of Flanders”.
Książka została przetłumaczona na
niderlandzki w 1985 roku, a Jan napisał w przedmowie: „Historia o psie
Flandrii powróciła do Antwerpii. To
była podróż po całym świecie przez 100
lat, a Japończycy przywieźli ją nam
z powrotem”.
Anna Janicka

Ciekawostki:
n do chwili obecnej sprzedano ponad 100 milionów egzemplarzy książki „Dog

of Flanders”
n w języku niderlandzkim książka nosi tytuł „Een Hond van Vlaanderen”, natomiast po japońsku „Furandaasu Nie Inu”
n w Hollywood historia Nello i jego psa została sfilmowana aż 6 razy
n wszystkie amerykańskie adaptacje filmowe (od 1914 roku) wbrew oryginałowi miały szczęśliwe zakończenie.
n w Japonii serial animowany o Nello i Patrasche obejrzało ponad 50 milionów
widzów
n bohaterowie tej historii są dla Japończyków symbolem miłości, lojalności
i wiecznej przyjaźni
n pocztówki w języku japońskim dla turystów z kraju Kwitnącej Wiśni sprzedawane są w sklepach z pamiątkami w okolicach katedry w Antwerpii
n jeden z komiksów z serii „Suskie en Wiskie” opowiadający o chłopcu i psie
z Flandrii został uznany przez znawców tematu za jeden z najlepszych komiksów na świecie

n pomnik Nello i Patrasche został odsłonięty w Hoboken w 1985 roku przez am-

basadora Japonii w Belgii i burmistrza Antwerpii
n W Belgii po raz pier wszy wyświetlono remake filmu (wersja japońska) dopie-

ro w Wigilie 2000 roku
n Belgowie bardzo długo nie chcieli wyemitować filmu. Dla mieszkańców Flan-

drii był zbyt waloński, a dla Walonów za bardzo flamandzki. Mieli pretensje co
do przedstawionego stylu i dawnej kultury.
n W 2010 roku Japonia wydala zestaw monet obiegowych „Pies Flandrii”, który zawiera piec monet japońskich o nominałach: 500,100,50,10 i 5 jenów oraz
jedna srebrna monetę o war tości 20 euro. Monety zostały wydane dla upamiętnienia 75. rocznicy nakręcenia pier wszego fabularnego filmu na podstawie książki „Dog of Flanders oraz 35 rocznicy powstania pier wszej animacji.
n Belgia niedługo wprowadzi do obiegu kolekcjonerska monetę „Dog of Flanders”. Numizmat zostanie wyemitowany w nakładzie 40.000 sztuk, z czego
polowa przeznaczona jest na rynek europejski, a druga część na rynek japoński.
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Kerst in Antwerpen
– Święta w Antwerpii
Grudzień to Mikołaj, Boże Narodzenie, Sylwester i cały przedświąteczny
okres zakupów i przygotowań. Trudno wyobrazić sobie ten czas bez odwiedzenia starego miasta w Antwerpii.
Wprawdzie dni staja się coraz krótsze
i zimniejsze, ale włodarze miasta zapewniają, że atrakcji nie zabraknie,
a każdy będzie mógł rozgrzać się szklaneczka czegoś ciepłego.
1. Tegoroczne imprezy świąteczne
otworzy „Parada światła i dźwięku”,
przepiękny spektakl do słuchania
i oglądania. Żonglerzy połykający
ogień, tancerze i akrobaci, to tylko niektóre atrakcje. Będą bezpłatne przedstawienia cyrkowe i teatralne. Fantastyczny korowód rozpocznie się na
Scheldestraat, a zakończy na Steenplein. Najlepsze punkty widokowe do oglądania korowodu: Scheldestraat, Fortuinstraat, Vlasmarkt.
Impreza rozpocznie się 10.12. o godzinie 12:00.
2. Kerstmarkt
Świąteczny kiermasz w Antwerpii
(jeden z największych w Belgii) ma swój
niepowtarzalny klimat. Centrum starego miasta zmienia się w wielkie Bo-

że Narodzenie. Dorośli i dzieci znajda
tu bez wątpienia coś dla siebie. Muzyka, kolorowe światełka, ozdoby, ale
przede wszystkim świąteczne stragany kuszące mieszkańców i turystów
zapachami oraz kolorami. Antwerpski
bożonarodzeniowy jarmark jest bardzo popularny nie tylko w Belgii, ale
również w Holandii. To właśnie Holendrzy stanowią znaczna część odwiedzających. Można dostać tu wszystko: duże i małe prezenty gwiazdkowe,
bombki, stroiki, ozdoby i mnóstwo ciekawych, świątecznych drobiazgów. Nawet najbardziej wybredny smakosz
znajdzie tu coś na zimno i ciepło do zjedzenia, a na amatorów gorących trunków czekają niespodzianki. Około 100
straganów rozlokowanych jest na Grote Markt, de Suikerrui, Handschoenmarkt i Steenplein.
Czynny: od 10 do 28 grudnia 2011
Część jarmarku na Steenplein pozostanie otwarta do 8-go stycznia 2012
Godziny otwarcia: od 12:00 do 20:00
(w niektóre dni nawet do 22:00).
3. W tym roku wielkie, świąteczne
choinki władze miasta umieszcza na:
Grote Markt, Handschoenmarkt i Koning Astridplein.
4. Lodowisko na Steenplein
Fantastyczna zabawa dla
całej rodziny. Otwarte lodowisko będzie większe niż
w roku poprzednim, zostanie nawet udostępnione
osobne lodowisko dla dzieci. No i ten wspaniały widok
na Schelde! W miłej świątecznej atmosferze gwarantowane
niezapomniane
przeżycia. Jeżeli ktoś nie ma
swoich łyżew można je oczywiście wypożyczyć na miejscu, koszt 4 euro.

Otwarte od soboty 10-go grudnia do
niedzieli 8-go stycznia.
5. W tym roku świąteczne niedziele
handlowe to 11 i 18 grudzień
6. W ramach akcji „Music for life”,
na Groenplaats wystąpi zespól „Studio
Brussel”. Koncerty odbędą się w dniach
21-23.12. na Groenplaats. „Music for
life” to nie tylko tytuł koncertu, ale
przede wszystkim nazwa pozarządowej organizacji non-profit działającej
na rzecz przeciwdziałaniu biedzie i ubóstwu.
7. 26-go grudnia na Handschoenmarkt przez cale popołudnie będzie można oglądać „żywą” świąteczną szopkę.
8. Bieg Świętych Mikołajów to kolejna, świąteczna atrakcja. Organizatorzy przygotowali miejsce dla pięciu tysięcy osób, które w strojach Mikołajów
przebiegną przez antwerpskie stare
miasto. Impreza rozpocznie się 17-go
grudnia o godzinie 17:15. Dystans, to
pięć kilometrów. Jest to kolejna akcja
w ramach „Music for life”. W zeszłym
roku w biegu wzięło udział ponad 3,5
tysiąca osób i zebrano na cele charytatywne ponad 10.500 euro.
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Więcej informacji na
www.gvasantarum.bea

stronie:

9. Zabawa ze Świętym Mikołajem.
Władze miasta zapraszają dzieci wraz
z rodzicami na Sint Andriesplaats 24.
Oczywiście na spotkanie z z Mikołajem zaproszone są wszystkie grzeczne
dzieci, ale jak twierdza organizatorzy
te trochę niegrzeczne też będą się dobrze bawić.
Impreza będzie miała miejsce 3-go
grudnia od godziny 14:00.
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu: 03-260-80-50
10. Jeżeli w drugi dzień świat ktoś
z Państwa zechce się wybrać na koncert, polecamy recital organowy w katedrze. Wystąpi znakomity muzyk Peter van de Velde, a zaproponowany
repertuar z pewnością zadowoli nawet
najbardziej wymagających melomanów.
11. Slotvoorstelling, czyli uroczyste
zakończenie świąt odbędzie się w sobotę 7 stycznia 2012 na Groenplaats.
12. Sylwester i Nowy Rok na starówce w Antwerpii. Do takiego spędzenia
ostatniego dnia roku zachęcają gospo-

darze miasta. Wszyscy, którzy wybrali taka formę świętowania zgodnie
twierdza, ze klimat jest niesamowity
i niepowtarzalny. Mnóstwo ludzi spacerujących po starym mieście. Goście
w kawiarenkach i restauracjach i pubach. Wyjątkowa atmosfera, wspaniały widok na Scheldę i fantastyczny pokaz sztucznych ogni. Złoty i kolorowy
deszcz fajerwerków spadających wprost
do rzeki. Pośród wiekowej katedry, starych kamieniczek i ratusza można przywitać Nowy Rok i chociaż na chwile poczuć atmosferę tamtych lat.
13. Od wielu lat imprezy świąteczne
w Antwerpii kończą się uroczystym spaleniem choinki. To ciekawe wydarzenie
będzie miało miejsce 14-go stycznia
2012 roku w Linkeroever na Frederik
van Eedenplein. Będzie dużo dobrej muzyki, niepowtarzalna atmosfera, no
i oczywiście dużo jedzenia i picia.
Występy artystyczne rozpoczną się
o 17, a potem nastąpi spalenie choinki.
14. Diabelski młyn (wysokość 55 m)
Steenplein, czynny codziennie od
10.12. do 08.01. w godzinach 12:00
– 23:00.
Wstęp: dorośli – 5 euro, dzieci – 3 euro.
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15. Nieuwjaarsdrink
Na zakończenie okresu świątecznego władze miasta Antwerpia organizują wspólne powitanie Nowego Roku,
każdy otrzyma mały upominek oraz
coś do picia i jedzenia.
08.01., godz. 11:00 – 14:00, na Grote Markt i Suikerrui.
16. Kunst en vliegwerk
Na Sint-Jansplein, 17.12., od godz.
16:00, będzie można spróbować zup
i przysmaków z całego świata oraz obejrzeć występy artystyczne. Będzie też
parkiet do tańca dla wszystkich chętnych oraz specjalne disco dla dzieci.

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”
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Justitepaleis
– Pałac Sprawiedliwości w Antwerpii
Pałac Sprawiedliwości nazywany również „nowym sądem” uważany jest za
jedno ze szczytowych osiągnięć architektonicznych w Belgii w XXI wieku.
Został oddany do użytku 28 marca
2006 roku w obecności króla Alberta II.
Ten niezwykły budynek znajdujący
się w południowej części miasta został zbudowany w miejscu dawnego
dworca kolejowego. Zaprojektował go
Richard Rogers, twórca miedzy innymi Centrum Pompidou w Paryżu.
Mieszkańcy miasta mówiąc o Justitepaleis używają słowa „frietzakjes” (torebeczki na frytki). Istnieje jeszcze
jedno ciekawe określenie. Gdy patrzymy na dach budynku z powietrza, może się wydawać, ze widzimy sześc
skrzydeł motyla. Stad nazwa „pałac
motyla”, lub „Butterfly Palace”.
Można jeszcze spotkać się z opinią,
że strzeliste dachy obrazują port i żaglówki na Scheldzie lub, że dach przypomina spiczaste kapelusze.
Do sądu prowadzą monumentalne
schody z Bolivarplaats. Dużo szkła,
dużo światła, dużo przestrzeni. Pośrodku całej konstrukcji znajduje się
hall zwieńczony szklanym dachem
zwany SPP – Salle des Pas Perdus.
Poprzez SPP jest dostęp do sześciu
skrzydeł budynku połączonych galeriami. Miejsca niedostępne dla przestrzeni publiczne położone są z dala
od punktu centralnego (w części biurowej).
Pałac Sprawiedliwości ma szklane,
wznoszące się ku niebu dachy, które
są zamontowane ponad sześcioma
ogromnymi salami sadowymi. Jest

również 26 mniejszych sal sadowych
pokrytych dachami z drewna i stali.
W budynku dominuje szkło. Jest
wszechobecne i sprawia, że „funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jest
bardziej przejrzyste”. Zwykło się mówić że w tym budynku „sprawiedliwość ma być przezroczysta”. Architekci zdecydowali się na szkło,
ponieważ umożliwia ono kontrole
działania promieni słonecznych i zapewnia dostęp do naturalnego światła. Poza tym przy projektowaniu budynku bardzo ważne były standardy
oszczędzania energii i ochrona środowiska.
Ciekawostki:
1. Na placu przed budynkiem zasadzono 100 wyjątkowych okazów drzew
o specjalnej wysokości pnia wynoszącej 375 cm, obwodzie pnia 3035 cm i koronie uformowanej w specjalny „parasol”. Drzewa zostały
zasadzone wiosna 2006 roku i tworzą wspaniały zielony dach nad placem przed Pałacem Sprawiedliwości.
2. Budynek ma sześć poziomów: jeden podziemny i pięć nadziemnych.
3. Najwyższa kondygnacja sięga 15,75
metrów wysokości.
4. Budynek sądu zajmuje powierzchnię około 78.000 metrów kwadratowych
5. Są dwa podziemne parkingi dla pracowników sądu (najniższe kondygnacje)
6. Cała długość budynku to około 300
metrów kwadratowych (porównywalne do długości trzech boisk piłkarskich).

7. Klatka schodowa ma 42,40 m długości i 14,80 m szerokości.
8. Pomiędzy skrzydłami budynku
znajdują się ogrody. Umiejscowione są także na dachu. W zamyśle
twórców Justitiepaleis mają to być
miejsca służące wyciszeniu i harmonizujące z całością.
W 2008 roku pałac sprawiedliwości
w Antwerpii został nagrodzony przez
International Awards Architektura
w Chicago. Ta prestiżowa nagroda to
uznanie m.in. dla jego innowacyjności
Istnieją rożne opinie na temat funkcjonalności i przydatności Justitiepaleis dla petentów. Nie mnie to oceniać. Ze swej strony chciałam tylko
przybliżyć ten niesamowity, futurystyczny budynek, który było nie było
jest niesamowitą atrakcją dla turystów
(mieszkańcy już się przyzwyczaili).
Ale jedno jest pewne. Pałac Sprawiedliwości jest bardzo ciekawym zjawiskiem architektonicznym i pomimo swojej nowoczesności wpisał się
w specyficzną, secesyjną zabudowę
Antwepen Zuid.
Marta Wawrocka
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Moje fascynacje – Antwerpia
Ta podróż może wydać się trochę
groteskowa. Mieszkam tutaj tak długo, a moja podróż trwa chyba w nieskończoność....
Grudniowy chłodny ranek. Szary,
ponury, a jednocześnie radosny. Już
za parę dni święta i Nowy Rok. Szaleństwo zakupowe trwa.
Wędruję w stronę dworca i jak zawsze przechodzę obok ZOO, najstarszego ogrodu zoologicznego Belgii,
który powstał z inicjatywy Frans Loos w 1843 roku. Brama wejściowa
przyciąga wzrok każdego przechodnia. Na budynku należącym i przylegającym do ZOO umieszczono pomnik
jeźdźca na wielbłądzie, by wszyscy mogli zwrócić uwagę na to szczególne

fot. Szumniak

fot. Szumniak

http://www.kerstinantwerpen.nl/foto.htm

miejsce. Ale największą atrakcją tego
ogrodu był „Jefke van de zoologie”.
Jego historia jest fascynująca. W 1845
roku do Antwerpii przybył kapitan statku z kilkoma egzotycznymi ptakami
i małym dziesięcioletnim chłopcem. Były to prezenty dla dyrektora ogrodu zoologicznego. W rejestrze miasta chłopiec został zapisany jako Józef Moller.
Pracował w charakterze opiekuna ptaków i szybko stal się wizytówką ogrodu zoologicznego. Ubrany w piękny,
niebieski uniform z błyszczącymi guzikami witał zwiedzających ZOO. Ożenił się i mieszkał w Boom. Był pierwszym czarnoskórym obywatelem
miasta Antwerpia.
Chcę pójść dalej, ale jeździec na wielbłądzie przypomina mi
śmieszną historię, którą
dawno temu żyła cała Antwerpia. Po uroczystym
otwarciu dworca kolejowego przez króla Leopolda II, na placu blisko ZOO
postawiono piękny pomnik władcy. Antwerpczycy śmiali się i podawali sobie z ust do ust: „po co nam
drugi wielbłąd na tym samym placu, przecież jeden
wystarczy”.
No, ale dosyć plotek. Idę
dalej w stronę De Meir mijam zatłoczone sklepy,
knajpki, restauracje...
Uderza wyjątkowa elegancja
tego
miasta,
a zwłaszcza jego centrum.
Tak, Antwerpia to bogate
miasto. Bogate i dumne.
Spacerując można odnieść
wrażenie, że połączyło się
tu wszystko: przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość.
Zwłaszcza w Święta Bożego Narodzenia. Niesamowita magia. Wydaje mi się,
że na wysokości ulicy Wapper spotkam samego mistrza Peter Paul Rubensa
lub Antoon Van Dycka.
Wstępuję do domu Rubensa. Podziwiam jego
prace i zastanawiam się,
skąd brał tak wielką silę
na tworzenie swoich arcydzieł. Chyba ta jego pogodna natura i talent sprawiły,
że
stał
się
ponadczasowy. Warto odwiedzić jego dom. Piękny
ogród i pracownię, w której jest oszałamiająca kolekcja obrazów. „Zwiastowanie”, „Adam i Ewa”,

a obok dzieło wyjątkowe „Chrystus na
Krzyżu”, obraz jedyny w swoim rodzaju; Chrystus i Krzyż bez publiki, ból
i piękno, słabość i siła.
Konsekwencją tych odwiedzin jest
pójście do kościoła Świętego Jakuba,
gdzie pochowano malarza. Piękno tego Kościoła jest nie do opisania. Nie
mam ochoty wychodzić, ale czas nagli, a przygoda ciągnie...
Jestem na Groenplaats na tak zwanym „Kerstmarkt” otwartym w drugim tygodniu grudnia i trwającym aż
do końca roku. Wokół placu stoją ślicznie przystrojone świąteczne straganiki. Część z nich ustawiono też na de
Grote Markt, de Suikerrui de
Handschoenmarkt i na het Steenplein. Antwerpczycy nie wyobrażają sobie miasta bez tego kiermaszu. Sprzedawcy oferują jedzenie, specjały
świąteczne i wiele wyjątkowych nie
tylko świątecznych towarów. Jak co
roku kupuję najmodniejszy szalik z rękawiczkami. Oczywiście nigdy nie brakuje czegoś na rozgrzewkę. Czeka
„glühwein” i „schnaps”.
Na każdym kroku spotykam znajomych Belgów, Hindusów, Polaków,
Rosjan... Wszyscy jesteśmy w tym magicznym, świątecznym nastroju. Rozmawiamy o świętach, nie patrząc na
nasze wyznania i przekonania.
Każdego roku w Wigilie wszyscy
spotykamy się o północy w Katedrze
na Pasterce. Stoimy obok siebie: ja
Polka, Sara z Indii, Laura z Kongo,
Pavel z Kirgizji i śpiewamy „Cichą
noc”, która nas łączy. Zapraszam na
najpiękniejszą Pasterkę narodów
świata, wśród piękna dziel Rubensa
i najsłynniejszych mistrzów flamandzkich.
Obok Katedry jak co roku jest stajenka z Józefem, Maryją, Dzieciątkiem
Jezus i prawdziwymi zwierzętami. To
jest właśnie niepowtarzalny urok
świąt.
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
Polak, czy Belg spędza w gronie rodziny lub przyjaciół. Mimo to proponuje ponowne, popołudniowe spotkanie z miastem. Zacznijmy od
rozgrzewającego drinka na kiermaszu i udajmy się spacerkiem śladami
wielkich tego miasta w stronę kościoła Świętego Pawła (na ulicy Sint-Paulusstraat 22).
To tędy wędrował Rubens, Jacob
Jordaens, Van Dyck. Szli wolno, zatrzymując się na Rynku. Plotkowali
z mieszkańcami i podziwiali piękno
Ratusza. Ich szlak prowadził wąziutkimi uliczkami w stronę dominikańskiego kościoła Świętego Pawła, który robi tak niesamowite wrażenie, ze
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aż ciśnie się na usta pytanie:
„Mistrzu Rubensie jak dokonaliście
tego, że 50 słynnych obrazów tak wspaniale komponuje się z 200 rzeźbami?”
Wszystko tu pasuje: marmurowe ołtarze, konfesjonały, posadzki. Całość
w barwach mahoniu, czerni, bieli
i kości słoniowej.
I tak wędrując po tym kościele jak
po krainie czarów znalazłam odpowiedź na swoje pytanie. Wielcy mistrzowie okresu malarstwa flamandzkiego dali nam wszystko. Cały swój
talent i dziedzictwo. Nie do podrobienia, nie do naśladowania. Podziwiamy dzieła, które dają nam otuchę, spokój. I jakąś dziwną siłę zamkniętą
w kręgu czterech pięknych barokowych aniolkόw prowadzących do
głównego ołtarza i tak mocno zapa-

dających w serce, że dodają nam przedziwnej mocy...
W drugi dzień świąt zapraszam na
lodowisko w samym sercu starego
miasta. Otwarte jest od połowy grudnia, aż do 8 stycznia 2012 roku. Można tu spotkać znane osobistości Antwerpii,
zjeść
coś
smacznego
w okolicznych straganikach i rozgrzać
się dobrym winem. Jeżeli chcemy odpocząć, wyciszyć się i powspominać
proponuje uciec do oazy spokoju na
„Vlaaikensgang”, wąziutkiej uliczki
z ławeczkami, ulubionym miejscu wielu Antwerpczyków.
Gdy nabierzemy sił proponuję zakończyć dzień spacerem na „Zurenborg”. Przejdziemy przez dworzec centralny i znajdziemy się we wschodniej
stronie miasta. Dla mnie jest to per-
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ła Antwerpii. Domy – nigdzie nie spotkasz piękniejszych, wszystkie style
i epoki w jednym. Po prostu cale piękno sztuki „art deco”. Główną ulicą jest
Cogels-Osylei, leżąca w części Berchem. Natomiast drugie ważne centrum dzielnicy, to plac Dageraad, otoczony
różnymi
restauracjami
z wieloma tarasami i potężnym kościołem Świętego Norberta.
Możemy zobaczyć coś co nas urzeknie i będziemy zawsze tutaj wracać
jak do zaczarowanego, niesamowitego świata.
Zapada noc. Jeszcze lampka wina
w słynnej kawiarni „Den Draak” i krótkie pożegnanie... do następnego fascynującego razu...
Bożena Suchodół

Menu świąteczne
„NATI” ANIELSKA KUCHNIA POLSKA

POLSKIE DELIKATESY „JOLANTA”

TEL. 0475335432
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 19. GRUDNIA
TURNHOUTSEBAAN 882100 DEURNE TRAM „10”
24.12.11 WIGILIA 10-17
25.12.11 SWIETA NIECZYNNE
26.12.11 10-15
31.0112 SYLWESTER 10-17
NOWY ROK NIECZYNNE
zupy • grzybowa z łazankami • barszcz czerwony lub inna według życzeń
dania z kapusty • bigos • kapusta z grzybami i grochem
dania mączne • krokiety z kapusta i grzybami •paszteciki z kapustą i grzybami • kopertki z kapusta i grzybami • kopertki z łososiem i suszonymi pomidorami • kluski z makiem • pierogi
z kapustą i grzybami • uszka z grzybami •krokiety z mięsem
dania rybne • tatar z łososia • karp smażony • karp w galarecie • ryba po grecku • galantyna rybna • rolada z łososia w szpinaku • śledź w śmietanie / w oleju z cebulką/ w sosie czosnkowo-pikantnym/ • pstrąg według życzeń
dania mięsne • pieczeń myśliwska • kaczka w pomarańczach
lub według życzeń • schab ze śliwką w sosie • schab nadziewany żurawiną • filet z kurczaka z kurkami • małe kurczaki
nadziewane • udka nadziewane wątróbką i jabłkiem • pieczona karkówka z nadzieniem świątecznym • polędwiczki wieprzowe w sosie z leśnych grzybów • roladki wołowe w sosie
własnym
sałat ki i surów ki • sałatka warzywna • sałatka z kurczaka
• sałatka meksykańska • surówka kolorowa mieszana • bukiet
surówek inne według życzeń
Dania gotowane są tylko z produktów świeżych
i pierwszej jakości

FRANS DE L'ARBRELAAN 2
2170 MERKSEM
CZYNNE CODZIENNIE:
PON. 12-19, WT.- SOB. 11-19, NIEDZ. 10- 19
DRINK 7 2140 BORGERHOUT
CZYNNE CODZIENNIE:
PON.- SOB. 10- 19
NIEDZ. 10-16
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 17. GRUDNIA
W dniach 24.12, 26;12, 31.12
sklepy nasze będą czynne w godzinach 10-16,
a w dniu 01.01.12 nieczynne
Polecane wyroby przyrządzone są według staropolskiej
receptury, będące naszą chlubą i tradycją

MENU WIGILIJNE
• barszcz czerwony z uszkami • zupa grzybowa z łazankami
• postna kapusta z grzybami i grochem • krokiety
z kapusta i grzybami • krokiety z pieczarkami • krokiety
z serem i szpinakiem • śledź w śmietanie śledź w oleju
i cebuli • śledź w smażonej cebuli i pomidorami • karp
smażony • karp w galarecie • pstrąg smażony w maśle
ziołowym • uszka z grzybami • pierogi z kapusta • pierogi
ruskie • pierogi z serem i makiem
MENU ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
• bigos • flaki • krokiety z mięsem • pasztet z kaczki
• kaczka nadziewana jabłkami • kurczak faszerowany
mięsem • devolay w sosie grzybowym • pierogi z mięsem
• karkówka • rolada boczkowa • schab ze śliwką
• filet z indyka w maśle
polecamy też pełen asortyment ciast
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW
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Wszystkim uczestnikom naszych zajęć życzymy wesołych,
spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!
Pracownicy i wolontariusze fundacji
„Children of Europe"

KURS TAŃCA
DLA MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH!!!

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

NOWOŚĆ::
DLA MŁODZIEŻY
4 taniec nowoczesny
4 hip-hop
4 funky jazz
4 clip dance...

Zapraszamy od listopada!
Zajęcia prowadzone
w języku polskim,
gwarantujemy dobrą
atmosferę.

Zapraszamy!

Bujinkan Dojo – Ninja Kids

ZAPRASZAMY
NA ZAJĘCIA

Tradycyjna sztuka walki oparta na filozofii wschodu.

dzieci, młodzież...
•
•
•
•

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

zabawy z niderlandzkim
plastyka
taniec nowoczesny
studio wokalne

...i dorosłych
• fitness
• zumba

Zapisy i informacje pod nr tel: 0489/823803, 0485/628498
e-mail: info@childrenofeurope.be
www.childrenofeurope.be
NAJLEPSZA
IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO

11 listopada odbyła się impreza z polską muzyką na żywo.
Frekwencja dopisała, humory też.

Dziękujemy wszystkim,
a w szczególności pizzerii-restauracji Avanti z Antwerpii.
Organizatorzy
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Święta Bożego Narodzenia
To liturgiczne święto obchodzone
przez katolików 25 grudnia według kalendarza gregoriańskiego. Poprzedza
je trzytygodniowe oczekiwanie zwane
Adwentem.
Data narodzin Jezusa Chrystusa nie
jest podana w Ewangeliach. W IV wieku kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową Rzymu, papież Juliusz
I ogłosił datę narodzin Jezusa, która
obowiązuje po dziś dzień. Uprzednio
w Rzymie w dniach przesilenia zimowego były urządzane tak zwane Saturnalia (ku czci Saturna – boga rolnictwa) oraz święta dwóch bóstw słońca:
rzymskiego Sola i perskiego Mitry.
W starożytności wypadało to 24 grudnia. Pierwsi chrześcijanie ze słońcem
utożsamiali Chrystusa, nazywając go
„Słońcem Sprawiedliwości”. Kościół pogodził stare z nowym i w ten sposób
ówcześni Rzymianie łatwiej przeszli na
nową dla nich religię.
Nocne czuwanie przed każdą uroczystością kościelną nazywa się wigilią od
(łac. vigilare – czuwać, nie spać). Obecnie słowo wigilia jest przypisane głównie dacie 24 grudnia.
Wigilia zaczęła stawać się tradycją
w Polsce w XVIII wieku. Wieczerza
chłopska składała się z siedmiu potraw,
szlachecka z dziewięciu, a pańska z jedenastu. Obecnie przyjęło się 12 dań,
których liczba nawiązuje między innymi do 12 apostołów i liczby miesięcy
w roku. Powszechny zwyczaj pozostawiania jednego wolnego miejsca przy
stole symbolizuje pamięć o zmarłych
i o tych, którzy z różnych powodów nie
mogą być obecni. Czasem traktuje się
to miejsce jako gotowe na przyjęcie
zbłąkanego wędrowcy lub nieoczekiwanego gościa. Wigilia w szczególny sposób przypomina uczty
miłości zwane agapami, które były kultywowane przez pierwszych chrześcijan. Wieczerza
zwykle kończy się pójściem na
Pasterkę, gdzie w kościele
przy żłóbku spotykają się
członkowie rodziny parafialnej.
Wieczór wigilijny coraz
rzadziej obchodzony jest
z zachowaniem starych
tradycji. Za to bardzo
chętnie bywa wykorzystywany jako okazja do
świętowania i wręczania prezentów nawet
przez ludzi, którzy za
katolików się nie
uważają. Można to
traktować jako fakt,
że niezaprzeczalny
urok i nastrój tego

dnia udziela się wszystkim, niezależnie
od przekonań.
Według staropolskiej tradycji wieczerza Wigilijna rozpoczyna się, kiedy na
niebie ukaże się pierwsza gwiazda. Zapala się świece stojącą na stole przykrytym białym obrusem, pod którym
jest siano. Czyni to ojciec rodziny lub
najstarsza obecna osoba, mówiąc:
„Światło Chrystusa”. Zgromadzeni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”.
Po modlitwach następuje staropolskie
„łamanie się” – obecnie zwane często
dzieleniem się lub przełamaniem się
– opłatkiem i składanie życzeń.
Opłatek symbolizuje życie i jego podtrzymywanie. Według starej tradycji
wszyscy uczestnicy wieczerzy wstają
od stołu jednocześnie, gdyż przesąd mówił, że kto wstanie pierwszy, ten w nadchodzącym roku jako pierwszy odejdzie z rodziny.
Nazwa „opłatek” pochodzi od łac. oblatum – dar ofiarny. Typowo polskie łamanie się opłatkiem pochodzi prawdopodobnie od słowiańskiego zwyczaju
dzielenia się pieczywem obrzędowym
w celu zawarcia tak zwanego pobratymstwa, jak również nawiązuje do czasów dawnych chrześcijan. W średniowieczu było też popularne rozdawanie
przez kapłanów w kościołach przaśnych chlebków. Ten zwyczaj pochodzi
z Kościoła Wschodniego. Bywało, że
dzielenie się opłatkiem było okazją do
pogodzenia się zwaśnionych sąsiadów.
Z opłatków robiono tak zwane światy,
które zdobiły choinkę zawieszaną pod
powałą. Opłatka nie wolno było upuścić na ziemię ani zniszczyć, często wisiał on pod powałą czekając do kolejnych świąt. Jeszcze na początku XIX
wieku nie składano sobie życzeń,
lecz mówiono „Żebyśmy przyszłego roku doczekali”
Zwyczaj ubierania choin ki
wywodzi się od ludów germańskich. W dzień przesilenia zimowego (25 grudnia), zawieszano pod sufitem
gałązki świerku lub jemioły jako symbol zwycięstwa światła nad
ciemnością, życia nad
śmiercią. Zwyczaj
ten został przyjęty
przez
Kościół
i upowszechniony.
Staropolskie
„Gody” były kiedyś
nazwą świąt Bożego
Narodzenia.
Dawni Słowianie
określali mianem
„god” – rok. Terminem „Gody” określa-

no też czas od dzisiejszego Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. Wiele obrzędów i zwyczajów przeniknęło
do tradycji chrześcijańskiej z ówczesnych wierzeń i zwyczajów. Na zakończenie „Godów” – w święto Trzech Króli, tradycyjnie rozdawano dzieciom
i krewnym pierogi zwane „szczodrakami”. Echem tych tradycji jest obecnie
wigilijne obdarowywanie się prezentami. Podobnie ścielenie słomy było kiedyś pierwotnym zabiegiem magicznym,
czego pozostałością jest nasze – już nie
zawsze – siano pod obrusem, choć może też być uznane jako nawiązanie do
jezusowego żłóbka.
Kolęda oznaczała kiedyś wesołą pieśń
noworoczną, śpiewaną w noc przesilenia zimowego. Radowano się, ponieważ dni stawały się coraz dłuższe. Słowo kolęda wiąże się też z łacińskim
calendae (początek nowego miesiąca).
Rzymskie calendae styczniowe były obchodzone uroczyście. Potem dekretem
Juliusza Cezara z 46 roku, 1 stycznia
został ogłoszony początkiem roku administracyjnego, kiedy to konsulowie
rzymscy obejmowali swój urząd.
Są tez inne koncepcje pochodzenia
słowa kolęda, lecz je pominiemy, gdyż
jest temat na osobny artykuł.
Pierwotnie pieśni bożonarodzeniowe
wywodziły się z tradycji ludowej, potem były często komponowane przez
wybitnych kompozytorów. Należy
wspomnieć, że pastorałki są odmianą
kolęd z wątkami czerpanymi z życia codziennego, dlatego jako świeckie nie
są śpiewane podczas nabożeństw chrześcijańskich. W czasie dawnych Świąt
Godowych, obchodzenie domów przez
kolędników też było nazywane pastorałką.
Autorem pierwszej kolędy był święty Franciszek z Asyżu. Była ona śpiewana w szopce, którą sam zorganizował. Najstarszą polską kolędą jest
„Zdrów bądź Królu Anielski” z 1424 r.
W roku 1818 powstała najsłynniejsza kolęda „Cicha noc”. Została napisana w austriackim miasteczku w Alpach,
przez wikarego miejscowego kościoła
oraz jego organistę. Przetłumaczono ją
na ponad 300 języków i dialektów na
całym świecie.
Na temat świąt Bożego Narodzenia
można powiedzieć wiele. Sposób ich obchodzenia zmieniał się na przestrzeni
wieków, jednak temat wiodący pozostaje niezmiennie taki sam, uświęcony
liturgią Kościoła i zakorzeniony głęboko w tradycji.
Szymon Malicki
źródła: Wojciech Rudny – „Dlaczego 25 grudnia?”
Ratomir Wilkowski – „Godowe Święto, czyli […]”
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Boże Narodzenie na świecie
Na całym świecie chrześcijanie obchodzą święta Bożego Narodzenia.
W każdym zakątku naszego globu możemy spotkać nieodłączne ich atrybuty: choinki, aniołki, renifery, szopki,
czy Świętego Mikołaja.
Święta to czas, kiedy w kościołach,
na placach, przed sklepami i w domach umieszczane są choinki. Ale czy
wszędzie są to drzewka świerku lub
jodły? Na przykład w Indiach, choinki zastępują drzewka mango. W Burundii (państwo w środkowej Afryce)
tradycyjne bożonarodzeniowe choinki zastępują bananowce.
W niektórych krajach tradycja podobna jest do tej, którą znamy i pielęgnujemy od wieków. Ale są takie
miejsca na świecie, gdzie ludzie świętują Boże Narodzenie inaczej.
A n g ie lsk ie sł ow o „Christmas” to
skrót od Mass of Christ (msza Chrystusa).
Msza celebrowana jest zawsze w nocy z 24 na 25 grudnia. Zgodnie z tradycją godzinę przed północą największy dzwon w kościele odzywa się
cztery razy. Punktualnie o północy zaczynają bić wszystkie dzwony i to dla
Anglików oznacza początek świąt.
Mieszkańcy Wysp Brytyjskich nie obchodzą tradycyjnej Wigilii. Wspólnie
zasiadają do stołu dopiero następnego dnia, gdy wczesnym popołudniem
cała rodzina gromadzi się przy świątecznym obiedzie. O godzinie 15:00
słuchają orędzia królowej.
Dawniej na stole nie mogło zabraknąć „wykwintnej trójcy” czyli pieczeni z głowy dzika, gęsi i indyka.
Teraz niepodzielnie króluje indyk
nadziewany jadalnymi, mielonymi
kasztanami, pieczonymi ziemniakami, brukselką i pieczoną pietruszką
z pomarańczami. Nie może też zabraknąć świątecznego puddingu. Sposób
jego przygotowania jest bardzo skomplikowany i trwa trzy miesiące.
W pierwszy dzień świąt gorący pudding „wjeżdża” na stół udekorowany
gałązką ostrokrzewu i polany sherry.
Gasi się wówczas światło, podpala gałązkę, alkohol i rozkoszuje się wspaniałym widokiem. Dopiero po tym
można zacząć jeść.
Wielkie znaczenie dla mieszkańców
wysp ma ostrokrzew. Najbardziej znany rośnie w Glastonbury i co roku jedna jego gałązka znajduje się jako ozdoba na królewskim stole.
W Ar g en tyn i e grudzień to odpowiednik naszego czerwca. Wigilia jest
wielką, uliczną zabawą ze sztucznymi ogniami, śpiewem i tańcem. Cho-

inki stoją na skwerkach, Mikołaje szukają schronienia w klimatyzowanych
pomieszczeniach. Panuje nastrój ogólnego rozluźnienia, bo dzieci i młodzież
szykują się do długich wakacji.
Prezenty przynosi Dzieciątko Jezus
lub Papa Noel po uroczystej kolacji
wigilijnej odbywającej się na ogół
w restauracji. W święto Trzech Króli
dzieci otrzymują prezenty, które przynoszą trzej starsi mężczyźni (trzej królowie), a maluchy na parapecie stawiają siano i wodę dla strudzonych
wielbłądów, którymi podróżują osoby przynoszące upominki.
Austriacy przygotowują się do świąt
już pod koniec listopada. Jest to czas
na dekorowanie domów. Królują zielone gałązki przystrojone fioletowymi wstążeczkami i czterema świeczkami. W wigilię, w każdym domu
o godzinie 17- tej dzwoni dzwoneczek,
który ogłasza, że czas już zasiąść do
świątecznej kolacji. W zależności od
regionu na wigilijnym stole nie może
zabraknąć karpia (Wiedeń), czy pieczonej kaczki (Karyntia). Tradycją jest
również zwyczajne ciasto z mąki, mleka, soli, masła i miodu. Oprócz tego
Austriacy jedzą gorące kasztany, piernik, pieczone migdały i popijają wino
z korzeniami.

gicznymi wyobrażeniami i przesądami dotyczącymi całej rodziny. Przez
cały dzień obowiązywał ścisły post.
W izbie każdy przedmiot w Wigilię
miał swoje specjalne znaczenie.
Dzisiaj na świątecznym stole nie może zabraknąć karpia podawanego z sałatką ziemniaczaną. Ważną potrawą
są też kruche ciasteczka „vanocni cukrovi”, pieczone osobiście przez panią
domu. Po kolacji dzieci dostają prezenty nie od św. Mikołaja, ale od Jezuska.
We Włoszech tradycja bożonarodzeniowa nierozerwalnie związana jest
z religią chrześcijańską. Ścisły post
obowiązuje do Wigilii. Królują szopki i „Bambino”, czyli Dzieciątko w żłobku. Potem wszystkie „Bambino” pobłogosławi Papież na placu św. Piotra.
Tradycja szopek świątecznych wzięła
się właśnie z Italii. W czasach baroku
powstało około 20 szkół budowania
szopek, które charakteryzowały się
bogactwem postaci, wspaniałymi strojami i niesamowitą fantazją. Tam też
powstała tradycja chodzenia z szopkami od domu do domu.

W Hiszpanii świąteczny nastrój widoczny jest przede wszystkim na placach i ulicach. Wszyscy bawią się wokół wielkich choinek udekorowanych
niezwykłą ilością lampek. Po pasterce ludzie na ulicach śpiewają kolędy
oraz inne świąteczne pieśni. W domach jest tylko namiastka tego nastroju, bowiem Hiszpanie bardziej celebrują Święto Trzech Króli niż Boże
Narodzenie. Na wigilijnej kolacji nie
może zabraknąć pieczonej morskiej
ryby.
W małych miejscowościach zwyczajem jest gromadzenie się wiernych
przy „urnie losu”. Każdy wrzuca do
niej karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Chłopiec i dziewczyna, którzy wylosują siebie, przez następny
rok będą parą najlepszych przyjaciół.
Regionalnym zwyczajem jest rozpalanie ognisk w Boże Narodzenie by
błąkające się dusze nie zmarzły.

Japończycy Boże Narodzenie obchodzą entuzjastycznie, a przede wszystkim bardzo komercyjnie. To może dziwić, lecz należy pamiętać, że
chrześcijanie stanowią tam zaledwie
ok. 0,7 procent społeczeństwa. W święta większość Japończyków spotyka
się w gronie rodzinnym na wspólnej
kolacji. Potem młodzi ludzie wychodzą na spotkanie z ukochaną osobą.
Jest to czas dla zakochanych porównywalny z Walentynkami. Japończycy dają sobie prezenty, a ulice miast
są bogato ozdobione świecącymi dekoracjami. Z głośników rozbrzmiewają świąteczne przeboje i na każdym
kroku można tam spotkać dobrze nam
znanego Świętego Mikołaja. Mieszkańcy kraju Kwitnącej Wiśni nie mają żadnych tradycyjnych świątecznych
dań, z wyjątkiem kremowego tortu
kupowanego zresztą najczęściej w supermarketach.
Można powiedzieć, że dla Japończyków święta to okazja do miłego spędzenia czasu i wydania pieniędzy
w centrach handlowych.

Czesi w Wigilię Bożego Narodzenia
odwiedzają cmentarze. Groby najbliższych i przyjaciół ozdabiają kwiatami,
gwiazdami betlejemskimi oraz koszyczkami ze specjalnymi świątecznymi
ciasteczkami. Boże Narodzenie ma
w Czechach długą i bogatą tradycje.
Wigilia zawsze była powiązana z ma-

Dla boliwijskich Indian Boże Narodzenie to „Święto Dzieciątka Zbawiciela”. Budują szopki w których
umieszczają postacie ludzi i zwierząt.
W dzień Wigilii wszyscy wyruszają do
kościoła i w długim szeregu czekają
na poświęcenie swoich szopek. Po powrocie do domu bawią się do rana tań-
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cząc i śpiewając. Dla nich modlitwa,
to rytmiczny taniec, a najpopularniejsza kolęda to „Ta noc jest najpiękniejsza i nie można przy niej spać”.
Filipińczycy już od listopada przystrajają swój kraj. Dosłownie. Z palmowych liści i kwiatów tworzą girlandy,
które zawieszają wszędzie ale przede
wszystkim na oknach i drzwiach domów. Przez dziesięć dni dzielących ich
od Bożego Narodzenia wczesnym rankiem mieszkańców Filipin budzi
dźwięk trąbki, która przypomina o codziennej mszy. Po raz ostatni msza odbywa się w noc wigilijną, a potem są
tańce i zabawa. Dla dzieci jest to czas
przedstawiania „żywej szopki”.
W Meksyku święta Bożego Narodzenia, trwające do drugiego stycznia
mają bardzo religijny charakter. Meksykanie przystrajają swoje domy a pod
sufitem zawieszają „piniatę”, czyli
dzban ze słodyczami. Po wigilijnej kolacji dzieci
kijami
pró-

bują rozbić „piniatę”, aby zdobyć jak
najwięcej łakoci. Obowiązkowa jest
przystrojona choinka pod którą znajduje się szopka. Potrawy świąteczne
są bardzo wyszukane: zupa rybna
z knedlami z mięsa, indyk upieczony
z wielkim ogonem, ryba morska w całości upieczona na ruszcie podawana
z ziemniakami i śmietaną.
Australia. Na tym kontynencie Boże Narodzenie przypada w samym
środku lata, więc obchodzi się je przede wszystkim na plażach. Australijczycy na piasku rozkładają białe obrusy ze świątecznymi potrawami, co
sprawia, że plaże przypominają wielkie świąteczne stoły. Nie może zabraknąć pieczonego indyka, bakaliowych
ciasteczek o różnorodnych kształtach,
puddingu, ciast i oczywiście grilla.
Obowiązkowa jest także choinka, pod
którą w ogromnych, wełnianych skarpetach znajdują się prezenty. Wizerunek Świętego Mikołaja został tam nieco zmodyfikowany, gdyż leży on sobie
na plaży w kąpielówkach i okularach
przeciwsłonecznych. Na typowych
kartkach świątecznych mikołajowi towarzyszy kangur i miś koala
W K anadzie ciekawe są zwyczaje
Eskimosów. Wędrują oni na pasterkę do misji nawet kilka dni. Msza
święta odprawiana jest w wielkim igloo oświetlonym lampami z foczym tłuszczem. A ponieważ Eskimosi nie znają
chleba, w Modlitwie Pańskiej wypowiadają słowa:
„Mięsa naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Finlandia. W tym kraju wyjątkowo wcześnie rozpoczynają się przygotowania do świąt. Najpierw są tak
zwane „małe święta” czyli Pikkujoulu. W każdą niedzielę Adwentu kolejno zapala się świeczki, a kiedy już
wszystkie zapłoną, dzieci otrzymują
pierwsze prezenty. Choinki są udekorowane bardzo skromnie. Święta rozpoczynają się 24 grudnia i często ich
początkiem jest wizyta w saunie, aby
oczyścić duszę i ciało. Około szóstej
rano rozpoczyna się msza upamiętniająca narodziny Chrystusa, a przy
każdej ławce w kościele płoną świeczki. Finowie w Wigilię nie poszczą.
Tradycyjnym daniem jest pieczone
prosię. Oprócz tego zjada się przede
wszystkim ryby. Na deser podaje się
pudding ryżowy. Do jednej z miseczek
wrzuca się migdał, a kto go znajdzie
będzie miał szczęście przez cały następny rok.
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tki, ozdabiając witryny sklepowe oraz
dekorując domy girlandami i światełkami. Nad drzwiami wiesza się jemiołę i wieńce. Zwyczajem jest obdarowywanie prezentami ludzi, z których
usług się korzystało, na przykład: listonosza, szewca, czy elektryka. W Wigilię, po zapadnięciu zmroku zapala
się specjalne świece. Umieszcza się je
w lichtarzach z rzepy, bądź w wiaderkach wypełnionych otrębami lub mąką i ozdabia jemiołą. Świece płoną
przez całą noc i gaszone są przed pierwszą poranną mszą. Jedną wielką
świecę wystawia się przed dom. Tradycja każe również, aby płonąca świeca stała w każdym oknie.
Na Malcie świąteczne zwyczaje łączą ze sobą rożne style i religie. W najważniejszej części domu ustawiane są
szopki udekorowane światełkami,
bądź figurki Jezusa. W szopce oprócz
tradycyjnych figur umieszczani są pasterze, śpiewacy, grajkowie i mnóstwo
innych postaci. Starą tradycją jest wysypywanie ziaren zbóż na bawełniane
szmatki i oczekiwanie przez cztery tygodnie na ich kiełkowanie. Po tym
czasie nasiona przypominające brodę
św. Mikołaja umieszczane są jako
ozdoba dookoła szopki. Świąteczne
potrawy to przede wszystkim timpana – pieczony makaron przykryty kruchym ciastem oraz miodowe ciasteczka w kształcie pierścienia.
W Estonii Święta Bożego Narodzenia – Joulud – są bardzo ciekawe bo
to kraj wielokulturowy i wieloreligijny. Żyją tam luteranie, katolicy, prawosławni i ateiści, dlatego też niektóre
rodziny
obchodzą
święta
dwukrotnie. W Wigilię pod choinką
pojawiają się prezenty, które otwiera
się zaraz po kolacji. Zarówno dzieci
jak i dorośli aby otrzymać upominek
muszą zatańczyć, zaśpiewać lub powiedzieć wierszyk. W wigilijny wieczór tradycją są fantastyczne fajerwerki. Kolacja to potrawy znane od
pokoleń: pieczony indyk lub gęś z jabłkami, kiszona kapusta, ziemniaki,
brukiew podawana z łbem wieprza,
wieprzowina, salceson, marynowana
kapusta i sałatka ziemniaczana z czerwonymi burakami.
To tylko niektóre z ciekawszych,
świątecznych zwyczajów na świecie.
Pielęgnowane są od wieków i przekazywane z pokolenia na pokolenie
My też mamy swoje polskie tradycje i nie pozwólmy odejść im w zapomnienie.
materiały pochodzą z UKIE – kultura

Irlandczycy rozpoczynają święta już
na początku grudnia wysyłając kar-

Hanna Korcz
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Moje wszystkie postanowienia
Nie będę oryginalna składając deklarację, że od Nowego Roku zacznę
więcej o siebie dbać. Znajdę czas na
fry zje ra, kos me ty czkę, mo że ja kiś
kurs tańca... Po prostu zainwestuję
w siebie.
To mo je po sta no wie nie na 2012
rok. I kiedy już je podjęłam zaczęłam
się za sta na wiać, dla cze go właś nie
z początkiem każdego Nowego Roku
ludzie stawiają sobie nowe wyzwania. Czy to tradycja, obyczaj,
chęć zaimponowania sobie lub
innym. Dlaczego nie podejmują postanowienia zmiany
na przykład 1 marca, czy 1
lipca?
Według Wikipedii tradycja noworocznych postanowień pochodzi z judaizmu
a konkretnie z żydowskiego No we go Ro ku (Rosh
Hashanah) i została przez
nas przejęta. Jest to „idea
od no wy, roz po czy na nia
czegoś nowego i samodyscypliny w celu dalsze go
samorozwijania się”.
Czy li wy jaś nie nie jest
proste. Pierwszy stycznia
to dla wielu z nas początek
czegoś nowego. Bo gdy odcho dzi sta ry rok, to wraz
z nim jak za do tknię ciem
cza ro dziej skiej róż dżki po winny zniknąć wszystkie nasze dotychczasowe problemy.
Noworoczne postanowienia
ro bi wię kszość z nas. Ma my
jak najlepsze chęci, ale na ogół
nie zastanawiamy się jak chcemy
osiągnąć cel i czy jesteśmy gotowi
aby pod jąć na sze wy zwa nie. Je że li
nie, to żaden termin nie jest dobry.
Ani styczeń, ani kwiecień, ani październik.
Żeby noworoczne (lub inne) postanowienie odniosło zamierzony skutek, musimy spełnić kilka warunków.
Przede wszystkim należy mieć jasno
okre ślo ny cel i bar dzo moc no pra gnąć jego realizacji. W naszym wnętrzu musi zaistnieć potrzeba zmiany.
Cel, który sobie wyznaczymy powinien być konkretny. Należy w niego
zainwestować czas i energię. A przede wszystkim trze ba od powie dzieć
samemu sobie na pytanie: Dlaczego
zmia na, któ rą chcę prze pro wa dzić
jest dla mnie tak ważna? Dlaczego
chcę to zrobić? Jak ta zmiana wpłynie na moje życie?
Cel musi nas motywować, oznaczać
zmianę na lepsze, nową jakość, a także powinien mieścić się w granicach

naszych możliwości. Musi być realny do osiągnięcia. Niestety na nasze
po sta no wie nia czę sto wy bie ra my
sprawy, które są po prostu trudne.
Przykład? Proszę bardzo. Gdyby rzucanie palenia było takie łatwe, nie
czekalibyśmy do Nowego Roku, tylko zrobilibyśmy to już dawno. Kto
tak naprawdę rozliczy nas z noworocznych postanowień oprócz nas samych?

Pod świa do mie nie lu bi my zmian
i dlatego jesteśmy w stanie wdrożyć
w życie tylko około 30 procent naszych nie tylko noworocznych postanowień.
Co roku coś sobie obiecujemy. Często to samo. I jaki z tego wniosek?
Dokładnie taki, że w poprzednim
roku z naszych postanowień nic lub
prawie nic nie wyszło i musimy zaczynać wszystko od nowa.
Amerykańscy psychologowie przebadali grupę ludzi, którzy co roku
składali noworoczne postanowienia.
Oka za ło się, że ja kieś 25 pro cent
z nich już po kilku tygodniach rezygnowało. Natomiast 40 procentom
ja kimś cu dem uda ło się wy trwać
w swoim postanowieniu prawie pół
roku. A to oznacza, że również ponieśli klęskę. Tylko nieliczni doszli
do celu, ale i tak większość z nich
osiągnęła to dopiero za którymś podejściem.

Czy istnieje więc sposób, aby dotrzymać postanowień? Możemy spróbować.
1. Wybierajmy postanowienie, które
jesteśmy w stanie zrealizować.
2. Od po wiedz my so bie na py ta nie,
czy naprawdę chcemy tej zmiany?
Bo jeżeli nie, to po co się męczyć.
3. Zaplanujmy nasze działania.
4. Uważajmy na wymówki typu: zrobię to jutro, za tydzień, za miesiąc.
Bo to oznacza, że jeszcze nie zaczęliśmy, a już odkładamy na
później.
5. Jeżeli odwlekamy zmiany
to oznacza, że mamy wątpliwości co do ich celowości, lub zwyczajnie nie mamy do sta tecz nie sil nej
motywacji.
6. Je śli coś po sta no wi my
i tego nie zrealizujemy,
to po ja wią się wy rzu ty
sumienia. Dlatego więc
war to
to
uprze dzić
i przy go to wać się we wnętrznie na nasze wyzwanie..
7. I wreszcie: Uwierzmy,
że się uda!
Pamiętajmy, że każda zmiana na lepsze to
krok do przodu, dlatego warto podejmować
pró by wcie le nia jej
w życie. Nawet jeżeli nie
dotrzymamy obietnicy.
Waż ne jest to, że czło wiek obar czo ny pew ną
słabością zdaje sobie z niej sprawę i próbuje z nią walczyć.
Nie stresujmy się więc, jeżeli jakiegoś noworocznego postanowienia nie
dotrzymamy. Bo tak naprawdę, co fascynującego jest w odchudzaniu się
od pierwszego stycznia. Przecież pierwszy kwietnia też brzmi ładnie. Najwłaściwszym momentem na zmiany
dla każdego z nas jest obecny moment. Tu i teraz. Już dzisiaj. Zaraz.
Nie mamy żadnego powodu, aby czekać do Nowego Roku. Nie jesteśmy
związani żadną datą.
Pamiętajmy aby próbować zmienić
to, co w naszym życiu negatywne. To
co nam przeszkadza w nas samych.
A czy to będzie w styczniu, w maju,
czy w listopadzie naprawdę nie ma
większego znaczenia.
Pozdrawiam noworocznie (i nie tylko).
Karolin a Tomczak
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Świąteczne słowo o byle czym
Byle jakość w kontekście świąt może wydawać się podnoszeniem ręki na
najwyższe wartości, jednak ja nieśmiało próbuję moim wątłym ramieniem
stanąć w ich obronie. Mamy jakoś
dziwnie zakodowane, że jak ktoś podnosi rękę, to spodziewamy się że nas
łupnie, szturchnie i różne takie tam.
Tymczasem może ktoś niezdarnie chce
dać nam odczuć, że rękę podnosi, lecz
do zgody. Cóż ma bowiem uczynić
człek maluczki z nizin swojej maluczkości? Zamiast rękę wyciągnąć, musi ją podnieść. Przedmiotem naszej
ewentualnej zgody ma być stosunek
do takiej oto kwestii.
Kiedy jeszcze letnie upały budziły
w nas tęsknotę za odrobiną chłodu,
czoła niektórych myślicieli zraszał pot
wysiłku: Jak na tym zrobić nie byle jaki interes. Na czym? Jak to na
czym: przecież nie na lodach – na
świętach! Spece od marketingu planowali jak poprzestawiać półki na
sklepowych hektarach, a projektanci zabawek głowili się, jak tu nie naruszyć praw autorskich do kolejnych wcieleń przerośniętych
krasnali, czyli mikołajków. Wiele
z nich w niczym nie przypomina
św. Mikołaja oprócz czerwonego
stroju i brody. Z estetyką w jaką zostały wyposażone, mogłyby śmiało stać na straży składziku z narzędziami ogrodowymi
strasząc dorosłych i dzieci przez cały
rok i nikt by nie podejrzewał, że ich
pierwotnym zadaniem było przynoszenie radości dzieciom. O byle jakiej
porze, mniej więcej przed adwentem,
rusza radosna kampania reklamowa
świątecznego kupowania. Byle jakość
tej sytuacji w moich skromnych
oczach polega na entuzjastycznym wyprzedzeniu tej akcji w czasie, w stosunku do jej finału, czyli świąt. Jest
to zjawisko nie byle jakie w swojej
skali. Entuzjazm ten nie wydaje się
jednak być podyktowany wzniosłą
chęcią przydania chwały Podmiotowi
(z całym szacunkiem) tych świąt. Jeśli istotny jest efekt dźwiękowy, to nie
chodzi o szlachetne brzmienie dzwonów, raczej o brzęczenie i szelest w kasie. A jak co roku, wpływy pewnie znowu osiągną poziom nie byle jaki.
Matematycznie rzecz ujmując, będzie
to poziom odwrotnie proporcjonalny
do stopnia zaangażowania się kupujących jak też sprzedających w istotę
sensu dnia, który całe przedsięwzięcie ma zwieńczyć. Koniec wieńczy
dzieło. Często tak, lecz echo szału kupowania będzie jeszcze pobrzmiewać
później na wyprzedaży tego, co pozostanie w magazynach. Tysiące miko-

łajków będą do nas tak długo mrugać
różnokolorowymi neonowymi oczkami, aż z półek zniknie ostatni towar
jaki można będzie sprzedać. Cel jaki
przyświeca kupującym jest niezmiennie oczywisty. Chodzi głównie o prezenty, jak również – co często bywa
– o zasilenie prywatnych zbiorów rzeczy zbędnych.
Nie zawsze – śmiem twierdzić – lecz
często, napięcie oczekiwania na kulminacyjny dzień kilkutygodniowych
wysiłków ludzi po obu stronach sklepowych lad, rozładowuje się podczas

czyli talenty, między innymi wokalne). Niektóre z nich – o zgrozo – nie
wymagają nawet szlifowania, przyprawiając tym wielu znanych piosenkarzy o chwile zwątpienia i byle jakie samopoczucie. Bardziej zapomniani
wykonawcy będą mieli okazję do przypomnienia się niewdzięcznym fanom.
Jednak ich wykonania mogą być bardziej rozpoznawalne ze względu na
wcześniejsze wersje, kiedy to stopień
udziwnienia melodii nie był jeszcze
tak wysoki. Wyścig na tym polu ciągle trwa. Pozostaje mieć nadzieję, że
rozpoznawalność melodii w tym roku
utrzyma się jeszcze w wysokich granicach stanów średnich.
Dzień przesilenia zimowego się zbliża. Dni będą powoli dłuższe niż noce i będą odmierzać czas do kolejnych świąt. Stopień byle
jakości ich wcześniejszego celebrowania będzie pewnie
znów determinowany przez
wielką machinę biznesu, która
z jeszcze większym wyrafinowaniem będzie nas zachęcać do zatracenia się w kupowaniu. Ze sztuczną choinką już dawno się
pogodziłem, bo to ekologiczne
i rozsądne. Lecz jeśli kreatorzy
mody zrobią zamach na kolor szaty mikołajków, ostatecznie zwątpię w moc tradycji.

niecierpliwego rozrywania paczek
z prezentami. W takiej chwili ich autorzy (czytaj nabywcy), bacznie będą
obserwować reakcje obdarowanych,
doszukując się w nich byle jakości.
Uśmiech zadowolenia a nawet radości
będzie najwyższą nagrodą za trud kupowania. Byle jaka mina może wyrażać niezadowolenie, lecz najważniejsze się dokona. Zakupy dotrą do rąk
przeznaczenia.
Atmosfera świąt bywa ratowana
przez telewizor. Nasi najbardziej aktualnie znani wykonawcy piosenek
niejako z obowiązku zajmą się upiększaniem tego, co piękne. Znane nam
melodie zostaną tak wzbogacone
o wszelakiego rodzaju wokalne wywijasy, zwane ozdobnikami (glissandami, mordentami itd.), że tylko wprawne ucho będzie w stanie dociec o jaki
utwór chodzi. Nadmiar tychże ozdobników tudzież ich niesmaczne umiejscowienie czyni z nich obrzydniki (ten
trafny neologizm podaję za pewną
kompetentną jurorką programu wyłuskującego autentyczne brylanty,

O jakie najwyższe wartości chodzi?
To kwestia do ewentualnego rozważenia, w zależności od indywidualnych
systemów wartościowania, do których
każdy ma niezbywalne i niezaprzeczalne prawo. Ja tylko tak... o byle czym.
Co tu dużo mówić, obawiam się pewnego niedosytu wobec sytości pośród
sutości świątecznego stołu. Kiedyś byłem w sytuacji, kiedy nie doszła jeszcze do mnie świąteczna paczka ze Starego Kraju, więc trzeba było
przełamać się byle czym. Padło na herbatniki. Przyznam, że od tego czasu
nie konsumuję herbatników w dni powszednie, aby nie przysporzyć im byle jakiego dla mnie sentymentalnego
znaczenia. Pamiętam, że w celu przydania im białości posypano je cukrem
pudrem, który potem udawał lukier,
gdyż kilka słonych kropel spadło na
niego przyprawiając je o szczególny
smak. Ale tradycji stało się zadość i tylko to było ważne...
Nie byle jakich, radosnych, spokojnych i przyjaznych świąt Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom życzy
Michał Nowacki
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Ciekawostki świąteczne
1. Elektryczne lampki na choinkę po
raz pierwszy zostały użyte w 1882
roku, w trzy lata po udoskonaleniu
żarówki przez Thomasa Edisona. Na
pomysł wykorzystania elektrycznych lampek jako ozdoby choinkowej wpadł asystent Edisona, Edward
Johnson. Pierwsze choinki z elektrycznymi lampkami zostały zainstalowane w Nowym Jorku w tym
samym roku.
2. Choinkowe lampki ułożone szeregowo na sznurze wymyślił Amerykanin Ralph E. Morris.
3. Pierwsza miejska choinka stanęła
w mieście Pasadena w Kalifornii
w 1909 roku.
4. Od roku 1947 Norwegia przysyła
Wielkiej Brytanii świąteczne drzewko, które upiększa Trafalgar Square. Jest to pamiątka po brytyjskonorweskiej współpracy podczas II
wojny światowej.
5. Światowym liderem w eksporcie choinek jest Kanada, a dokładniej prowincja Nowa Szkocja.
6. Pierwszym prezydentem Stanów
Zjednoczonych, który udekorował
oficjalną choinkę Białego Domu był
Franklin Pierce. Sprawował swój
urząd w latach 1853 – 1857.
7. Prezydent Theodor Roosevelt zagorzały obrońca przyrody, zakazał stawiania choinek w Białym Domu.
8. Zwyczaj przystrajania choinki
w Wielkiej Brytanii ma dopiero 150
lat. Na wyspy przybył wraz z królową Charlotte, małżonką Jerzego III.
Właśnie Charlotta w roku 1800 na
Święta Bożego Narodzenia przyozdobiła małe cisowe drzewko zabawkami, słodyczami i kolorowymi świeczkami.
W 1848 roku brytyjski magazyn „The
Illustratet London News” zamieścił
obrazek ilustrujący rodzinę królewską zebraną wokół choinki i od tego
czasu drzewko zawitało do wszystkich angielskich domów.
9. Zwyczaj wymieniania się kartkami
świątecznymi i noworocznymi zawdzięczamy Chińczykom i Egipcjanom. Kartki bez kopert wymyślili
Niemcy. Pierwsza kartka pocztowa
została wprowadzona do obiegu
w 1869 roku. Natomiast pierwszą
bożonarodzeniową kartkę wyprodukowano i rozprowadzono w Anglii
w 1870 roku.
10. Pierwszy znaczek pocztowy z okazji Bożego Narodzenia został wydany w Austrii w 1937 roku.
11. Wyjątkowym miłośnikiem świąt
jest pewien Brytyjczyk Andrew
Park. Przez 14 lat codziennie obchodził święta Bożego Narodzenia.
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Do zaprzestania zwyczaju zmusił
go dopiero kryzys. W tym czasie
mężczyzna zużył 37 kuchenek
w których piekł indyka, a także 23 odtwarzacze wideo, na
których codziennie oglądał
świąteczne orędzia królowej.
Napisał i wysłał do siebie ponad 200.000 kartek świątecznych. Andrew Park postanowił,
że w związku z recesja, święta
Bożego Narodzenia będzie odtąd
obchodził tylko raz w roku.
Pierwsze świąteczne orędzie królowej telewizja w Wielkiej Brytanii
wyemitowała w 1957 roku.
Na Wyspach Kanaryjskich w przededniu świąt wielkim wydarzeniem
jest bożonarodzeniowa loteria istniejąca od 1812 roku. Jest to jedna z największych loterii na świecie, a wygrane opiewają na
miliardowe kwoty. W godzinach
przedpołudniowych 22 grudnia odbywa się losowanie i życie na wyspach zamiera, ulice pustoszeją bo
wszyscy siedzą przed telewizorami.
Pierwsza gwiazdka na niebie, to
symbol gwiazdy betlejemskiej, która doprowadziła trzech króli do stajenki. Co ciekawe, ta magiczna
i symboliczna gwiazdka której wypatrujemy na niebie 24 grudnia tak
naprawdę nie jest gwiazdą. Na niebie ukazuje się Wenus – nasza planeta „sąsiadka”, która jak każda
planeta nie świeci własnym, lecz
odbitym światłem.
Największy prezent świąteczny
otrzymały Stany Zjednoczone od
Francji. Była to Statua Wolności.
Rzecz miała miejsce w 1886 roku.
Statua ważyła 22 tony i miała 46,5
metrów wysokości.
Piosenka „White Christmas” powstała w 1942 roku, jest najlepiej
sprzedającym się i najbardziej popularnym świątecznym utworem
na świecie.
W 2010 roku średnia kwota wydana na prezenty świąteczne na osobę wynosiła: w USA – 520 euro,
w Unii Europejskiej 474 euro.
W okresie świątecznym karty Visa
używano średnio 5340 razy na minutę.
W Wielkiej Brytanii 7 z 10 psów
otrzymuje od swoich właścicieli
prezenty pod choinkę.
Już w 567 roku kościół katolicki
ogłosił 12 dni od Bożego Narodzenia do Trzech Króli „okresem świętym i uroczystym”.
W latach 1659-1681 w Massachusetts święta były zabronione, po-
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nieważ uznano, że są to święta pogańskie.
Pierwsza profesjonalna policja
w Nowym Jorku została powołana
w 1827 roku w odpowiedzi na zamieszki i ekscesy uliczne w okresie Bożego Narodzenia.
W Anglii przed świętami sprzedaje się około 10 milionów indyków.
Pierwsza wzmianka o skarpetach
na prezenty zawieszonych nad kominkiem znalazła się w „Słowniku
Oksfordzkim” w 1854 roku.
Amerykańscy naukowcy obliczyli,
że aby Święty Mikołaj dostarczył
podarunki do wszystkich domów
na świecie, musiałby poruszać się
z prędkością 650 mil na sekundę.
Szanse na białe Boże Narodzenie
w Anglii wynoszą 1:10
Co roku w USA sprzedaje się około 30 mln choinek.
Pierwsze sztuczne choinki wykonali Niemcy z gęsich piór ubarwionych na zielono.
Najbardziej znanym bożonarodzeniowym baletem jest „Dziadek do
orzechów” Piotra Czajkowskiego.
”Opowieść wigilijna” Dickensa została napisana w 1843 roku zaledwie w sześć tygodni.
Gwiazda Betlejemska, czyli kwiat
stanowiący bożonarodzeniowy
symbol (zwłaszcza w USA), pochodzi z Meksyku. Sprowadził go amerykański ambasador w Meksyku.
Stalo się to w roku 1829, a roślina
została nazwana „poinsettia” właśnie od nazwiska tegoż ambasadora (Jole Poinsett).
Autorem pierwszej kolędy jest św.
Franciszek z Asyżu.
W XVII wieku do tekstów kolęd opisujących narodziny Zbawiciela zaczęto dodawać elementy ludowe.
W ten sposób powstały pastorałki.
Opracowała
Anna Janicka

20

Antwerpia po polsku

grudzień 2011

13 listopada w Antwerpii miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. W Koningin Elisabethzaal odbył się wieczór
kabaretowy z odziałem Cezarego Pazury i Piotra Bałtroczyka. 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.

Rozmowa z Cezarym Pazurą

Spotykamy się w garderobie Koningin Elizabethzaal w Antwerpii, zaraz po
występie. Cezary Pazura już w T-shircie,
pomimo późnej pory zaparza sobie kawę z dwoma kostkami brązowego cukru.
Jaka jest polska publiczność w Antwerpii?
C.P.: Fantastyczna! Publiczność za
granicą ma to do siebie, że jest spragniona polskich artystów na scenie. Za
każdym razem to czuję. Poza tym Polacy tu mieszkający są stęsknieni za polskim językiem. Wczoraj byliśmy w Kopenhadze, po Antwerpii wracamy
samolotem do Krakowa, potem jeszcze
do Kielc i dopiero za dwa dni będę
w Warszawie, w domu. Bardzo się stęskniłem za córeczką.
To Pana pierwsza wizyta w Antwerpii?
C.P.: Tutaj tak, ale w Belgii jestem po
raz drugi – 6 lat temu prowadziłem
w Brukseli wybory Miss Polonia Belgii.
Czy miał Pan już okazję zobaczyć miasto?
C.P.: Nasz hotel znajduje sie w centrum, blisko wspaniałego ponad stuletniego dworca. Antwerpia to przepiękne miasto, ulice mają niepowtarzalny
urok.
Właśnie minęła 25 rocznica Pana pracy artystycznej...
C.P.: Tak samo jak moi rodzice wybrałem zawód na całe życie i jestem
dumny z faktu, że udało mi się wytrzy-

mać 25 lat na polskiej scenie. To wbrew
pozorom nie musi być łatwe.
Aktor, komik, piosenkarz, reżyser
– w czym czuje się Pan najlepiej?
C.P.: Można by te wszystkie moje zawodowe wcielenia wymieszać w jednym
sosie. Wydaje mi się, że każdy artysta
z czasem dojrzewa do pewnych decyzji.
Ta o reżyserii wynikła z zebranych wraz
z wiekiem doświadczeń. Po wielu latach
pracy ze wspaniałymi reżyserami – Kieślowskim, Machulskim, Koterskim
– chciałem spróbować, jak to jest po drugiej stronie kamery. Musiałem zobaczyć, czy dam radę. I chyba mi się udało. Z kolei jako kabareciarz mam kontakt
z żywą publicznością, która mnie nakręca i dodaje energii.
Czy ma Pan wciąż tremę przed występami na żywo?
C.P.: Zawsze, ale to jest dobra trema.
Niedawno czytałem wywiad z Jerzym
Stuhrem – jego film właśnie wchodzi na
ekrany – i Piotr Najsztub też zapytał go
o tę kwestię. Odpowiedział, że tremy człowiek się nie może pozbyć, ale ważne, by
to była trema mobilizująca. W szkole
uczyli nas nawet, jak zamienić tę paraliżującą na mobilizującą. Trema jest bardzo dobrym zjawiskiem, bo powoduje
przypływ adrenaliny. Jak się jedzie gdzieś
na drugi koniec Polski, jest się zmęczonym podróżą, a trzeba szybko wyjść na
scenę, to właśnie trema powoduje, że
człowiek się spina i ma energię. Jak rozpoczynałem swoją przygodę z aktorstwem, moja mama z troską mówiła:
„Synku, dlaczego ty się tak spalasz na
scenie, czy ty masz w ogóle na to siłę?”.
Jak Pan odpoczywa po występie?
C.P.: Zwykle nie mogę zasnąć, czuję
sie pobudzony, więc staram się wyciszyć. Oglądam telewizję, czytam. W takich momentach nie wolno sięgać po
alkohol, bo to może być bilet w jedną
stronę.
Czy trudno jest improwizować podczas występu?
C.P.: Zenon Laskowik twierdzi, że dobra improwizacja to taka, która jest dobrze przygotowana. Próbuję przewidzieć,
co
widz
powie,
mam
przygotowanych kilka puent. Zdradzę,
że bardzo lubię sytuację, gdy któraś
z pań na widowni zaśmieje się z pewnym opóźnieniem – wtedy rzucam od

niechcenia: „Przepraszam, który żarcik
doszedł?”.
Co Pana śmieszy?
C.P.: Jestem człowiekiem pogodnym,
więc prawie wszystko. Lubię obserwować, jestem świetnym odbiorcą żartów
sytuacyjnych.
Dlatego został pan komikiem?
C.P.: Umiem zabawnie dogadywać (zacząłem już w szkole!). Doceniają to widzowie – moje występy w programach
np. u Kuby Wojewódzkiego czy Szymona Majewskiego miały dużą oglądalność. Showmanem trzeba się urodzić
i ja mam w sobie tę iskrę, chociaż tak
naprawdę wolę być aktorem. Teksty dla
mnie pisze najczęściej Maciek Kraszewski. Podaję mu temat, np. ostatnio o 25leciu mojej pracy artystycznej (czyli
o mnie, o upływającym czasie, o kobietach i tak dalej). Potem siadamy razem
i dopracowujemy materiał, dodajemy
żarty z życia.
Już niedługo Boże Narodzenie. Jak
będzie Pan spędzał święta?
C.P.: Najważniejsze – z rodziną. W tym
roku w święta nie pracuję. Dopiero
w Sylwestra poprowadzę koncerty
w bydgoskiej filharmoni. Na Boże Narodzenie wybieramy się do naszego domku na Warmii. Przyjedzie tu także
z Krakowa rodzina mojej żony, Edytki.
Czy to Pan dostarcza do domu choinkę?
C.P.: Tak! W zeszłym roku kupiłem
3,5-metrową. Razem z Edytką ubieraliśmy ją do drugiej w nocy, żeby zrobić
niespodziankę naszej córeczce. Powiesiliśmy śliczne ozdoby choinkowe: aniołki, motylki, czarownice, gwiazdeczki,
i byliśmy przekonani, że Amelka się zachwyci. Tymczasem, to ona nas zaskoczyła – weszła rano do pokoju, popatrzyła na drzewko i... po prostu sobie
poszła. Ale porażka, pomyślałem. Mam
nadzieję, że w tym roku bardziej się ucieszy, jest już starsza, ma prawie 2,5 roku. Jestem szczęśliwy, gdy widzę
uśmiech na jej twarzy.
Amelka wiele zmieniła w Pana życiu...
C.P.: Zdecydowanie tak. Dzieci odmładzają, to taki kop od przyrody. Ja wcale nie czuję tych moich prawie 50 lat.
Czy jako fan futbolu wybiera sie Pan
na jakiś mecz Euro 2012?
C.P.: Mam obiecane przez kilku kole-
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gów, że wejdę na stadion narodowy na
mecz otwarcia mistrzostw. Zwykle wolę oglądać mecze w telewizji, bo lepiej
wszystko widać, ale to będzie wyjątkowa sytuacja – historyczny mecz, niesamowite przeżycie. Ponadto trzeba pomóc naszym, żeby wygrali.
Czuje Pan więź z Polakami mieszkającymi za granicą?
C.P.: Spotkania z Polakami w różnych
krajach świata to dla mnie zawsze miłe przeżycie. Jestem rozpoznawalny, co
niejednokrotnie czyni życie prostszym
i przyjemniejszym. Nawet tutaj w Antwerpii podczas spaceru na Starym Mieście poproszono mnie o zdjęcie i autograf.
Czy zachęcałby Pan Polaków, którzy
z różnych powodów w ostatnich kilkukilkunastu latach wyemigrowali do powrotu do kraju?
C.P.: Nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo tu mają znaczenie
wybory indywidualne. Ja też mam w ro-

dzinie emigrantów – krewni mieszkają
m.in. w Irlandii, Szwecji, Ameryce i Brazylii.
Ale czy, Pana zdaniem, jest do czego
wracać?
C.P.: Koledzy z Filmówki, którzy od
20 lat mieszkają w Ameryce, pytają o to
samo. Według mnie sytuacja w Polsce
jest w porządku, rozwijamy się, żyjemy
innymi problemami niż 25 lat temu. Ale
ja nikomu nie mogę wprost powiedzieć:
wracaj. Na przykład już 50-latkom trudno w Polsce znaleźć pracę, a do emerytury mają przecież jeszcze 15 lat. Co oni
mają ze sobą zrobić? To takie odrzucone pokolenie, które dorastało w komunie, potem przeżyło transformację systemową, strasznie tyrało. Każdy musi
więc sam podjąć decyzję o ewentualnym
powrocie.
Jakie są Pana plany na przyszłość?
C.P.: Mam firmę, która produkuje filmy. Ostatnio wyprodukowałem „Sztos
2”, który do kin wchodzi 20 stycznia

21

2012 roku. Reżyserem jest Olaf Lubaszenko. Akcja filmu zaczyna się w przeddzień wybuchu stanu wojennego, ale
pokażemy ten czas kolorowo i z przymrużeniem oka. Będzie nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim zabawnie.
Cały czas jest Pan zajęty, w rozjazdach.
Nie lubi Pan monotonii życia codziennego?
C.P.: Lubię. Jak każdy mężczyzna,
wręcz uwielbiam tak zwane stałe fragmenty gry. Odkąd otworzyłem firmę,
staram się przychodzić codziennie do
biura na godzinę 10. Raz w tygodniu
wychodzę z kolegami na cygaro, trzy
razy w tygodniu jestem na siłowni. Żona wie, że to są moje stałe zajęcia i nie
mówi: „Znowu idziesz?!”. Ale lubię też
kabaret, to taki element szaleństwa, które pozwala mi wciąż czuć się młodym.
Rozmawiała
Monika Stawnicka

rozmowa z Piotrem Bałtroczykiem
Piotr Bałtroczyk – komik i konferansjer o bardzo oryginalnym humorze
i języku. Poprowadzi niemal wszystko, w tym samochody i motocykle.
Mężczyzna spełniony, pozostający
w zgodzie z samym sobą. Potrafi zarówno podążać za scenariuszem występu, jak dać się ponieść spontanicznej improwizacji. Wyrazy uwielbienia
znajdujemy na jego stronie internetowej Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze..
Dzień dobry, czy podoba się Panu
Antwerpia?
P.B.: Bardzo, no może poza tym, że
jest tu brudno. Gdyby to było jakieś
piękne polskie miasto, już pisałbym
skargę do burmistrza.
Ma Pan dom w Tuławkach na Warmii. Tam ucieka Pan od sławy i popularności?
P.B.: Trudno powiedzieć, że uciekam. Mieszkam tam po prostu. To taka mała, cicha miejscowość niedaleko
Olsztyna. Jakiś czas temu temu kupiłem tam dom, wyremontowałem go,
potem dokupiłem ziemię, młyn wodny i okazało się, że mam już niemal
wszystko, by prowadzić gospodarstwo.
Skompletowałem nawet maszyny, łącznie z kombajnem. Ostatnio zmieniłem
profil na gospodarstwo ekologiczne.
Czy zachęcałby Pan ludzi, którzy wyemigrowali z Polski za chlebem, do powrotu do kraju?
P.B.: Powiem tak – podczas moich
podróży spotykam wielu przyjaciół
i znajomych, którzy powyjeżdżali do
różnych krajów i mieszkają tam na stałe. Niektórzy osiągnęli sukces finansowy, wtopili się w ten inny świat. Są

zadowoleni z tego, co mają, stać ich
na przyjemności z Polską związane,
na malarstwo, sztukę. Oni właściwie
nie mają po co wracać. Trudno by im
było się przestawić.
A Pan chciałby mieszkać za granicą?
P.B.: Czuje się w Polsce dobrze i nie
marzę, by z niej wyjechać. Z moją znajomością języków byłoby to trudne.
Chociaż zastanawiamy się nad wprowadzeniem do mojego programu estradowego skeczu po angielsku. Jest zapotrzebowanie na polski monolog po
angielsku przedstawiany na zamkniętych imprezach i eventach firmowych.
W tym miesiącu kończy pan 50 lat,
jakie są pana plany na przyszłość?
P.B.: No tak, to bolesna rocznica
(śmiech). Myślę, że nadal będę robił,
to co robię, czyli zajmował się estradą. W przyszłym roku ruszamy w trasę jubileuszową w ciekawym składzie.
To nie będzie to trasa stricte kabaretowa, a bardziej estradowa. Pojawią
się moi przyjaciele z kręgu piosenki
literackiej, koledzy dewianci, czyli Kabaret Moralnego Niepokoju i Ani Mru
Mru. Szykujemy fajny event. Teksty
powstały specjalnie na tę imprezę.
Wielu komików w na co dzień jest
mrukami. Gdy spotyka się Pan prywatnie ze znajomymi, jest Pan duszą
towarzystwa?
P.B.: Mało się spotykam. Jestem domatorem i jak udaje mi się w domu
posiedzieć, to jestem najszczęśliwszy.
Mam paru " wsiowych " przyjaciół tam
gdzie mieszkam, czasem się razem
czegoś napijemy... Spotykamy się, gadamy i wtedy nie ma potrzeby, żeby

błyszczeć i być duszą towarzystwa. Ja
raczej jestem wycofany i mało absorbujący.
Jest Pan znany, lubiany. Czy na scenie nie przyćmiewa Pan swoją osobowością tych, których zapowiada?
P.B.: Gdyby rzeczywiście tak było,
byłby to pewien problem. Uważam jednak, że czasami jest to naturalne. Pojawiam się w rozmaitych mediach od
wielu lat, jestem rozpoznawalny. Prowadząc imprezę, na której występują
artyści na dorobku, to ja jestem gwiazdą. To jest naturalny haracz, który
płacą młodsi wykonawcy dopóki widzowie na nich nie zaczną zwracać większej uwagi. Ale nigdy nie było moim
celem, by przyćmić wykonawców. Moim zadaniem jest zapewnienie im miękkiego statu i miękkiego lądowania.
Mam nadzieje, że to mi się udaje. Na
tym polega zawodowstwo.
Rozmawiała
Monika Stawnicka
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Polska w latach 1138-1370
od rozbicia dzielnicowego do ostatniego Piasta
Z historii narodów możemy się nauczyć, że narody niczego nie nauczyły się
z historii Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Zapraszam Czytelników do wspólnego poznawania kart polskiej historii. To
już druga część naszego cyklu. W pierwszej dotarliśmy do schyłku panowania króla Bolesława Krzywoustego, który przed śmiercią postanowił podzielić
kraj między synów.
W roku 1138 doszło do podziału Polski na dzielnice. Trwał on do roku 1320,
czyli koronacji Władysława Łokietka na
króla Polski. Za czasów Piastów kraj
scalała przede wszystkim osoba władcy uznawanego za jego właściciela.
W czasie rozbicia Polska nie miała żadnej władzy centralnej. Bolesław Krzywousty, mając złe doświadczenia związane z dziedziczeniem władzy (o tron
musiał walczyć z bratem), ustawą sukcesyjną
chciał
zapobiec
podobnej sytuacji po swojej śmierci. Według nowej ustawy miały być uwzględnione prawa wszystkich spadkobierców. Następcą tronu zostawał senior,
czyli najstarszy syn, który otrzymywał
pod panowanie Polskę środkową, od Pomorza do Małopolski, ze stolicą w Kra-

kowie. Pozostałe dzielnice przejmowali kolejni bracia.
Pierwszym seniorem został Władysław zwany Wygnańcem, który zarządzał również Śląskiem. Pozostałe dzielnice otrzymali: Bolesław Kędzierzawy,
Mieszko Stary, Henryk Sandomierski
i Kazimierz Sprawiedliwy.
Bracia nie byli jednak zadowoleni z tego, co otrzymali i walczyli między sobą
aż do roku 1177, kiedy to wladca został
najmłodszy z nich – Kazimierz Sprawiedliwy (przydomek otrzymał dopiero od
potomnych, w XVI wieku). Chcąc zalegalizować swoje panowanie i zdobyć poparcie, zwołał w 1180 roku zjazd w Łęczycy. W zamian za poparcie zwolnił
możnych i duchownych z wielu zobowiązań finansowych względem państwa
oraz zrezygnował z prawa do majątku
po zmarłych biskupach. Anulowano zasadę senioratu i znowu wprowadzono
dziedziczenie tronu, choć to niestety nie
powstrzymało potomków Kazimierza
przed walkami dynastycznymi. Historię życia i panowania księcia sandomierskiego dokładnie opisał kronikarz Wincenty Kadłubek. Napisał między innymi,
że po osiągnięciu tronu krakowskiego
Kazimierz zrywa pęta niewoli, kruszy

jarzmo poborców, znosi daniny, wprowadza ulgi podatkowe; ciężary nie tyle
zmniejsza, co zupełnie usuwa, daniny
i służebności znieść każe. Po śmierci
Kazimierza Mieszko Stary (syn Krzywoustego) walczył o władzę z Leszkiem
Białym (synem Sprawiedliwego). Mieszko Stary dążył do wzmocnienia swej
władzy jako księcia zwierzchniego, co
wywołało niezadowolenie i bunt możnych. Został usunięty z tronu krakowskiego i pomimo wielokrotnych prób
nie udało mu się odzyskać go na stałe.
Przez ciągłe spory pogarszała się sytuacja społeczeństwa, któremu nikt nie
pomagał. Władcy skupiali się za bardzo
na pozyskiwaniu nowych terytoriów,
zamiast na zadbaniu o te, które już posiadali. Nieustające walki wewnętrzne
powodowały niszczenie wielu ziem
i dóbr. Zbyt duże skupianie się na konfliktach wewnętrznych osłabiało pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
A sąsiedzi – Niemcy, Prusy i Rosja – rosły w siłę.
Pozostawianie ziem polskich w rozdrobnieniu stawało się coraz mniej korzystne, także dla rozwoju handlu. Pierwszym znaczącym krokiem na drodze
do zjednoczenia państwa była korona-
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cja Przemysła II w 1295 roku (panował
on jedynie przez 10 miesięcy). W 1300
roku na krótko królem został Wacław
II, który – zawierając przymierze z Brandenburgią – obiecał oddać Pomorze
Gdańskie. Na to nie zgodziło się polskie
rycerstwo, na czele buntu stanął Władysław Łokietek.
Władysław Łokietek został koronowany w katedrze na Wawelu w 1320 roku. Jego panowanie w Polsce upłynęło
pod znakiem zmagania się z zakonem
Krzyżackim, który został zaproszony do
Polski przez księcia Konrada Mazowieckiego dla obrony północnego Mazowsza
przed najazdami m.in. z Prusów. Łokietek, prosząc ich o pomoc w obronie Pomorza, nie przypuszczał, że zagarną je
dla siebie i przeniosą swoją siedzibę
z Wenecji do Malborka. Gdy Krzyżacy
szykowali się do zajęcia Kujaw, król zgłosił się o pomoc do Litwy. W 1331 roku
miała miejsce bitwa pod Płowcami, wygrana przez stronę polską. Problem roz-

przestrzeniania się Zakonu Krzyżackiego na ziemiach polskich wyznaczał
główne pole działania dla syna Łokietka – Kazimierza Wielkiego oraz Jagiellonów.
Gdy Kazimierz Wielki obejmował władzę, kraj był rozbity na Wielkopolskę
i Małopolskę. Krzyżacy zawarli sojusz
z Czechami, co było bardzo niebezpieczne dla Polski – od 1327 roku trwała wojna z Zakonem. Kazimierz Wielki starał
się załagodzić ten spór drogą dyplomatyczną. Efektem jego polityki było odzyskanie dla Polski Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (na mocy traktatu w Kaliszu
z 1343 roku) w zamian za zrzeczenie się
praw do Pomorza Gdańskiego. W 1339
roku król zawarł sojusz z Andegawenami z Wegier którzy mieli przejąć tron
po jego śmierci. Podsumowując, za panowania Kazimierza Wielkiego Polska
powiększyła ponad dwukrotnie swoje
terytorium, zmieniła nazwę na Korona
Królestwa Polskiego i stała się monar-
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chią stanową. Kazimierz Wielki wprowadził jednolity system zarządzania państwem, dokonał reformy wojska. Ważną dla niego sprawą było budownictwo
obronne, za jego panowania powstało
wiele zamków i fortyfikacji oraz ponad
sto nowych miast. Znany jest z tego, ze
zastał Polskę drewnianą, a pozostawił
murowaną”. W 1364 roku ufundował
Akademię Krakowską, wzorowaną na
uczelniach w Bolonii, Padwie i Neapolu, która miała kształcić przyszłych
prawników.
Zgodnie z umową z Andegawenami
po śmierci Kazimierza w 1370 roku do
Polski przybył z Węgier Ludwik Andegawenski i koronował się na króla. Tak
wygasła dynastia Piastów jako panująca na tronie polskim.

„Daty są rodzynkami w historii”.
Jan Kott
Monika Stawnicka
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Domowe sposoby na przeziębienie
Nasz układ odpornościowy jest narażony na ciągłe ataki wirusów i infekcje. W trakcie przeziębienia lub grypy, osłabiony organizm powinien być
chroniony podwójnie. Czyli chorobę
trzeba „wyleżeć”. Często wizyta u lekarza jest niezbędna, ale na te przypadłości istnieją też oparte na skarbach natury domowe sposoby, których
skuteczność potwierdzono naukowo.
Najlepiej stosować je przy pierwszych
objawach choroby.
Bańki „stawiały” już nasze babcie
i jeszcze nie podważono ich skuteczności. To świetny sposób leczenia
przeziębienia, a także mobilizacji układu odpornościowego. Bańki poprawiają krążenie krwi, pomagają w leczeniu przeziębienia, kataru, grypy,
zapalenia oskrzeli i płuc.
Sok z malin zawiera substancje które pełnią w organizmie funkcje
ochronne. Owoce maliny działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Zawierają dużo witaminy C i E oraz B1,
B2 i B6, a także magnezu, potasu, żelaza i wapnia.
Dziki bez. Jego owoce są doskonałym źródłem witamin i soli mineralnych. Napar z kwiatu dzikiego bzu
ułatwia odkrztuszanie i zwiększa potliwość, co obniża gorączkę.
Kwiat lipy jest bardzo dobry na herbatę. Po wypiciu naparu lipowego chory się poci i spada temperatura ciała,
a wraz z potem organizm wydala substancje chorobotwórcze. Herbata z lipy łagodzi także kaszel i ból gardła.
Warto też stosować ciepłe kąpiele z dodatkiem kwiatów lipy.
Czosnek podobnie jak antybiotyk,
powstrzymuje rozwój bakterii chorobowych i drobnoustrojów. Zawiera dużo witaminy C. O jego zaletach medycyna ludowa wie od dawna. Lekarze
zalecają czosnek nie tylko w stanach
chorobowych. Pomaga on układowi
odpornościowemu i przyspiesza regenerację błon śluzowych. Warto też spożywać go po stosowaniu antybiotyków, gdyż pomaga w odbudowie flory
bakteryjnej.
Chrzan skutecznie łagodzi katar i objawy grypy zwłaszcza w początkowym
stadium, kiedy to dwie łyżki startego
chrzanu dodamy do posiłku. Należy jednak pamiętać, że większe ilości chrzanu mogą podrażnić śluzówki nosa.
Cebula. Syrop z niej jest bardzo popularny i działa rewelacyjnie. Cebulę pokroić w kostkę, posypać cukrem lub zalać miodem. Przełożyć do szklanego
słoiczka, przykryć gazą i odstawić
w chłodne miejsce. Kiedy cebula „puści”
sok, przecedzić i pić kilka razy dziennie.
Mleko, miód i masło to tradycyjny
sposób na przeziębienie. Miód natu-

ralny zwiększa odporność, działa regenerująco, łagodzi kaszel i zmniejsza gorączkę. Jest jednak wrażliwy na
wysoką temperaturę, dlatego nie można dodawać go do gorących, lecz do
przestudzonych płynów, by nie tracił
swoich właściwości.
Cytryna zawiera wiele witaminy C.
Dodajemy ją również do płynów przestudzonych, aby zachować jak najwięcej wartości zdrowotnych.
Czerwone buraki w formie syropu pomagają leczyć przeziębienie. Drobno
pokrojone buraki zasypać cukrem i odstawić na jeden dzień. Przecedzić i pić
dwa razy dziennie po jednej łyżeczce.
Rosół. Naukowcy z University of
Nebrasca Medical Center w USA dowiedli, że pacjenci karmieni rosołem
czuli się o wiele lepiej niż ci, którzy
go nie jedli. A dodatkowa porcja mięsa dodana do rosołu zawiera tak potrzebny organizmowi cynk.
Ból gardła:
1. Płukanie gardła roztworem soli lub
mieszankami ziołowymi zmniejsza
ból, pieczenie i odkaża. Szałwia
niszczy bakterie, rumianek działa
przeciwzapalnie. Warto też stosować ziele z kwiatu nagietka, które
działa przeciwgrzybiczo. Zioła należy parzyć 20 minut pod przykryciem, odcedzić i kilka razy dziennie płukać gardło.
2. Ulgę przynoszą też okłady z liści
kapusty. Należy je zanurzyć w gorącej wodzie, potem rozbić na przykład tłuczkiem do mięsa. Okład na
20 minut przyłożyć do szyi owijając szalikiem.
3. Imbir można dodać do zupy, rosołu, lub płukać gardło naparem. Kawałek kłącza rozdrobnić i zalać ñ
litra gorącej wody. Po 10 minutach
przecedzić i płukać gardło ciepłym
roztworem.
4. Można użyć maści lub olejku kamforowego. Nasmarować szyje, potem kawałek gazy skropić spirytusem salicylowym, przyłożyć do
gardła i owinąć szalikiem.
Kaszel bywa uciążliwy, lecz dzięki
niemu pozbywamy się wydzieliny zalegającej na przykład w oskrzelach.
1. K aszel s uchy występuje na początku choroby. Odczuwamy drapanie w gardle i nie możemy się
pozbyć wydzieliny. Możemy zastosować prawoślaz zawierający
substancje śluzowe osłaniające
gardło i lukrecje działającą przeciwzapalnie, przeciwalergicznie,
przeciwgrzybicznie i wykrztuśnie. Niewielką ilość każdego
z tych ziół zalać wrzątkiem 1/3
szklanki, pić trzy razy dziennie.
Warto pamiętać, że ciepło sprzyja

wydalaniu śluzu. Dlatego można natrzeć klatkę piersiową kamforą i przykryć ciepłym kocem. Dobrze jest też
położyć termofor z ciepłą wodą na
piersiach.
2. K aszel mokry, to etap odkrztuszania wydzieliny. Pomoże syrop
z czosnku, który jest naturalnym
antybiotykiem. Zmiażdżyć kilka
ząbków czosnku, dodać sok
z dwóch cytryn i zalać niewielką
ilością wody. Przekładamy syrop
do ciemnego słoiczka, odstawiamy na kilka dni i odcedzamy. Pijemy miksturę przez kilka dni.
Katar:
Katar wywołują wirusy które niszczą komórki błony śluzowej nosa. Dolegliwość ta może też spowodować infekcję bakteryjną i zapalenie zatok.
Nie istnieją specyfiki, które w stu procentach zahamują ten proces, dlatego warto skorzystać z darów natury.
1. Skuteczne są inhalacje z rumianku,
który trzeba zalać gorącą wodą. Naczynie z naparem stawiamy na stole, na głowę narzucamy ręcznik
i przez kilka minut wdychamy parę nosem i ustami. Rozszerzają się
wtedy naczynia krwionośne co powoduje produkcję śluzu i pozbycie
się z organizmu drobnoustrojów.
2. Stosuje się też inhalacje z dodatkiem olejków eterycznych (miętowego, jałowcowego lub tymiankowego), ale nie są one tak skuteczne
jak rumianek.
3. Przy pierwszych objawach kataru
należy zażywać witaminę C, rutinoscorbin i preparat wapnia. To pomoże uszczelnić naczynia krwionośne śluzówki.
4. Dobrym sposobem jest nawilżanie
błon śluzowych izotonicznym roztworem morskiej wody, który
oczyszcza nos z alergenów. Można
też stosować ciepłe inhalacje z dodatkiem morskiej soli. Do naczynia
wrzucić 2 łyżki soli, zalać szklanką wody, podgrzać i wdychać nosem ciepłą (nie gorącą) parę. Powtarzać 3-4 razy dziennie.
Im szybciej zaczniemy działać, tym
większą mamy szansę, że banalna infekcja nie przerodzi się w poważne
przeziębienie. Niektórzy lekarze twierdzą, że po wczesnych symptomach często nie są w stanie określić jaka to choroba i proszą o kontakt za 2-3 dni, aby
określić czy jest to na przykład angina czy zwykłe przeziębienie. To jest
właśnie czas na aptekę babuni. Jeżeli
objawy przeziębienia utrzymują się ponad 3 dni i domowe sposoby oraz leżenie w łóżku nie pomagają, wtedy bezzwłocznie należy udać się do lekarza.
Karolina Morawska
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Historie życiem pisane
Grudzień
Wszystko co wydarzyło się w moim
życiu, a o czym chciałabym zapomnieć
miało miejsce w grudniu.
Moje małżeństwo. Piękny ślub
w Święta Bożego Narodzenia. Biała
suknia z długim welonem, druhny,
mnóstwo gości i ja w swojej naiwności święcie wierząca, że będziemy razem szczęśliwi do końca swoich dni.
Oczywiście teraz wiem, dlaczego wszyscy odradzali mi ten związek, ale wtedy to ja wiedziałam lepiej. Miałam
dwadzieścia lat, byłam „na zabój” zakochana i żadne argumenty do mnie
nie docierały. Nikt nie był w stanie
przekonać mnie do zmiany decyzji.
Wydawało mi się – to dobre słowo
– wydawało mi się, że moja miłość do
Niego przezwycięży wszystko. Oczywiście pomyliłam się i bardzo długo
leczyłam rany.
Potem poznałam Jego. Też w grudniu. Byłam już trochę starsza i wydawałoby się bardziej ostrożna. Ciągle
czekałam na swoją wielką miłość, ale
pomna wcześniejszych doświadczeń
obiecałam sobie, że nie będę „pakować się” w bezsensowne związki. Ale
wtedy, w ten grudniowy wieczór nie
miałam wątpliwości, że to właśnie Ten.
Jedyny, wymarzony, wytęskniony.
Sceneria naszego spotkania była zupełnie zwyczajna, wręcz banalna. Ot,
zwykła zabawa sylwestrowa zorganizowana przez koleżankę z pracy, na
której znalazłam się z braku innych
propozycji. Znałam wszystkich oprócz
Niego. Nie odstępował mnie ani na
krok, a ja znowu uwierzyłam. Byłam
w stu procentach pewna, że jesteśmy
dla siebie stworzeni i wszystkie dziwne uwagi traktowałam obojętnie.
Dziwne dlatego, że całkowicie różniły się od moich uczuć. Koleżanka niejednokrotnie mówiła mi: „Daj spokój
to nic dobrego, może być tylko kolegą, ale na poważne związki jest za mało odpowiedzialny. Nie pracuje i przez
całe swoje dotychczasowe życie niczego i nikogo nie potraktował jeszcze
poważnie”. Oczywiście, po czasie zrozumiałam, że miała rację, a ja znów
się pomyliłam. Ale tym razem potrzebowałam o wiele więcej czasu, aby się
pozbierać.
Minęło kilka lat. Wtedy okazało się,
że moja najlepsza przyjaciółka wcale
nią nie jest. Znałyśmy się od wielu lat,
właściwie od szkoły podstawowej i byłyśmy nierozłączne. Mówiłyśmy sobie
wszystko. A właściwie to ja mówiłam,
a ona słuchała. Dopiero później zrozumiałam, ze tak naprawdę o sobie
mówiła mało. Oprócz faktów oczywistych i ogólnie znanych nie wiedzia-

łam dużo więcej. Ale to zrozumiałam
znacznie później. Nasze życie, tak się
dziwnie ułożyło, że od pewnego czasu pracowałyśmy razem i ja byłam jej
szefowa. Któregoś dnia szefową została ona, a ja straciłam pracę. Pamiętam jak dziś ten dzień. Padał śnieg,
był początek grudnia.
To była misternie uknuta intryga
w wyniku której wyszłam na kompletną idiotkę, plotkarę, nieudacznicę i tak dalej. A co najgorsze w sposób całkowicie bezpodstawny udało
jej się podważyć moje zawodowe kompetencje. Cała historia zakończyła się
w sposób przewidywalny dla wszystkich, tylko nie dla mnie. Moja niedawna przyjaciółka poślubiła właściciela firmy, a ja nie miałam już ani
przyjaciółki, ani pracy. Na domiar złego musiałam wszystkim dookoła tłumaczyć się z czegoś, czego nie zrobiłam.
Dwa lata temu wyjechałam z Polski
i rozpoczęłam na nowo życie w jednym z krajów Unii Europejskiej. Też
w grudniu. Po raz pierwszy święta
spędziłam daleko od rodziny. Jestem
osobą sentymentalną lecz jakoś wytłumaczyłam sobie, że to tylko święta, że muszę je spędzić inaczej, ze jakoś to przeżyję. To nic, że daleko od
domu. Przecież dam rade. Nagle ogarnęło mnie dziwne uczucie, jakiego
jeszcze w swoim życiu nie doświadczyłam. Nie umiałam tego nazwać,
określić, ale jednocześnie czułam żal,
nieokreśloną tęsknotę, smutek, przygnębienie i bezsilność. To wszystko
razem kompletnie mnie rozbiło. Dlaczego znowu grudzień?!
W Polsce zawsze trochę z dystansem podchodziłam do tego całego
świątecznego szaleństwa. Wielodniowe przygotowania, szał zakupów i magię reklamy traktowałam trochę
z przymrużeniem oka. Aż nagle znalazłam się w miejscu, gdzie czas świąt
traktowany był jeszcze bardziej komercyjnie i zwariowanie. Okazało się,
że nie umiałam się w tym wszystkim
odnaleźć.
Zaczęłam tęsknić. Wydawało mi się,
że Boże Narodzenie w Polsce, to najpiękniejsze święta na świecie. Niepowtarzalna atmosfera, choinka, kolędy,
opłatek. Pierwsza gwiazdka na niebie
i wspólna wigilijna kolacja. Potem pasterka. Prezenty, rodzina, znajomi...
Nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, że to wszystko zależy od tego
z kim, a nie gdzie się ten świąteczny
czas spędza. Nie rozumiałam, że klimat tych dni i ich niesamowitą atmo-

sferę tworzy nie miejsce, ale przede
wszystkim ludzie.
Kolejny grudzień w moim życiu.
Zmieniło się wiele. Przede mną Święta Bożego Narodzenia które spędzę
znowu daleko od Polski. Tak samo jak
rok i dwa lata temu, ale jednak zupełnie inaczej. Zdążyłam już polubić ten
kraj, jego specyfikę, ludzi i zwyczaje.
Jest inaczej niż w Polsce, ale jest mi
tu dobrze. Przyzwyczaiłam się i nie
chciałabym tego zmieniać. Tutaj mam
swój dom i wreszcie zrozumiałam, że
dom to nie tylko ściany i meble, ale
przede wszystkim człowiek. Te kolejne święta poza Polską nie będą znów
smutne, bo ja nie jestem smutna. Odnalazłam się w tym nowym świecie.
W zeszłym roku poznałam Kogoś.
U znajomej, na imprezie sylwestrowej, na której znalazłam się z braku
innych propozycji... Obawiałam się,
że nastąpi „powtórka z rozrywki”, ale
tym razem jest inaczej. Po raz pierwszy w moim życiu czuję, a właściwie
wiem, że Jemu na mnie naprawdę zależy. Na każdym kroku stara się dowieść mi, że nie jest to uczucie tylko
z mojej strony. Widzę to w jego oczach,
gestach i sposobie postępowania. Jest
ode mnie trochę starszy, ma dobrą
pracę i właściwe podejście do życia.
Dotrzymuje słowa, jest odpowiedzialny, konsekwentny i dba o mnie jak
nikt przedtem. Jest to dla mnie zupełnie nowa sytuacja, ale bardzo mi odpowiada właśnie taki rodzaj związku.
Długo broniłam się przed tym uczuciem. Myślałam, że lepiej być ostrożną, aby się znów nie zawieść, aby znowu nie bolało. Tym razem to On
musiał udowadniać mi, że zasługuje
na moja miłość.
Święta Bożego Narodzenia spędzimy u jego rodziców, przesympatycznych, starszych ludzi, którzy traktują mnie jak córkę. Przygotuję barszcz
z uszkami, karpia, pierogi, ciasto, no
i oczywiście będzie opłatek.
Kilka dni temu, podczas romantycznej kolacji On mi się oświadczył. Zgodziłam się zostać Jego żoną. I wiem,
że tym razem się nie mylę. Ustaliliśmy już datę ślubu. Długo musiałam
tłumaczyć dlaczego wybrałam aż tak
odległy termin. Bo data ślubu ustalona jest na grudzień...
J.B.
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Apel do kobiet!
Nieudane związki: Strata czasu, czy kolejne doświadczenie?
Ile z Was
po kolejnym
rozstaniu
zadawało sobie
pytanie „Po co
ja się w to
wpakowałam,
po co straciłam
czas”?

Z pewnością każda z nas wiązała się z kimś, potem rozstawała, potem znowu wiązała... Ile kobiet rozpacza po nieudanym
związku i straszliwie długo dochodzi do siebie? Niektóre z nas
mają poukładane życie u boku
ukochanej osoby, bo wreszcie na
taką trafiły. Natomiast inne dalej tkwią w bezsensownych związkach bez żadnej przyszłości...
Ile z Was po kolejnym rozstaniu zadawało sobie pytanie „Po
co ja się w to wpakowałam, po co
straciłam czas”?
Ta myśl bierze się chyba z obawy, że czas tak szybko przemija
a my boimy się samotności jak
ognia. A poza tym jak wiadomo
na punkcie młodości jesteśmy
bardzo wrażliwe...
Po ostatnim związku, który
trwał niemalże 3 lata zaczęłam
zadawać sobie pytania. Długo zastanawiałam się, czy powinnam
potraktować to jako „stratę czasu” i przejść nad wszystkim do
porządku dziennego co wcale nie
było łatwe. Czy też powinnam zrozumieć, że było to kolejne, dobre
i potrzebne doświadczenie w moim życiu. Po namyśle doszłam do
wniosku, że należy to jednak traktować jako Doświadczenie przez
duże D. Dziś już wiem, że miałam
okazję spotkać na swojej drodze
kolejnego mężczyznę, poznać jego charakter i mieć jakąś skale
porównawczą.
Często zastanawiam się jak
można związać się z pierwszym
chłopakiem jakiego poznało się
w wieku siedemnastu czy osiemnastu lat i układać sobie z nim
całe życie? Ile jest takich związków? Chyba niewiele. Trzeba poznawać, porównywać, umieć się
porozumieć aby wreszcie trafić
na tego jedynego, czuć się spełnionym i szczęśliwym. Stąd mój
apel: Nie bójmy się wiązać z kimś
na nowo, nie bójmy się otworzyć
na kogoś innego, nie bójmy się
zaufać! Nie ma nic gorszego jak
strach, samotność, leczenie nieistniejących kompleksów i zamknięcie w sobie. Płacz po nocach
nic nie pomoże, żal kiedyś przeminie, a czas jak wiadomo leczy
rany.
Po kolejnym nieudanym związku w pierwszej kolejności zajęłam się samą sobą i własnym ży-

ciem. Powiedziałam sobie dość!
Teraz mam wreszcie czas dla siebie. Uporządkuję swoje życie i pozałatwiam ważne, od dawna zalegające sprawy. Z pomocą
prawdziwych przyjaciół zaczęłam
wychodzić z domu, bywać w nowych miejscach, poznawać nowych ludzi... i zapomniałam już
o tym feralnym zdarzeniu jakim
były trzy stracone lata.
Nie dajcie się dziewczyny! Nie
płaczcie i nie rozpaczajcie, bo jeśli się nie udało – to po prostu nie
było warto! Trzeba myśleć pozytywnie, otworzyć się na nowe
przygody, zająć się własnymi
przyjemnościami, a któregoś dnia
okaże się, że ta jedyna wielka miłość skrywa się gdzieś za rogiem
ulicy... Bo przecież najczęściej jest
tak właśnie, że to prawdziwe
i wspaniale uczucie zaskakuje nas
zupełnie niespodziewanie. Wystarczy nieraz jedno spojrzenie
i historia kończy się małżeństwem i wspaniałą rodzina!

To Wy macie być szczęśliwe,
szanowane i kochane. To o Wasze względy mężczyzna musi zabiegać i starać się, abyście wybrały właśnie jego. Żeby to
osiągnąć trzeba przejść przez ileś
związków, poznać iluś mężczyzn,
znaleźć się w iluś sytuacjach.
Trzeba wiedzieć jacy są, na co ich
stać, czy można im zaufać, czy są
dla Was przyjacielem czy nie...
Nie zadręczajcie się więc po kolejnym nieudanym związku, że
była to tylko strata czasu. Powiedzcie sobie: jestem mądrzejsza o kolejny związek i kolejne
doświadczenie. Bo przecież człowiek uczy się na własnych błędach i z nich wyciąga najlepsze
wnioski!
Nie trafiłam jeszcze na tego jedynego... Ale jestem pozytywnie
nastawiona do świata i powtarzam sobie często z uśmiechem
na twarzy „tego kwiatu to pół
światu”...
Magdalena Wawryszuk
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Reklama dźwignią handlu
około

1480
roku została
wydrukowana
w Anglii
pierwsza
reklama
prasowa

W

1612
w Paryżu
wydawano
pierwszą
reklamę
w gazecie

W

1704
roku
w amerykańskiej
prasie
ukazało się
pierwsze
ogłoszenie
reklamowe

„Skoro reklama jest dźwignią
handlu, to niech ten handel
dźwiga ją z rozsądkiem”.
Według Wikipedii – reklama (z
języka łacińskiego: reclamo, reclamare), to informacja połączona z komunikatem. Zazwyczaj
ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych
towarów, usług, czy promocji.
Reklama telewizyjna – najbardziej powszechna – to nic innego jak scenka, krótki filmik
z udziałem niekiedy bardzo znanych aktorów, sportowców, czy
innych osób publicznych. To
właśnie na nich spoczywa zadanie, aby pokazać dany produkt
z jak najlepszej strony i to oni
biorą horrendalne wynagrodzenia, niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka. Dają swoją
twarz ale też ponoszą odpowiedzialność za kształtowanie naszych gustów.
Trochę historii:
Przed XX wiekiem właściwe
pojecie reklamy nie funkcjonowało w świadomości społecznej,
ale samo zjawisko jest prawie
tak stare jak świat. Historia reklamy sięga czasów prehistorycznych. Ponad 3000 lat temu
na babilońskich, glinianych tabliczkach umieszczano napisy informujące o usługach oferowanych
przez
szewca
czy
sprzedawcę. W starożytności pojawiały się napisy na budynkach
i karczmach, co można uznać za
prototyp reklamy. Egipcjanie na
papirusach zapisywali treści
wiadomości reklamowych (różnego rodzaju usługi). W średniowieczu uliczni kupcy zachwalali ustnie swój towar. Ta forma
marketingu nie zawsze była do
końca uczciwa wobec kupujących, ponieważ nie każdy polecany towar rzeczywiście zasługiwał na rozgłos. Ale była to
z pewnością pierwsza forma reklamy – reklama ustna.
Reklama pisemna po raz pierwszy pojawiła się w starożytnej
Grecji.
Natomiast po wynalezieniu
druku powstały pierwsze gazety, a w nich reklamy prasowe.
Jednak korzeni współczesnej reklamy należy szukać w Stanach
Zjednoczonych.
Reklama otacza nas wszędzie.
Jest w telewizji, internecie, na
plakatach, w gazetach, na opako-

waniach produktów. Spotykamy
się z nią na każdym kroku i dotyka każdej sfery naszego życia.
Poprzez połączenie dźwięku
i obrazu, słów i kolorów, reklama ma dotrzeć do serc i umysłów każdego człowieka. Działa
na zasadzie im częściej tym lepiej i wykorzystuje fakt, że człowiek zapamiętuje to co zobaczy
lub usłyszy.
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego co reklama robi z naszymi umysłami i portfelami. To ona
podnosi sprzedaż danego produktu, przynosi ogromne zyski bankom, czy towarzystwom ubezpieczeniowym. To reklama umila
nam czas w centrach handlowych,
wyznacza obowiązujące trendy nie
tylko w modzie, ale i w życiu.
Reklama jest obecnie częścią
wielkiego, medialnego świata.
Praktycznie wszystko może stać
się obiektem reklamy. Obejmuje swoim zasięgiem „przedmioty, podmioty, rzeczy materialne, idee i samych ludzi”.
Na przykład w kampanii prezydenckiej „reklamowanym produktem” jest kandydat na to stanowisko.
Ogromny postęp w rozwoju
mediów pociągnął za sobą rozwój branży reklamowej. A jest
to dziedzina bardzo kosztowna.
Sztaby fachowców pracują nad
tym, abyśmy podczas oglądania
telewizji zainteresowali się blokiem reklamowym. Cały przemysł reklamowy posługuje się
różnymi technikami i metodami w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Agencje reklamowe
współpracują z socjologami
i psychologami społecznymi.
Zlecają badania rynku, przeprowadzają ankiety i sondaże. Wykorzystują prawidłowości dotyczące psychiki człowieka, jego
potrzeb, marzeń i lęków.
Czy wierzyć reklamie?
Zjawisko reklamy jest potężną siłą oddziałującą na człowieka. Kształtuje jego styl życia,
spojrzenie na świat a nawet ma
wpływ na system wartości.
Wpływa na jego decyzje i wybory gdyż jest wszechobecna
oraz towarzyszy mu przez całe
życie. Na wolnym rynku reklama jest czymś oczywistym i niezastąpionym. Producenci w każdy możliwy sposób starają się
dotrzeć do potencjalnych klien-

tów. Reklama przybiera różną
postać: od rzetelnej i konkretnej informacji o danym produkcie, po zachwalanie czegoś, co
dobrym produktem nie jest (dotyczy to zwłaszcza reklamy telewizyjnej).
Reklama nie zawsze bywa rzetelna i uczciwa. Łatwo zauważyć,
że na ogół uwzględnia tylko zalety danego produktu przedstawiając go jak najkorzystniej.
Jeśli zadaniem reklam jest rozpowszechnianie informacji o towarach, usługach, ich zaletach,
wartościach i miejscach nabycia, to przecież powinny one być
rzetelne, sprawdzone, prawdziwe, pełne i dokładnie określać
dany produkt. Wiemy, że nie zawsze tak jest.
Głównym bohaterem reklamy
jest tak zwany człowiek nowoczesny.
Wykształcony, zadbany, dążący do jeszcze większego luksusu niż widać to w reklamie, szanujący
rodzinę,
tradycje
i koniecznie pracujący w przestronnym biurze. Gwiazdą reklamy bardzo rzadko bywa zwykły, przeciętny człowiek.
W reklamach możemy zobaczyć szczęśliwych uśmiechniętych ludzi. Zadbane kobiety, wysportowanych mężczyzn i dzieci
potakujące ochoczo dorosłym.
Najczęściej rzecz się dzieje
w przestronnym słonecznym
mieszkaniu lub domu z basenem
i koniecznie stojącym na podjeździe nowiutkim samochodem.
Dany produkt pokazywany jest
w jasnym świetle, a osoby go reklamujące po użyciu reklamowanego przez siebie produktu stają
się
jeszcze
bardziej
uśmiechnięte, lepsze, bardziej
idealne, a z ich życia właśnie
zniknęła ostatnia troska. Jednym
słowem – przedsionek raju.
Można odnieść wrażenie, że po
obejrzeniu reklamy i zakupieniu
danego produktu czy usługi, nasze problemy od razu będą rozwiązane, będziemy żyć długo i szczęśliwie. Ale właśnie w tym tkwi siła
reklamy i jej zwodniczość.
Jak reklama działa?
Do każdego człowieka przekaz reklamowy trafia w inny
sposób. Niektórzy z nas są bardzo podatni na reklamę i czasami ważne, życiowe decyzje podejmują pod jej wpływem.
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Dobrym przykładem są banki. Oferują pożyczki, kredyty, lokaty i duża
cześć społeczeństwa korzysta z tych
propozycji. Ostatnio bardzo popularną reklamę ma PKO.SA, której twarzą został Szymon Majewski.
Bankowcy zacierają ręce z zadowolenia i liczą zyski, bo pomimo ogromnego honorarium dla Majewskiego (podobno ponad 3 miliony złotych) i dużych
środków finansowych na zrealizowanie i emisje spotu – zyski PKO SA już
są widoczne. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków otworzyło sobie konta w tym banku, lub też skorzystało z pożyczek. Bardzo często pod wpływem impulsu
człowiek robi coś, czego potem żałuje.
Przykładem niech będą promocje i zakupy w supermarkecie, gdzie niejednokrotnie wydajemy o wiele więcej pieniędzy niż zamierzaliśmy, kupując
sporo niepotrzebnych produktów.
Z badań socjologicznych wynika, że
znaczną ilość produktów kupujemy pod
wpływem obejrzanej reklamy. I chociaż
się tego wypieramy, to reklamy mają
znaczny wpływ na nasze życie.
Czy reklamy nas denerwują?
Z badań przeprowadzonych przez
specjalistów wynika, że w większości
tak. Złościmy się gdy reklamy przerywają oglądany przez nas program, a na
dodatek trwają niekiedy tak długo, że

zapominamy co było przed przerwą reklamową. Drażnią nas również reklamy w internecie zasłaniające niekiedy większą część ekranu monitora,
a na dodatek trudno je zamknąć. Irytują nas billboardy szpecące budynki.
Mamy wrażenie, że większość reklam
jest po prostu irytująca i nachalna.
Jednocześnie spora grupa odbiorców
reklam uważa, że nie są złe jeżeli mają odpowiedni przekaz i są dobrze przemyślane a zwłaszcza dowcipne. Zwłaszcza tak zwane społeczne kampanie
reklamowe cieszą się w miarę dużym,
pozytywnym oddźwiękiem.
Reklama dla dzieci:
Coraz więcej przekazów reklamowych adresowanych jest do dzieci. Reklamowe dziecko, to na ogół osóbka
rozkoszna, uśmiechnięta i jak to dziecko – bezkrytycznie spontaniczna i oczywiście zawsze grzeczna. Trudno jej się
oprzeć. Efekt dziecięcych reklam jest
następujący. Gdy zbliża się Gwiazdka,
czy też urodziny, nasze pociechy mają już gotową listę prezentów które
chciałyby otrzymać, całkowicie opartą na aktualnych reklamach. Dla dziecka reklama to krótki filmik pełen kolorów i dobrej muzyki. Treść? Nie jest
istotna. Najważniejsze że działa. Lecz
warto pamiętać że:

29

n wiele reklam dla dzieci pokazuje wypaczony obraz rzeczywistości,
n zaciera różnice pomiędzy fantazją
a rzeczywistością,
n pobudza w dzieciach skłonności do
objadania się słodyczami i niezdrowego jedzenia,
n wpaja fałszywy model wychowawczy,
n utrwala stereotypy (mama sprząta
w domu, tata zarabia pieniądze).
Codziennie media serwują nam rożne informacje. W programach coraz
trudniej odróżnić to co wartościowe
od medialnej miernoty, bo zanim zdążymy wyrobić sobie zdanie, wkracza
reklama. Przychodzi nam „z pomocą”,
przekonuje czego potrzebujemy, co
jest nam niezbędne, w co należy się
ubrać, co jeść i gdzie się ubezpieczyć.
Ten „sztuczny świat” pokazuje nam
jak żyć i co jest dla nas najlepsze.
Pamiętajmy, że reklama to na ogół
wyidealizowany obraz rzeczywistości.
To świat w innym wymiarze. Nie
dajmy się więc zwariować i zachowujmy dużo zdrowego rozsądku oglądając kolejne bloki reklamowe, a zwłaszcza robiąc zakupy.
A tak na marginesie. Czy ktoś z Państwa pamięta jeszcze fenomenalną reklamę proszku do prania „Ojciec prać?”
Anna Janicka

30

Antwerpia po polsku

grudzień 2011

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

wSzukam pracy jako niania
w Antwerpii: 0488592617

DODAJ BEZPŁATNIE SWOJE
OGŁOSZENIE WYSYŁAJĄC
MAILA POD ADRES

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

tel. 0489/823 803

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

KONTAKT:

wSzukam pracy na czeki
lub normalnie: 0488910281

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

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

Miejsce na Twoją reklamę

wChętnie zaopiekuję się dzieckiem
od 0-2 lat w Sint-Niklaas. Kontakt:
magdakl7@wp.pl, tel: 0493389637
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Aż strach się bać
Większość z nas lepiej funkcjonuje
w ciągu dnia, ponieważ „napędza nas”
słońce. Jego obecność wyznacza rytm
dobowy, pobudza naszą energię i co
oczywiste, daje światło. Czujemy się
raźniej i pewniej.
Gdy zbliża się wieczór i zapada ciemność, prawie wszyscy myślimy o zasłużonym odpoczynku i kładziemy się
spać. Ale są wśród nas tacy, którzy
nadejście nocy witają z niepokojem
i czują się nieswojo. Najpierw zaczynają być rozdrażnieni, nerwowi, potem zaczynają się po prostu bać.
Pewna znajoma opowiadała mi, że
wraz ze zbliżającą się nocą, narasta
w niej niepokój, najgorsze myśli „tłuką się” po głowie i w żaden sposób nie
może się od nich uwolnić. Co noc prześladują ją czarne myśli: choroby, katastrofy i inne niebezpieczeństwa, które zagrażają przede wszystkim jej
najbliższym. A jeśli w końcu zasypia
ze zmęczenia, często budzą ją koszmarne sny. Włączona lampka nie pomaga, bo za oknem jest noc. Uspokaja się dopiero kiedy na dworze zaczyna
robić się jasno. Czy to już choroba?

Czy powinnam się leczyć? To pytanie
zadała mi na koniec naszej rozmowy.
Nie potrafiłam odpowiedzieć, ale postanowiłam spróbować rozgryźć ten temat.
Dla wielu osób ciemność oznacza
strach i ciszę, która przeraża. Leżąc
w łóżku w ciemnym pokoju boimy się
wielu rzeczy, które w ciągu dnia – a są
to przecież te same odgłosy czy myśli
– tak bardzo nas już nie przerażają.
Powód jest taki, że w ciemności zaczyna działać nasza wyobraźnia, która uzupełnia luki w tym co odbieramy naszymi zmysłami i podsuwa
niekoniecznie racjonalne skojarzenia.
Boimy się tego czego nie widzimy
i nad czym nie mamy wizualnej kontroli. Generalnie boimy się tego co nieznane, lecz w ciemności najmniejsze
samoistne skrzypnięcie podłogi może się kojarzyć z duchem który po niej
chodzi. Jednym słowem wyobraźnia
podpowiada nam to, czego nie ma.
Nasze zmysły nie są przystosowane do nocnego życia, tak jak powiedzmy u kota czy sowy. W przeciwieństwie do nich, czujemy się niepewnie,
obawiamy się niebezpieczeństwa, spo-

dziewamy najgorszego. W ciemnościach nie potrafimy ocenić, czy coś
nam zagraża czy nie, dlatego niejednokrotnie je wyolbrzymiamy. Boimy
się na wyrost i czujemy się bezradni.
Dzieje się tak niezależnie od naszej
woli. Działa instynkt samozachowawczy, który mamy wmontowany genetycznie.
Dlaczego ciemność jest dla niektórych tak przerażająca? Psychologowie
twierdzą, że każdy człowiek ma swoje indywidualne lęki. A lęk przed ciemnością jest jedną z najbardziej pierwotnych emocji, danych człowiekowi.
Od zarania dziejów, w walce o przetrwanie, instynktowny strach skutkujący ucieczką lub obroną niejednokrotnie ratował życie. Obecnie nie musimy
się bać niewiadomej który czai się za
pobliskim drzewem lub za zasłoną
ciemności – choć ostrożność nie zawadzi – lecz instynkt samozachowawczy
ciągle w nas funkcjonuje.
Są tacy, którym lęk przed ciemnością towarzyszy przez całe życie. Niekiedy jest to efekt traumatycznych
przeżyć z dzieciństwa. Nawet z pozoru błaha rzecz której już nie pamiętamy, a która tkwi ciągle w podświadomości. W dorosłości może zdarzyć się
coś, co całkowicie odmieni nasze życie. Ktoś nagle panicznie zaczyna bać
się nocy i nie jest w stanie zapanować
nad tym logicznym umysłem. Dlaczego tak się dzieje?
Niektórzy z nas chorują na nyktofobię. Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza nocny strach (nyktosnoc, phobos-strach). Nyktofobia to
niczym nieuzasadniony, patologiczny
strach przed ciemnością. Tak jak inne fobie, powinien być leczony psychoanalitycznie.
Wiele osób boi się ciemności, chociaż
nie wszyscy się do tego przyznają.
Niektórzy próbują walczyć ze swoimi lękami po prostu je poznając. Uważają, że zaznajamiając się z czymś co
ich przeraża, boją się mniej. Czy to dobra metoda? Jeśli skutkuje, to pewnie tak. Jednak warto leczenie nyktofobii, tak jak innych chorób, powierzyć
lekarzowi.
Ciemność może być piękna. Romantyczny nocny spacer w dyskretnym
świetle księżyca i gwiazd, to niezapomniane przeżycie. Ciemność może
sprzyjać skupieniu i rozważaniom lub
marzeniom. Życzę wszystkim nyktofobom, aby uwolnili się od tej przypadłości i traktowali ciemność nie jak
wroga, lecz jak przyjaciela. A ostrożność? Jest wskazana zarówno w dzień
jak i w nocy.
Marta Wysocka
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Dlaczego pytasz?
iedawno pewien znajomy
spytał mnie, ile mam lat. Ponieważ nie chodziło o kwestionariusz osobowy do urzędu, na
wszelki wypadek zastanowiłem się
przez ułamek sekundy. Nie jestem kobietą, więc nie mogłem oburzyć się na
brak wychowania. Odpowiedziałem
zupełnie skonsternowany: przy okazji ci odpowiem. I tak zostałem z tym
pytaniem sam na sam. Jako że jestem
w wieku coś pomiędzy 48 a 84 lat i lubię czasami (po) myśleć, postanowiłem to (prze) myśleć. Rozpocząłem od
najstarszego pytania świata „dlaczego?” Po odrzuceniu nieprzemyślanej
spontaniczności, została złośliwość albo ciekawość zwana czasami życzliwym zainteresowaniem. Jeśli znajomy spyta ponownie, będzie to
oznaczać, że sprawa jest dla niego ważna. Jeśli nie, podumać nie zawadzi.
Nie proponował mi ani pracy, ani nic
takiego, co mogłoby nadać sens pytaniu. Nie podpadłem mu w żaden sposób, więc nie ma powodu aby był złośliwym. Doszedłem do wniosku, że
interesuje go jego własna osoba, a ja
mam być punktem odniesienia. Aha!
Tu cię mam bratku. Zastanawiasz się
nad upływem czasu i znakami tego
w swoim wizerunku, we własnych
oczach.

N

Przyjrzałem się badawczo w lustrze
wspomnianemu punktowi odniesienia, przygładziłem dłonią włosy (a raczej to co z nich zostało), zrobiłem
kilka min jak przy goleniu i wywnioskowałem co następuje. Nie stwierdzam wyraźnej rozbieżności pomiędzy upływem lat a moim wyglądem.
I tak:
n Wiek serca – nie wnikam w przeznaczenie, lecz tąpnięć i zawałów brak.
n Wiek wątroby (ups!) – stopień zużycia średnio zaawansowany.
n Kręgosłup – nieco nadwyrężony,
n Nogi i ręce – pełna sprawność (co
byśmy zrobili bez kciuka!),
n Sposób chodzenia – średnio sprężysty,
n zmarszczki – za nic nie dam sobie
majstrować skalpelem blisko oczu,
a botoks i strzykawka mnie nie przekonują,
n Sprawność umysłowa – jak widać.
n Poczucie humoru – zależne od pogody, tendencja rozwojowa.
n Optymizm – uzasadniony.
n Siła przebicia – słaba, bo łokcie trzymam przy sobie.
n Altruizm i uczynność – w normie,
lecz stymulowana notowaniami.
n Złośliwość, – śladowa, lecz podatna
na bodźce.

n Okulary – w kieszeni. Aparat słuchowy – nie lubię hałasu.
n Kolor włosów – ostatnio modne są
pasemka...
n Stan ogólny – nie wiem, u lekarza
ostatnio byłem ładnych parę lat temu przy okazji zeszycia przepukliny. Pamiętam, że nie nabawiłem się
jej przy czytaniu gazety.
n Płuca – nie zaciągam się głęboko
i nie przeciągam papierosa, bo podobno najbardziej szkodzi temperatura spalania tytoniu.
Po tej szczegółowej analizie utwierdziłem się w przekonaniu, że wyglądam plus minus na tyle lat, ile ich sobie liczę. Wobec tego gdzie jest
problem? Zastrzegam, że traktuję
rzecz ogólnie, bez względu na płeć
i stan posiadania (w kalendarzu).
Każda pustka jest przestrzenią do
ewentualnego zagospodarowania. Natura nie ma z tym problemu, człowiek
czasami tak, choć sam jest jej częścią.
Do czego zmierzam? – Do odpowiedzi.
Tam gdzie pada pytanie, tam powstaje wyżej wymieniona pustka, milcząco domagająca się odpowiedzi. Doszedłem do wniosku, że bezwzględnym
uniwersalnym podziałem ludzi dorosłych, może być podział na: mniej dojrzałych i bardziej dojrzałych. Mniej
dojrzali patrzą na ramki, bardziej dojrzali na obraz (i podobieństwo), które przejawia się lepszą lub gorszą jakością wnętrza.
Mówi się, że oczy są zwierciadłem
duszy. Coś w tym jest... Teraz usiadłem przed lustrem i sam sobie spojrzałem w oczy. Kapitalne doświadczenie! Jednak nie zachęcam, jeśli ktoś
dotknięty jest narcyzmem, gdyż może popaść w samouwielbienie. Wytrzymałem swój wzrok długo. Dłużej, niż
zamierzałem. Różne myśli przebiegły mi przez głowę w końcu obaj, wraz
z moim odbiciem w lustrze, przerwaliśmy kontakt wzrokowy. Nikt nie wygrał tego pojedynku, bo to nie było siłowanie się na spojrzenia, choć
czasami zdarza mi się opuścić wzrok
przed silnymi osobowościami. Stwierdziłem, że nie mam do siebie większych pretensji czy żalu. Nawet wydałem się sam sobie osobą przyjazną,
choć inni mogą mieć odmienne zdanie. Nie zachęcam nikogo do rozdwojenia jaźni, lecz takie kontrolowane
wyjście z siebie i stanięcie obok, może pomóc dogadać się z samym sobą
lub obiektywnie spojrzeć na sytuację
która jest akurat przedmiotem naszych rozterek.
A mój ciekawski kolega? Widzę że
ma jakieś problemy. Zwróciłem uwa-

gę, że nie chodzi sprężystym krokiem
człowieka świadomego celu swojej wędrówki. Przypomina kogoś dźwigającego na barkach ciężar którego nie
umie z siebie zdjąć, a nikt nie chce mu
w tym pomóc. Zmęczenie fizyczne?
Nie. To jest inny rodzaj zmęczenia.
Każdy z nas ma osobiste powody aby
czuć się zmęczonym tak czy inaczej.
Lecz mój znajomy swoim pytaniem
sam mnie upoważnił do niniejszych
słów. Staram się dostrzegać w każdym zdarzeniu echo dualizmu rzeczywistości, czyli tak zwane plusy i minusy. Jako niepoprawny optymista
śmiem twierdzić, iż osoba o której mowa znalazła się w punkcie, w którym
zdała sobie sprawę, że ma jeszcze wiele przed sobą do zrobienia, przeżycia,
poznania, dawania, brania. Zaczyna
jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż
nie na wszystko wystarczy czasu. Tak
jak wielu z nas, może za młodu był zajęty uczeniem się na własnych błędach, teraz życzliwie przygląda się...
innym.
Wiele pytań które zadajemy, wymaga głębszego zastanowienia zanim zostaną zadane. Często dochodzimy do
wniosku, że znamy już odpowiedź, lecz
chcemy ujść za osobę naiwną lub dać
komuś okazję do podniesienia wartości we własnych oczach. Bywa, że
chcemy po prostu w ten sposób wybadać „teren”. Jeszcze częściej pytanie wymaga doprecyzowania. Nie znamy bowiem dokładnie kontekstu,
płaszczyzny, poziomu czy wreszcie intencji osoby która nas pyta. Pytanie
„gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy” nie przysporzy nam tylu
problemów, ile pytanie „jaki jest sens
życia” lub „co sądzisz na temat eutanazji”. Próba odpowiedzi na takie pytania odsłoni nasz światopogląd i spowoduje, że pytający dowie się o nas
wiele. Lecz jak w życiu bywa, czasami to dobrze, czasami nie leży to w naszym interesie. Nasze pytanie „ile
masz lat?” bez uzasadnienia lub kontekstu, zadane przez osobę starszą od
nas lub rówieśnika, nie wzbudzi tylu
wątpliwości, co zadane przez kogoś
młodszego. W takiej sytuacji wzmaga
się nasza czujność i wątpliwości co do
intencji: nie wiemy, czy stoi za nim
życzliwe zainteresowanie czy też nieuzasadniona duma z młodości (niedojrzałości).
Mawia się, że odpowiadanie pytaniem na pytanie jest niegrzeczne, lub
świadczy o lukach w znajomości zasad konwersacji. Jednak już wiem, jak
odpowiem mojemu znajomemu na pytanie ile mam lat. – A dlaczego pytasz?
Michał Nowacki
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Warto przeczytać
Promieniotwórczość, polon, rad i Nagroda Nobla. Do tych kilku słów ogranicza się na ogół nasza wiedza na temat Marii Skłodowskiej – Curie. Krótko
mówiąc wiemy, że była naukowcempionierem. Często jednak zapominamy, że za legendą stoi żywy człowiek,
że za mitem Marii Curie stoi targana
namiętnościami i pasjami, ciesząca się
wzlotami i przygniatana porażkami
przedstawicielka „słabszej płci”.
Kim była ta, jak mówili o niej jej
współcześni, piękna kobieta, która ani
chwili swojego życia nie poświęciła
na dbanie o swój strój czy urodę? Kim
była kobieta zadająca kłam wszystkim
stereotypom sprowadzającym działalność kobiet w nauce do asystowania
mężczyznom? Kim była ta niezwykła
osobowość dwukrotnie wyróżniona
Nagrodą Nobla, której ani razu nie
dane było zagłosować w wyborach?
Zgodnie z obietnicą zawartą zarówno w tytule, jak i podtytule tej niezwykłej biografii, jej autorka – Barbara
Goldsmith
otwiera
przed
czytelnikami zatrzaśnięte do tej pory
drzwi, skrywające za sobą tajemnice
codziennego życia niezwykłej kobiety, jaką niewątpliwie była i już na zawsze pozostanie Maria Curie. Autorka przypomina, że jej bohaterka to
przede wszystkim krucha (choć na
przekór psychicznej słabości – silna
i nieugięta w pracy naukowej) kobieta, której losy już w dzieciństwie były naznaczone ciężka pracą, wyrzeczeniami, rozczarowaniami, a wreszcie
przedwczesną śmiercią ukochanej siostry i niedługo po tym, matki. Wydarzenia te odcisnęły piętno na przyszłej
noblistce, a dziś upatruje się w nich
przyczyn depresji, która nie opuściła
Marii, aż do śmierci.
Francja, to kraj, do którego 23-letnia Maria Skłodowska wyjechała, aby
spełniać swoje marzenia i studiować
fizykę na Sorbonie. Kraj, w którym
przeżyła całą resztę swojego życia.
Kraj, który ją przygarnął, kiedy była
ambitną studentką, ale i odrzucił, kiedy stała się obiektem nagonki medialnej. Kraj, którego stuprocentowymi
obywatelkami czuły się jej córki.
I wreszcie, kraj, w którym poznała swego męża, Piotra Curie – który obok fizyki był największą miłością jej życia.
Piotr Curie – człowiek, który dzięki współdzieleniu tej samej pasji stał
się najbliższą jej osobą. Oprócz zamiłowania do fizyki łączyła ich introwertyczna natura, niechęć do prowadzenia życia towarzyskiego. Byli dla
siebie partnerami w pracy, która właściwie stanowiła i wypełniała całe ich
życie. Razem podejmowali się ekspe-

rymentów, razem doświadczali goryczy porażki i dumy sukcesu. Tworzyli właściwie jedną, uzupełniającą się
całość. Nietrudno sobie wobec tego
wyobrazić, jak ciężkim przeżyciem dla
Marii musiała być tragiczna śmierć
Piotra. „Wraz ze śmiercią Piotra Maria nieodwołalnie zamknęła się na
świat. Radość już nigdy nie miała zagościć na jej twarzy.” [”Geniusz i obsesja. Wewnętrzny świat Marii Curie”
Barbara Goldsmith, Wydawnictwo
Dolnośląskie, Wrocław 2008, s.125]
Rad, to pierwiastek, który Maria nazywała „swoim dzieckiem”. Jedno z jej
największych odkryć, które przyniosło Nagrodę Nobla, popularność, ale
także liczne choroby i ostatecznie
śmierć. Jak się okazuje odkrycie radu
i promieniotwórczości stało się nowinką naukową, cieszącą się ogromną popularnością również wśród szerokiej
publiczności. Uznano go za panaceum
na wszelkie schorzenia i dolegliwości.
Wiedząc dzisiaj wszystko na temat promieniotwórczości, ze zgrozą czyta się,
że na początku XX wieku rad był chętnie dodawany do kosmetyków czy herbat. Zalecano również noszenie go blisko ciała, aby „przywracać witalność
i energię seksualną”. [tamże, s.108]
Równie przerażają opisy warunków,
w jakich Maria Curie i jej współpracownicy prowadzili badania. Pracowali bez żadnej odzieży ochronnej, nawet
bez rękawiczek, przenosząc „rad czy
polon z jednego naczynia do drugiego, zasysając te substancje przez pipetkę.” [tamże, s.205]
Maria Skłodowska – Curie była pierwszą kobietą, która została uhonorowana Nagrodą Nobla. W dodatku
otrzymała tę nagrodę dwukrotnie: po
raz pierwszy w 1903 roku wraz ze
swym mężem oraz Henrim Becqeurelem za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, a po raz drugi
w 1911 za odkrycie i wydzielenie radu. Jednak za tymi dwoma lakonicznymi stwierdzeniami o ogromnym
sukcesie kryje się wiele lat ciężkiej
i wyniszczającej pracy, ale także mnóstwo upokorzeń związanych z faktem
bycia kobietą. Początek XX wieku to
nie był okres sprzyjający samodzielnie myślącym kobietom. Ruch emancypacyjny dopiero się tworzył i nawet
wśród samych kobiet dominowało
przekonanie, że miejsce kobiety jest
w domu, a jeśli już musi coś robić, to
i tak nie potrafiłaby dojść do czegoś
wyższego niż stanowisko asystentki.
Tak też postrzegano Marię, szczególnie przy pierwszej nagrodzie. „Nad
oficjalnym listem nominującym Piotra Curie i Henriego Becquerela do

Nagrody Nobla w 1903 roku w dziedzinie fizyki pracowało razem czterech wpływowych naukowców. Pani
Curie nie została jednak wymieniona.
(…) Najbardziej szokującej było to, że
w tej czwórce był Gabriel Lippmann,
którego Maria uważała za bliskiego
przyjaciela i doradcę. Lippmann jednak uważał Marię za ubogą młodą studentkę, a nie za potencjalną konkurentkę”. [tamże, s.99] Przyznanie zaś
drugiej nagrody odbyło się w cieniu
skandalu związanego z romansem owdowiałej Marii z wieloletnim przyjacielem Paulem Langevinem, który był
żonaty. Akademia wystosowała do Marii Skłodowskiej – Curie list informujący, że gdyby wcześniej wiedziano
o tej sprawie, prawdopodobnie nie
podjęto by takiej decyzji. Skandal obyczajowy stał się doskonałą okazją do
„wyżycia się” dla wszystkich naukowców, którzy czuli się oburzeni i obrażeni faktem, że kobieta ma czelność
zajmować się poważną nauką i w dodatku robić to lepiej od nich.
„Geniusz i obsesja...” to nie tylko
biografia, ale także książka napisana
przez kobietę. Goldsmith, jak szczerze przyznaje w podtytule, pragnie oddać „wewnętrzny świat” swojej bohaterki. Cel ten osiąga doskonale.
Autorka skupia się na emocjach i stanach psychicznych, jakie w poszczególnych etapach życia towarzyszyły
bądź mogły towarzyszyć Curie. Dużo
uwagi poświęca jej uczuciom wobec
męża i dzieci, bardzo silnym mimo
pewnej powściągliwości w ich wyrażaniu. Kreśli sylwetkę kobiety: nie tylko jako naukowca, ale przede wszystkim osoby silnej wewnętrznie,
przeciwstawiającej się przeciwnościom losu, konsekwentnie dążącej do
wyznaczonych celów, choć ponoszącej za to duże ofiary.
Izabela Krzysiak
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Kuchnia męskim okiem
W świętach Bożego Narodzenia najważniejsza jest atmosfera, rodzinne spotkania, ciepło domowego ogniska, niekończące się rozmowy. A gdzie gawędzi się lepiej niż przy
stole?
Menu na święta warto opracować tak, by przygotowywanie poszczególnych potraw przyniosło nam radość. Nie
ma nic gorszego niż krzątanie się po kuchni w stresie,
myślenie o tym jak dużo jeszcze zostało do zrobienia. Ugotujmy coś, co uwielbiamy przyrządzać i jeść. Suto zastawiony stół nie musi oznaczać nieskończonej liczby dań.
Warto przypomnieć sobie o potrawach, które można „podszykować” dzień lub dwa wcześniej. Wszelkie uroczystości mają to do siebie, że w ostatniej chwili i tak wykonać
musimy wiele czynności, oszczędźmy więc sobie zbędnego natłoku obowiązków kulinarnych. Najpopularniejszymi potrawami, które znajdują swoje miejsce na świątecznym stole są między innymi barszcz czerwony z uszkami
bądź pierogami z grzybami i kapustą. Inną potrawą jest
karp, którego można przyrządzić na wiele sposobów. Na
polskich stołach najczęściej pojawia się karp pieczony
bądź też smażony. Dużą popularnością cieszy się także
karp w galarecie, skropiony świeżym sokiem z cytryny
podobnie jak pieczona ryba. W zależności od rodzinnej

tradycji bardzo popularną potrawą nadal jest kapusta
z grochem bądź fasolą, która smakuje wyśmienicie zarówno gdy podawana jest na ciepło, jak i na zimno. Kolejną
świąteczną potrawą są kluski z makiem, do których dodaje się zazwyczaj orzechy i rodzynki oraz kutia, którą
przyrządza się z pszenicy, miodu, maku oraz bakalii. Oczywiście Boże Narodzenie kojarzy się także bigosem, do którego dodawane są aromatyczne grzyby oraz suszone śliwki, które nadają potrawie specyficzny smak. Na
świątecznym stole nie może również zabraknąć różnorodnych sałatek śledziowych. Tradycyjnym daniem są także
śledzie w śmietanie. Z ciast podaje się przepyszne makowce z bakaliami, korzenne ciastka, które wyśmienicie smakują w połączeniu z grzanym winem. Obowiązkowe jest
także przygotowanie pierników oblanych słodkim lukrem
oraz keksa. Ciasta przygotowywane na Boże Narodzenie
charakteryzują się właśnie tym, że zawierają bardzo dużo bakalii, które sprawiają, że ciasto ma niezwykły smak.
Wszystkie potrawy bożonarodzeniowe przygotowywane
w ciągu roku, nigdy nie smakują tak samo jak w te wyjątkowe świąteczne dni
Mariusz Krzysiak

Śledzie w sosie musztardowym i śmietanowym
Składniki
l 8 sprawionych śledzi
Marynata: l 1/2 szklanki białego octu winnego l 2 łyżki cukru l sól i biały pieprz do smaku
Sos śmietankowy: l 1 posiekana czerwona cebula l 1 szklanka kwaśnej śmietany l Sól/ pieprz
Sos musztardowy: l 3 łyżki musztardy l 1 szklanka kwaśn ej
śmietany l 1/2 łyżeczki curry l Sól, biały pieprz

Sposób wykonan ia
1. Śledzie opłucz i pokrój na dwucentymetrowe kawałki.
2. Zrób marynatę: wszystkie składniki wymieszaj w rondelku
i zagotuj na wolnym ogniu. Zdejmij z ognia, ostudź.
3. Zimną marynatą zalej pokrojone śledzie i odstaw pod przykryciem na 24 godziny do lodówki.
4. Przygotuj sosy, mieszając w osobnych naczyniach podane
składniki. Osącz zamarynowane śledzie, połowę wymieszaj
z sosem śmietanowym, pozostałe z sosem musztardowym.
Odstaw na całą dobę do lodówki.

Keks świąteczny
Składniki
l 200 g mąki l 200 g cukru l 200 g masła l 1 łyżeczka proszku
do pieczenia l 200 g bakalii: rodzynek, suszonych moreli i fig l skórka otarta z jednej pomarańczy l 5 jaj l 25 ml rumu l 1 łyżka oliwy do posmarowania formy.
Sposób wykonania
1. Figi i morele pokrój w kostkę, dodaj rodzynki i zalej rumem.
2. Miękkie masło utrzyj, dodając po trochu cukier, do czasu aż masa będzie puszysta. Do masy dodaj pojedynczo jajka i mieszaj dalej. Dodaj mąkę z proszkiem do pieczenia i mieszaj przez kolejne
5 minut
3. Owoce odsącz z rumu, obtocz w mące i dodaj do ciasta razem ze
skórką z pomarańczy.
4. Blaszkę keksówkę wysmaruj oliwą, wyłóż papierem do pieczenia
i przelej do niej ciasto. Keks piecz 50-60 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C.
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komiks
omiks (lub nowela graficzna) to niejednokrotnie niedoceniana forma sztuki, łącząca słowo i obraz. Kojarzona jest raczej z tanią rozrywką dla dzieci oraz alternatywą dla książek,
niż czymś co może zainteresować dorosłego odbiorcę. Moim skromnym zdaniem nic bardziej mylnego. Większość komiksów jest stworzona właśnie dla
dorosłego odbiorcy i tylko nieżyczliwi mogliby powiedzieć, że jest niedorobionym kuzynem filmu. Raczej jest jego młodszym bratem. Zanim Hollywood
zaczęło bawić się techniką komputerową, to kreacje artystów zwykłym tuszem i farbą biły na głowę
najlepsze plany filmowe – fabule też było mało do
zarzucenia.

K

Temat przewodni który wybrałem znosi jakiekolwiek ograniczenia narzucone przez rzeczywistość.
Przenikanie się światów i ich różnorodność zostawia mi nieograniczoną swobodę działania.
Rafał
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QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych
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DIENSTENCHEQUES

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:
10.71 € brutto za godzinę
u czeki żywnościowe w wysokości 4 €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze
wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...
u

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

u
u
u
u
u
u
u

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

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI,
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO
W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

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)

LEARN
ENGLISH IN ENGLISH

APRENDE
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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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, Środa 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)
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois, 29
1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net
Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Europejski numer alarmowy w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101
112
107
110
777

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona internetowa poświęcona szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be
1) Klinika dermatologiczna Nottebohom,
Biartstraat 2, 2018 Antwerpia, tel 03/2372860
2) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Augustinus, Oosterveldlaan 24, 2610 Wirlijk,
tel 03/4433011
3) GZA Ziekenhuizen (szpital) Campus Sint Jozef,
Molenstraat 19, 2640 Mortsel, tel 03/4441211
4) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Vincentius, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia,
tel 03/2852000
5) Socjalne Centrum Medyczne, Moorkensplein 14,
2140 Borgerhout, tel 03/2358802
6) Centrum Psychiatryczne Sint Amadeus,
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel, tel 03/4406850
7) ZNA Middelheim (szpital), Lindendreef 1,
2020 Antwerpia, tel 03/2803111
8) ZNA Stuivenberg (szpital),
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpia,
tel 03/2177111
9) ZNA Sint- Erasmus (szpital),
Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout,
tel 03/2708011
10) ZNA Jan Palfijn (szpital), Lange Bremstraat 70,
2170 Merksem, tel 03/6402111
11) ZNA Hoge Beuken (szpital), Commandant
Weynsstraat 165, 2660 Hobiken, tel 03/8309090
12) ZNA Koning Paola (szpital dziecięcy – Kinderziekhuijs), Lindendreef 1, 2020 Antwerpia,
tel 03/2802000

13) ZNA Sint Elisabeth (szpital), Leopoldstraat 26,
2000 Antwerpia, tel 03/2344111

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:
Lekarze domowi:
Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278, 2100 Deurne. Tel. 03/321.58.39
Martin Rosenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19. Belgiëlei 124
Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35
Dentysta
Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk, tel.03/828 52 60
Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten apothekers” i wpisać swój kod pocztowy
0900/10.500.
Polski kościół
Msze święte:

środa godz. 19:00
sobota godz. 18:30
niedziela godz.9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca – msza święta o godzinie 19:00
Pół godziny przed każdą mszą – nabożeństwo i spowiedź
Adres: Kościół pod wezwaniem św. Teresy, Berchem
Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem:
ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen, tel: 03 233 87 93

Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy, szukasz pomocy a nie
masz dużych dochodów i nie stać cię na adwokata możesz
skorzystać z darmowej pomocy prawnej. W zależności od
dochodów możesz ją uzyskać za niewielką kwotę lub zupełnie za darmo. Pomoc obejmuje wszystkie aspekty prawne (sprawy rodzinne, odszkodowania, itp.).
Orde van advocaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen, tel.03/260 72 50
godz. przyjęć od 14.30 – 16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na spotkanie;
W okresie lipiec, sierpień – tylko we wtorki i czwartki.
Umawiamy się tylko telefonicznie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80
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