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Jerozolima nad Scheldą.
Czy można kochać za bardzo?
Koniec panowania blondynek.
Cudze chwalicie swego nie znacie
Szklana kula czy fusy?
Wielkanocne przepisy.
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Wszyscy dostajemy coś od życia. Jedni więcej drudzy mniej.
Ci którzy otrzymali więcej, powinni umieć dzielić się z innymi.
Człowiek czyniąc dobro doładowuje swoje akumulatory i czuje się lepszy. Mówi się, że
nawet jeden dobry uczynek, który niewiele nas kosztuje, może zmienić czyjąś sytuację,
a nawet pomóc komuś zacząć nowe życie.
Życie – największy dar jaki otrzymaliśmy – jest piękne pomimo wszystkich trosk
i kłopotów. Nauczmy się je cenić. Brzmi to stereotypowo, ale jakże często czas „przecieka
nam między palcami”. Mijają godziny, dni, miesiące i lata, aż pewnego dnia stwierdzimy, że
mamy już ponad pięćdziesiąt lat. Często dopiero wtedy zaczynamy szanować każdą minutę
naszego życia, nawet walczyć o nią. Ale na wiele rzeczy bywa już za późno. Wszystko jednak
może nieoczekiwanie zmienić się na korzyść, czasami w jednej chwili. Należy więc być
czujnym, aby nie przegapiać okazji, które pojawiają się niespodziewanie i jeszcze szybciej
znikają.
Pamiętajmy o innych, ale również o sobie. Bo jeżeli nie zatroszczymy się sami o siebie,
nikt tego za nas nie zrobi. Kochajmy swoich najbliższych, ale nie zapominajmy również, że
w naszym życiu ważni jesteśmy i my.
Kiedy mamy jasno określony cel, wtedy łatwiej jest przejść przez wiele trudnych, często
dramatycznych sytuacji. Jeżeli spotka nas coś złego, nie tłumaczmy sobie, że jest to kara za
jakieś winy. Postarajmy się znaleźć przyczyny i wysnuć odpowiednie wnioski. Doszukujmy
się pozytywnych stron danego zdarzenia. Nauczmy się cieszyć małymi sprawami, bo
właśnie z małych rzeczy składa się cały świat i nasze życie...

Z okazji Wielkanocy,
życzymy wszystkim spokojnego,
zarazem radosnego obchodzenia
tych pięknych, pełnych
symbolizmu świąt.
Niech zawarty w nich
przekaz nadziei na nowe życie,
znajduje odzwierciedlenie
każdego dnia, czyniąc nas
lepszymi i szczęśliwszymi.
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Wielkanoc

bchody świąt Wielkanocnych
zaczynają się od Środy Popielcowej, która rozpoczyna Wielki Post na pamiątkę 40-dniowego postu
Pana Jezusa na pustyni. To przede
wszystkim okres przygotowań duchowych, co jest indywidualną i osobistą sferą każdego z nas, podobnie jak przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Przyjrzyjmy
się więc zewnętrznej szacie świąt wielkanocnych.
Jak to kiedyś bywało
Aby przygotować naprawdę smaczne
szynki czy kiełbasy, potrzeba czasu. Dlatego świniobicie rozpoczynano w środku Wielkiego Postu. Dodatkowym umartwieniem dla poszczących była walka
z pokusą skosztowania na przykład soczystej szynki, która po zapieczeniu w razowym cieście była delikatna, smakowita i wonna. Na wsiach i w miastach był
to też czas sprzątania obejść i bielenia
fasad domów. W trakcie Wielkiego Tygodnia dobry katolik „winien był uczestniczyć codziennie w choć jednej mszy,
przynajmniej raz się wyspowiadać, a każdego wieczoru przeczytać dłuższy fragment Nowego Testamentu”. Każda gospodyni za punkt honoru uważała
upieczenie kilku ciast. „Jeśli baba wielkanocna się nie udała, oznaczało to hańbę dla pani domu”. Dlatego gospodynie,
aby nikt im nie przeszkadzał, wypraszały z kuchni wszelkie niepowołane osoby.
Uszczelniały szpary w oknach aby baba
się nie przeziębiła po wyjęciu z pieca oraz
by przedtem rosła i nie opadła. „Przy
ciepłej jeszcze babie wolno było rozmawiać jedynie szeptem, a chodziło się na
paluszkach”.
Gospodynie, zajęte walką z bałaganem
i kuchnią były nieprzystępne i nerwowe,
dlatego mężczyźni chętnie wychodzili
wtedy z domu i dobrym pretekstem ku
temu były różne obrzędy.
Wg książki Jana S. Bystronia „Dzieje
obyczajów w dawnej Polsce” w Wielki
Czwartek powodzeniem wśród gapiów
cieszyło się publiczne obmycie nóg przez
ważne osoby wybranym 12 starcom. „Tak
w szlacheckiej Polsce król, magnaci i bi-
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Ciekawostki

skupi tego dnia symbolicznie szorowali
nogi biedakom”. „ […] gdy monarcha
kończył myć nogi starcom, sadzano ich
potem do stołu, a król i znakomitsze osoby im usługiwały. Po uczcie zaś każdy
otrzymywał nowe ubranie, łyżkę, nóż,
a nawet serwetę, w której dukaty były
zawiązane”.
Wielki Piątek rozpoczynał się od pożegnania postnego jedzenia. Urządzano na
przykład pogrzeb żuru polegający na wylaniu całego garnka na głowę nieświadomemu tego delikwentowi, który musiał to uznać za udany żart. Z kolei śledź,
którego wszyscy mieli już dosyć, bywał
symbolicznie zawieszany na drzewach.
W Wielką Sobotę rano, w każdym domu należało przygotować szykowane tygodniami jedzenie aby proboszcz miejscowej parafii mógł je poświęcić. Ten
zwyczaj upowszechniał się od XIV wieku. Jednak biskup płocki Andrzej Stanisław Załuski w piśmie do proboszczów
w 1733 roku zasugerował: „Niech wyłożą wiernym, że nie jest koniecznością
wszystkie pokarmy poświęcić, lecz dość
niektóre z nich, choćby tylko sam chleb,
a ten z łatwością może być przyniesiony
do drzwi kościelnych”.
Po niedzielnej mszy rezurekcyjnej zaczynała się niczym nie skrępowana zabawa do której dobrym wstępem było
wielkanocne śniadanie. Niestety, po sześciu tygodniach postu, biesiadnicy często miewali problemy żołądkowe z przejedzenia. Dlatego aby się przed nimi
zabezpieczyć, jedzono usmażoną na maśle pokrzywę lub poświęcony przez księdza chrzan. Kiedy nazajutrz minęło poniedziałkowe szaleństwo dyngusowe,
kończyły się tradycyjne święta wielkanocne i nasi przodkowie, podobnie jak
my dzisiaj, mogli wreszcie odpocząć.
źródła:
http://spoleczenstwo.newsweek.pl/
http://www.przk.pl onet/pl
http://www.niedziela.nl/

Szymon Malicki

Wielkanocny Zajączek
Za czasów pogańskich był obok
kurzego jajka symbolem życia i płodności, gdyż z nadejściem wiosny licznie się rozmnażał. W XVII wieku
pewien profesor medycyny zaobserwował, że kiedy zima się kończy, zające chętnie gromadzą się wokół
wiejskich zagród w poszukiwaniu pożywienia, dzięki czemu oswojone są
z ludźmi. I tak powstała wielkanocna
legenda, że uradowane zające wesoło tańczyły a po swoich harcach pozostawiały na trawie mnóstwo jajek.
Kiedyś wśród Szwajcarów popularna była zabawa dla dzieci „łapanie
zajączka”. Może dlatego, że zając biega szybciej od kury. Te i inne przesłanki są powodem, dla którego „zajączek” znalazł się w świątecznej
tradycji.
Jajko
Symbol życia na długo przed
chrześcijaństwem. Przez około 200
lat po chrzcie Polski zakazywano spożywania go w Wielkanoc, ponieważ
było elementem rytuałów pogańskich. Potem Kościół dopuszczał tę
możliwość, jednak należało jajka
święcić. Musiały być koniecznie zabarwione na czerwono, co symbolizowało kolor krwi Chrystusa, triumf
i zwycięstwo. Ikonograficznie Jezus
przedstawiany jest jako zwycięzca
śmierci, z czerwoną chorągwią,
w czerwonym, purpurowym królewskim płaszczu. Obecnie jajko to nieodłączna częścią święconki, którą należy zjeść i nie można jej wyrzucać.
Pisanki
Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od
nich Grecy i Rzymianie. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Dla ścisłości dodajmy,
że jajka zabarwione na jeden kolor
nazywano kiedyś kraszankami.
Jajka Faberge
Kolekcja znanych jajek wielkanocnych jubilerskiej firmy Karla Fabergé
z Petersburga wróciła do Rosji za
sprawą rosyjskiego miliardera Wiktora Wekselberga, który odkupił ją
od rodziny Forbesów za ponad 100
milionów dolarów.
Śmigus-dyngus
Obchodzi się go w Poniedziałek
Wielkanocny. Kiedyś zamiast polewania się wodą, „smagano” się wzajemnie gałązkami jałowca lub wierzby. W tym „smaganiu” szczególnie
chętnie udzielali się chłopcy uderzając „kadykiem” (czyli jałowcem) najpiękniejsze dziewczęta we wsi.
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Dzielnice Antwerpii
„Jerozolima nad Scheldą”
Antwerpia,
to największe
w Europie
skupisko
ortodoksyjnych
Żydów.
Dzielnica
w dzielnicy,
enklawa
w prawie
półmilionowym
mieście.
Dwa odrębne
światy
funkcjonujące
obok siebie.

limat jest jedyny i niepowtarzalny. Tylko tutaj możemy zobaczyć
jadącego na rowerze Chasyda
rozmawiającego przez telefon
komórkowy i zrobić koszerne zakupy w żydowskim sklepie. Jest
to miejsce, gdzie język „jidisz”
słychać na ulicy, w sklepie i nikogo to nie dziwi.
Dzielnica żydowska zamieszkała jest głównie przez przybyszów ze Wschodniej Europy. Nazywana bywa „Jodenkwartier”,
lub „Kleine Warschau” dlatego,
że znaczna część osiadłych tu Żydów pochodziła z dawnej, przedwojennej Warszawy. Usytuowana
w
okolicach
Dworca
Centralnego w Antwerpii, biegnie dalej przez Pelikaanstraat
rozciągając się na około 20 ulic
w okolicach Parku Miejskiego,
Belgielei i Plantin en Moretuslei.
To jedyne miejsce w Europie,
gdzie społeczność żydowska zamieszkuje jeden teren i nie jest
„porozrzucana po całym mieście”.

K

Żydzi zaczęli osiedlać się w Antwerpii na początku XIV wieku.

około

25
synagog
z których najbardziej znane to:
Główna Synagoga
przy Bouwmeestersstraat zbudowana
na początku XIX wieku
przez holenderskich Żydów
i Synagoga na Van den Nestlei.

Była to pierwsza fala emigracji,
druga nastąpiła w wieku XVI.
Dla Antwerpii były to czasy niezwykłego rozwoju. Portowe miasto stanowiło jeden z najważniejszych punktów handlowych
świata, a przede wszystkim centrum złotników i handlarzy
diamentów. W tych czasach monopol na handel i obróbkę diamentów miały cechy rzemieśl-

nicze, które nie dopuszczały nikogo z zewnątrz. Żydzi, aktywni w handlu diamentami już od
XVI wieku, z biegiem czasu wyspecjalizowali się w tej dziedzinie i wkrótce przejęli cały rynek.
W ten sposób na długie lata zdominowali centrum handlu diamentami, a pod koniec XIX wieku odegrali znaczącą rolę
w powstaniu antwerpskiej giełdy diamentów.
Pod koniec XIX wieku rozpoczęła się trzecia fala napływu Żydów do Antwerpii, przede
wszystkim z terenów Europy
Wschodniej. W roku 1816 wspólnota żydowska została prawnie
uznana. W tym okresie miały
również miejsce pierwsze publiczne żydowskie modły, na które oficjalne pozwolenie wydały
władze miasta. Judaizm jako religia został uznany w 1830 roku w momencie odzyskania
przez Belgię niepodległości. Żydzi, którzy przybyli wtedy do Antwerpii, mogli tu spokojnie
mieszkać, pracować, kupować
koszerne produkty i funkcjonować według własnych, ściśle
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określonych norm religijnych. Dlatego wybierali właśnie to miasto. Chasydzi parali się drobnym handlem spożywczym, otwierali małe odzieżowe
sklepiki i warsztaty rzemieślnicze. Ale
szybko stali się niekwestionowanymi
liderami na rynku handlu surowymi
diamentami i ich obróbki.
Najlepszym okresem dla społeczności żydowskiej okazał się przełom XIX
i XX wieku. Był to czas współpracy żydowskich rzemieślników z przedstawicielami lokalnych społeczności
i mniejszości. A przede wszystkim
okres tolerancji i liberalnych idei
w Europie.
Wielowiekowa emigracja i monopolizacja rynku wpłynęła na społeczność
antwerpskich Żydów. Stali się czołowymi przedstawicielami wielu klas
społecznych – od robotników po bankierów. Część z nich zmieniała swoje
poglądy polityczne i społeczne. Ich
izolacja nie była już tak silna.
Z początkiem XX wieku coraz więcej dzieci żydowskich uczęszczało do
nieżydowskich szkół i coraz więcej
miało nieżydowskich kolegów.
Jednak do chwili obecnej wszystkie
dzieci pochodzące z rodzin ortodoksyjnych otrzymują wykształcenie religijne, „bo religijność jest tak samo
naturalna jak oddychanie”.
Szacuje się, że obecnie mieszka w Antwerpii około 20.000 Żydów. Niewielu z nich jest przodkami tych, którzy
mieszkali tu przed II wojna światową
(było ich około 50.000). Bo także w Belgii wojna nie oszczędziła Żydów. Ci,
którzy nie zdążyli uciec z Europy, zostali wywiezieni do obozów zagłady,
a Hitlerowcy zrabowali wszystkie zasoby diamentów. Po zakończeniu wojny do Antwerpii przybyli uchodźcy
z Polski, Węgier, Holandii, byłych re-

publik radzieckich, Ameryki, a nawet
Izraela. Od 1987 roku przy Mercatorstraat stoi pomnik upamiętniający deportacje i zagładę narodu żydowskiego podczas II wojny światowej.
W „Joods Antwerpen” mieszkają Żydzi z całego świata, różnych grup i ruchów, z których każdy ma odrębną szkołę religijną i synagogę. Mniejszością są
pobożni Chasydzi, chociaż patrząc na
ulice ma się wrażenie, że jest ich dużo.
Mieści się tutaj słynna szkoła dla dziewcząt „Bejt Yaakovschoeln”, liczne organizacje charytatywne i stowarzyszenia
tworzące środowisko, w którym Żydzi
mogą pielęgnować swoją odrębność
i żyć w swojej społeczności pomimo otaczającego ich świata.
W Antwerpii znajduje się około 25
synagog, z których najbardziej znane
to: Główna Synagoga przy Bouwmeestersstraat zbudowana na początku
XIX wieku przez holenderskich Żydów i Synagoga na Van den Nestlei.
Większość Żydów jest wielojęzyczna. Najczęściej znają jidysz, hebrajski, niderlandzki, angielski, francuski i niemiecki. Obowiązkowa nauka
niderlandzkiego w szkołach żydowskich jest jednym z głównych nakazów rabinatu gdyż uważa się, że mieszkający w Belgii Żydzi powinni biegle
posługiwać się tym językiem.
Spacerując po dzielnicy żydowskiej
widać, że w wielu miejscach czasy
świetności ma już za sobą. Ale to nie
zmienia faktu, iż w centrum dużego
miasta znajduje się mała enklawa. Synagogi, sklepy z książkami, gdzie można również kupić menory, płyty z muzyką, gazety i znaczki. W sklepach
spożywczych koszerne mięso, maca,
przepyszne ciasta kupowane chętnie
przez innych mieszkańców. Dodajmy,
że tradycyjna żydowska kuchnia
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w której przygotowywano potrawy
według starych receptur, coraz bardziej zanika. Dzieje się tak dlatego, iż
Żydzi przez lata wędrując po całym
świecie w każdym z miejsc w których
żyli, czerpali coś z lokalnych, kulinarnych zwyczajów.
Ta dzielnica, w której czas zatrzymał się w miejscu, jest skarbnicą zabytków, tradycji, religii, niepowtarzalnych smaków i dźwięków. Mężczyźni,
kobiety i dzieci ubrani inaczej, mówiący własnym językiem w „Jerozolimie
nad Scheldą” przenoszą nas w świat
wielu miejsc przedwojennej Polski.
W piątkowe wieczory, kiedy nastaje szabat, płomienie świec oświetlają
okna. Rozpoczyna się czas odpoczynku. W niedzielne poranki Żydzi rozpoczynają pracę. Otwierają swoje sklepiki, a dzieci w granatowych
mundurkach idą do szkoły.
W czasie kiedy Katolicy obchodzą
Wielkanoc, Żydzi mniej więcej w tym
samym okresie świętują Paschę. Tak
jest prawie od zawsze i nie budzi to
u nikogo żadnych emocji. Wszyscy żyją tu w poszanowaniu prawa do własnej tożsamości.
Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy
możliwa jest większa integracja społeczności żydowskiej z otaczającym ją
światem bez utraty tożsamości, tradycji i religii? To trudne. Do tego dochodzi jeszcze kryzys w branży diamentowej i utrata pozycji lidera na
rzecz Hindusów. Jak powiedział jeden
z przedstawicieli diaspory żydowskiej:
„Diamenty nie są już dla Żydów najlepszym przyjacielem i trudno powiedzieć, w jaki sposób ludzie religijni
powinni zarabiać na życie w dzisiejszym świecie”.
Anna Janicka
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Kwiecień w Antwerpii
ferta jest bardzo ciekawa zwłaszcza dla najmłodszych: od zumby
poprzez koncert na dawnych instrumentach. Wystarczy wejść
na stronę w w w .a n twe r pe n. b e
i wybrać interesującą formę spędzenia wolnego czasu. Poniżej
prezentujemy kilka wybranych
przez nas imprez.

O

Rope skipping
W piątek 13-go kwietnia klub
Planet Jump Rope organizuje
szóstą edycję międzynarodowego konkursu „Double Dutch
Contest”. Uczestniczą w nim najlepsze światowe drużyny miedzy innymi z Francji, Węgier,
Wielkiej Brytanii, Japonii, Stanów Zjednoczonych i oczywiście
Belgii. Rope skipping to więcej
niż skakanie na skakance. To
mix brekdance, tańca, gimnastyki i wolnego ćwiczenia.
Dzień wcześniej, w czwartek
12 kwietnia na Groenplaats odbędzie się sesja workshop/style,
w której może wziąć udział każdy, kto chce spróbować przeżyć
coś fantastycznego. Organizatorzy zapraszają zarówno amatorów jak i zawodowców w godzinach od 12:00 do 16:00
i zapowiadają niesamowite
atrakcje. Nie trzeba się zapisywać, można po prostu przyjść,
zobaczyć i skakać wspólnie
w rytm niesamowitej muzyki.
Aby obejrzeć zmagania konkur so we naj lep szych dru żyn
należy wejść na stronę internetową www.ropemania.be, gdzie

y Dzień Z
w
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znajdują się szczegółowe informa cje do ty czą ce za ku pu bi letów oraz ter mi nu im pre zy,
któ ra od bę dzie się w „Aren berhscho uw burg” przy Aren bergstraat 28.

Wyjątkowy maraton
22 kwietnia odbędzie się największy we Flandrii maraton,
w którym jak co roku weźmie
udział mnóstwo biegaczy. Nie
zabraknie tez kibiców. Władze
miasta dumne z faktu, że taki
maraton odbywa się właśnie
w Antwerpii, dokładają wszelkich starań, aby wszystko przebiegało jak najlepiej.
Szczegółowe informacje na temat maratonu, możliwości wzięcia w nim udziału oraz ewentualnych utrudnień w ruchu
drogowym znajdują się na stronie internetowej: w ww .dv vantwerp10miles.be

„Erfgoeddag”
– „Dzień Bohaterów”

P

Bohaterowie to czasami zwykli ludzie, którzy bronili tego co
było dla nich ważne, lub pomagali tym, którym było źle. Będzie można poznać mitycznych
bohaterów Rubensa, prześledzić
życie najbardziej znanych antwerpskich kobiet, czy dowiedzieć się, dlaczego i dla kogo bohaterowie poświęcali swoje
życie.
Szczegółowe informacje na
stronie www.erfgoeddag.be

Paasateliers
in Antwerpse musea
Podczas wakacji wielkanocnych antwerpskie muzea zapraszają dzieci w wieku od 5 do 12
lat. Można uczestniczyć w warsztatach w wybranej placówce,
zostać dyrektorem muzeum,
stworzyć swojego własnego kurczaczka ze specjalnej wełny, czy
zagrać na fanfarach, których
używali janczarzy – najlepsi żołnierze tureckiego sułtana.
Szczegóły na stronie www.antwerpen.be
opr. Karolina Tomczak

Tego nie można przegapić!
22 kwietnia odbędzie się niesamowite wydarzenie – „Dzień
Bohaterów”. Niektórych z pewnością znamy z historii i legend,
ale nie zawsze wiemy jak żyli
i czego dokonali. Czterdzieści
antwerpskich organizacji zorganizuje wielki happening i pokaże ich dokonania w muzeach, na
ulicach, w kościołach i na cmentarzach.

roklamowany przez Organizację
Narodów Zjednoczonych w 1970
roku „Światowy Dzień Ziemi”
(Earth Day) organizowany jest co roku 22 kwietnia.
Pomysłodawcą tego projektu był
amerykański senator Gaylord Nelson.
Święto naszej planety obchodzone jest w momencie równonocy
wiosennej na Półkuli Północnej,
czyli dniu równonocy jesiennej na
Półkuli Południowej. Jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ na całej planecie dzień trwa tyle samo co
noc.
Światowy Dzień Ziemi powstał po to,
aby miliardy ludzi pochyliły się nad lo-

i
iem

Św
ia

Władze
miasta,
organizacje
i stowarzyszen
ia zapraszają
dorosłych
i dzieci
na wiele
ciekawych
imprez
kulturalnych,
edukacyjnych
i sportowych.

sem planety na której żyją. Akcja prowadzona co roku wiosna ma na celu promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie i uświadomienie jak kruchy
jest ekosystem naszej planety.
W tym dniu na całym świecie organizowane są manifestacje, konferencje,
pokazy i akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie ludziom problemów związanych
ze zmianami klimatycznymi, brakiem wody, zanieczyszczaniem środowiska, czy
wymieraniem zwierząt.
W chwili gdy rozpoczyna się Dzień Ziemi w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku rozbrzmiewa „Dzwon Pokoju”.
opr. Karolina Tomczak
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Zapraszamy na

WYJĄTKOWY WIECZÓR
PEŁEN TAŃCA I MUZYKI!
Noordsterren
– Antwerpen-noord danst!

Data: 4 maja 2012,
piątek, godz. 19:00
Adres: het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen
Wstęp wolny.

W programie występy ar tystyczne grup tanecznych różnych narodowości,
szczególnie zapraszamy na występ polskiego zespołu taneczno-wokalnego
działającego przy fundacji Children of Europe!
Więcej szczegółów na:
http://www.oudebadhuis.be/programma/1408/noordsterren-antwerpen-noord-danst-/liefhebber
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Nieuczciwe zatrudnienie
rzyjeżdżając do Belgii w poszukiwaniu nowych możliwości
zarobkowych często zapominamy o konsekwencjach i skutkach
prawnych naszych działań, popadając
w problemy natury prawno-finansowej.
Co zrobić, aby nie pozwolić się oszukać?
Poniżej podajemy kilka przykładów
nieuczciwego zatrudnienia oraz sposobów radzenia sobie z nimi:
Dokumenty po przyjeździe do Belgii
Nierzadko zdarzają się sytuacje,
w których pracownicy werbowani są
na terytorium Polski z obietnicą przekazania stosownych dokumentów
w Belgii.
Nie dajmy się zwieść!
Uczciwy pracodawca delegujący pracowników do Belgii podpisuje umowę
o pracę w Polsce w siedzibie firmy, po
uprzednim zapoznaniu się z kwalifikacjami zawodowymi pracownika. W tej
sytuacji sporządzana jest umowa o pracę zgodnie z polskimi przepisami. Pracownik otrzymuje dokument A1 celem
potwierdzenia jego delegacji oraz deklarację LIMOSA tuż przed podjęciem
zatrudnienia.
Nieuczciwy pracodawca prawdopodobnie obieca wiele, nie przekazując
w istocie żadnych pisemnych potwierdzeń zatrudnienia. Po przyjeździe do
Belgii umieści pracownika w bezpiecznej odległości skutecznie blokując
wszystkie możliwości zasięgnięcia informacji o prawach i obowiązkach.
Prawdopodobnie nie wypłaci również
wynagrodzenia.
Tego typu przypadki są skrajnymi
dowodami wyzysku, przez co podlegają odpowiedzialności karnej. Znając podobne sytuacje nie bójmy się zatem podnosić alarmu w związkach zawodowych
lub we właściwiej inspekcji. Najskuteczniejszą formą przeciwdziałania jest
poinformowanie o nadużyciu inspekcji
pracy w momencie, kiedy współpraca
nadal trwa. W tej sytuacji inspekcja może dokonać kontroli zatrudnienia na
miejscu oraz stwierdzić naruszenie
przepisów. Zbieranie dowodów po fakcie jest znacznie trudniejsze.
Adresy właściwych inspekcji dostępne są na stronie internetowej:
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/
over-de-fod/organogram/sociale-inspectie/contact/contact-sociale-inspectie.htm
Dla miasta Antwerpii oraz okolic siedziba inspekcji znajduje się pod wskazanym poniżej adresem:
Toezicht sociale wetten
Italiëlei 124-bus 63 (14. piętro)
2000 ANTWERPEN
Czynna codziennie od 9u. do 12u. oraz
od 13u.30 do 16

P

Tel.: 03/206.99.00 Fax: 03/226.90.47
Złożenie skargi do Inspekcji skutkować będzie wszczęciem postępowania
wyjaśniającego (choć inspekcja może
zdecydować o umorzeniu postępowania jeśli skarga nie zawiera wystarczających przesłanek o naruszenia przepisów). Z reguły im więcej osób
poszkodowanych tym silniejszy ciężar
dowodu.
Po zakończeniu postępowania przygotowawczego, nieuczciwy pracodawca może zostać skazany przez sąd karny z tytułu naruszenia przepisów
o zatrudnieniu. W ramach tego samego postępowania sądowego oszukany
pracownik może dochodzić zapłaty zaległego wynagrodzenia (do 5-ciu lat
wstecz) na podstawie stawek określonych w obowiązujących układach zbiorowych pracy.
Własna firma w Polsce lub w Holandii
Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek jest przedsięwzięciem, które wymaga zastanowienia
od
osoby
prowadzącej
działalność.
Prowadzenie działalności w ruchu
transgranicznym jest dodatkowo skomplikowane ze względu na konieczność
stosowania przepisów dwóch krajów,
które nie zawsze działają uzupełniająco.
Dla tzw. samodelegacji tj. świadczenia usług transgranicznych na terenie
Belgii na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w innym kraju (Polsce lub Holandii) koniecznym
jest spełnienie kilku warunków. Przedsiębiorca samodelegujący się do Belgii
zobowiązany jest m.in. posiadać przynajmniej 25% własnego obrotu na terenie Polski i tam w zwyczajowy sposób prowadzić działalność. Powinien
prowadzić w Polsce również rachunkowość przedsiębiorstwa, ewentualnie
rozliczać VAT, składać deklaracje podatkowe w Polsce, a po pewnym okresie również na terytorium Belgii, itp.
Zatrudnienie personelu na własny rachunek jest jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ polski przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania
belgijskich warunków zatrudnienia
i wynagradzania. W pewnych sytuacjach zobowiązany jest do potrącania
podatku dochodowego od wynagrodzeń
pracowników oraz wpłaty zaliczek na
poczet podatku dochodowego do belgijskiego urzędu skarbowego.
Ponadto należy pamiętać, iż pracując jako samodzielny przedsiębiorca
gospodarczy nie podlegamy ochronie
prawa pracy, przez co dochodzenie zapłaty z tytułu wykonanych robót często staje się skomplikowane. Zwłaszcza, kiedy nieuczciwy pracodawca nie

zapłacił faktur oraz kwestionuje jakość
wykonanych usług.
Posiadając własną firmę wykonujemy usługi w formie umowy zlecenia lub
podwykonawstwa, przez co podlegamy
odpowiedzialności z tytułu wykonania
umowy (np. 10-cio letnia odpowiedzialność wykonawcy robót w sektorze budowlanym za wady ukryte rzeczy).
Również rozwiązanie umowy podlega przepisom prawa cywilnego, jeśli
strony nie postanowiły inaczej. Gdy nie
ma pisemnej umowy pomiędzy stronami, istnieje możliwość zerwania umowy jednostronnie za odszkodowaniem,
lub sądowego rozwiązania umowy.
Samozatrudnienie lub prowadzenie
innej formy działalności gospodarczej
w Holandii jest ryzykowne głównie ze
względu na nieznajomość przepisów
oraz języka.
Podstawowym powodem otwierania
działalności w Holandii jest ominięcie
belgijskich przepisów nakładających
obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych dla wykonywania pewnych
zawodów na terytorium Belgii.
Pamiętać należy, ze niniejsze przepisy nie zostały wprowadzone bez przyczyny. Belgijski sektor budowlany rządzi się specyficznymi wymogami
dotyczącymi jakości wykonywanych robót. Również zaświadczenie uprawniające do prowadzenia działalności jest
konieczne, aby osoba prowadząca działalność posiadała minimalną znajomość
praw oraz obowiązków ciążących na
przedsiębiorcy.
Prowadzenie działalności gospodarczej w Holandii jest nam Polakom jeszcze bardziej obce aniżeli prowadzenie
działalności w Polsce. Jesteśmy bowiem
zdani na wolę „poleconego księgowego”, który nie poinformuje nas o możliwościach związanych z prowadzeniem
działalności, sposobie jej zamknięcia,
rozliczania składek ubezpieczeniowych,
uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego,
rozliczania podatków, itd.
Dodatkowo sytuację komplikuje niespójność przepisów dotyczących pracowników przygranicznych oraz osób
samodelegujących się do Belgii.
Pamiętajmy, ze własna firma to również odpowiedzialność administracyjna w Belgii oraz kraju jej zarejestrowania, co w fikcyjnych warunkach
nieuczciwego zatrudnienia jest przyczyną licznych trudności nie tylko administracyjnych, ale i finansowych.
Przed założeniem własnej firmy skorzystajmy z porady obiektywnego doradcy, nie sugerując się tylko i wyłącznie tym polecanym przez pracodawcę.
Iwona Wiewiórka
Advocaat
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Studia w Europie dla Europejczyka
ym razem zapraszam do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w szkolnictwie
wyższym we Francji i Luksemburgu.

T

FRANCJA
W ostatnich latach studiowanie we
Francji cieszy się coraz większą popularnością. Studia są w większości bezpłatne, jedynym ograniczeniem jest znajomość języka francuskiego. Ofert
w języku angielskim jest znacznie mniej.
Francja słynie zarówno z dużej ilości szkół wyższych, jak również wysokiego poziomu nauczania.
Uczelnie:
Studenci mogą się uczyć w 87 publicznych uniwersytetach, które oferują różnorodne kierunki. Działa także
dużo uczelni prywatnych i rożnego rodzaju szkół specjalistycznych, na przykład słynna i prestiżowa Grand Ecoles.
Do wyboru są studia artystyczne, inżynierskie, architektoniczne, związane
z zarządzaniem i wiele innych. Francuskie uczelnie szczycą się jedną z najwyższych średnich w Europie jeśli chodzi o ilość studentów zza granicy.
Dokładne informacje na stronie inw w w . c a m p us f r a n ternetowej:
ce.org/en
Stopnie akademickie i punkty ECTS
System szkolnictwa wyższego we
Francji jest dość skomplikowany.
Obok starego systemu edukacyjnego
(podobnego do polskiego) istnieją nowe typy uczelni. Szkolnictwo wyższe
jest podzielone jest na uniwersytety
i grandes ecoles, czyli szkoły wyższe.
Edukacja uniwersytecka podzielona jest na trzy etapy:
n po trzech latach studiów można uzyskać tytuł licencjata
n po dwóch kolejnych – dyplom magistra
n dodatkowe trzy lata trwa doktorat
W zależności od ukończonej szkoły
istnieją rożne rodzaje dyplomów. Pierwszy poziom studiów to nie tylko
licencjat, ale również licencjat zawodowy, uniwersytecki dyplom technologiczny oraz wyższy certyfikat techniczny.
Etap drugi, czyli poziom magisterski również oferuje kilka rodzajów dyplomów. Na studiach doktoranckich po
ośmiu latach nauki można uzyskać stopień doktora, a po sześciu latach – medyczne dyplomy doktora stomatologii
lub farmacji. Po dziewięciu latach zdobywa się tytuł doktora medycyny.
We Francji tak jak w innych krajach europejskich działa system ECTS.

Jeden semestr nauki odpowiada 60
punktom. Aby uzyskać licencjat trzeba takich punktów zdobyć 180.
Rekrutacja
Jedynym kryterium przyjęcia na studia wyższe jest zdanie egzaminu maturalnego, lub posiadanie specjalnego dyplomu DAEU, który otrzymuje się po
odbyciu rocznego kursu uniwersyteckiego przygotowującego do studiów.
Przyjmowani są wszyscy chętni,
a selekcja odbywa się w czasie studiów.
Na przykład na studiach medycznych,
dentystycznych, czy farmaceutycznych
dopiero od drugiego roku obowiązuje limit przyjęć. Spośród wszystkich,
którzy studiowali na pierwszym roku,
naukę na drugim kontynuują tylko
najlepsi. Dlatego na pierwszych latach
studiów panuje bardzo duży tłok. Inna sytuacja panuje w grandes ecoles.
Te prywatne uczelnie kształcą wysokiej klasy specjalistów i są to szkoły
o wysokim prestiżu. Na większości
uczelni prywatnych kandydaci zdają
egzaminy wstępne, lub biorą udział
w rozmowie kwalifikacyjnej.
Studenci ubiegający się o przyjecie
na studia we Francji mogą składać swoje aplikacje na dowolna liczbę uczelni.
Uniwersytety decyzje o przyjęciu
podejmują zazwyczaj pomiędzy 15
czerwca a 15 września.
Znajomość języka, certyfikaty
Studiowanie we Francji bez dobrej
znajomości języka francuskiego jest
bardzo trudne. Na większości uczelni wymagane jest przedłożenie certyfikatu potwierdzającego stopień znajomości języka. Można tez uczyć się
francuskiego na miejscu. Działa sieć
wyspecjalizowanych ośrodków FLE.
Jeżeli chce się studiować w języku angielskim, należy wejść na stronę internetowa Campus France, który oferuje wszystkie kierunki wykładane
w języku angielskim.
Koszty studiowania
Studia na uczelniach państwowych
są bezpłatne. Na początku opłaca się
wpisowe w wysokości od 140-800 euro. We wszystkich grandes ecoles obowiązuje czesne, którego wysokość indywidualnie ustalają władze uczelni.
Waha się ono w granicach od 5 do 10
tysiecy euro.
Na uczelniach publicznych kształcących inżynierów i specjalistów trzeba płacić około 600 euro rocznie.
Koszty utrzymania
Życie we Francji jest stosunkowo
drogie. Na miesięczne utrzymanie

trzeba przeznaczyć nie mniej niż 900
euro. Wydatki studenta uzależnione
są od wysokości czynszu za mieszkanie i miejsca studiowania. Najdrożej
jest oczywiście w Paryżu. Na studentów czekają akademiki. Miesięczny
koszt opłaty za akademik waha się od
200-400 euro. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca maja stypendyści
rządu francuskiego. W stołówkach
można zjeść stosunkowo tanio w granicach 200 euro miesięcznie.
Życie studenckie
Studia we Francji, zwłaszcza w Paryżu i innych znanych miastach to marzenie wielu młodych ludzi. Życie studenckie kwitnie, a miasta oferują
niesamowita ilość atrakcji. Jeśli chodzi
o bazę dydaktyczno-naukowa, infrastrukturę, organizacje pracy i tradycje,
to francuska edukacja zaliczana jest do
najlepszych na świecie. Trzeba tylko
pamiętać o ogromnej niechęci Francuzów do wszystkiego co angielskie,
zwłaszcza języka. W tym zakresie nie
ma co liczyć na pozytywne zmiany.
Stypendia
Rząd francuski ma specjalna ofertę
stypendialna dla studentów zza granicy. Uruchomione zostały specjalne
programy Allocation de logement'a
carartece social (ALS) oraz Aide personnalisee au logement (APL).
Wysokość stypendiów jest zróżnicowana i zależy od kierunku studiów
i danej uczelni. Wiece informacji znajduje się na stronie sieci CNOUS.
Przydatne strony internetowe:
www .wirtualnafrancja.com
www .aep.europolonia.org
www .cnous.com

LUKSEMBURG
Edukacja w Luksemburgu to doskonała oferta dla tych, którzy chcą uzupełnić swoja dotychczasowa edukacje
o studia zagraniczne. Co roku Luksemburg przyciąga setki studentów rożnej narodowości proponując wiele ciekawych i przyszłościowych kierunków.
Uczelnie
W Luksemburgu działają trzy uczelnie wyższe, dwie publiczne i jedna prywatna. Największy i najbardziej znany jest Universite du Luxembourg, na
którym działają trzy wydziały:
n nauk ścisłych, technologii i komunikacji
n sztuki, nauk humanistycznych i pedagogiki
n prawa, ekonomii i finansów
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Dwie pozostałe uczelnie to: Institut
Universitaire International i Sacred
Heart University.
Stopnie akademickie
Studia wyższe podzielone są na trzy
etapy:
n studia licencjackie trwające trzy lata przy czym jeden z semestrów obowiązkowo trzeba ukończyć w zagranicznej, partnerskiej uczelni
n dwuletnie studia magisterskie
n studia doktoranckie

ITY OF SERV
L
A

Koszty studiowania
Uczelnie pobierają tak zwane opłaty wpisowe (Frais d'inscription), a ich
wysokość rożni się w zależności od
uczelni i kierunku studiów. Na Uniwersytecie Luksemburskim oplata wynosi 100 euro za semestr, niektóre
kierunki są jednak droższe. Na przykład studia magisterskie z prawa europejskiego kosztują 600 euro (całość). Generalnie większość studiów
w Luksemburgu jest bezpłatna, a niektóre płatne kierunki są o wiele tańsze w porównaniu z innymi krajami.
Koszty utrzymania
Uczelnie w Luksemburgu maja rozbudowana i niedroga siec akademików. Należy pamiętać, aby fakt wynajęcia pokoju zgłosić z dużym
wyprzedzeniem do uczelnianego biura do spraw studenckich. W przypadku nie otrzymania miejsca w akade-

miku można wynająć kwaterę na mieście, której cena waha się w granicach
do 400 euro miesięcznie.
Życie studenckie
Studiowanie w Luksemburgu to wysoki poziom nauczania i ciekawe życie studenckie. Wprawdzie nie ma takich atrakcji jak na przykład we
Francji, ale studenci z całego świata
są zadowoleni. Bardzo partnerskie są
relacje między wykładowcami, a studentami.
Stypendia
Luksemburg oferuje studentom
granty i pożyczki studenckie. Ich wysokość zależy od uczelni, kierunku
studiów, dochodów rodziców i samego studenta.
Kredyty są bardzo korzystne, roczne oprocentowanie wynosi 2 procent.
Więcej informacji na stronie CEDIES
Przydatne strony internetowe:
www .bienvenue.lu
www .uni.lu
www .gouverment.lu
W następnym numerze „Antwerpii po
polsku” przedstawię zasady i możliwości
studiowania w Hiszpanii i Portugalii.
Karolina Tomczak

QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych
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Rekrutacja
Aby ubiegać się o przyjecie na studia w Luksemburgu wystarczy zdana
matura.
Na Uniwersytecie Luksemburskim
należy złożyć odpowiedni formularz
do Biura Spraw Studenckich (SEVE).
Na stronach internetowych każdej
uczelni znajdują się informacje o wymaganych dokumentach i trybie rekrutacji.
Terminy składania dokumentów są
różne w zależności od uczelni i kierunku.
Uniwersytet Luksemburski na ogół
przyjmuje aplikacje w terminie od 1
kwietnia do 3 maja.
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronach internetowych.

Znajomość języka, certyfikaty
Na wszystkich uczelniach w Luksemburgu można studiować co najmniej w trzech językach: angielskim,
francuskim i niemieckim. Bardzo często dostępny jest także język niderlandzki. Są także intensywne kursy
dla osób nie posługujących się w żadnym z tych języków.
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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:
u 10.71 € brutto za godzinę
u czeki żywnościowe w wysokości 4 €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze
wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...

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)
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Zatopione marzenie
„[…] Nawet Bóg nie byłby w stanie zatopić tego statku […]”.
Sto lat temu
zatonął Titanic
– „Statek
Marzeń”

eden z najsłynniejszych
transatlantyków
na
świecie, owiany legendą,
poszedł na dno chociaż miał opinię niezatapialnego. 10 kwietnia 1912 roku Titanic odbywał
swój pierwszy rejs z Southampton do Nowego Jorku. Pięć dni
później, przełamany na pół, leżał na dnie północnego Atlantyku. Spoczywa tam do dziś.

J

Niezatapialny transatlantyk
Budowa Titanica w irlandzkiej
stoczni w Belfaście trwała dwa
lata. Pracowało przy tym prawie
3000 robotników. Kolejny rok
trwało wyposażanie statku. Całkowity koszt wyniósł 7,5 mln
dolarów. Titanic mierzył 269
metrów, czyli więcej niż jakikolwiek z nowojorskich drapaczy
chmur. Sam tylko ster ważył
około 100 ton. Jego maksymalna prędkość wynosiła 23 węzły.
Sylwetka statku charakteryzowała się czterema lekko pochylonymi kominami (czwarty
był atrapą) i dwoma smukłymi
masztami.
W dniu wodowania był największą jednostką pływającą na
świecie, symbolem niespotykanego dotąd przepychu i luksusu. Mówiono, że jest niezatapialny. Jednak ani stocznia, ani
konstruktor, ani armator nigdy
czegoś takiego nie powiedzieli.
Było to określenie używane
przez opinię publiczną.
Transatlantyk miał 16 wodoszczelnych przedziałów, zamykanych automatycznie, które pozwalały mu utrzymać się
na wodzie przy czterech zalanych przedziałach. Tłokowe maszyny parowe statku były największymi urządzeniami na
świecie. Titanic był wybitnym
osiągnięciem technicznym, w założeniu bardzo bezpiecznym. Na
tym statku wszystko było najlepsze, najnowocześniejsze, największe, niespotykane. Był cudem
zbudowanym
przez
człowieka.
Pasażerów obsługiwały cztery windy, co na owe czasy było
całkowitą nowością. Pokłady
oznaczono literami alfabetu,
przy czym kabiny pierwszej klasy znajdowały się na pokładzie
A. Im niżej – tym taniej, mniej
komfortowo i wygodnie.

Wyposażenie
Wyposażenie statku było luksusowe, oszałamiające, wprost
zapierające dech w piersiach.
Właśnie tym wykonawcy próbowali nadrobić niedostatki i niedoróbki techniczne. A było ich
naprawdę dużo. Już w trakcie
katastrofy okazało się, że brakuje podstawowego wyposażenia: szalup ratunkowych i kamizelek.
Kabiny pasażerskie przewyższały wystrojem wszystko, co do
tej pory mogło znajdować się na
statku pasażerskim. Do złudzenia przypominały Pałac Wersalski. Klienci pierwszej klasy
oprócz luksusowych apartamentów mieli do swojej dyspozycji
salony, kawiarnie, łaźnię turecką, pływalnię, siłownię i fryzjera. Przepych otaczał wszystko.
Słynna była zwłaszcza niespotykana dotąd klatka schodowa
z przepięknym kryształowym żyrandolem. Pod tym względem
konstruktorzy dotrzymali słowa. Takiego statku do tej pory
jeszcze nie było.

sażerów jak i załogi. To miał być
jego ostatni rejs przed przejściem na emeryturę. E. J. Smith
uważał Titanica za cud nowoczesnej techniki i chyba jak wielu innych przeceniał jego możliwości: „ […] Nie potrafię sobie
wyobrazić zatonięcia tego statku. Współczesne budownictwo
okrętowe ma już tego rodzaju
problemy daleko za sobą” […].
Przed wypłynięciem, kiedy
wydawało się, że cała załoga jest
skompletowana, doszło do kilku przetasowań które okazały
się fatalne w skutkach. Niejasny był podział obowiązków co
w konsekwencji doprowadziło
do tego, iż na przykład marynarze z „bocianiego gniazda” nie
mieli do swojej dyspozycji lornetki. Radiotelegrafista, doskonały w swoim fachu, w ostatniej
chwili wycofał się z rejsu, a na
jego miejsce przyjęto mniej doświadczoną osobę. Wszystkie
działania załogi i armatora opierały się w dużej mierze na przekonaniu, że statek jest niezniszczalny.

Załoga
Kapitanem Titanica został doświadczony
Edward
John
Smith. We flocie kompanii morskiej White Star Line (właściciela statku) był jedynym człowiekiem, który miał doświadczenie
w kierowaniu tak dużą jednostką. Cieszył się zasłużoną sławą
i uznaniem zarówno wśród pa-

Pasażerowie
Na pokładzie statku było wiele znakomitych postaci: biznesmenów, artystów i polityków.
Między innymi milioner John
Jacob Astor i Isidor Strauss
z żoną, adiutant ówczesnego
prezydenta USA, popularny
dziennikarz Thomas Stead i konstruktor statku Thomas An-
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drews. To między innymi oni zajmowali apartamenty pierwszej klasy.
Z pasażerów I klasy zginęła nieco
mniej niż połowa, z pasażerów drugiej około 60 procent. Ci, którzy zajmowali najniższy pokład mieli najmniejsze szanse na przeżycie. Aż 75
procent z nich zginęło.
Głośny stał się skandal z udziałem
małżeństwa Duff-Gordonow, które odpłynęło łodzią z zaledwie 12 osobami
nie czekając na innych pasażerów, odbierając im tym samym szanse na
przeżycie. Co gorsza, oferowali marynarzom znaczne pieniądze za zapewnienie bezpieczeństwa tylko sobie.
Jak wspomniałam, najmniejsze możliwości ocalenia mieli pasażerowie III
– najtańszej klasy. Było to między innymi wynikiem przestarzałych przepisów nakazujących oddzielenie pasażerów tej klasy od reszty.
Naukowcy z Queensland of Technology wykazali, że „prawdopodobieństwo ocalenia życia w katastrofie zależało przede wszystkim od klasy
społecznej, narodowości oraz płci”.
Największe szanse na przeżycie mieli bogaci Amerykanie a najmniejsze
– pasażerowie z najniższego pokładu.
Kobietom i dzieciom z I klasy przyznano pierwszeństwo w zajmowaniu
miejsc w łodziach ratunkowych.
W tym czasie członkowie załogi blokowali wyjścia z pokładu klasy III, aby
nie dopuścić znajdujących się tam
mężczyzn do łodzi ratunkowych.
Katastrofa
Wypłynięcie „Titanica” już na samym początku obfitowało w serię niepowodzeń. Omal nie doszło do zderzenia z mniejszym statkiem, co
spowodowało godzinną przerwę w rejsie. Część pasażerów zdenerwowana
tym faktem w najbliższym porcie zeszła na ląd i to uratowało im życie.
Potem jeden z palaczy cały umorusany sadzą straszył pasażerów,
w związku z czym kilkoro z nich również zdecydowało się opuścić statek.
Dzięki niefrasobliwemu palaczowi ocaleli.
Już na kilka dni przed tragedią załoga statku otrzymywała ostrzeżenia
o o krach i górach lodowych. Z sześciu odebranych depesz do rąk kapi-

tana trafiła tylko jedna. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo dlaczego tak
się stało. Jedna z hipotez głosi, że radiotelegrafista był tak zajęty wysyłaniem telegramów, że przeoczył ważne informacje. Kapitan po otrzymaniu
ostrzeżenia podjął decyzję aby skierować statek bardziej na południe. Jak
już dziś wiadomo, zlekceważył zagrożenie.
14 kwietnia tuż przed północą, dokładnie o godzinie 23:40 Titanic zderzył się z górą lodową. Ta kolosalna
bryła lodu była mało widoczna ponieważ dryfowała po oceanie odwrócona
do góry dnem. Od momentu zauważenia góry lodowej do kolizji upłynęło zaledwie 37 sekund. Natychmiast
zostało zalanych 6 z 16 wodoszczelnych przedziałów. Pompy nie nadążały z usuwaniem wody. Statek rozpadł
się na dwie części i tonął.
Początkowo nikt nie zdawał sobie
sprawy z tego co się dzieje. Jedynie
pasażerowie trzeciej klasy odczuli uderzenie. Do dziś nie wiadomo, dlaczego kapitan i załoga tak późno rozpoczęli akcję ratunkową. Pierwsze
komendy wydano dopiero pół godziny od uderzenia, a po 45 minutach
spuszczono na wodę szalupy ratunkowe i wystrzelono pierwszą racę. Niestety wszystkie były białe choć powinny być czerwone. Dlatego załoga
innego statku widząc na horyzoncie
białe rakiety myślała, że na Titanicu
trwa szaleńcza zabawa. Radiooperatorzy wysyłali w eter komunikaty
o treści: „toniemy, pomocy”, ale inne
jednostki były zbyt daleko, żeby pomóc.
Bardzo długo pasażerowie nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji.
Dopiero pomiędzy 1:00 a 2:00 w nocy rozpoczęła się walka o przeżycie.
Na pokładzie znajdowało się około
2208 osób, a szalupy ratunkowe mogły pomieścić tylko 1100 pasażerów.
Brakowało miejsc. Ludzie skakali do
lodowatej wody pomimo, że niektóre
łodzie były w połowie puste. W pierwszej szalupie ratunkowej którą
opuszczono na wodę było 28 pasażerów, chociaż mogło się zmieścić 68
osób.
O godzinie 2:20 Titanic pogrążył się
w czeluści oceanu.
Dane o ilości ofiar nie są jednoznaczne. Szacuje się, że na jego pokładzie było od 2208 do 2228 pasażerów.
Zginęło ponad 1500 osób (w tym 80
procent załogi), tylko 730 przeżyło.
Rozbitków wzięła na pokład „Carpathia”, która dopłynęła na miejsce katastrofy około 4:00 nad ranem.
Orkiestra grała do końca. Kapitan
wydał rozkaz, aby muzycy nie przerywali koncertu co miało uspokoić pasażerów. Jaki utwór grała orkiestra
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w chwili zatonięcia nie wiadomo do
dziś. Najprawdopodobniej był to hymn
„Być bliżej Ciebie Boże chcę”, ale pewności nie ma.
Wrak „Titan ica”
Odnaleziony został w 1985 roku na
głębokości 3800 metrów w Oceanie
Atlantyckim. Sądzono, że jego stan
będzie prawie idealny. Niestety okazało się, że bakterie powodują znaczną korozje stali.
Po raz pierwszy wnętrze statku zbadały zdalnie sterowane roboty w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wystrój wnętrz zachował się
prawie w nienaruszonym stanie. Zakonserwowała je duża ilość ołowiu
i rodzaj zastosowanej farby.
Odkrywca wraku Titanica doktor
Robert Ballard „jest głęboko przekonany, że wrak powinno się zostawić
w spokoju jako mogile”. Dlatego też
nie wydobył z resztek statku żadnego przedmiotu, lecz złożył na nim tablicę upamiętniającą katastrofę. Tym
samym w świetle przepisów pozbawił
się praw do znaleziska. Niestety inni
„odkrywcy” nie uszanowali jego decyzji i po dziś dzień rozmaite grupy
poszukiwawcze co jakiś czas wydobywają z wnętrza wraku kolejne zdobycze. Sporo cennych przedmiotów zaginęło, duża część uległa zniszczeniu.
Do dnia dzisiejszego nie ma jednolitego stanowiska, czy powinno się
wydobyć resztki Titanica na powierzchnię. Dla większości ludzi wrak
transatlantyku jest symbolem oznaczającym, że nie ma na świecie nic
trwałego i niezniszczalnego. Jest dowodem na niekompetencję, zarozumiałość, hipokryzję, butę i według
znacznej części historyków powinien
dalej spoczywać na dnie Oceanu Atlantyckiego.
Zakończenie
Dziewiczy rejs Titanica zakończył
się koszmarem, który przeszedł najczarniejsze wyobrażenia. Była to nie
tylko największa morska katastrofa.
Rozwiał się także mit „nowoczesnej
i niezawodnej techniki”. Przekonano
się, że nawet w tak skrajnych wypadkach miejsce w społeczeństwie wyznacza przynależność klasowa. Najlepiej tę katastrofę podsumował reżyser
filmu „Titanic” James Cameron: „Titanic był pierwszym sygnałem alarmowym dwudziestego stulecia. […]
1500 ludzi idzie na dno na statku, który reklamowano jako najlepszy, najbezpieczniejszy, najbardziej luksusowy jaki kiedykolwiek zbudowano.
Nasze przekonanie o panowaniu nad
naturą legło w gruzach na zawsze”.
Anna Janicka
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Niezwykła historia zwykłej sukienki
Coco Chanel
w latach
dwudziestych
ubiegłego
wieku
wylansowała
„małą czarną”

a sukienka jest zwyczajna, a jednocześnie niezwykła. Skromna, elegancka, szykowna. Z klasą.
Sprawia, że każda kobieta czuje
się komfortowo. O czym mowa?
O klasycznej „małej czarnej”.
Wąską, sięgającą nieco za kolano prostą sukienkę zaprojektował paryski projektant mody
Jean Patou. Ale wylansowana została przez słynną projektantkę
mody Coco Chanel w latach dwudziestych ubiegłego wieku.
Po raz pierwszy „nasza bohaterka” pojawiła się w okresie pierwszej wojny światowej i wyniszczającej epidemii grypy tak
zwanej „hiszpanki”. Była symbolem żałoby i nosiły ją tylko wdowy.
Gdy wspomniana wyżej Coco
Chanel wprowadziła ją do świata mody czarna sukienka od razu zrobiła furorę. Dla kobiet była
symbolem
wyzwolenia
i niezależności. Po latach ciasnych gorsetów i koronek panie
nareszcie poczuły się wolne.
W amerykańskim wydaniu „Vogue” w 1926 roku zdjęcie tej sukienki spowodowało istną rewolucję.
Ten
sam
magazyn
porównał „małą czarna” do czarnego samochodu marki Ford, „bo
tak jak samochód marki Ford była dostępna dla wszystkich tylko
w jednym kolorze”. Kobiety zaczęły się z nią utożsamiać. Ale

T

swoja największą popularność
„mała czarna” zawdzięcza Audrey
Hepburn i filmowi „Śniadanie
u Tiffany'ego”. Od tego momentu stała się sukienką kultową.
Szczyt jej największej popularności przypada na okres po zakończeniu II wojny światowej.
Dotarła wtedy do Hollywood
i zrewolucjonizowała modę.
Czarna prosta sukienka jest
nieodzownym elementem garderoby każdej kobiety. Praktyczna
i wyjątkowa. Na spotkania towarzyskie, imprezy, czy zebrania
biznesowe. Jest dla wszystkich
pań: szczupłych, tęższych, młodszych, starszych, brunetek i blondynek. Można ją odpowiednio dopasować do figury i dodać
ozdoby. Podkreśla seksapil i dodaje kobiecości. Ta skromna sukienka nie przesłania urody i osobowości kobiety, ale je podkreśla.
Dzisiaj każda z pań może wybrać
taką sukienkę w każdym sklepie.
U „Diora” i w osiedlowym sklepiku z ubraniami. Wybór jest
ogromny. „Mała czarna” może
być bardzo oficjalna i jednocześnie elegancka. Co nie oznacza,
że nie może być na luzie. Jeżeli
kobieta ma odwieczny dylemat
„co na siebie włożyć” z pomocą
zawsze przychodzi „mała czarna”.
Jest wiele okazji i miejsc, gdzie
można się wybrać w tej właśnie
sukience. Modna jest zawsze. I co
ważne – nie ma jednego obowiązującego fasonu. Dowolność jest
duża, trzeba tylko przestrzegać
trzech podstawowych zasad: odpowiedniej długości, odpowiedniego koloru (oczywiście czarny)
i nie dodawania falbanek, żabotów, czy cekinów.
Dodatki i ozdoby powodują, że
za każdym razem kobieta w tej
sukience wygląda inaczej. Czarny jest kolorem uniwersalnym,
dlatego nie ma żadnego problemu z dobraniem dodatków
i ozdób. Bardzo ożywia ten kolor
czerwień, dlatego ładnie wyglądają buty i torebka w tym właśnie kolorze.
Gdy zakładamy ją na imprezę
musimy mieć bardzo wyraziste
dodatki. Preferowane są żywe kolory, nieco zwariowana fryzura,
czy nietuzinkowa torebka. Sukienka może być nieco krótsza
od tej typowej „nieco za kolano”.
Inaczej traktujemy „małą czarna”, w której chcemy pokazać się

na oficjalnym spotkaniu bądź
w pracy. Należy unikać zbyt dużych dekoltów, rozcięć a przede
wszystkim nie może być zbyt
krótka. Buty i torebka powinny
być raczej ciemne, stonowane,
a z biżuterii polecane jest srebro
i złoto.
„Mała czarna” ma rożne fasony i dlatego nie ma problemu
z dopasowaniem jej do każdej kobiecej figury. Możemy wybrać
ostateczna długość, krój, kształt,
dekolt czy rękawy. Możemy ja założyć na wiele okazji dlatego jest
nieśmiertelna i nie do zastąpienia.
Ideał „malej czarnej” był inny
w rożnych okresach. Czasami
preferowano modele bardziej
skromne, innym razem bardziej
eleganckie. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że najlepiej nosić taki model sukienki, który
nam najlepiej pasuje i w którym
dobrze się czujemy.
Panie, które chcą uwydatnić
swoje wcięcie w talii powinny wybrać fason ze zwężającą się górą
i z paskiem. Natomiast kobiety,
które nie mogą pochwalić się odpowiednim wcięciem w talii powinny założyć „małą czarna”
o kroju bardziej luźnym, z gumką lub paskiem. Sukienkę bez rękawów i ze spiczastym dekoltem
poleca się kobietom o szerokich
ramionach. Natomiast w przypadku zbyt wąskich bioder najlepiej sprawdza się tak zwana
„bombka”. Panie, których figura
charakteryzuje się szerokimi biodrami i takowymi udami powinny zdecydować się na rodzaj sukienki odcinanej pod biustem
z luźnym dołem.
Ta wielofunkcyjność sprawia
że „mała czarna”jest fenomenem
wśród sukienek. Może być wielokrotnie zakładana, a zmiana
dodatków sprawia, że za każdym
razem kobieta czuje się w niej
wyjątkowo.
„Mała czarna” czyli LBD (Little black dress) nie wychodzi
z mody. Jest jedyną sukienką,
która oparła się zmieniającym się
trendom i stylom. Od ponad 80ciu lat pozostaje ikona mody.
Przede wszystkim dlatego, że ma
swój niepowtarzalny styl, jest
klasyczna, prosta i elegancka.
Jak powiedziała Coco Chanel
„moda przemija, a styl pozostaje”.
Barbara Kamińska
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Koniec panowania
blondynek
Mężczyźni wolą brunetki?

anony piękna zmieniają się
tak jak kanony mody. Przez
wiele lat panowała opinia, że
ideałem kobiecej urody jest długonoga, długowłosa blondynka.
Okazuje się, że nic bardziej mylnego.
Przeprowadzone badania jasno wskazują, że mężczyźni wolą brunetki,
a w drugiej kolejności szatynki. Blondynki uplasowały się na trzeciej pozycji. Które z pań mają przewagę – blondynki, czy brunetki? Ten spór trwa od
wieków. Czy kolor włosów w ogóle ma
znaczenie? Okazuje się że tak.
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Zamiast wstępu
Od średniowiecza, aż do XIX wieku
kobiety o wysokiej pozycji społecznej
dbały o to, aby skóra zawsze była biała. Chroniły ją przed słońcem tak samo jak włosy.
Od wieków jasny kolor włosów był
czymś rzadko spotykanym i dlatego
cennym. Najczęściej występuje u noworodków, dlatego kojarzony jest z niewinnością, delikatnością i bezradnością. I tak są postrzegane blondynki.
Jest to jeden z powodów, dla których
spora część kobiet farbuje swoje włosy
na platynowy blond. Poza tym jasny
kolor łagodzi rysy twarzy, nadając jej
delikatniejszy i bardziej uległy wyraz.
Epoka blondyn ek
Boom dla kobiet z jasnymi włosami
rozpoczął się w latach pięćdziesiątych
ubiegłego wieku oczywiście w Hollywood. Wtedy właśnie złoty kolor włosów zaczął kojarzyć się ponętnością
i seksapilem. Marylin Monroe jest tego najlepszym przykładem.

W tamtych latach w świecie filmu
utrwalił się pewien podział. Niewinne,
słodkie i dobre postacie grane były na
ogół przez blondynki (wyjątkiem jest
Królewna Śnieżka). Natomiast w rolach złych i wrednych kobiet prawie zawsze obsadzane były panie o ciemnych
włosach. Blondynki na ogół kreowały
postacie kobiet pełnych ciepła, zagubionych, uroczych pań domu. Brunetki zaś kojarzone były z postaciami z charakterem. Kobiety z farbowanymi,
platynowymi włosami traktowano raczej niefrasobliwie i przypisywano im
spryt, wesołość i towarzyskość.
Blondynki pod ochroną
Zacznijmy od tego, że znaczna część
ludzkości jest ciemnowłosa: Hindusi,
Arabowie, Chińczycy, czy mieszkańcy państw śródziemnomorskich.
Tylko w Europie jest większe zróżnicowanie jeżeli chodzi o kolor włosów. Naukowcy przewidują, „że
w przyszłości ideałem kobiecej urody
będzie twarz o cerze koloru cappuccino, migdałowych, lekko skośnych
oczach i ciemnych włosach”.
A co z blondynkami? Będzie ich niestety coraz mniej. Przyczyną są blond
geny wypierane przez geny ciemne.
Jest prawie stuprocentowa pewność,
że dziecko, które urodzi się ze związku jasnowłosej kobiety i ciemnowłosego mężczyzny będzie miało ciemny
kolor włosów. Coraz mniej ludzi ma
odpowiednie blond geny. Aby przetrwały ich nosicielami muszą być
przodkowie ze strony matki i ojca
W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu
lat liczba blondynek zmniejszyła się

prawie o połowę, co oznacza, że tylko
co czwarta dziewczyna ma naturalne
jasne włosy. Dzisiaj poszczycić się nim
może zaledwie 9 procent kobiet.
Szukając materiałów do tego artykułu natknęłam się na niesamowitą
ilość badań naukowych, socjologicznych i psychologicznych dotyczących
tego właśnie tematu. Oto przykłady:
1. Naukowcy z University of Westminster udowodnili, że mężczyźni chętniej flirtują z blondynkami, ale za
bardziej inteligentne i atrakcyjne
uważają kobiety o ciemnym kolorze włosów. Wspomniani wyżej naukowcy przeprowadzili takie oto
doświadczenie. Do trzech nocnych
klubów w Londynie wysłali jedną
i tą sama kobietę raz jako blondynkę, potem jako brunetkę, a na końcu jako panią z rudymi włosami.
Następnie poproszono 150 mężczyzn, bywalców tych klubów o wypowiedzenie się. I cóż się okazało?
Wprawdzie najwięcej panów „zaczepiało” blondynkę, ale jako osobę,
z która woleliby się związać na dłużej wskazywali brunetkę. Blondynka podobała im się bardziej, ale za
znacznie interesującą i inteligentną uważali brunetkę. Odsetek panów zainteresowanych rudym kolorem włosów był marginalny.
2. Panowie o wiele chętniej rozpoczną rozmowę z blondynką, niż brunetką czy szatynką. Uważają, że jasnowłose
panie
są
bardziej
przystępne, natomiast czarnowłose postrzegane są jako rozsądne
i praktyczne.
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3. Spora część mężczyzn uważa blondynki za osoby bardziej chętne do nawiązywania kontaktów intymnych
niż panie o ciemnym kolorze włosów.
4. Mężczyźni „zaczepiając” blondynki
mają o wiele mniejsze obawy przed
odrzuceniem, czy brakiem akceptacji. Właśnie one wydają się panom „łatwiejszym łupem”.
5. Według psychologów mężczyznom
kolor włosów kobiety kojarzy się
z charakterem i temperamentem.
Uważają, że blondynki są pogodne,
ale i naiwne. Brunetki i szatynki
zachowują większy dystans i są bardziej „charakterne”.
6. Psycholodzy twierdzą również, że
panowie podświadomie szukają kobiet pogodnych, łagodnych, niezbyt
stanowczych i mało skomplikowanych. I właśnie blondynki z takimi
im się kojarzą.
7. Wyniki ankiety przeprowadzonej
przez amerykańskich naukowców
stwierdzają, że aż 58 procent badanych przez nich mężczyzn jako towarzyszkę życia wybrałoby kobietę o ciemnym kolorze włosów.
Umawiać się wola z blondynkami,
ale ożenić chcieliby się z brunetkami i szatynkami.
8. Prawie 83 procent amerykańskich
kobiet uważa, że brunetki i szatyn-

ki lepiej zarządzają pieniędzmi.
Z kolei 53 procent pan stwierdziło,
że ciemnowłose kobiety maja o wiele większą szanse na zatrudnienie.
9. Angielscy psycholodzy przebadali
grupę blondynek i brunetek w wieku 20-45 lat. Okazało się, że większa część ciemnowłosych pań ma
ułożone życie osobiste i satysfakcjo nu ją cą pra cę. Świa do mie nie
zmieniają koloru swoich włosów
na platynowy blond, ponieważ chcą
uniknąć stereotypu lalki Barbie.
Chcą być cenione za to co mają
w głowie, a nie na głowie. Jeżeli
chodzi o blondynki, to satysfakcję
z życia zawodowego i osobistego
miało o wiele mniej pań.
10. Ponad 80 procent ankietowanych
mężczyzn uważa brunetki za bardziej inteligentne, mądre i bystre.
O blondynkach niestety nie mają
tak dobrego zdania.
11. Na zlecenie międzynarodowej firmy
przebadano około 2000 mężczyzn,
spośród których aż 62 procent
stwierdziło, że najlepszymi kandydatkami na żony są brunetki.
12. Brytyjska gazeta „Daily Express”
przeprowadziła badania gustów
wśród najbogatszych mężczyzn.
Az 78 procent z nich preferuje kobiety o ciemnych włosach i to
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właśnie one są towarzyszkami ich
życia. W czasie prosperity finansowej bogaci panowie wolą panie
o jasnych włosach. Natomiast
w czasie kryzysu wybierają partnerki zdecydowane, z silną osobowością, czyli ciemnowłose.
13. Jedna z firm kosmetycznych zadała pytanie przeciętnym mężczyznom o jakim kolorze włosów wybraliby sobie żonę. 52 procent
odpowiedziało, że tylko ciemnowłose panie, gdyż są wrażliwe i niezawodne. Jedynie 18 procent badanych glosowało na blondynki.
14. Według fachowców z firmy
Schwarzkopf „kolor włosów może zmienić nie tylko nasz wygląd,
ale także stan umysłu oraz postrzeganie nas przez inne osoby”.
Dziś blondynkom przyszło się zmierzyć z wykreowanym w dowcipach wizerunkiem ładnej lalki, sympatycznej,
miłej, ponętnej, kuszącej, ale niezbyt
rozgarniętej. Najlepiej potwierdza ten
fakt ilość dowcipów o blondynkach.
Mitem jest twierdzenie, że mężczyźni wolą blondynki. Tylu ilu jest mężczyzn na świecie, tyle jest też gustów.
Ale wszystkie badania wskazują, że dzisiaj brunetki cieszą się takim uznaniem
jak blondynki pięćdziesiąt lat temu.
Marta Wawrocka
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Ciekawostki
Pamiątki z „Titanica” na sprzedaż
W setną rocznicę zatopienia statku,
nowojorski dom aukcyjny zorganizuje aukcję ponad 5500 rzeczy wydobytych z wraku. Wszystkie przedmioty
będą licytowane jako jeden zbiór, a ich
wartość szacuje się na około 189 milionów dolarów.
Do kupien ia prywatna Arka Noego
Japońska firma „Cosmo Power” wyprodukowała „Noe”. To kapsuła ratownicza mogąca uchronić nabywców
przed potencjalnym trzęsieniem ziemi i tsunami. Urządzenie przypomina
dużych rozmiarów piłkę tenisową i wykonane jest ze wzmocnionego włókna szklanego. Mogą się w nim zmieścić cztery dorosłe osoby i jak twierdzą
producenci. jest całkowicie wytrzymała na wstrząsy sejsmiczne i ogromne fale. „Noe” cieszy się ogromnym
zainteresowaniem Japończyków którzy mają nadzieję, że kapsuła uratuje
ich przed żywiołami nawiedzającymi
ich kraj.
Pismo Święte w MP3
Zakonnicy z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu utworzyli pierwszą na
świecie stronę internetową popularyzującą Biblię. Żaden z nich nie oczekiwał sukcesu jaki odniosła akcja, postanowili więc pójść za ciosem.
Otworzyli takie strony również na Facebooku. Na profilu „Pismo Święte
w wersji MP3” codziennie przygotowywane są fragmenty tej księgi do posłuchania. Dodatkowo nagrywane są
komentarze liturgiczne na każdy
dzień.
Okazuje się, że w sieci jest miejsce
dla każdego rodzaju literatury.
Kojący wpływ muzyki Mozarta
Naukowcy po przebadaniu grupy
studentów doszli do wniosku, że słuchanie muzyki Mozarta pomaga w nauce oraz powoduje, że lepiej się przy
niej wypoczywa. Utwory napisane
przez wiedeńskiego kompozytora polepszają pamięć, podnoszą poziom inteligencji i dobrze wpływają na stan
zdrowia. Wykorzystuje się je w muzykoterapii, leczeniu autyzmu i zaburzeń słuchu. Utwory Mozarta charakteryzują się wysoką częstotliwością
dźwięków zgodną z rytmem pracy serca.
O tym, że muzyka Mozarta należy
do klasyki wiedzieliśmy od dawna, a że
na dodatek leczy...
Niezasłużone pochwały idą do lamusa
W Stanach Zjednoczonych następu-

je prawdziwa edukacyjna rewolucja.
Po wielu latach nauczyciele doszli do
wniosku, że przestają chwalić uczniów
na wyrost, bo wbrew pozorom nie podnosi to samooceny dzieci i nie wpływa korzystnie na wyniki w nauce.
Skąd ta nagła zmiana? Naukowcy
stwierdzili, że „sztuczne wzmacnianie
pewności siebie ma wręcz odwrotne
skutki”. Sens mają tylko zasłużone pochwały za uczciwy wysiłek, co w konsekwencji doprowadza do tego, iż
uczniowie nie boją się wyzwań i osiągają większe sukcesy. Jako dowód,
uczeni przedstawili badania mózgu
z których jasno wynika, że dzieci ciężko doskonalące swoje umiejętności
szkolne rozwijają się lepiej.
A więc do nauki!
McDonald nie tylko karmi ale i uczy
Na razie akcja prowadzona jest tylko w Wielkiej Brytanii, ale koncern
ma nadzieję, że rozszerzy się na inne
kraje. Do każdego zestawu Happy Meal zamiast zabawki dołączana jest książeczka dla dzieci. Jest
o co powalczyć, bo jak
wynika z najnowszych
badań, co trzecie dziecko w Wielkiej Brytanii
nie posiada książki.
Koncern ma nadzieję,
że stanie się największym dystrybutorem
literatury dziecięcej.
Komentarz do tego
wydarzenia może być
tylko jeden. Już dawno
należało to zrobić.
Nowa ikona w świecie
mody
Podczas londyńskiej
premiery filmu „Muppety”, świat mody koronował kolejną królową. Jej styl porównuje
się do takich gwiazd jak
Kate Moss czy Naomi
Campbell. Chcą ją ubierać najwięksi kreatorzy
świata. O kim mowa?
O Miss Piggy – Śwince
zakochanej w Kermicie.
Na wspomnianej wyżej
premierze pojawiła się
w fantastycznej sukni
projektanta Milesa Deacona i niesamowitych
szpilkach, które są już
do kupienia za jedyne
600 dolarów. W tym
miejscu należy wspomnieć, że szpilki dla
Świnki Piggy zaprojek-

tował nie kto inny jak sam Christian
Louboutin. Ta popularność jeszcze
bardziej przekonała Miss Piggy o własnej wielkości, gdyż na łamach magazynu „Vogue” wyznała co następuje:
„Moja skromność byłaby fałszywa,
gdybym zaprzeczyła, że na świecie jest
ktoś równie zachwycający jak ja”.
Bez komentarza.
Im lepsza opieka tym większy mózg
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych odkryli, że im lepsza opieka nad
dzieckiem, tym sprawniej rozwija się
jego mózg. Maluchy, którym rodzice
poświęcali więcej czasu we wczesnych
latach życia, skuteczniej przyswajają
informacje, lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach i szybciej rozwiązują problemy.
To prawda stara jak świat. Inwestycja w dzieci zawsze się opłaca.
Na podstawie
informacji prasowych
opr. Karolina Tomczak
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Nastolatki walczą o popularność
astolatki mają swój własny
świat. Swoje plany, marzenia i wzorce. To dla nich stacje telewizyjne takie jak Disney Chanel emitują najróżniejsze seriale i filmy
fabularne. To dla nich idolem jest Selena Gomez, Miley Cyrus, czy Zac Efron.
Ze Stanów Zjednoczonych do Europy przywędrowała niejedna „moda”.
Na ogół mechanizm był taki, że najpierw w telewizji pokazywano kultowy serial o nastolatkach, ich życiu
w szkole, problemach w domu i zawirowaniach uczuciowych. A potem
w życie młodych ludzi „wkraczał” nowy trend.
Nas dorosłych, bardzo często śmieszyły tematy amerykańskich filmików.
Obserwowaliśmy szaleństwo dotyczące popularności nastolatków w szkole, często nie zdając sobie sprawy, że
dotyka to także nasze dzieci. A teraz
właśnie ta „moda” przywędrowała do
Europy.
Popularność dzieci w szkole – to temat rzeka. Badany przez psychologów, socjologów i pedagogów, coraz
częściej dostrzegany przez nauczycieli i rodziców, chociaż dla niektórych
dorosłych ciągle mało istotny. Ale istnieje naprawdę.
W szkole rozgrywa się walka
o splendor i sławę. Popularność nastolatków to swoisty ranking uznania. Ci, którzy są na szczycie, czyli
zwycięzcy mają niekwestionowaną pozycje lidera w grupie. Nie narzekają
na nudę i samotność. Zapraszani są
na wszystkie imprezy, bo ich obecność jest oczekiwana i mile widziana.
W szkole osoba popularna ma w ręku
niesamowita władzę. Może ją wykorzystać albo w złych, albo w dobrych
celach.
Żeby zyskać popularność trzeba się
wy róż niać. Brać udział w kon kur sach, zawodach, tworzyć szkolny samorząd. Trzeba być aktywnym. Popularność to prestiż który przyciąga
innych. To nobilitacja. Oznacza również podporządkowanie osób mniej
aktywnych, tych niewyróżniających
się.
Na sto lat ki za fa sa dą przy jaź ni
i wspólnych imprez toczą walkę na
wszystko i o wszystko. Jest to jedna
wielka, zbiorowa rywalizacja.
Dorośli bardzo często nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Nie wiedzą i nie widzą, że przesłanie wielu
amerykańskich filmów opowiadających o codziennym życiu nastolatków
niesie dużo negatywnych skutków.
Brak ak cep ta cji przez śro do wi sko
i odrzucenie przez tak zwanych „po-
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pularnych” to dla niektórych dzieci
prawdziwy dramat. To środowisko
tworzą grupy, które przewodzą i decydują kto może do nich dołączyć. Bycie przez nich niezauważanym to nieistnienie.
Amerykańscy naukowcy z Harwardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego
postanowili sprawdzić, czy na wagę
nastolatek wpływa ich popularność.
Opracowali specjalny program w którym wzięło udział prawie pięć tysięcy dziewcząt w wieku od 12 do 18
lat. W przy go to wa nych an kie tach
oprócz
stan dar do wych
py tań
o wzrost, wagę, ulubione potrawy,
za in te re so wa nia, czy ilość go dzin
spędzonych przed telewizorem, znalazły się również te dotyczące szkolnej popularności. Na skali od 1 do
10 dziewczęta miały zaznaczyć, które ich zda niem zaj mu ją miej sce
w szkolnym rankingu. Przy czym numer dziesięć to szczyt popularności,
a jedynka oznaczała odrzucenie przez
rówieśników.
Po dwóch latach naukowcy ponownie spotkali się z dziewczętami, aby
sprawdzić jak w tym czasie zmieniła
się ich waga. Okazało się, że w porównaniu ze szkolnymi „gwiazdami” ryzyko przybrania na wadze nastolatek
nieakceptowanych było prawie o 70
procent większe.
Jaki z tego wniosek? Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo pozostawia na marginesie życia szkolnego
osoby bardziej nieśmiałe i mniej atrakcyjne. Nie są gorsze, ale mają problemy z przystosowaniem się do życia
w społeczeństwie. I wtedy bardzo często zaczynają się problemy z nauką,
konflikty z rodzicami, rówieśnikami
i niska samoocena.
Już od gimnazjum (a czasem już
w szkole podstawowej) trzeba walczyć o swój status i pozycję. O uznanie, sławę i przynależność do określo nej gru py. Ogrom ne zna cze nie
mają modne i drogie gadżety. To działa na zasadzie „pokaż mi swój telefon
a powiem ci kim jesteś”. Liczy się zamożność rodziców, wygląd nastolatka (markowe ciuchy), marka roweru,
czy samochodu. W dobrych, renomowanych szkołach istnieje trochę inne kryterium. To co wymieniłam jest
owszem bardzo ważne, ale liczy się
również coś innego. Bardzo istotne
są wyniki w nauce, inteligencja, sposób bycia, oryginalność i osobowość.
Trzeba być dobrym uczniem, doskona łym spor tow cem, mieć pa sje
i zainteresowania. Działać w samorządzie szkolnym i udzielać się społecznie.

Pamiętajmy, że świat dzieci w wielu dzie dzi nach jest odzwier cie dle niem świata dorosłych. Popularność
i lansowanie siebie są częścią naszego ży cia. To, jak w tym „wy ści gu
szczurów” poradzą sobie dzieci, zależy również od rodziców. Z nastolatkami trzeba rozmawiać, próbować
pomóc im w rozwiązywaniu konfliktów. A prze de wszyst kim słu chać,
a nie tylko słyszeć. To kolosalna różnica. Nie pozwólmy aby nasze dzieci
czerpały wzorce tylko z reklam i niezbyt mądrych filmów telewizyjnych,
bo nie ma co ukrywać, że przekazują one bardzo mało ważnych życiowo
treści.
Nie ma też sensu udawać, że pewne problemy nie istnieją. Trzeba się
z nimi zmierzyć, poznać i działać. Musimy jak najlepiej przygotować nasze
dzieci do wyścigu o popularność, który rozgrywa się w szkołach.
Oto kilka rad przygotowanych przez
psychologów i pedagogów, które powinniśmy przekazać naszym nastoletnim pociechom:
n Trzeba angażować się w życie szkoły. Można brać udział w zawodach,
konkursach, a przede wszystkim
działać na rzecz samorządu szkolnego.
n Dobrze jest uczęszczać na dodatkowe szkolne zajęcia. Jest to okazja
do zawarcia nowych znajomości, zaistnienia i pokazania swoich możliwości w jakiejś dziedzinie.
n Zawsze należy być pewnym siebie
i znać swoja wartość.
n Trzeba rozmawiać. Nie chować się
po kątach, lecz próbować nawiązać
dialog z rówieśnikami.
n Nie kłócić się o byle co, przeklinać,
wyzywać. Takie zachowanie to skazanie się na ignorowanie i odosobnienie.
n Należy unikać konfliktów i incydentów. Nie włączać się w nie i ich nie
stwarzać.
n Przestać obwiniać o wszystko co złe
kogoś innego, a zwłaszcza nauczycieli. Wbrew niektórym opiniom nauczyciel to też człowiek i można się
z nim porozumieć.
Tyle eksperci. Reszta zależy od nas.
Pamiętajmy, że dzisiejszy świat jest
inny od tego, który znamy z czasów
młodości. Postarajmy się zrozumieć
swoje nastoletnie dzieci, nauczyć się
z nimi rozmawiać, nie krytykować bez
przerwy i nie negować ich zachowań.
One i tak swoją lekcję życia dostają
w szkole.
Ewa Jan ik
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Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@yahoo.com
tel. 0489/823 803

Garaż samochodowy
ADMAR oferuje:
s naprawy elektryczne
s mechaniczne skanowanie
s wymiana płynów
s auto-holowanie Belgia i Polska
Szybko, tanio, solidnie

Antwerpia, Deurne,
Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Ogłoszenia drobne:
KUPIĘ, SPRZEDAM, ODDAM,
SZUKAM ITD.

w Przyjmę ubranka dla
miesięcznego chłopczyka.
Proszę o kontakt z redakcją:
0489823803
Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie wysyłając
maila pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com
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Advocaat Iwona Wiewiórka
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Fax. 0032 3 231 62 00
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n Windykacyjne;
n Odszkodowawcze;
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n Karne.
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bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
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Czy można kochać za bardzo?
sycholodzy biją na alarm. Coraz częściej w poradniach pojawiają się pacjenci z nowym
rodzajem uzależnienia. To nie alkoholizm, narkomania czy hazard. Zgłaszają się osoby uzależnione od... miłości. Te które kochają za bardzo.
Ludzie, którzy w imię źle pojętej miłości zrezygnowali z własnych zasad,
oczekiwań oraz ambicji. I przegrali.

P

Kochać za bardzo – co to znaczy?
Jeśli kochamy i jesteśmy kochani,
czy tego kochania może być za dużo?
Odczuwamy skutki przejedzenia,
zmęczenia, intensywnego imprezowania, zbyt długiego przebywania na
słońcu, ale przecież miłości nigdy nie
ma w nadmiarze. Okazuje się jednak,
że bywa inaczej.
Istnieje wiele związków w których
coś się wypaliło, zepsuło, lecz partnerzy nie chcą się rozstać. Przeżywają
zdrady, despotyzm, wieczne kłamstwa, ale i tak nie odchodzą, bo kochają za bardzo. Do bólu, do utraty
tchu, bez odrobiny obiektywizmu. Dają się wykorzystywać, poniżać, gnębić, ale jak można odejść od kogoś kogo kocha się tak mocno? Dla kogo
przysięgało się przed ołtarzem, z kim
jest się złączonym aż do śmierci?
Kochanie za bardzo, to często próba zapanowania nad cierpieniami których doznało się w dzieciństwie. To
bezowocne starania opanowania lęku, zawodu i bólu, toksyczna zazdrość
i nadopiekuńczość. To życie w sztucznie stworzonym świecie. Tak kochają osoby, które mają poczucie niezaspokojonej miłości, z niskim poczuciem
własnej wartości, bojące się samotności. Taka miłość jest fałszywa, zaborcza i wyniszczająca dla obu stron,
wpływa destrukcyjnie na cale życie.
Z czasem kryzys w takim związku
coraz bardziej się pogłębia, coraz
mniej jest w nim szczęścia, a więcej
goryczy. Partnerzy czują się osamotnieni, oszukani, walczą o miłość którą przedtem sami zniszczyli. Próbują
utrzymywać przy życiu coś, co już
prawdziwą miłością nie jest. Kochają
przecież tak bardzo, a sami nie są kochani. To znak, że taki związek jest
„chory”. Potrzebna jest interwencja
specjalisty i odpowiednia terapia.
Kobiety kochające za bardzo
Przyczyn tego zjawiska należy szukać we wczesnym dzieciństwie.
Kobiety „kochające za bardzo” uzależnione są od cierpienia i nieodwzajemnionych uczuć. W domu rodzinnym były osamotnione, nierozumiane,
odizolowane, odrzucone, nie miały po-

czucia bezpieczeństwa i stabilizacji.
Są „głodne miłości” i boją się samotności. Uważają, że nie zasługują na
miłość bezwarunkową lecz muszą na
nią zapracować. Dlatego są gotowe
ciągle wybaczać, poświęcać się, znosić upokorzenia. Kochają za bardzo
ponieważ chcą w ten sposób przezwyciężyć dawne lęki, cierpienia, upokorzenia i niepowodzenia. Z biegiem czasu pojawia się coraz większe poczucie
winy, wstyd i strach, że można wszystko stracić. Dlatego takie kobiety nie
pozwalają partnerowi na indywidualność, samodzielne myślenie, odrobinę własnej inicjatywy. Nie dostrzegają wad mężczyzny, chcą nad nim
panować i w rezultacie czynią jego życie czymś nie do zniesienia. Są w stanie zrobić wszystko, aby całkowicie
uzależnić od siebie partnera. Rzeczywistość całkowicie rozmija się z ich
oczekiwaniami. Kobiety kochające za
bardzo nie potrafią polubić samych
siebie i wykorzystują partnera jak narkotyk, aby uciec przed bólem. Kochają miłością ofiarną i pełną poświęceń.
Wybaczają partnerowi zdrady, oszustwa, przemoc fizyczną. Są zaborcze
i dążą do takiego przywiązania do siebie mężczyzny, aby nie mógł się bez
nich obejść. Nie chcą i nie potrafią
zrozumieć, że ich partner jest jaki jest.
Przeżywają kolejne rozczarowania
ukrywając prawdę przed światem i samą sobą. W pewnym momencie stwierdzają, że nie panują już nad sytuacją
i straciły kontrolę również nad sobą.
Tracą do siebie szacunek i są coraz
dalej od realnej rzeczywistości. Ten
proces postępuje coraz bardziej i za-

czyna się tworzyć błędne koło z którego nie ma wyjścia.
Mężczyźni kochający za bardzo
U mężczyzn kochających za bardzo,
podstawowym problemem są emocjonalne krzywdy wyniesione z dzieciństwa, a przede wszystkim relacje
z matką. Wybierają kobiety jak najbardziej do niej podobne i szukają
szansy uwolnienia się od dawnej traumy. Swojej partnerce na nic nie pozwalają. Musi siedzieć w domu, prać,
sprzątać, gotować. Kochają i dążą do
tego, aby kobieta była ich własnością.
Ustalają reguły których one muszą
przestrzegać. Korzystają z ustanowionych przez siebie praw, odmawiając
ich kobiecie. Do tego dochodzi jeszcze patologiczna zazdrość, traktowanie partnerki przedmiotowo i przemoc fizyczna, bo przecież trzeba się
„dowartościować”. Konsekwencją takich działań często bywa zdrada. Mężczyźni kochający za bardzo są despotyczni, niespełnieni emocjonalnie
i niedojrzali do założenia rodziny.
Wszystkie frustracje przerzucają na
swoje partnerki i zamiast normalnego związku tworzą piekło. W ich domach rodzinnych nie okazywano
uczuć, nie mówiło się o miłości, panował emocjonalny chłód. Wchodząc
w dorosłe życie chcą pozornego poczucia bezpieczeństwa, bo o tym prawdziwym nie mają pojęcia. Miłość w której się zatracają jest niedojrzała
i podszyta ciągłym lękiem i obawami
przed ponownym odrzuceniem przez
kobietę. Nie chcą być gorsi od swojej
partnerki, dlatego poprzez ciągłą kry-

Sprzedam
suknię ślubną
rozmiar 34-36
Lisa Ferrera kolekcja
Demetrios
Wytworna suknia urzekająca
bogato zdobioną koronką.
Wzrok przyciąga niezwykły tren
wykonany z tiulowych falban.
Wyrafinowany styl. Kamienie
Swarovskiego.
Dodatki: welon, buty, biżuteria,
halka.

Zainteresowanych proszę
o kontakt: 0496.92.32.40
Suknię można obejrzeć na żywo
(Antwerpia-Deurne)
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tykę rozwijają w niej kompleks niższości i uzależnienia.
Terapia
Na trop uzależnienia kobiety od
mężczyzny i odwrotnie, psycholodzy
„wpadli” stosunkowo niedawno. Pierwszy raz termin „love addiction” (nałóg miłości) sformułowano w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Upowszechnianie wiedzy na ten temat rozpoczęło się w latach osiemdziesiątych wraz z wydaniem w USA
książki „Kobiety, które kochają za bardzo”, gdzie po raz pierwszy nazwano
problem po imieniu i zaczęto tworzyć
odpowiedni rodzaj terapii.
Specjaliści twierdzą, że ten rodzaj
uzależnienia oznacza odrzucenie siebie, zapomnienie o swoich potrzebach
i marzeniach. To nieszanowanie siebie, godzenie się na krzywdę, cierpienie i upokorzenie. To bycie z kimś za
wszelką cenę. Kochanie za bardzo jak
każde inne uzależnienie prowadzi do
zniszczenia siebie, poczucia własnej
wartości. Znikają wszelkie moralne
granice, a życie ma sens tylko wtedy,
kiedy jest życiem tej drugiej osoby.
Następuje coraz większa izolacja, osamotnienie i lęk. Psycholodzy twierdzą, że kochanie za bardzo jest na
szczęście chorobą uleczalną. Poprzez

długą terapię można wyleczyć się
z toksycznego związku, w którym nikt
nikogo nie kocha bezwarunkowo, „za
darmo”. Podstawą wyleczenia jest
świadoma decyzja o zmianie. Z niektórymi pacjentami poradni psychologicznych praca trwa kilka miesię-

cy, z innymi nawet kilka lat. Zwykle
jest to terapia indywidualna, są również warsztaty grupowe dla osób które chcą wyrwać się z tego uzależnienia.
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rencja wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy i taktu. Prawdziwa miłość nie musi ciągle wybaczać,
znosić upokorzeń, doznawać bólu. Kochanie nie polega na cierpieniu. Istnieje bardzo cienka granica pomiędzy
„byciem z kimś blisko a byciem za blisko”. To drugie to już uzależnienie.
Kochanie za bardzo to poświęcenie
wszystkiego aby tylko nie być samemu, bo samotność jest bardziej przerażająca niż toksyczny związek. Dlatego kochający za bardzo robią
wszystko, aby być jak najbliżej swojego partnera i jak najbardziej uzależnić go od siebie.
Z każdym uzależnieniem należy walczyć i każde można leczyć. Trzeba tylko znaleźć w sobie tyle siły, aby zwrócić wolność drugiemu człowiekowi
i samemu sobie. To bardzo trudne, ale
nie niemożliwe. Dlatego, jeżeli ktoś
nie potrafi sam sobie z tym poradzić,
powinien udać się do specjalisty który pomoże zbudować związek wolny
od trującej substancji wyniszczającej
życie.

„Ze złej miłości można się wyleczyć,
a dobrej można się nauczyć”.

Podsumowanie
Miłość, to najbardziej delikatna materia na świecie. Jakakolwiek inge-

Anna Janicka

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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Cudze chwalicie swego nie znacie
Wywiad
z Januszem
Yanooshem
Baranem

, , Gitar a był a pr zyw ieziona
z Kraju Rad, twarda jak irkucka
zmarzlina i brzmiąca… no cóż …
Fender to nie był.’’

Janusz Yanoosh Baran – Krakowski Muzyk z sercem w tle.
Były hipis, który narkotykom
mówi NIE!! Człowiek o wielkim
poczuciu humoru i dystansem do
samego siebie. Gra i śpiewa z pasją. Współtwórca wielu spektakli estradowych. Mało znany ale
doceniany………. Z Januszem Yanooshem Baranem rozmawiała
Anna Szymborska
AS – Janusz, kiedy u Ciebie zaczęła kiełkować potrzeba grania
i śpiewania? Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
YB – Kiełkowało wcześnie, bo
jeszcze w szkole podstawowej,
kiedy próbowałem demonstrować swoje zainteresowania na
lekcjach muzyki. Oczywiście nie
spotkało się to z aprobatą Pani
od tego przedmiotu. Cóż, ja słuchałem Morrisona, Pani niekoniecznie… nie byliśmy kompatybilni, więc Pani orzekła, że nie
mam słuchu. No i nie miałem słuchu prawie do pełnoletniości. Potem dostałem od wujka gitarę
i słuch mi się cudownie naprawił. Gitara była przywieziona
z Kraju Rad, twarda jak irkucka
zmarzlina i brzmiąca… no cóż …
Fender to nie był. Nie był to też
tak naprawdę jeszcze początek
mojej muzycznej drogi. W tamtym okresie gitara służyła mi
głównie do wykonów „Whisky
moja żono” na różnych ogniskach, biwakach, a czasami za-

stępowała stolik do gry w karty.
Zaczęło się wszystko od poznania Jacka Korohody, gitarzysty
jazzowego, aranżera i kompozytora, wówczas instruktora muzycznego, a dziś mojego przyjaciela i kolegi „ po fachu”. Wraz
z moją kapelą, która przecież miała podbić świat trafiłem pod jego skrzydła. Jacek nie nachalnie
pokazał mi, że muzyka, to nie tylko szarpanie drutów i darcie gęby, byle głośniej. Tak więc, jako
dorosły facet postanowiłem się
uczyć gry, śpiewu i teorii. Tamta kapela rozpadła się, gdy poprosiłem kolegów o założenie …
zeszytów.
AS – Gdzie najczęściej koncertujesz?
YB- Wymienić wszystko? OK…
Szkoły, Zakłady penitencjarne,
kościoły, Domy Kultury, Domy
Pomocy Społecznej i Kluby Seniora (tak, tak! Mam również program dla osób starszych: Ordonka, Bodo, Dymsza, Kabaret
Starszych Panów… I nie zrealizowałem tego programu, by podratować budżet. To kawał chlubnej historii polskiej piosenki,
która odchodzi w zapomnienie!
Poza tym kluby muzyczne, głównie krakowskie, ale nie tylko.
AS – Jak długo jesteś w trasie?
Kiedy znajdujesz czas dla swojej
uroczej żony Małgosi?
YB- Dwa, trzy dni, tydzień miesiąc. Różnie, ale częściej jestem
poza domem. W tym czasie z Gochą dystans skraca komórka
i mobilny Internet. Kiedyś nie było takich cudów, a muzycy częściej i dłużej bywali w trasie, więc
chyba nie mam tak najgorzej…
AS – Wiem, że próbujesz dotrzeć
przez swoją muzykę do tzw. trudnej młodzieży i ludzi osadzonych
w zakładach karnych. Powiedz
proszę jak oni odbierają Twoje
koncerty?
YB – Trudna młodzież pod tym
względem nie jest taka „trudna”.
W ośrodkach wychowawczych typu zamkniętego, gdzie mają namiastkę zakładu karnego i spory rygor, słuchają chętnie,
a bywa, że pogratulują po koncercie. Teraz, gdy koncertuję dodatkowo z atrakcyjną wokalistką (nomen omen Justyną Baran),
nie tylko siedzą i słuchają, ale
jeszcze się uśmiechają… oczywi-

ście rozumiesz, że nie do mnie!
Podobnie w zakładach karnych. Bywa, że nie wiedzą, czy
mają klaskać w trakcie koncertu, ale potem podchodzą i mówią: „Ziomal, ku…a, byłeś zajebisty!”
Ciekawie jest w zakładach karnych dla kobiet. Panie przychodzą w prywatnych ciuchach i pełnym makijażu. Jedne bardzo
bezpośrednie, oznajmiają, że
wnet wychodzą i będą w Krakowie, więc jakby co, to… Inne,
o wyglądzie skromnych intelektualistek, jakby zawstydzone, że
znalazły się w takim miejscu, siadają na końcu, a po koncercie, ze
spuszczoną głową pierwsze garną się do wyjścia.
Na jednym z koncertów popłakały się wszystkie osadzone. To
było niesamowite przeżycie dla
mnie. Ta sytuacja pokazała mi,
jak wielkie pokłady emocji są tłumione przez osoby, które w takim miejscu się znalazły…
AS – Janusz, czy jesteś związany
na stałe z jakimiś Krakowskimi
klubami? Możesz pochwalić się
jakimiś osiągnięciami jeśli chodzi o spektakle klubowe?
YB – Raczej nie można tego nazwać stałą współpracą, ale są takie dwa miejsca szczególne dla
mnie. To Jazz Club Piwnica Pod
Baranami i Kamieniołom. Właśnie tam wystawialiśmy „Blues
kobiety z mężczyzną w tle” Katarzyny Cygan, także z tą samą
formacją Siedem Kotów Band
graliśmy koncerty z utworami
„Kolędy Nocki”. Grałem tam też
solowe koncerty, duety z Jackiem
Korohodą czy Krzyśkiem Wojciechowskim. Te dwa miejsca są
szczególne choćby z tego względu, że prezentuję tam zazwyczaj
repertuar „specjalny”, nie grany
zbyt często, za to bardziej wyrafinowany. Takie koncerty pamięta się długo.
AS – Jakieś płyty? Gdzie można
Ciebie posłuchać biorąc pod uwagę fakt, że przedstawiam Twoją
osobę belgijskiej Polonii.
YB- Płyty… Swoją solową nagrywam już dwa lata. Wciąż mi
coś w tym przeszkadza, ciągle
mam jakieś pilniejsze rzeczy i stale muszę pracę nad nią przekładać. Ostatnio musiałem zarzucić
te nagrania, bo znalazł się sponsor na wydanie płyty z kolędami
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i pastorałkami oraz płyty z muzyką do
spektaklu „Świadek nadziei”. Wiadomo, jest sponsor, nie wolno zwlekać,
bo to się nie często zdarza. Wygląda na
to, że o ile do tej pory nie mogłem wydać płyty, to teraz pojawią się od razu
trzy.
AS – Osobiście bardzo lubię Twój wizerunek ale powiedz proszę, miałeś kiedykolwiek jakieś przygody ze strony
publiczności lub przyjaciół? Domyślasz
się, że chodzi mi o Twoje długie piękne włosy ….
YB – Łał! Dzięki za komplement…
trochę zbiłaś mnie z pantałyku… Zręczniej czuje się w roli osoby komplementującej niż komplementowanej…No
cóż… jeśli chodzi o włosy, to już w podstawówce (były to lata siedemdziesiąte) usłyszałem o hipisach. Spodobało
mi się hasło: „Czyńmy miłość, a nie
wojnę”, od kogoś dostałem na szpuli
kilka songów z musicalu „Hair” i zaczęła się moja fascynacja tym ruchem.
Czas, co prawda skonfrontował piękne idee z rzeczywistością, ale wtedy naiwnie wierzyłem, że świat hipisów, to
świat idealny. Od wtedy też starałem
się zapuścić długie włosy, ale zawsze,
czy to podstępem, czy przemocą były
mi ścinane. Gdy dorosłem na tyle, że
ani przemoc, ani podstęp nie mogły
być skuteczne, usłyszałem w domu ultimatum „Ścinasz włosy, albo się wynoś!” Moja reakcja mogła być tylko jedna – opcja numer dwa! Przez trzy
miesiące mieszkałem w różnych, dziwnych miejscach, między innymi na
Skałkach Twardowskiego, u kumpla
na strychu. Wróciłem do domu na wyraźne zaproszenie rodziców z gwarancją, że kwestia włosów nie zostanie już
nigdy poruszona. Wróciłem do domu
po trzech miesiącach naprawdę hipisowskiej przygody! Swoją drogą, być
może w końcu ściąłbym włosy i teraz
nosił krótkie, gdyby nie ogromna determinacja środowiska, by nastolatka
z jego marzeniami koniecznie zrównać
z ogółem…
AS – Co myślisz na temat Polskiego
show biznesu? Jak sądzisz, dlaczego
tak wielu znakomitych muzyków do
których zaliczam i Ciebie są tak mało
medialni? W czym tkwi problem?
YB – Show biznes is no biznes. To nie
moje słowa, ale w pełni się z nimi zgadzam. Kto chce zarabiać spore pieniądze, niech nie idzie do szkoły muzycznej, nie bierze do ręki żadnego
instrumentu i nie śpiewa. By utrzymać
się z grania trzeba chałturzyć i praktycznie nie ma od tego odwrotu. Rzeczy ambitne robi się w zasadzie dla siebie i wąskiego grona słuchaczy
desperacko zakochanych w dźwiękach,
tego reliktu, tego gatunku na wymar-

ciu. Pamiętasz zespół Red Mellow, którym kibicowałaś przed ostatnią Eurowizją? Mówiłem wtedy, że im się nie
uda, bo są za dobrzy i za ambitni. I co?
Miałem rację, nie przeszli polskich eliminacji… i nie chcę sobie nawet przypominać, co reprezentowało wówczas
nasz kraj.
Jeżeli chodzi o medialność, to naprawdę nie wiem… nie znam odpowiedzi na to pytanie. Medialność to media: radio, a przede wszystkim
telewizja. To w zasadzie do nich pytanie. To one kreują rzeczywistość i cóż…
gusta również…
AS – Jak postrzegasz rynek muzyczny
w Belgi? Czy zagrasz kiedyś dla Belgijskiej Polonii?
YB – Nie znam tego rynku, ale chętnie poznam… mam się już pakować?
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AS – Zdradzisz naszym czyteln ikom
swoje najbliżej plany i swoje marzenia?
YB – Trudno mi w tej chwili planować, bo jak się okazuje, w większości
moich działań rządzi przypadek i nie
mogę mu jakoś sterów odebrać. Na
pewno chcę w najbliższym czasie zamknąć sprawę nagrań i to jest priorytet.
A marzenia… połaziłbym trochę po
Bieszczadach…
AS – Skromne te Twoje marzenia. Powiem czego ja bym sobie życzyła. Chciałabym posłuchać bluesa w Twoim wykonaniu ale w Antwerpii na dworcu
g łówn ym . P rzy tamte jszej akustyce
i z Twoją barwą głosu, osoby odpowiedzialne za media wyrwałoby z krzesła!
Dziękuje za rozmowę i w imieniu redakcji życzę sukcesów estradowych.
Anna Szymborska
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Wróźka prawdę Ci powie...
rzez całe swoje dorosłe życie
chciałam pójść do wróżki. Ale
nigdy nie starczyło mi odwagi. Dlaczego? Właściwie sama nie
wiem. Kilkoro moich znajomych
u wróżki było. Część z nich twierdzi,
że trafność przepowiedni które usłyszeli, jest niesamowita. Inni oczywiście uważają, że to totalna bzdura. Sporo ludzi korzysta z tego typu usług.
Niektórzy z ciekawości, inni z przekory, a jeszcze inni z uzależnienia.
Wydawać by się mogło, że XXI wiek
jest wolny od czarów, magii i przepowiedni. Jesteśmy przecież nowoczesnym pokoleniem wolnym od tego typu „zabobonów”. Może ktoś z nas od
czasu do czasu przeczyta horoskop,
ale żeby od razu wróżka? Chyba, że
jest się fanem Harrego Pottera. Ale na
poważnie. Okazuje się, iż dla wielu ludzi czytanie z kart tarota, wróżenie
z dłoni, czy systematyczne sprawdzanie horoskopów to ważny element ich
życia.
Osoby chodzące do wróżki to cały
przekrój społeczny. Są wśród nich wierzący i ateiści, biznesmeni i bezrobotni. Gospodynie domowe i kobiety sukcesu. Starsi i młodsi. Są ludzie, którzy
pytają o powodzenie w nowo otwieranym biznesie. Są osoby zrozpaczone,
bezradne i szukające pomocy. Są tacy, którzy potrzebują porady lub pocieszenia, ale i tacy którzy oczekują
konkretnych odpowiedzi, a nawet podejmowania za nich decyzji.
Kiedyś, chodzenie do wróżki było
przywilejem nielicznych. Teraz w epoce internetu, czy sms-ów dostępność
tego typu usług jest ogromna. Biznes
wróżbiarski rozkwita, a potencjalni
klienci nie muszą nawet wychodzić
z domu.
Co sprawia, że tak duża ilość osób
korzysta z porad tarocistów, astrologów czy jasnowidzów? Powodów jest
kilka. Niektórymi ludźmi kieruje po
prostu zwykła ciekawość. Inni mając
życiowe problemy nie potrafią sami
sobie z nimi poradzić i szukają pomocy. Boją się samodzielnych decyzji
i oczekują aby wróżka czy astrolog,
przejęli od nich tę odpowiedzialność.
Jeszcze inni od wróżb są po prostu uzależnieni i nie podejmą żadnego ważnego postanowienia bez konsultacji ze
swoją wyrocznią.
Ale przede wszystkim chodzimy do
wróżki aby poznać przyszłość. Przeraża nas to czego nie znamy, co jest dla
nas niedostępne. Chcemy wiedzieć co
nas czeka za tydzień, za miesiąc, za
rok, za kilka lat. Czy możemy uniknąć
chorób, zagrożeń i konfliktów. Nierzadko towarzyszy nam strach, ale cie-
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kawość jest silniejsza. Bardzo często
żądamy od wróżki odpowiedzi na konkretne pytania. Jak ze zdrowiem, miłością i interesami? Czy będę długo
żyć? Czy mąż (żona) mnie zdradza? Czy
mój wspólnik mnie oszukuje? Czy mój
biznes się rozkręci, a może zakończy
się fiaskiem? I tak dalej.
Dobrze, kiedy do przepowiedni podchodzimy z pewnym dystansem. Istnieje jednak dość duża grupa osób całkowicie uzależnionych od tego „co
powiedzą karty”. Proszę wyobrazić sobie poważnego biznesmena, prezesa
korporacji, dyrektora dużej firmy (płeć
jest nieistotna), który ważne decyzje
zawodowe podejmuje tylko po konsultacji z wróżką. Kiedy takie sytuacje
nagminnie się powtarzają, a wyżej wymieniony biznesmen czy prezes tak się
konsultuje nawet w najbardziej błahych sprawach oznacza to, że sytuacja wymknęła się spod kontroli.
Wielu ludzi uzależnia się od chodzenia do wróżek lub od przepowiedni.
Ich życie podporządkowane jest tylko
temu, że muszą wiedzieć co ich czeka
jutro, co spotka ich za rogiem, co może im się przytrafić. Czy i kiedy zachorują i czego mogą się spodziewać od
życia. Ale do astrologów, jasnowidzów,
wróżek i przepowiedni, tak jak do
wszystkiego innego w życiu, lepiej jest
podchodzić z dystansem.
Nie umiem wytłumaczyć tych zjawisk. Muszę jednak przyznać, iż niejednokrotnie spotkałam się z tym, że
przepowiednie sprawdzały się. Nie dotyczyły osobiście mnie, ale moich znajomych. Na przykład pewna wróżka
przepowiedziała pewnej pani, że rozwiedzie się z mężem (a byli szczęśliwym małżeństwem), następnie spotka swoja prawdziwą miłość i w wieku
mocno dojrzałym urodzi jeszcze jedno dziecko. I tak się stało. Skąd wróżka to wiedziała? Odpowiedź jest trudna. Zastanawiałam się nawet, czy nie
zadziałał tu element dobrze przeprowadzonej rozmowy psychologicznej
i autosugestii. Jednak w danym momencie, wróżka nie mogła wyciągnąć
tak daleko idących wniosków dotyczących przyszłego życia mojej znajomej,
tylko na podstawie ówczesnej rozmowy. Tak jak wspomniałam, wtedy było to bardzo udane małżeństwo i to co
usłyszała moja znajoma było dla niej
szokiem. Jednak po raz drugi wyszła
za mąż osiem lat później i urodziła córeczkę.
Wróżki nie tylko przepowiadają przyszłość, ale również zaskakują nas informacjami o naszym obecnym życiu.
Często zdarza się, że wiedzą ile mamy
dzieci, jakie choroby nas dotykały, czy

kto z naszej rodziny niedawno zmarł.
Orientują się nawet w naszej sytuacji
finansowej. I znów na pytanie skąd to
wiedzą, nie umiem odpowiedzieć.
Wróżka sprawia, że człowiek czuje
się niezwykle ważny. Słucha tego co
mamy do powiedzenia i poświęca nam
swój czas. Często jest dla nas jak psychoterapeuta. Ludzie wypowiadający
się na forach internetowych twierdzą,
że „ten kto chociaż raz był u dobrej
wróżki czy tarocistki, miał możliwość
przeżycia czegoś niesamowitego. Cały seans poświęcony jest tylko jednej
osobie – tej która przyszła zapoznać
się z przepowiednią. W takich sytuacjach nie istnieje nic innego poza kartami, wróżką i klientem. To dla niego
i tylko dla niego tarocistka zagłębia
się w pajęczynę jego życia, niezwykłych splotów i zdarzeń, które mu towarzyszą”.
Jednak każda dobra wróżka powie,
że to co mówią karty nie jest ostatecznością, że każdy człowiek ma możliwość wpłynięcia na swój los. W praktyce oznacza to, że na przykład
pożyczając pieniądze znajomym, przezornie sporządzimy u notariusza umowę tej transakcji. Na wszelki wypadek
zrobimy szczegółowe badania lekarskie. Zaczniemy dbać o swoje zdrowie
i uważniej jeździć samochodem. Bo
„los to nie wyrok” jak ktoś kiedyś powiedział.
Zdarza się również, że to co mówi
wróżka nie jest dla klienta żadnym zaskoczeniem, gdyż on już dawno przeczuwał, że coś się dzieje. Jednak nie
potrafił, albo po prostu nie chciał stanąć z tym swoim lękiem twarzą
w twarz.
„Ludzie potrzebują kogoś kto ich
wysłucha, zajrzy w głąb ich duszy, pomoże pewne rzeczy nazwać po imieniu i odpowiednio ukierunkuje ich sposób myślenia”.
Wierzyć, czy nie wierzyć? Chodzić
do wróżki, czy nie? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, gdyż jest to
osobista decyzja każdego z nas.
Karolina Morawska
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Szklana kula czy fusy?
dyby nie było wróżenia, nie
byłoby tematu. Jednak temat
jest i ma nawet inną nazwę
– dywinacja. Technik jest tyle ile akcesoriów którymi osoba wróżąca się
posługuje. Kryształowa lub szklana
kula (krystalomancja), czytanie z linii rąk (chiromancja), z lotu ptaków
(ornitomancja), astrologia, numerologia to kilka przykładów z wielu innych.

G

Wróżenie (dywinacja), polega na odczytywaniu lub interpretowaniu znaczeń symboli, które odnoszą się do
przedmiotu wróżby. Przepowiadaniem
przyszłości (prekognicją) zajmują się
jasnowidze – osoby które mają zdolność postrzegania pozazmysłowego,
co wróżeniem nie jest. Osobnym tematem są osoby potrafiące nawiązać
kontakt z duchami podczas seansu
spirytystycznego. Wszystkie te działania budzą kontrowersje. Od ślepej
wiary w każdą wróżbę nie zawsze
uczciwych wróżek, po opinie naukowców, którzy najczęściej mówią: na
chwilę obecną nie istnieje żaden dowód... a wróżenie uważają za pseudonaukę.
Jednak miłośnikom i fanom spraw
niewytłumaczalnych osłodą niech będzie fakt istnienia Towarzystwa ds.
Naukowego Badania Paranauk z siedzibą w niemieckiej miejscowości Rossdorf.
Z całym szacunkiem odłóżmy jednak na bok racjonalne mędrca (naukowca) szkiełko i oko, gdyż mędrcy
nie negowali tak prędko rzeczy, których dokładniej nie poznali. Wspomnijmy kilka faktów.
Samo istnienie ludzi którzy potrafią na przykład „w pamięci” pomnożyć przez siebie dwie wielocyfrowe
liczby i natychmiast podać wynik,
otwiera drzwi a raczej wrota do zainteresowania sprawami „dziwnymi”.
Niektórzy z takich ludzi twierdzą, że
nie dokonują obliczeń w pamięci, lecz
„widzą” symbole lub odczuwają wrażenia które potrafią przełożyć na wynik końcowy. Są też tacy, którzy twierdzą: „po prostu wiem”. Chyba nikomu
nie są też obce pojęcia „szósty zmysł”
– odnoszące się do tak zwanego przeczucia – lub zjawisko telepatii.
Niektórzy naukowcy twierdzą (Mteoria, teoria strun), że jest więcej wymiarów niż cztery, że teoretycznie
można zaginać przestrzeń. Jeśli więc
coraz sprawniej poruszamy się w przestrzeni, kto „na 120 %” stwierdzi, iż

poruszanie się w czasie jest niemożliwe? Jeśli nie w kapsule czasu to może w odmiennych stanach świadomości?
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego,
że patrząc do lustra widzi... przeszłość.
To dlatego, że obraz potrzebuje czasu, aby odbyć drogę do naszego oka.
Te różnice są minimalne, lecz nie mogą być lekceważone przy obserwacji
np. słońca, którego obraz dociera do
nas wraz ze światłem dopiero po około siedmiu sekundach.
Czy można widzieć wszystko, zawsze i wszędzie w jednym momencie?
Podobno wystarczy „tylko” wyzwolić się z ograniczeń czasu i przestrzeni aby widzieć to, co istnieje poza momentem
definiowanym
przez
wskazówki zegara oraz miejscem definiowanym przez naszą fizyczną obecność.
Wielki „szacun” za samą próbę wyobrażenia sobie czegoś takiego. A może logiczny umysł raczej będzie w tym
przeszkadzać?
Nasz umysł jest wykorzystywany
w niewielkim stopniu w stosunku do
jego możliwości. Ma olbrzymi potencjał, lecz utrudnia niektóre zdolności
paranormalne które funkcjonują jakby obok logicznego myślenia. W wielu filozofiach Wschodu, za wielkie osiągnięcie
uważa
się
świadome
„wyłączenie” logicznego umysłu drogą medytacji i innych technik dla jaśniejszego postrzegania tego, co jest
niedostępne dla kogoś kto ma umysł
zaśmiecony natłokiem myśli.
Pitagoras, oprócz geometrii zajmował się też numerologią. Królowa nauk – matematyka, służy tu do wyliczania danych, które powiedzą np. że
ktoś jest numerologiczną jedynką.
Znaczenie liczb jest w numerologii
niezmienne od tysięcy lat. Skąd te dane się wzięły? Nie możemy o to zapytać starożytnych kapłanów którzy posiadali głęboką wiarę a także wiedzę.
W jej posiadanie weszli w sposób, na
który nie ma naukowego potwierdzenia...
Czy Ziemia stała się kulista dopiero wtedy, kiedy udowodniono to naukowo? To ciekawe, gdyż... tak. Stała się wtedy kulista w naszej
świadomości, choć faktycznie taka była od początku.
Aby rzecz bardziej skomplikować,
przytoczę myśl Platona: „Uczenie się
jest niczym innym, jak przypominaniem sobie”.

A pamiętasz z dzieciństwa: „skuś baba na dziada, skuś baba na dziada”?
Według pewnych teorii, człowiek
otrzymuje od życia to, na co podświadomie czeka. Jeśli ktoś jest „zaprogramowany” na jakieś zdarzenie to
możliwe, że ono się zmaterializuje. Zasiane ziarno wyda plon. To trochę tak,
jak mieć zamiar, aby zmienić fryzurę.
Zamiar jest przyczyną, zmiana – skutkiem. Samo to się nie stanie. Może tak
spełniają się wróżby?
Kiedyś (nie w Belgii), byłem u wróżki. Najpierw podczas zdawkowej rozmowy powoli tasowała karty. W pewnym momencie położyła talię kart na
stół, po czym kazała je rozłożyć na
trzy części. Rozłożyła je według swojego systemu i zaczęła mówić czasami wtrącając: „patrz pan – tu widać
wyraźnie”. Nie zadawała żadnych „pomocniczych” pytań i sama też nie odpowiadała na pytania. Po prostu czytała z kart... Nie wolno było do niej
ponownie przyjść wcześniej niż po pół
roku. Ta starsza pani stanowiła dla
mnie zaprzeczenie powszechnego wyobrażenia o wróżkach. Do niej szło się
nie po to, co chciało się usłyszeć, lecz
usłyszeć co mówią karty...
Po co to wszystko? Aby przypomnieć, że czasami usiłujemy „złapać motyla w pułapkę na niedźwiedzia”. Że
jeśli do tak subtelnych zagadnień
przystępuje się z tak nieadekwatnymi instrumentami jak intelektualne
kombinerki (szczypce płaskie) czy
szkiełko (a nawet nowej generacji mikroskop), trudno dociec „jak to działa”.
Nie usiłuję nikogo do niczego przekonywać. Próbuję tylko wykazać złożoność sprawy. Każdy ma prawo do
własnego zdania, lecz jeśli ktoś nie lubi szpinaku a nawet nigdy go nie posmakował, nie może wykreślić go
z menu wszystkich kuchni świata.
Michał Nowacki
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Historia Polski – schyłek
Dzieje naszej
Ojczyzny

„Czy to nie śmieszne: nawet
nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami.”
Alberto Moravia
o był bardzo zły okres
dla Polski, kiedy o elekcji decydował wyłącznie przetarg międzynarodowy,
a obce wojska wkraczały do Polski bez przeszkód.
Przykładem na to może być
sytuacja z koronacją Augusta
II mocnego i jego następcy.
August II Mocny syn Jana Jerzego Saskiego z dynastii Wettinów, nie zważając na rzeczywi ste in te re sy Pol ski stał się
so jusz ni kiem ca ra Pio tra I,
wciągnął kraj w tzw. wojnę północną, toczoną pierwotnie między Szwe cją a Ro sją. Król
szwedz ki Ka rol XII naj e chał
Polskę i osadził na tronie Stanisława Leszczyńskiego (16771766). W tej sy tu a cji Au gust
II został zmuszony do abdykacji. Kiedy po klęsce Szwedów
pod Połtawą, Piotr I wprowadził znowu na tron Augusta II,
Leszczyński nie stanął z nim do
wal ki lecz opu ścił Pol skę
i osiadł we Francji. Dopiero po
śmierci Augusta II wystąpił ponownie jako kandydat do tro-
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nu i zo stał wy bra ny przez
ogrom na wię kszość szlach ty
w r. 1733. Jednakże interwencja wojsk rosyjskich i saskich
wy par ła Sta ni sła wa, któ ry
w 1736 r. abdykował. Zachował
jednak tytuł królewski. Od króla Francji otrzymał w dożywocie księstwo lotaryńskie, gdzie
był dobrym gospodarzem. Był
raczej i, mecenasem sztuk i nauk niż prawdziwym politykiem.
Po nim królem został kolejny
potomek z dynastii saskiej, syn
Augusta II – Aug ust III (16961763).

kim upadek znaczenia militarnego i politycznego Rzeczypospolitej. Choć słaba i zależna od
są sia dów, Pol ska by ła wciąż
dość szybko rozwijającym się
gos po dar czo kra jem eu ro pej skim. Wszelkie próby naprawy
stosunków wewnętrznych kończyły się jednak porażką; nie
tylko ze względu na interwencje Ro sji, Prus i Au strii, ale
prze de wszyst kim z po wo du
walk obozów magnackich (Potoc cy, Czar to ry scy, Sa pie ho wie), coraz bardziej uzależnionych od obcych mocarstw.

Jako osoba bezwolna, nie podej mo wał żad nych ini cja tyw.
Był popularny wśród dużej części szlachty jako monarcha nie
wtrącający się do niczego, tolerujący samowolę magnatów.
Za je go pa nowania zna cze nie
Rzeczypospolitej spadło. Czasy
saskie stały się symbolem ciemnoty i bezruchu, prowadzących
do upadku państwa. Za panowania Augusta III, choć bez jego udziału, zaczęły docierać do
Polski prądy oświecenia i powstawały pierwsze projekty reformy państwa. Czasy panowania na tronie polskim saskiej
dynastii Wettinów (August II
i August III) to przede wszyst-

W 1764 roku królem został
Stan isław Augu st P oniatowski
(1732-1798) z inicjatywy carycy rosyjskiej Katarzyny II. Był
człowiekiem oświecenia – wykształconym i wrażliwym, wybitnym mecenasem sztuki i kultury. Nadzieje na utrzymanie
państwa pokładał w łaskawości Katarzyny II. Jego wielką
zasługą był udział w ustanowieniu Konstytucji 3 Maja w 1791
r. Konstytucja ta, bardzo nowoczesna na owe czasy, znosiła „libe rum ve to” i wol ną elek cję,
wprowadzała tron dziedziczny,
nadawała mieszczanom szersze
niż do tych czas upraw nie nia,
a chłopom opiekę rządu. Niestety reakcyjne siły wewnętrzne manipulowane przez Rosję,
Austrię i Prusy oraz zbrojna inter wen cja Ro sji uda rem ni ły
wprowadzenie w życie konstytucji. Panowanie Poniatowskiego to osta teczny upa dek Pol ski. Najpierw w 1772 r . Rosja,
Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski (Rzeczpos po li ta stra ci ła 1/3 te ry to rium).W roku 1793 r . nastąpił
II rozbiór Polski pomiędzy Rosję i Prusy, na który społeczeństwo za re a go wa ło zbroj nym
zry wem pod wo dza Ta de u sza
Koś ciusz ki.Nie ma jąc jed nak
silnej, regularnej armii powstanie to nie miało wielkich szans
zwycięstwa wobec silnych zaborców. Klęska powstania spowodowała w 1795 r. III, całkowi ty roz biór Pol ski ja ko
państwa. Rosja, Austria i Prusy podzieliły Rzeczpospolitą pomiędzy siebie, zmuszając Stanisława Augusta do abdykacji.
Od tego momentu nazwa ‘Polska’ miała zostać na długo wymazana z mapy Europy.
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Pa no wa nie osta t nie go
kró la
Rze czy pos po li tej
Obojga Narodów Stanisława Augusta Poniatowskiego było pełne sprzeczności.
Z jednej strony był on władcą uległym wobec Rosji, zależnym od obozu Czartoryskich (tzw. „Fa mi lii”),
z dru giej, za je go cza sów
Polska przeżywa okres rozkwitu kulturalnego. Wówczas ukazały się dzieła histo rycz ne
Ada ma
Naruszewicza, satyry i powie ści bi sku pa Igna ce go
Krasickiego, zaczął działalność Teatr Narodowy. Warszawa, od czasów Zygmunta III stolica Pol ski, sta ła
się jednym z centrów sztuki kla sy cyz mu (Ła zien ki
Królewskie). Jednym z autorów słynnej „Encyklopedii” Diderota był Polak -Michał
Ogiń ski.
Pis ma
po li tycz ne te go okre su
(m.in. Stanisława Staszica,
Hugona Kołłątaja) szerzyły
te same idee, które można
było spotkać we Francji czy
Anglii. W okresie Oświecenia przeprowadzono reformę szkolnictwa, nad którą

czuwało utworzone w 1773
r. no wo czes ne Mi ni ster stwo Edukacji.
Potężne kiedyś państwo,
bogate, otwarte, tolerancyjne, o pięknej historii demokracji, która jednak zdegene ro wa na,
sta ła
się
przyczyna upadku.
Polska po 150 latach niewoli i brutalnego niszczenia narodu odzyskała niepodległość w 1918 roku, na
20 lat. Zbrojna agresja Niemiec w 1939 r. i jeszcze bardziej bru tal na oku pa cja
przerwały okres odbudowy.
Klęska Niemiec w II Wojnie
Świa to wej nie przy nio sła
jednak Polsce niepodległości. Układ Jałtański oddał
Polskę i całą środkową Europę w ręce Rosji.
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Tłumaczę dokumenty itp.
oraz udzielam lekcji
z niderlandzkiego
- okolice Antwerpia, Gent.

Kontakt:
0499392823

„ Jesz cze Pols ka ni e zg inęła póki my żyjem y …”
Źródło: internet

Moni ka Stawn icka

VIVA-POL VZW SERDECZNIE ZAPRASZA NA

NOWY KURS:

PODSTAWY FRANCUSKIEGO
START 21 KWIETNIA 2012
sobota 15.30 – 18.00
Zapisy telefonicznie:

tel: 0498 33 79 43
CENA KURSU I SYLLABUSA:
65 euro 8 spotkań po 2,5 godz.
opłata na pierwszej lekcji!!!
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
W każdym
kolejnym
artykule z tego
cyklu będziemy
prezentować
mniej znane
fakty
i informacje
dotyczące
sławnych
Polaków,
jak również
wiadomości
o współczesnych
wydarzeniach
mających
związek z tymi
postaciami.

G en er a ł Ka zi mi er z P uł as ki
(1745 Warszawa – 1779 Savannah)
Wielki Polak, patriota, bohater
walk o wolność narodu polskiego i amerykańskiego, nazywany
„Ojcem Amerykańskiej Kawalerii” („Father of American Cavalry”). Jeden z siedmiu obcokrajowców posiadających honorowe
obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Bohater narodowy Ameryki, który uratował życie Jerzemu
Waszyngtonowi. W 1929 roku
amerykański Kongres ustanowił
11 października Dniem Pamięci
Generała Pułaskiego.
Życie generała pełne było zawirowań i zakrętów. Aby dobrze
zrozumieć jego postawę należy
pamiętać, że przyszło mu żyć
w bardzo trudnych dla Polski
czasach zakończonych rozbiorami. W pewnym etapie życia
wyjechał ze swojej Ojczyzny i nigdy do niej nie powrócił. Nigdy
też się z tym nie pogodził.
n Urodził się w Warszawie jako
syn starosty wareckiego Józefa Pułaskiego, członka polskiego parlamentu i jednego
z najwybitniejszych ówcześnie prawników w kraju. Wywodził się z rodziny szlacheckiej o niepodległościowych
tradycjach.
n Dzieciństwo spędził w rodzinnym dworku w Winiarach,
uczył się w szkole parafialnej
w Warce, następnie w Szkole
Księży Teatynów w Warszawie.

n W roku 1768 przystąpił do
Konfederacji Barskiej zbrojnego związku polskiej szlachty zawiązanego w celu obrony praw i niepodległości
Rzeczypospolitej.
Konfederaci tworzyli małe,
partyzanckie oddziały i często
przegrywali starcia z wyszkoloną armią rosyjską. Były także sukcesy, a te odnosił przede wszystkim Kazimierz
Pułaski. Swoją postawą zdobył powszechny szacunek
i uznanie. Jego męstwo i odwaga znane były nie tylko
w Polsce, ale i w całej Europie.
n Po przegranej walce w twierdzy w Berdyczowie (bronił się
dwa tygodnie) trafił do niewoli. Rosyjski ambasador w Warszawie zaproponował mu wolność,
jeżeli
w
zamian
doprowadzi do rozwiązania
konfederacji. Pułaski przystał
na te warunki, odzyskał wolność, ale ani przez chwilę nie
zastosował się do uzgodnień
z Rosjanami. Twierdził, że został do tego zmuszony siłą.
„Słowo dane nieprzyjacielowi
można złamać”, a on „będzie
walczyć do ostatniej kropli
krwi”.
n Szczególnie wsławił się zdobyciem i obroną Jasnej Góry.
W okresie od 31 grudnia 1770
roku do 14 stycznia roku następnego klasztor był miejscem zaciętych walk. Rosjanie za wszelką cenę chcieli
zdobyć
ten
strategiczny
punkt. Polacy bronili się zaciekle a na ich czele stał Kazimierz Pułaski.
Dawał przykład swoim żołnierzom w walce i bardzo często
organizował nocne wypady
z klasztoru na Jasnej Górze
aby zaatakować przeciwnika
z zaskoczenia.
n 3 listopada 1771 roku nastąpiło słynne porwanie króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do dzisiaj historycy nie są zgodni co do prawdziwej roli generała w tym
spisku. Jedno jest pewne. Pułaski z ogromną determinacją
bronił Polski przed rosyjskimi wpływami i walczył o jej
wolność. Jedna z wersji mówi, że generał zgadzał się
z resztą konfederatów, iż kró-

la należy usunąć, stanowczo
jednak sprzeciwiał się wykonaniu na nim wyroku śmierci.
Druga, do której przychyla się
większość badaczy (zwłaszcza
w świetle odnalezionych dokumentów) jest następująca:
Porwanie króla było intrygą
„szytą grubymi nićmi”. Pułaski nie miał z tego porwania
żadnej korzyści, ale mieli ją
Rosjanie. Dla nich oznaczało
to przede wszystkim skompromitowanie Kazimierza Pułaskiego jako jednego z najgłośniejszych bohaterów i wodzów
konfederacji barskiej w Polsce. I chociaż generał nie uczynił niczego złego, poniósł niezasłużoną karę.
Królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu udało
się ujść z życiem, ale na głowy konfederatów posypały się
gromy nie tylko w Polsce ale
i za granicą. Oskarżono ich
o próbę królobójstwa i stracili poparcie społeczeństwa. Najcięższe zarzuty padały pod
adresem Pułaskiego. General
próbował się bronić, ale wyrok został już wydany. Kara
śmierci.
31 maja 1772 roku w przebraniu kupca opuścił Rzeczypospolitą i już nigdy do niej nie
powrócił.
n Żaden kraj w Europie nie
chciał go przyjąć. Wyjechał do
Turcji skąd go wydalono. Potem nielegalnie przebywał we
Francji, aż wreszcie na zaproszenie generała Lafayett'a wyjechał do powstających właśnie Stanów Zjednoczonych
Ameryki.
n Benjamin Franklin w liście do
pierwszego prezydenta USA
– Jerzego Waszyngtona, napisał takie oto słowa: „Hrabia
Pułaski z Polski, oficer znany
w całej Europie z odwagi i walki o wolność swojego kraju
z przeważającymi siłami Rosji, Austrii i Prus, może być
bardzo użyteczny w naszej
służbie”.
n Po przybyciu do Ameryki
w lipcu 1777 roku działając za
zgodą Jerzego Waszyngtona
Pułaski niezwłocznie przystąpił do organizowania powstańczej kawalerii. Werbował, organizował i szkolił nie
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tylko kawalerię, ale również żołnierzy piechoty. Rok później stworzył
sławny Legion Kawalerii, który
w sierpniu 1778 roku przemaszerował przed pełnymi podziwu członkami Kongresu w Filadelfii. Był to
pierwszy całkowicie wyszkolony oddział wojskowy w armii amerykańskiej.
Pułaski nie mówił zbyt dobrze po
angielsku, ale żołnierze szanowali
go za odwagę, inteligencje i wojenny kunszt.
W latach 1777-1779 walczył z Brytyjczykami o niepodległość Stanów
Zjednoczonych. Uzyskał stopień generała brygady armii kontynentalnej.
11 września 1977 roku w bitwie pod
Brandywine wykazując wielką odwagę uratował życie Jerzego Waszyngtona, za co dowódca kilka dni
później awansował go do rangi generała brygady amerykańskiej kawalerii. To właśnie w tej bitwie dał
swój pierwszy popis rycerski „wśród
obcych i z garścią swoich ludzi
(ok.30) dzięki swojej bystrości, odwadze i znawstwu żołnierskiego rzemiosła uratował armięamerykańską od rozbicia”.
W bitwie pod Savannah został śmiertelnie ranny. Gdy znoszono go z placu boju jeszcze żył. Zmarł 11 października 1779 roku w wieku 34 lat.
Istnieje kilka wersji gdzie Pułaski
umarł i został pochowany. Oto dwie
najbardziej znane:
1) Ranny generał przeniesiony został na pokład amerykańskiego
statku „Wasp”, który odpłynął do
Charleston. Przez kilka dni statek pozostawał na rzece Savannah, a generałem zajmowali się
najzdolniejsi lekarze. Jednak „nie
potrafili zatrzymać jątrzenia się
rany z której wywiązało się zatrucie krwi”. Kiedy „Wasp” 11
października wypłynął w morze,
Pułaski zmarł. „Jego ciało zaczęło wydalać taki odór, że żołnierze z bólem serca złożyli ciało
swojego wodza do morza”.
2) Jeszcze na polu bitwy „Pułaski
z niesamowitym męstwem zniósł
operację usuwania kuli żelaznego kartacza, która utknęła w prawej pachwinie”. I przeżyłby, gdyby pozwolił nieść się na noszach
za armią amerykańską. Generał
bał się jednak, że mógłby zostać
wzięty do niewoli przez Anglików
i wydany Rosji. Był jej śmiertelnym wrogiem, gdyż to jej prześladowania wygnały go z Polski
jako męczennika sprawy narodowej.
Miał powiedzieć: „Lepsza śmierć niż
niewola”.

n Uroczysty pogrzeb hrabiego Kazimierza Pułaskiego odbył się na
koszt państwa i z największymi honorami w Charleston po dopłynięciu tam statku. Pustą trumnę nieśli amerykańscy i francuscy
oficerowie najwyższej rangi, a na
uroczystość przybyły tysiące ludzi.
Za trumną prowadzono pięknego
konia na którym walczył generał,
gdy został śmiertelnie ranny.
n Obecnie historycy na podstawie badań archeologicznych wysunęli
wnioski, że zmarłego Pułaskiego
przeniesiono na ląd i pochowano na
plantacji w Savannah. Właśnie tam
podczas badań odkryto trumnę z napisem: „Brygadier general Casimir
Pulaski”.
n Dzień jego śmierci – 11 października corocznie jest obchodzony w USA
jako „General Pulaski Memorial
Day”.
n W pierwszą niedzielę października
odbywa się największa w Ameryce
parada Pułaskiego (Pulaski Parade)
na 5. Alei w Nowym Jorku.
n W stanie Illinois w każdy pierwszy
poniedziałek marca obchodzi się Casimir Pulaski Day.
n Kazimierz Pułaski doczekał się
w Stanach Zjednoczonych wielu pomników. Ten najbardziej znany
znajduje się w Waszyngtonie. Jego
nazwiskiem nazywano miasteczka,
place, ulice, hrabstwa, mosty, parki, szkoły, stowarzyszenia, organizacje polonijne, a także amerykański okręt podwodny o napędzie
atomowym.
n W 2009 roku na pierwszej sesji 110
Kongresu Stanów Zjednoczonych
Ameryki nadano Kazimierzowi Pułaskiemu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela USA.
n W Polsce muzeum jego pamięci znajduje się w Warce, w pałacyku na Winiarach, gdzie spędził dzieciństwo
i mieszkała jego rodzina. Jest to muzeum poświęcone generałowi, a także emigracji polskiej zwłaszcza
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w Stanach Zjednoczonych. Zgromadzono eksponaty ukazujące polski
i amerykański okres w jego życiu.
W 1929 roku w 150 rocznicę śmierci generała w Krynicy (gdzie walczył w trakcie konfederacji barskiej)
został usypany Kopiec Pułaskiego
z jego pomnikiem. Od kilku lat jest
tam organizowany pieszy rajd turystyczny poświęcony jego pamięci.
W II Rzeczypospolitej jego imię nosił 9 Pułk Strzelców Konnych.
W 1979 roku w 200 rocznicę jego
śmierci na wareckich Winiarach stanął pomnik Kazimierza Pułaskiego.
Obecnie imieniem generała ochrzczona jest między innymi: fregata rakietowa ORP Gen. Pułaski, Politechnika Radomska. W Beskidzie
Niskim znajduje się „Przełęcz Pułaskiego”.
Kazimierz Pułaski był inspiracją dla
Henryka Sienkiewicza, który właśnie z cech generała stworzył postać
pana Michała Wołodyjowskiego
w „Trylogii”.

General Kazimierz Pułaski, konfederat barski, obrońca Berdyczowa,
Okopów Świętej Trójcy, Jasnej Góry,
patriota i bohater dwóch narodów.
Oddany bojownik o wolność i niepodległość Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niedoceniany
w Polsce, czczony za oceanem. Po jego śmierci Jerzy Waszyngton wydał
następujący rozkaz: „Na hasło Pułaski, ma być odzew Polska”.
Władysław Konopczyński napisał:
„Nie za sukcesy umieściła go Polska
w rzędzie swych najzasłużeńszych
obok Żółkiewskiego i Czarnieckiego.
(...) Walką było całe jego życie, walką
o ideały, nie o interesy (…) Trudno
o postać bardziej rycerską niż ten
smagły, niewysoki, a świetny i fascynujący kawaler Krzyża Świętego. Sławę umiłował gorąco, ale innej sławy
nie pragnął tylko tej, że do ostatka
bronił wolności swej Ojczyzny”.
Hanna Korcz
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Historie życiem pisane
Ten upadek postawił mnie na nogi
budziłem się w zupełnie obcym miejscu. Głowa bolała
jak
diabli.
Zobaczyłem
szklankę wody na stoliku przy łóżku
i sięgnąłem po nią niezdarnie. Po
chwili rozległ się potężny huk i myślałem. że głowa mi pęknie. Ręce tak
mi się trzęsły, że szklanka spadła na
podłogę i rozbiła się. Po chwili przyszła Ona. Piękna jak anioł. Nalała wody do innej szklanki i pomogła mi się
napić. Przepraszam – wykrztusiłem
po dłuższej chwili. Zaraz posprzątam,
ona na to. Za godzinę jest obchód. Wyszła. Jasny gwint, chyba jestem w szpitalu. Ależ ta pielęgniarka jest ładna.
Znowu wróciła, posprzątała, podała
mi jakieś lekarstwo i wyszła ponownie. Myśli kołatały mi się po głowie.
Miałem 34 lata, ukończone studia,
dobrą pracę i wiecznego kaca giganta, którego od pięciu lat leczyłem
z oczywistym skutkiem. Ta pseudoterapia była przyczyną moich wszystkich problemów. Ostatnio coraz częściej urywał mi się film, ale widocznie
wczoraj szczęście mnie opuściło. Dotknąłem odruchowo głowy i pod bandażem wyczułem solidnego guza. Na
palcach zostały mi ślady krwi. Wywnioskowałem, że wczoraj zaliczyłem
glebę. Jak się potem okazało, sąsiad
znalazł mnie na półpiętrze i wezwał
pogotowie. Spadłem ze schodów i jakimś cudem skończyło się tylko na
lekkim wstrząsie mózgu i złamanej
nodze. Kręgosłup miałem nienaruszony. Pracę miałem dobrą, ale ostatnio
jakoś wszyscy mnie unikali a szef
wspomniał coś o redukcji kadr. W firmie wszyscy byliśmy zżyci ze sobą,
głównie za sprawą wyjazdów integracyjnych, zakrapianych obficie tym, co
kto miał w walizce. Mój problem polegał na tym, że inni szybko radzili
sobie z kacem, a ja nie. Cały następny dzień czułem się tak, jakbym własnoręcznie pozbawił życia niewinnego
człowieka. Samopoczucie miałem tak
podłe, tak wielkie nieokreślone poczucie winy i ciężar na sercu, że tylko kolejne kliny przywracały mnie do
stanu równowagi. Stawałem się wtedy wesoły i – jak mi się wydawało – dowcipny. Kiedy w końcu kac mijał,
wkrótce po tym była kolejna okazja
i sytuacja się powtarzała. Kolejny etap
mojej przygody z alkoholem polega
na niedopuszczaniu do kaca. Moja narzeczona już dawno mnie opuściła i poza przelotnymi znajomościami, nic
w moim życiu się nie działo.
Przyszedł lekarz wraz z pielęgniarką. Tą pielęgniarką. Poświecił mi
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w oczy jakimś światełkiem, puknął
w złamaną nogę i wspomniał coś o gipsowaniu i odtruwaniu. Dostałem zastrzyk, po którym zasnąłem.
Po trzech dniach, kiedy „trzęsionka” zelżała, odważyłem się zagadnąć
zjawiskową siostrę. Był wieczór, a ona
miała nocny dyżur. Od słowa do słowa, zaczęliśmy rozmawiać. Potem czekałem z niecierpliwością zwłaszcza na
nocne dyżury, aby móc nasycić się jej
obecnością. Z biegiem czasu mówiliśmy o sobie chyba wszystko. Ania – tak
miała na imię – niedawno zerwała ze
swoim chłopakiem i zwyczajnie po
ludzku, brakowało jej bratniej duszy.
Podczas naszych rozmów czas ubiegał tak szybko, że zawsze było mi go
za mało. Pewnego razu powiedziałem:
Czy ja ciebie nie nudzę? Nie jestem
przecież wesoły i dowcipny. Jeszcze
niedawno, po kilku drinkach tryskałem wprost humorem. Ależ skąd, Ania
na to. Może to była sztuczna wesołość
która wszystkich drażniła? Zresztą
dobrze mi się z tobą rozmawia. Jak
z nikim dotychczas. Zaczerwieniła się,
potem zaczęła płakać i wyszła.
Jak ja wtedy kląłem na mój gips!
Chciałem pobiec za nią i objąć z całych sił, ale tylko rzuciłem się na łóżku jak ukąszony. Tego wieczoru Ania
już nie przyszła.
Po dwóch tygodniach wypisano
mnie do domu. Wyprosiłem od Ani numer telefonu. Przyjęła też moją pogniecioną wizytówkę. Jakoś nie mogłem bez tej dziewczyny funkcjonować.
Na samą myśl, że ta znajomość mogłaby się skończyć, czułem ucisk na
sercu. Trochę podobny do tego który
towarzyszył mi przez ostatnie lata,
jednak inny. Tak nie bolało poczucie
winy. Tak bolał strach. Bałem się, że
stracę Anię, choć nawet nie miałem
prawa tak myśleć.
W moim mieszkaniu zastałem taki
bałagan, że zrobiło mi się wstyd przed
pielęgniarzami, którzy odstawili mnie
do domu. Kuśtykając o kulach, zacząłem się krzątać po moim lokum. Wszędzie natrafiałem na butelki. Pełne, puste i częściowo opróżnione. Wyjąłem
szklaneczkę z szafki i… moja ręka zawisła w powietrzu. Postawiłem jednak szkło i nalałem sobie wody. Coś
we mnie pękło. Albo ty, albo Ania – pomyślałem. I znowu ten ciężar na sercu. Jednak wcale nie z powodu kaca
giganta. Po raz pierwszy od dawna
miałem organizm wolny od mojej niedawnej „pocieszycielki” i ten stan nie

był dla mnie uciążliwy. Może troszeczkę. Wybrałem numer telefonu szpitala. Czy mogę z pielęgniarką – panią
Anią? Jest na obchodzie, usłyszałem.
Czy coś przekazać? Nie... przepraszam. Rozłączyłem się. Usiadłem i zacząłem rozmyślać.
Jestem w szponach nałogu – dotarło do mnie. Pora nazwać to po imieniu. Jestem alkoholikiem. Ale trzeźwym alkoholikiem! Zjadłem coś,
wziąłem lekarstwa i zasnąłem. Po raz
pierwszy od lat, poszedłem spać w moim mieszkaniu trzeźwy. Spałem źle.
Śniło mi się, że Ania gdzieś wyjeżdża,
a ja nie mogłem dobiec na stację kolejową. Przewracałem się ciągle
i w końcu zacząłem się czołgać. Słyszałem jakiś niesamowity gwizd konduktora. Obudziłem się zlany zimnym
potem. Dzwonił telefon. Usłyszałem
głos Ani: Czy to nie ty dzwoniłeś do
mnie do szpitala? Na zegarze była chyba 22:00. Jak się czuje mój rekonwalescent? – Bez ciebie źle. Jakoś tak „samo mi się powiedziało”. Właśnie ten
dzień okazał się dniem przełomowym
w moim życiu.
Zaczęliśmy się spotykać. Któregoś
dnia, sam podjąłem temat, który wisiał nade mną jak miecz Damoklesa.
Wiesz... – zacząłem niezdarnie – chodzi o moje niedawne... Posłuchaj
– przerwała mi Ania. Wiem jak to jest.
Miałam styczność z podobnym problemem w mojej rodzinie. To straszny
nałóg, ale można z tym wygrać, jeśli
się chce. Ja chcę – powiedziałem.
Umówmy się tak – Ania na to. Ja też
chcę, żebyśmy byli razem. Ale jeśli
choć raz... Ja nie będę miała siły przechodzić przez coś takiego. Po prostu
odejdę i choć nie będzie to dla mnie
łatwe wolę to, niż piekiełko, którego
przedsionek miałam już okazję poznać. Mówię z całą stanowczością
i zdania nie zmienię.
Poczułem się jak nowo narodzony.
Spadł mi kamień z serca. Już wtedy
wiedziałem, że zwyciężę.
Teraz mijają cztery lata od mojej wywrotki na schodach. Miałem kilka kryzysów, ale Ania była przy mnie i to dawało mi siłę do przewalczenia pokus.
Czasami, podczas spotkań towarzyskich, spotykam się z docinkami kiedy nie realizuję toastu alkoholem. Ale
bronię się jak umiem. Ostatnio odpowiedziałem pewnemu biesiadnikowi
tak: znam, nie używam.
Były Smakosz
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Warto przeczytać
Josef Mengele. Doktor z Auschwitz.
Ulrich Völklein
Nieprzeciętnie wykształcony człowiek: doktor filozofii i nauk medycznych – a zarazem lekarz obozowy w KL
Auschwitz-Birkenau i urodzony sadysta. Skrzypek i domorosły poeta – a przy
tym mizantrop i skończony cynik. „Piękny szatan”, „diabeł z Auschwitz”. Tak
opisywali swego oprawcę ci, którzy ocaleli z największego nazistowskiego obozu śmierci.Josef Mengele w oczach potomnych stał się jednym z głównych
symboli narodowosocjalistycznego rasizmu i żądzy niszczenia. Do dziś nie
znaleziono przekonującej odpowiedzi
na pytanie, kim naprawdę był. Jak to
możliwe, że ten niepozorny młody człowiek, obiecujący lekarz i antropolog,
stał się ludobójcą? Jakich zbrodni dopuścił się w obozie koncentracyjnym
Auschwitz-Birkenau? Gdzie i w jaki sposób udawało mu się przez tyle powojennych lat ukrywać przed policją i wymiarem sprawiedliwości? I wreszcie: czy
przez resztę życia dręczyły go wyrzuty
sumienia? Książka Ulricha Völkleina
przybliża nam postać „anioła śmierci”
i próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie:
dlaczego doktor filozofii i nauk medycznych, człowiek, którego zawód obligował do niesienia pomocy chorym, zaprzedał swoją duszę Hitlerowi i wybrał
drogę zbrodni?
Książka składa się z przedmowy, siedemnastu rozdziałów i wykazu bibliograficznego. We wprowadzeniu autor
podkreśla, że wypaczenie moralne Mengele nie było odosobnionym przypadkiem. Wielu wykształconych i ambitnych ludzi wybrało drogę zła. Być może
w innych okolicznościach byliby godnymi naśladowania obywatelami.
Völklein twierdzi, że Mengele w momencie przyjazdu do Auschwitz starał
się poprawić warunki bytowe więźniów.
Przez pierwszych kilka dni nie podpisywał kart zgonu i próbował wyjaśnić
dlaczego każdego dnia na jego biurku
pojawiają się nowe karty. Dosyć szybko zrozumiał jednak „reguły gry” i się
do nich dostosował. Gorliwie wykonywał swoje obowiązki, nawet te, które
stały w sprzeczności z przysięgą Hipokratesa.
Przedstawiając dzieciństwo i młodość
Mengele autor opierał się m.in. na jego
zapiskach. Dzięki nim możemy poczuć
atmosferę domu rodzinnego doktora
z Auschwitz. Opis relacji panujących
między rodzicami, stosunku Mengele
do ojca i rodzeństwa pozwala lepiej zrozumieć jego przyszłość. Przybliża nam
osobowość zagubionego młodzieńca,
który sam nie wiedział, jaka drogę ży-

ciową wybrać. Decyzja o studiowaniu
medycyny zapadła dość przypadkowo,
a pierwszy rok potraktował jak sprawdzian. Chciał udowodnić sobie i innym,
że znalazł się w odpowiednim miejscu.
Ambicja nakazywała mu rzetelną pracę i ograniczenie do minimum życia prywatnego.
Interesująca jest konfrontacja zapisków Mengele ze wspomnieniami kolegów ze studiów. Podczas gdy Josef pisze o bogatym życiu towarzyskim
koledzy zgodnie podkreślają, że był on
samotnikiem. Izolacja, chęć nawiązania
trwałej relacji damsko-męskiej, trudność znalezienia swojego miejsca sprawiały, że młody Mengele coraz bardziej
pogrążał się w osamotnieniu szukając
winy w innych. Zapiski z lat młodzieńczych urywają się w 1932 roku kiedy
Josef zdał pierwszy egzamin lekarski.
Od tego momentu, aż do 1945 roku nie
pisał dzienników.
Przełomowym momentem w jego życiu była współpraca z Instytutem Biologii Genetycznej i Higieny Rasowej,
którego szefem był profesor Otmar von
Verschuer – mentor Mengele. Ścisła
współpraca z Verscherem i profesorem
Eugenem Fischerem, dyrektorem berlińskiego Instytutu Antropologii zaprowadziła Josefa do Auschwitz.
Niezwykle cenny jest rozdział dotyczący obozu cygańskiego. Zainteresowanie Josefa tą grupą więźniów, jak
również początkowe odmienne ich traktowanie rodzi pewne pytania. Dlaczego
Mengele odnosił się do nich z serdecznością i pozwolił na zorganizowanie
przedszkola w baraku 29 i 31? Dlaczego racje żywnościowe dla cygańskich
dzieci były lepsze? Zastanawiające jest
również określenie, którego Mengele
używał do własnej osoby: „ojciec Cyganów”.
W kolejnym rozdziale autor koncentruje się na selekcjach, które często powierzano Mengele. Przedstawia różne
relacje więźniów dotyczące zachowania
„anioła śmierci” na rampie. Część świadków uważa, że świetnie odnajdował się
w roli pana życia i chętnie wykonywał
to zadanie. Inni twierdzą jednak, że selekcji dokonywał jedynie z rozkazu. Zachowanie Mengele podczas selekcji może budzić zdziwienie: opanowanie,
uprzejmość, skrupulatność i elegancja.
Zestawienie tego stoickiego spokoju
z dramaturgią zadania, które przed nim
stało, wydaje się czymś nierealnym.
Antropologiczne zainteresowania Josefa odróżniały go od innych lekarzy.
W 1944 roku rozpoczął badania nad bliźniętami w największym laboratorium
świata jakim było Auschwitz. Nieskrępowany dostęp do materiału ludzkiego

dawał mu ogromne możliwości. Pozbawiony hamulców moralnych, przekonany o słuszności swojej misji, „anioł
śmierci” pracował w pocie czoła.
Völklein świetnie opisał przemianę jaka zaszła w Mengele. W Auschwitz stał
się kimś. Mógł bez żadnych konsekwencji pracować na materiale ludzkim.
Z każdym dniem podejmował coraz
śmielsze próby. Zdobywał doświadczenie chirurgiczne, wykonywał coraz więcej zabiegów, o których przed Auschwitz
nie mógł nawet marzyć. I nie odczuwał
najmniejszych wyrzutów sumienia
Po wojnie Mengele dosłownie zapadł
się pod ziemię. Początkowo ukrywał się
w gospodarstwie rolnym w Górnej Bawarii, a następnie – z pomocą nazistowskiej siatki – w Argentynie, Paragwaju
i Brazylii. Wspierała go rodzina, przyjaciele i dawni towarzysze. Rozgoryczony, przez dziesięciolecia żalił się na swój
los. Poczucie uwięzienia, izolacja, wrogość i podejrzliwość wobec innych
świadczą o jego kondycji psychicznej.
Autor podkreśla, że Mengele nie prowadził spokojnej egzystencji. Dochodziły do niego wiadomości o pościgach za
zbrodniarzami hitlerowskimi. Konsekwentnie wymieniano jego nazwisko,
a publikowane zdjęcia mogły go zdemaskować.
Dużym plusem książki jest jej zaplecze bibliograficzne. Autor dotarł do akt
niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, dzięki którym mógł się zapoznać ze
szczegółami prowadzonego śledztwa.
Studiował zachowane zapiski „anioła
śmierci”. Przeczytał wiele opracowań
dotyczących obozów koncentracyjnych,
polityki eksterminacyjnej i powojennych losów hitlerowskich zbrodniarzy.
Próbował nawiązać kontakt z rodziną
i przyjaciółmi Mengele. Nie udało mu
się jednak zachęcić ich do dłuższej rozmowy.
Książkę czyta się szybko, autor zgrabnie operuje słowem. Minusem jest brak
zdjęć (pojawiają się tylko na okładce).
Uważam, że książka ma zdecydowanie
więcej plusów niż minusów i jest lekturą godną uwagi.
Izabela Krzysiak
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Słowo o byle czym
więta wielkanocne nie nadają się jako temat do rozważań
w kontekście bylejakości.
Natomiast człowiek w kontekście
świąt – a i owszem.

Ś

Bylejakość ma swoje przymioty takie jak: zgryźliwość, brak litości i mówienie prawdy w najmniej odpowiednim momencie, można więc już mówić
o jej personifikacji. Dlaczego? Ponieważ zasłużyła sobie na to wieloma aktami manifestowania swojej obecności. Poza tym w myśl starych
mądrości, coś co nie jest nazwane – nie
istnieje. Musi to nas zaprowadzić do
nieuchronnego wniosku, że bylejakość istnieje. Z powyższych powodów
zaryzykowałem udzielenie jej głosu,
czego szybko miałem pożałować. Oto
co usłyszałem:
„Wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy lub
vice versa ciągle nie została oficjalnie
uznana z powodu byle jakiego podejścia do tematu. Nawet istnienie obu
świąt w kalendarzu a czasami w życiu człowieka jest traktowane byle jak
– i w to mi graj”.
Zaraz, zaraz! – ja na to. Przecież dzięki tym świętom my, ludzie wierzący...
a nasza tożsamość, wartości, idee...
Nawet nie rozwinąłem myśli, gdyż bylejakość obcesowo mi przerwała: bla,
bla, bla! I nieznośny chichot rozległ
się hałaśliwym echem po najgłębszych
zakamarkach mojej duszy choć było
zupełnie cicho, gdyż była 1:00 w nocy a ja, posiłkując się kawą, chciałem
zastanowić się nad tematem naszych
kolejnych rozważań.
A co z waszym podejściem do świąt?
– mówiła niewzruszenie. Kiedyś to bywało inaczej. Były przygotowania, świniobicie na miesiąc przed świętami,
kiełbasy i kaszanka czekały w piwniczkach na nadanie im zaszczytnego
miana zakąski a nawet zagrychy. A teraz co? Dwa wyjścia do sklepu i po
sprawie. Tak... – zadumała się bylejakość. A jaką gorzałkę wtedy pędzono!
Kiedy ktoś „przewrócił” szklaneczkę
tego szlachetnego napoju, potem drugą i kilka trzecich, to tak się zakurzyło pod sufitem, że fantazja ułańska była blada wobec wyczynów uraczonego
chłopa a bywało, że i baby.
Chwileczkę – ja na to. A świąteczne
baby? Przecież to był punkt honoru
gospodyni. Baba nie miała prawa przyklapnąć, dlatego świeżo po upieczeniu wkładano ją pod pierzynę, a ludzie szli spać do stodoły.
A tam – bylejakość na to. Z tego chodzenia do stodoły nic dobrego nie wy-

szło. Spójrz na siebie.
Tego było już za wiele. Bylejakość
obraziła mnie i moich przodków.
A ty co?! – krzyknąłem w duszy, a było zupełnie cicho. To taka wdzięczność za to, że pozwoliłem ci mówić?
Wykarmiłem cię moją wyobraźnią,
ubrałem w słowa a ty traktujesz mnie
byle jak?! Nie gorączkuj się – odparła bylejakość – bo dostaniesz rozdwojenia jaźni i cię wywiozą! Ha, ha! – roześmiałem się w duchu. Jeśli będzie
nas dwóch, to nie masz szans. Z chęcią się rozdwoję. To na nic – usłyszałem. Takie dubeltowe nic jak ty, nie
ma szans z bylejakością. Jestem wielka i jest mnie prawie tyle, ilu jest ludzi. To jest dopiero roz... rozpoczwa...
tfu! zwielo... no wiesz o co mi chodzi!
Jeszcze nie wszyscy mi się poddali,
lecz pracuję nad tym. Rozejrzyj się
uważnie. I wyprostuj się, bo jesteś
przygarbiony i przez to masz niedobór połączeń nerwowych w mózgu.
Czyżbyś zapomniał, że człowiek zawdzięcza wielki skok w rozwoju postawie wyprostowanej? Zobacz, jaka
jestem wszechobecna i wielka.
Zamilkłem. Zmiarkowałem, że dałem się sprowadzić do jej poziomu i zamiast atakować, nieudolnie się bronię. Zrobiłem sobie cienką herbatą aby
się nie pobudzić i na chłodno rzecz
przemyśleć. Jak tu z bylejakością walczyć skoro dworuje sobie nawet ze
świąt? Chyba jest silna. Podobno jeśli nie można silniejszego zwyciężyć,
lepiej się do niego przyłączyć. Może
to racja, lecz co z nami będzie, jeśli
bylejakość zwycięży i wszyscy zasilimy jej szeregi? Jeśli zapomnimy
o wspomnianych wyżej wartościach
a nawet o śmigusie dyngusie?
Bylejakość tymczasem przycupnęła w kącie mojego skołatanego jestestwa i gadała coś pod nosem. Zacząłem ją podsłuchiwać.
Co on sobie myśli? Jakie znowu wartości? Przecież jest tak zakręcony, że
nie powinien mieć czasu na takie rzeczy. Czekaj, czekaj. Już ja ciebie urządzę. Widzę, że masz za dużo czasu na
rozmyślania. W moich sferach to nie
do pomyślenia. Jutro w skrzynce na
listy znajdziesz tyle pieniędzy... do zapłacenia, że ci się odechce. A wartości to kwestia popytu i cen ty naiwny
marzycielu wychowany na Dziadach
i Broniewskim.
O kurczę! – zreflektowałem się. Sporo tego będzie. Wszystko drożeje
oprócz wypłaty. Kiedyś żyło się jakby
spokojniej. Teraz, im szybciej gonisz
rzeczywistość, tym prędzej ona ucieka. A jak tu rezygnować ze swojego
standardu życia? Jeśli ze szczypiorku

przerzucę się na cebulę, to jedno. Ale
jeśli zacznę jeździć na łysych oponach
– to drugie. Po trzecie, jeśli mowa
o oponach samochodowych to jedno,
a jeśli o rowerowych to drugie.
Posłuchaj Szanowna Damo – powiedziałem wielkimi literami. – Tak brzmi
lepiej odparła bylejakość i podejrzliwie łypnęła na mnie spode łba.
Może dojdziemy do porozumienia?
– powiedziałem nieśmiało. Może poluzujesz troszeczkę a ja w zamian za
to będę cię traktował z poczuciem humoru, bez pretensji i żalu?
Bylejakość zrobiła się blada i chwyciła się za miejsce, gdzie panowie mają serce lub ostatni zapięty guzik rozchełstanej koszuli. Po prostu ją
zatkało. Wkrótce zrobiła się czerwona i zamieniła się w dwie furie w jednym.
Co ty sobie wyobrażasz?! Chcesz
mnie pozbawić sensu istnienia i władzy nad światem? To tak, jakbyś chciał
mi dać kawałek suchej bułki zamiast
krwistego befsztyka. Tym się nie wykarmię. Już ja ci...
Ale ja kocham cały świat! Krzyknąłem z samego dna naiwnej bezradności. I stało się coś niezwykłego. Bylejakość dziwnie zapadła się w sobie
i czmychnęła przez lufcik mojego
westchnienia. Jeszcze się spotkaaamyyy! Dobiegło mnie z oddali. A było zupełnie cicho. Aby pozbawić ciszę
głosu i dodać sobie animuszu, kulturalnie zamieszałem resztę herbaty donośnie dzwoniąc łyżeczką o szklankę.
Chyba za bardzo wyrwałem się do
przodu – pomyślałem. Za małym człowieczkiem jestem. Ale ja tylko tak...
o byle czym. Bo święta wielkanocne
nie nadają się jako temat do rozważań w kontekście bylejakości...
Michał Nowacki
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Kuchnia męskim okiem
więta Wielkanocne maja bogata tradycje. Kojarzą
się nam z kolorowymi, wzorzystymi pisankami,
święconką, pysznym jedzeniem, zwariowanym
śmigusem-dyngusem i wiosną. Są niezwykle barwne i towarzyszy im wiele obrzędów. Rozpoczynają się w Wielkanocną Niedzielę, a kończą w Wielkanocny Poniedziałek
pełen zabaw i radości. Przygotowania duchowe trwające
przez cały czas Wielkiego Postu oraz Wielki Tydzień poprzedzający święta, nastrajają nas do uroczystego obchodzenia tych dwóch dni w roku. Towarzyszą temu oczywiście wielkie przygotowania świątecznych dań. Wszelkie
potrawy znajdujące się na naszych stołach, to symbole
wielkanocne poświęcone w kościołach w Wielką Sobotę.
Wielkanocne niedzielne śniadanie rozpoczynamy dzieleniem poświęconym jajkiem. Wielkanocy stół jest bogato
zastawiony. Królują na nim wędliny, pasztety, drób przyrządzany na różne sposoby, chrzan, jajka i ciasta – wielkanocne baby, mazurki, kołacze, serniki. Z ciepłych dań
na wielkanocnym stole goszczą: żur na białej kiełbasie
lub na wywarze z wędzonki, zupa chrzanowa z jajkiem
i białą kiełbasą bądź zwyczajny barszcz z jajkiem. Święta
Wielkanocne obchodzone są we wszystkich krajach o tradycji chrześcijańskiej. Jednakże tamtejsze potrawy na
Wielkanoc, rodzaje mięs czy produkty różnią się od tych
z tradycyjnej kuchni polskiej. W niektórych regionach
w tym czasie spożywa się jagnięcinę – odpowiednik biblijnego baranka. Jako że są to święta... wiosenne do wielu potraw dodawane są pierwsze warzywa charakterystyczne dla danego kraju. W Polsce nowalijki również
goszczą na wielkanocnym stole np. pod postacią sałatki
jarzynowej czy jajek szczodrze obsypanych zielonym szczy-
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piorkiem. We Francji tak jak i u nas popularne są pasztety. Podaje się też jajka przygotowane na wiele sposobów. np. w koszulkach ze szpinakiem. Na włoskich stołach pojawia się natomiast obowiązkowy makaron i lekkie
sosy z dodatkiem warzyw. Często podaje się jajka po neapolitańsku – z pomidorami, oliwkami i filecikami anchois. W Hiszpanii serwowana jest tortilla i krem kataloński.
Tortilla serwowana jest często z młodymi warzywami.
W Hiszpanii nie znajdziemy jednej typowej potrawy wielkanocnej, a każdy region podchodzi odmiennie do kwestii kulinarnej. Większą wagę przywiązuje się tu do samych religijnych obchodów, którym towarzyszą procesje
czczące śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W Anglii
serwuje się pieczoną jagnięcinę, podawaną z sosem miętowym, pieczonymi ziemniakami i zielonym groszkiem.
W Grecji, która niezwykle poważnie podchodzi do tych
świąt, serwuje się tradycyjną zupę wielkanocną zwaną
mayiritsa, przygotowywaną z jagnięcych podrobów, cytryn i koperku oraz chleb tsoureki, a w Wielkanocną Niedzielę obowiązkowe jest pieczenie barana.
Święta Wielkanocne to święta niezwykłe, łączą w sobie
elementy wiary ze zwyczajną ludzką radością. Pierwsze
promienie słońca, budząca się do życia przyroda, cieszące oczy kolorowe pisanki i rodzinne spotkania przy świątecznym stole niosą ze sobą uśmiech, nadzieję i szczęście.
Niezależnie od regionu, w jakim żyjemy, spożywanych
dań czy zwyczajów, święta to czas radości. Nie warto martwić się też, że przybędzie nam kilka kilogramów, bo czyż
rodzinna atmosfera ciepła i bliskości nie jest najważniejsza?
Mariusz Krzysiak

Pasztet świąteczny
Składniki
2 duże udka kurczaka
600 g łopatki wieprzowej
600 g cielęciny środkowej
500 g wątróbki drobiowej
300-400 g podgardla
2 liście laurow e
5-6 ziarenek ziela
angielskiego
l 4-5 średnic h cebul obranych
i przekrojonych na pół
l smalec do obsmażenia i wy smarowania foremek l 3 jaja l sól,
pieprz, gałka muszkatołowa
l
l
l
l
l
l
l

Sposób wykonan ia
1. Mięsa, oprócz wątróbki, przyrumienić na smalcu na gorącej patelni a następnie przełożyć do dużego garnka. Podlać minimalną ilością wody – ok. 1/4 szklanki Do mięsa dodać liście laurowe, ziele angielskie i cebule. Dusić pod przykryciem, na mniejszym
ogniu około półtorej godziny. 15 minut przed upływem tego czasu dołożyć oczyszczoną wątróbkę kurzą i wymieszać.
2. Wyłączyć i ostudzić. Obrane z kości mięso podzielić na mniejsze kawałki do mielenia. Przecedzić wywar (zachować cebule,
odrzucić liście laurowe i ziele angielskie). Dwukrotnie zmielić
mięso z cebulą na normalnym sitku. Do masy dodać jajka i wyrobić ręką pasztet. Doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową do smaku. Następnie dolać wywar – uwaga pasztet nie może być lejący.
3. Podłużną foremkę wysmarować smalcem i wysypać bułką tartą do 3/4 wysokości. Piec w piecu rozgrzanym do 200 st. C przez
godzinę na środkowej półce. Zostawić w gorącym, wyłączonym
piekarniku przez około pół godziny.

Baba wielkanocna
Składniki:
l 3/4 kostki margaryny l 1 1/2 szklanki cukru
l 5 jajek l 3 łyżki oleju l śmietana 18%
l paczka cukru waniliowego l mała paczka
proszku do pieczen ia l 10 czubatych łyżek
mąki l cukier puder na lukier

Sposób wykonania
1. Margarynę, cukier, cukier waniliowy i żółtka
utrzeć na gładką masę. Dodać olej i dalej ucierać.
2. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia,
połowę dodać do masy. Następnie dodać śmietanę i druga połowę mąki. Za każdym razem
dokładnie ucierać.
3. Białka ubić na sztywną pianę. Połączyć z ciastem i delikatnie wymieszać. Przelać ciasto do
dużej foremki. Piec ok. godziny w temperaturze 180 stopni. Gotową babkę ozdobić lukrem
lub czekoladą.
Smacznego!
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Przypominamy...
Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 roku obowiązują
nowe taryfy za dokumenty administracyjne.
Dokumenty administracyjne poniżej 5 euro są nieodpłatne.
Na przykład:
- zaświadczenie składu rodziny
- zaświadczenie miejsca zamieszkania
- zaświadczenie o niekaralności
- informacje ewidencji ludności
- zaświadczenie dziedziczenia
Niektóre dokumenty pozostają nadal płatne. Jeżeli przy
wyrabianiu dokumentu wymagana jest dodatkowa pomoc
urzędnika to płatność wzrasta o 5 euro plus koszty.
Pilna procedura wyrobienia na przykład paszportu to
dodatkowe 25 euro.

Dokumenty darmowe:
Aankomstverklaring
Adres opzoeken
Arbeidskaart-Niet EU-burgers
Eensluidend verklaren
Gezinssamenstelling
Handtekening wettigen
Nationaliteitsbewijs
Uittreksel uit het strafregister
Woonbewijs

Poświadczenie przyjazdu
Szukanie adresu
Karta pracy (dla obywateli
z poza Unii Europejskiej)
Certyfikacja dokumentów
Skład rodziny
Legalizacja podpisu
Potwierdzenie obywatelstwa
Zaświadczenie o niekaralności
Zaświadczenie o miejscu
zamieszkania

Dla pełnoletnich
według zwykłej procedury
Dla pełnoletnich szybka procedura
w przypadku zgubienia/kradzieży
z obowiązkowym dowodem
zgłoszenia
Dla pełnoletnich

88,50 euro
257,50 euro

277,50

szybka procedura w przypadku
zgubienia/kradzieży
bez obowiązkowego
dowodu zgłoszenia
Voor minderjarigen (-18 jaar) Dla niepełnoletnich (poniżej 18lat) 41 euro
via de gewone procedure
według zwykłej procedury
Voor minderjarigen (-18 jaar) Dla niepełnoletnich (poniżej 18lat) 210 euro
via de spoedprocedure
szybka procedura
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną
Rijbewijs – Prawo jazdy
Rijbewijs
Prawo jazdy
21 euro
duplicaat of vernieuwing
Duplikat lub wymiana na nowe
16 euro
Internationaal rijbewijs
Prawo jazdy międzynarodowe
21 euro
Voorlopig rijbewijs
Tymczasowe prawo jazdy
14 euro
Een duplicaat
Duplikat
12.50 euro
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną
Samenwonen – Wspólne mieszkanie
Een eenzijdige opzegging kost
Jednostronne zakończenie:
ongeveer 150 euro (afhankelijk van de
koszty 150 euro (w zależności
gerechtsdeurwaarderkosten)
od kosztów komorniczych)
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną

Dokumenty płatne
Elektronische identiteitskaart (eIK) – Elektroniczny dowód osobisty
Een 'dringende procedure'
Pilna procedura w przeciągu
binnen 3 werkdagen
3 dni roboczych – w przypadku
– igv verlies/diefstal mits
zgubienia/kradzieży z obowiązkowym
bewijs van aangif te
dowodem zgłoszenia
Een 'dringende procedure'
Pilna procedura w przeciągu
binnen 3 werkdagen
3 dni roboczych - w przypadku
– zonder bewijs van aangif te
zgubienia/kradzieży
bez obowiązkowego dowodu
zgłoszenia
Een 'zeer dringende procedure' Bardzo pilna procedura
binnen 2 werkdagen
w przeciągu 2 dni roboczych
– igv verleis/diefstal
– w przypadku zgubienia/kradzieży
mits bewijs van aangif te
z obowiązkowym dowodem
zgłoszenia
Een 'zeer dringende procedure' Bardzo pilna procedura
binnen 2 werkdagen
w przeciągu 2 dni roboczych
– zonder bewijs van aangif te
– w przypadku zgubienia/kradzieży
bez obowiązkowego
dowodu zgłoszenia

Paspoort – Paszport
Voor meerderjarigen
via de gewone procedure
Voor meerderjarigen via een
spoedprocedure
- igv verlies/diefstal
mits bewijs van aangifte
Voor meerderjarigen via een
euro
spoedprocedure
- zonder bewijs van aangifte

123 euro

143 euro

187 euro

207 euro

Huwelijk – Zawieranie małżeństw
Huwen op dinsdag, vrijdag
Zawieranie małżeństw
gratis
en zaterdag
we wtorki, piątki i soboty
Op maandag, woensdag
W poniedziałki, środy
124 euro
en donderdag betaalt
i czwartki opłaty
u administratie
– koszty administracyjne
- en organisatiekosten
i organizacyjne
Een trouwboekje moet
Akt małżeństwa
25 euro
u altijd betalenen
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną

Verblijfstitel voor niet-Belgen
Tytuł pobytu dla nie-Belgów
17 euro
Betalen met bancontact is mogelijk – Możliwość płacenia kartą elektroniczną

Wszystkie zmienion e taryfy znajdują sie na
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/72/653.Y29ud
GV4dD04MDMzOTc0JnA9Mjc0Mg.html
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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)

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:

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

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04

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

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

Pediatra
Kurotowa Andrea,
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35

112
107

Dentysta
Polskie Centrum Dentystyczne, Lange Leemstraat 122
tel.: 0487 427724

110
777

Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk, tel.03/828 52 60

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona internetowa poświęcona szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be

Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten apothekers” i wpisać swój kod pocztowy, 0900/10.500.

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

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
Ubezpieczenia
Save Insurance Ubezpieczenia, Plantin&Moretuslei 144A,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

