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[…] „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy” […].
Te słowa księdza Jana Twardowskiego, wyjątkowego człowieka i poety, w listopadzie nabierają
specyficznego znaczenia. Pierwszy listopada to dzień pełen powagi, wspomnień i zadumy... Zdawać
by się mogło, że właśnie w takim dniu ludzkie myśli i uczynki dalekie są od spraw przyziemnych,
materialnych. Niestety to święto również się skomercjalizowało i jakże często ludzie odwiedzający
cmentarze zapominają, dlaczego znaleźli się właśnie w tym miejscu, właśnie w tym dniu. A przecież
wystarczy zapalić znicz, przystanąć, zastanowić się i powspominać. Podumać nad sensem życia,
jego przemijaniem i uświadomić sobie, że nic nie trwa wiecznie. Każdy z nas bez względu na płeć,
pochodzenie, status społeczny, obojętnie jaką drogą idzie, zmierza do końca swoich dni. Dlatego
w chwili zadumy przy grobie najbliższych zastanówmy się też nad sobą, swoim życiem i odpowiedzmy
sobie na pytania: Czy nie warto czegoś zmienić? Czy nie warto zacząć żyć rozważniej, mądrzej
i czasami normalniej? Czy zmierzając do końca naszej ziemskiej wędrówki nie będziemy żałować,
że przeżyliśmy coś za szybko, niemądrze, bez sensu? Czy nie odniesiemy wrażenia, że coś po
drodze zgubiliśmy?
Warto zadumać się nad starością. To jedna z tych rzeczy na których nieuchronność nie mamy
żadnego wpływu. Codziennie mijamy na ulicy ludzi starszych. Lecz często ich lekceważymy,
ignorujemy ich obecność w naszym otoczeniu, nie okazujemy im szacunku. Ale zapominamy
niestety, że i my kiedyś będziemy starzy. Do tych zagadnień odnosi się w swoim artykule Michał
Nowacki, który próbuje odpowiedzieć na kilka istotnych pytań i kilka istotnych pytań zadaje.
Listopad, to nie tylko Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny. To daty ważne dla Polski, Europy
i świata. Dzień 11 listopada był przełomowym w naszej historii. Po 123 latach niewoli, dokładnie
w 245 rocznicę zwycięskiej bitwy Sobieskiego pod Chocimiem, Rzeczypospolita ponownie pojawiła
się na mapie Europy. Nadeszła tak długo oczekiwana wolność.
W listopadowy poniedziałek 1918 roku przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm, który oznaczał
zakończenie pierwszej wojny światowej. Na mocy traktatu pokojowego Niemcy zostały zmuszone
do bezwarunkowego uznania niepodległości Polski, Belgii, Czechosłowacji i Austrii. Osłabiona
wojnami Rosja musiała pogodzić się z suwerennością Finlandii i republik nadbałtyckich. Narodziła
się nowa Europa.
Dla Polaków listopad to przede wszystkim Powstanie Listopadowe – jeden z największych
patriotycznych zrywów narodowościowych – naznaczone klęską, okupione krwią, którą powstańcy
przelali we wszystkich trzech zaborach.
To była walko o wszystko: o wolność, o honor, o niepodległą Polskę.
Walka przegrana pomimo męstwa i odwagi powstańców. Ich dowódcy nie zawsze wykazywali
się taką samą odwagą. Niestety, częściej niekompetencją i nieudolnością. Wiele w naszej historii
było chwil kiedy żołnierze, powstańcy, kobiety i dzieci podnosili głowy i bez względu na
konsekwencje mówili – dość.
Zapalając znicze na grobach swoich bliskich pomyślmy o tych, którzy swoje życie ofiarowali
Ojczyźnie. Którzy bez profitów, anonimowo w cieniu historii, walczyli o wolność dla siebie, swoich
bliskich i kolejnych pokoleń. Walczyli o wolną, niepodległą Polskę.
Redakcja

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą”, przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.
SKŁAD REDAKCJI: Agata Kocińska, Magdalena Wawryszuk, Anna Szymborska, Rafał Kitaszewski

Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.antwerpiapopolsku.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Facebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail.com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe
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Młoda Polonia
śpiewa
Dużo starych dobrych polskich hitów, młodzi
wykonawcy i kilka godzin zabawy dla publiczności w Antwerpii. Za nami I Polonijny Festiwal Piosenki i Tańca.

P

omysł, choć pionierski,
był od początku jasny: zorganizować festiwal, który
umożliwi polskim dzieciom
mieszkającym w Belgii zaśpiewanie rodzimych piosenek, dorosłym zapewni dobrą zabawę,
a Belgom pokaże kawałeczek naszej kultury. – Takie wydarzenie ma dwie najważniejsze zalety: integrację Polonii w Belgii,
zebranie jej w jednym miejscu
oraz promocję polskiej kultury,
w tym wypadku tańca i piosenki – podsumował Sebastian Sadowski, widz i jeden ze sponsorów festiwalu. I Polonijny
Festiwal Piosenki i Tańca to inicjatywa Fundacji „Children of
Europe”, która na co dzień m.in.
umożliwia polskim dzieciom
w Antwerpii czynny kontakt
z kulturą, organizując warsztaty
wokalne i taneczne.

Od pomysłu na ten pierwszy
i jedyny w swoim rodzaju festiwal do jego realizacji minęło zaledwie kilka miesięcy. I tak, 21
października sala w Zuiderpershuis nad Scheldą wypełniła się
po brzegi dziećmi, ich rodzicami oraz fanami polskiej muzyki. Organizatorzy podzielili
uczestników konkursu wokalnego na 4 grupy wiekowe, a młodych artystów oceniało czteroosobowe jury. Przewodniczącą
była wokalistka Marta Mus, której asystowali krakowski artysta Janusz Baran, dziennikarka
Anna Szymborska i honorowy
członek jury, legenda polskiej
piłki, Włodzimierz Lubański.
– Niektóre z tych dzieci nigdy
wcześniej nie śpiewały polskich
piosenek, na co dzień często mówią po niderlandzku, więc udział
w takim wydarzeniu jest dla nich
dużym wyzwaniem – mówiła
z uznaniem jurorka i przyjaciółka Fundacji Anna Szymborska.
– Ale chodzi przede wszystkim
o zabawę i promowanie polskiej
muzyki – dodała.
Zanim całą salę wypełniły
dźwięki coverów takich polskich
gwiazd, jak Karin Stanek, Anna
Jantar, Marek Grechuta czy niezwykle popularny wśród uczestników Czesław Niemen, dzieci
z zespołu Fundacji Children of
Europe zatańczyły trojaka, popularny śląski taniec ludowy.
Z wyjątkową gracją poruszała
się na scenie 4-letnia Tola Gołębiewska, przed którą kilka minut później stało bardzo trudne
zadanie. Najmłodsza na sali wykonawczyni rozpoczęła część
konkursową festiwalu tradycyjną piosenką „Krakowiaczek jeden”.
To, co dla widzów było rozrywką i zabawą, dla dzieci okazywało się często jednym z pierwszych artystycznych występów
przed tak dużą publicznością.
Niektóre z nich musiały również
podołać presji czasu i wyzwa-
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Jury i publiczność zgromadzona na Festiwalu

niom pozaartystycznym. Młodzi
uczestnicy zmieniali co kilkadziesiąt
minut stroje, bo na scenie pojawiali
się więcej niż raz: tańcząc wspomnianego trojaka, śpiewając konkursową
piosenkę oraz występując pod koniec
w letnim i słonecznym układzie choreograficznym do takich hitów, jak
„Autostop” czy „Chłopiec z gitarą”. Czy
mieli tremę? – Trochę się denerwowałem – przyznał Emil Kowalski, który
chwilę później dowiedział się, że zajął
w swojej kategorii wiekowej drugie
miejsce. – Tańczę już 4 lata, a piosenkę przygotowywałem tylko kilka mie-

sięcy, więc śpiewanie było bardziej
stresujące – dodał chłopiec. Śpiewanie na dużej scenie to wielkie wyzwanie nie tylko według Emila. – Kiedy
tańczymy, to zawsze można patrzeć
na to, co robią inni, a wykonując piosenkę łatwo zapomnieć tekst – wtórowała mu wykonawczyni utworu
„Chodź, pomaluj mój świat”, Tosia Cieślik. – Na początku chciałam wykonać
„Tyle słońca w całym mieście” Anny
Jantar, ale utwór był już wybrany
przez kogo innego, a piosenka Dwa
Plus Jeden jest równie ładna – dodała dziewczynka. Jej wybór okazał się
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strzałem w dziesiątkę – to właśnie Tosia zdobyła swoją piosenką Nagrodę
Publiczności.
Zanim jednak poznaliśmy nagrodzonych, dwoje spośród członków jury,
Marta Mus i Janusz Baran, wykonało
swoje autorskie utwory, kończąc część
muzyczną wspólnym coverem Beatlesów. Janusz Baran wręczył również tego wieczora nagrody w konkursie plastycznym na ilustrację. – To bardzo
niewdzięczna rola, sam byłem wiele razy oceniany, ale nie lubię tego robić
– powiedział muzyk. Nie obyło się również bez nagród dla zespołów tanecznych. – Ten puchar jest też dla mnie,
za te godziny uciszania was na sali gimnastycznej – żartowała z dziećmi Aleksandra Szlązak, która zajmowała się
choreografią zespołu tanecznego Fundacji Children of Europe. Oprócz wakacyjnego układu tanecznego zaprezentowanego przez dzieci z Antwerpii,
widzowie mogli również zobaczyć występ młodych tancerzy z SPK w Hadze,
którzy zdecydowali się na bardziej
mroczną scenerię – opowieść o duchach
i czarownicach. W międzyczasie dzieci i ich rodziców zabawiał artysta cyrkowy Gapcio. – Publiczność była bardzo żywiołowa – powiedział nam.
– Uważam, że w takich imprezach najważniejszy jest dla dzieci udział i przełamanie tremy, sam dobrze o tym wiem
– dodał po swoim występie.
Sala była pełna, uczestnicy zadowoleni, a organizatorzy wyrazili dużą
chęć, by konkurs powtórzyć. – Formuła się sprawdziła, więc jestem pewna, że zobaczymy się za rok, być może na dużo większej imprezie
– podsumowała Anna Szymborska.
KB

Więcej zdjęć na www.festiwalantwerpia.be

LAUREACI:
l Od 8 do 10 lat

EMILIA BRZYSZCZ – Autostop
l Od 11 do 13 lat
Jury ogłasza wyniki

ILONA BUREK – Ważne są tylko te dni
EMIL KOWALSKI – Płonąca stodoła
l Od 14 do 18 lat

ALEKSANDRA GODLEWSKA
– O mnie się nie martw
l Nagroda publiczności

TOSIA CIEŚLIK – Chodź, pomaluj mój
świat
l Laureaci konkursu na por tret

Małpiszona z bajki Janusza Barana:
– JULIA BICZ
Oraz 3 równorzędne drugie nagrody:
ILONA BUREK, MACIEK ŁUKASIK,
EMIL KOWALSKI
Szczęśliwi laureaci
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Fundacja „Children of Europe”

SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu

I Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca w Antwerpii.
Dziękujemy sponsorom, fundatorom nagród oraz polskim sklepom za poparcie idei
propagowania kultury piosenki polskiej wśród młodzieży polonijnej, wsparcie finansowe
i rzeczowe.
Szanownemu jury za zaangażowanie i profesjonalizm, p. Marcie Mus i p. Januszowi Baranowi za
niepowtarzalny koncert, a p. Włodzimierzowi Lubańskiemu za zaszczycenie nas swoją obecnością.
Składamy również podziękowania p. Hannie Kasperskiej za profesjonalne poprowadzenie
imprezy i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.
Z całego serca dziękujemy wolontariuszom: Karolinie, Dorocie, Kasi, Małgorzacie, Magdzie,
Adamowi, Sylwkowi i Sławkowi za nieocenioną pomoc.
Osobne podziękowania należą się paniom: Mirze Gajewskiej, Marzenie Jusza oraz Annie
Szymborskiej które całym sercem od początku wspierały idee festiwalu i udzieliły nieocenionej
wprost pomocy.
Dziękujemy również panu Grzegorzowi, „Gapcio”, zawodowemu artyście cyrkowemu, który
rozbawił nie tylko dzieci, ale i dorosłych oraz Markowi Regnerowi, malarzowi i rysownikowi, za
wkład i zaangażowanie na rzecz dzieci.
Uczestnikom – wspaniałym dzieciom i młodzieży – którzy postanowili zmierzyć się
z największymi przebojami lat 60’ i 70’ i zadziwili nas ciekawymi interpretacjami oraz starannym
przygotowaniem.
Serdeczne podziękowania składamy rodzicom dzieci z zespołu taneczno–wokalnego działającego
przy Fundacji „Children of Europe”. Dziękujemy Państwu za cierpliwość, poświęcenie czasu na
dowożenie dzieci na dodatkowe próby. To również Państwa zasługa, że dzieci z Antwerpii
zaprezentowały się na tak wysokim poziomie. Dziękujemy też tym rodzicom, którzy służyli nam
każdą inną formą pomocy.
Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Polonii w Antwerpii. Dziękujemy, że swoją liczną
obecnością wspierali Państwo naszych młodych wykonawców.
Mamy nadzieję, że wszyscy zobaczymy się za rok na II Festiwalu Piosenki Polskiej w Antwerpii.
Organizator
Fundacja „Children of Europe”

Organizator

Honorowy Patronat

Patronat Medialny

Pana Ambasadora Piotra Wojtczaka
– Kierownika Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Brukseli

ANTWERPIA
PO POLSKU
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Z życia zespołu
W ubiegłym miesiącu wzięliśmy udział w I Polonijnym
Festiwalu Piosenki i Tańca. To było wielkie przeżycie dla
nas wszystkich. Dziękujemy publiczności za liczne przybycie i brawa dla wykonawców. Festiwal, to wielkie słowo
i takie same były emocje. Gratulujemy laureatom – zwłaszcza koleżankom i koledze z zespołu oraz wszystkim wykonawcom!
Nie nagrody są tu najważniejsze. Jeśli komuś zamarzy
się prawdziwa kariera artystyczna lub ze śpiewania zechce
uczynić swoją życiową pasję jest to możliwe. Wystarczy
przyjść do nas. Jednak droga jest długa, wymaga czasu
oraz wiele pracy i pokory wobec samego siebie. Chociaż
zajęcia są dla nas przyjemnością, łączą się jednak z obowiązkami, regularnym uczęszczaniem na próby i ciężką
pracą.
Nowy repertuar który zaczynamy ćwiczyć będzie bardzo
różnorodny.

Czasu mamy niewiele, bo niedługo koncert kolęd, a potem
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas której chcemy
zaprezentować nowe tańce i piosenki.

Kontakt: 0489.823.803, info@childrenofeurope.be

Jeżeli chcesz tańczyć i śpiewać z nami

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA
kontakt: 0489.823.803, info@childrenofeurope.be

„Roztańczone przedszkolaki”
Zapraszamy dzieci w wieku 3 i 4 lat
do wspólnej zabawy z tańcem i piosenką.
Zajęcia odbywają się
w każdą sobotę
w godzinach
od 9:30 do 11:00
Więcej informacji: 0489.823.803
lub info@childrenofeurope.be
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Dzielnice Antwerpii
DEURNE – część I
Deurne
zamieszkałe
było już
w okresie
paleolitu

Historia
Początki osady Deurne
Do dnia dzisiejszego historycy zadają sobie pytanie: Co jest
starsze, Deurne czy Antwerpia?
O początkach Deurne wiadomo bardzo niewiele. Odnaleziono wprawdzie ślady dawnej cywi li za cji, ale wie dza o tym
okresie jest szczątkowa. Pewne jest to, że Deurne zamieszkałe było już w okresie paleolitu, cze go do wo dem są licz ne
przedmioty odnalezione na tym
terenie przez archeologów podczas wy ko pa lisk. Nie któ re
z nich da to wa ne są na okres
500 lat przed naszą erą. Niestety znalezione na Deurne przedmioty, a przede wszystkim relik wie po cho dzą ce z te go
okre su zo sta ły bez po wrot nie
utracone.
Daw ne De ur ne nie by ło ni czym więcej jak terenem przyleg łym do An twer pii tak jak
wiele innych osad blisko Scheldy roz miesz czo nych wzdłuż
Turnhoutsebaan – drogi łączącej Antwerpię z Turnhout.

We dług nie któ rych źró deł
pierwsza nazwa Deurne pochodziła od imienia celtyckiego Boga Taranis (gromowładca). Był
to jeden z niewielu celtyckich
bóstw czczo nych przez Rzy mian, często utożsamiany z Jowiszem.
W trzecim wieku zakończył
się na tych terenach okres dominacji Gallo-Romanów i rozpoczęła era wpływów Frankonów. Dla Eu ro py był to czas
wyjątkowy – czas chrystianizacji.
Około 693 roku na obszarze
dzi siej sze go De ur ne ist nia ła
nie wiel ka za miesz ka ła osa da
zwana „Thurnini”. Według legendy mieszkał tam Fredegandus, bar dzo po boż ny mnich
należący do zakonu Benedyktynów, który był gorącym orędownikiem chrystianizacji Europy.
W roku 836 obszary Deurne
wraz z pierwszym drewnianym
koś cio łem zo sta ły cał ko wi cie
zniszczone przez najazdy Normandów. Po zakończeniu woj-

Herentalsebaan-Deurne. Żródło: http://www.flickr.com/photos/desperado37/2834808067/

ny odbudowano najpierw kościół, który w roku 1189 stał się
własnością Benedyktynów. Odbudowa terenu mieszkalnego
trwała znacznie dłużej.

Wiek XII-XV
Według źródeł pisanych już
w XII wieku dzisiejsze Deurne
na zy wa ło się Tor ni mis, al bo
Turnines, potem przez niderlan dzką wy mo wę Do rne al bo
Doirne uzyskało swoją obecną
nazwę. W tym czasie osada liczyła kilka małych gospodarstw
rolnych nie przynoszących dużych zysków.
W roku 1288 nastąpiły duże,
korzystne zmiany dla Deurne.
Książę Brabancji Jan I po zwycięstwie w Woeringen otworzył
nowy szlak handlowy do Nadrenii, co spowodowało stopniowe rozwijanie się tego regionu.
Był to również okres połączenia się Deurne z Borgerhout.
W roku 1318 kościół należący dotychczas do zakonu Benedyktynów stał się własnością
sióstr Norbertanek z opactwa
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świętego Michała w Antwerpii i należał do nich aż do roku 1828.
W XV wieku Deurne składało się
głównie z nielicznie zamieszkałych
gos po darstw rol nych. Zie mie nie
przynosiły zbyt obfitych plonów, ale
rolnicy byli w stanie utrzymać siebie
i swo je ro dzi ny. Jed nak z bie giem
czasu mieszkańcy Antwerpii zaczęli
się bogacić i obok rolniczych zabudowań stopniowo powstawały letnie
rezydencje arystokracji i co bogatszej bur żu a zji. Wła ści cie la mi by li
również kupcy, dyplomaci oraz znani i zamożni artyści, tacy jak na przykład Pe ter Pa ul Ru bens. Nie któ re
z tych rezydencji to: Sterckxhof, Papenhof, Inkborsch, Bosuil oraz Ertbrug ge. Po mi mo, że wię kszość
z nich została zniszczona w trakcie
wojen, część z nich jak na przykład
Sterckxhof czy Bisschoppenhof przetrwały.

WIEK XVI-XVIII
W XVI wie ku na te re nie De ur ne
znaj do wał się ka mień po świę co ny
Matce Boskiej i na tym kamieniu zbudowano Onze-Lieve-Vrouwekerk, kamienny kościół poświęcony Maryi.
W drugiej połowie XVI wieku nazwa
została zmieniona na kościół świętego Fredegandusa, bogobojnego mnicha. Wtedy też relikwie tego świętego z po wro tem wró ci ły na swo je
miejsce, ponieważ przez wiele lat spoczywały w klasztorze Moustier-surSambre głęboko ukryte przez mnichów w latach wojennej zawieruchy.
Deurne niestety nie omijały wojny.
Woj na ni der lan dzko – hisz pań ska
z 1579 roku miała katastrofalne skutki dla dzielnicy i jej mieszkańców.
Osa da, a wła ści wie już nie wiel kie
miasteczko razem z kościołem zostały całkowicie zniszczone i praktycznie przestały istnieć. Kiedy nadeszły
spokoj ne czasy zaczęto od budowywać Deurne. Prace toczyły się jednak
bardzo powoli, a najszybciej bo już
w roku 1643 zakończyła się odbudowa kościoła.
Okres czasu pomiędzy rokiem 1648
a 1793 był dla dzielnicy i jej mieszkańców w miarę bezpieczny. Poza kilkoma atakami różnych obcych wojsk
w Deurne żyło się spokojnie. Był to
również czas ogromnego rozwoju Antwerpii, w której robiło się coraz ciaśniej. Bogaci mieszkańcy szukali terenów w pobliżu miasta pod budowę
swoich posiadłości, a rada miejska
niejednokrotnie próbowała przejąć
władzę nad Deurne, aby zająć okoliczne ziemie i rozszerzyć swoje terytorium. Nie udało się rajcom przyłączyć terenów Deurne-Borgerhout
do Antwerpii, ale i tak zbudowano na

tym obszarze sporo zamków, które
pozwoliły temu terytorium na zachowanie wyjątkowego, sielskiego charakteru. To właśnie w tym czasie powsta ły:
Co u la ge,
Ven ne borg,
Rivierenhof i kilka innych wspaniałych rezydencji.

Wiek XIX
Po bitwie pod Waterloo, William of
Oran ge po łą czył port w An twer pii
z innymi miastami, budując szereg
ka na łów mie dzy in ny mi po mię dzy
Antwerpią i Liege, oraz Sheldt a Maas. W ten sposób północna część Deurne została oddzielona od Merksem
przez Kleine Schijn, na południu zas
barierę stanowił Grote Schijn. Deurne stało się jakby wyspą, co zostało
później wykorzystane do wzniesienia fortyfikacji Brialmont wokół Antwerpii. W roku 1836 doszło do rozdzie le nia sie te ry to rium De ur ne
– Borgerhout. Deurne zostało przedzielone i zachodnia jego część – Borgerhout stała się osobną dzielnicą.
W tym czasie w Deurne zamieszkiwało już ponad dwa tysiące ludzi.
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ło się jednym z dziewięciu dystryktów. W roku 2001 Antwerpia się zdecentralizowała i Deurne znowu miało swoją ra dę, jed nak by ła to ra da
dzielnicy, a nie miasta.

Flaga dzielnicy Deurne
Fla ga dziel ni cy De ur ne zo sta ła
przedstawiona w dekrecie z dnia 24
marca 2011 roku przyjętym przez radę miejską. Wcześniej zatwierdzona
została 18 lutego 2009 r. przez Flamandzką Radę Heraldyczną. Oficjalna belgijska prasa upubliczniła wizerunek flagi 17 sierpnia 2011 roku.
Składa się ona z pięciu poziomych
pasów: niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski.

Czasy współczesne
Z po wo du ba rier wznie sio nych
w wieku XIX, urbanizacja dzielnicy
tak naprawdę rozpoczęła się dopiero
w wieku dwudziestym. Wiele szeroko zakrojonych planów urbanistycznych zostało częściowo zrealizowanych
na
te re nach
wcześ niej
należących do fortyfikacji Brialmont.
Plan za bu do wy roz po czę ty w ro ku
1913 nie został w pełni zakończony
co jest widoczne w obecnej strukturze przestrzennej Deurne. Efektem
tego planu był wielki wyż demograficzny i zapotrzebowa nie na nowoczesne budynki mieszkalne. Populacja wzro sła z 15.432 miesz kań ców
w roku 1920, do ponad pięćdziesięciu tysięcy w 1935 roku. Ten proces
został zahamowany przez drugą wojnę światową, głównie z powodu bombardowań rakietami V1 i V2. Niemieckie naloty trwały kilka miesięcy co
pociągnęło za sobą ofiary w ludziach
i duże zniszczenia. Po zakończeniu
wojny rozwój Deurne stopniowo powrócił do poprzedniego tempa. W roku 1960 podjęto realizację budowy
wielu nowych budynków mieszkalnych oraz projektów socjalnych które nadały urbanistyczną tożsamość
De ur ne. Po czy na jąc od ro ku 1972
z gęsto zaludnionych centrów mieszkalnych, ludzie zaczęli przeprowadzać
się do dalej położonych okolic. W rezul ta cie po pu la cja znacz nie się
zmniejszyła, a ci którzy pozostali byli w większości ludźmi starszymi.
W ro ku 1983 De ur ne zo sta ło
„wchłonięte” przez Antwerpię i sta-

http://www.flickr.com/photos/desperado37/
2834808067/

Flaga poprzedniego zarządu miasta – niebieska z dwoma poziomymi
żółtymi pasami – ciągle zawieszona
jest na miejskim ratuszu. Kolory zostały zaczerpnięte z historycznej flagi wojskowej ustanowionej Dekretem Królewskim z dnia 29 sierpnia
1842 roku. Jednak ta flaga ma jeszcze wcześniejszą historię, gdyż jej pochodzenie datuje się na wiek trzynasty, kiedy w 1270 roku rodzina Van
Dorne użyła wykorzystanych później
wzorów w swojej pieczęci rodowej.
Dzielnica Deurne to wyjątkowe połączenie miejskiego krajobrazu z sielską atmosferą od lat zakorzeniona
w ge o gra fii i hi sto rii te go te re nu.
Przez wiele wieków z małej osady Deurne ewaluowało do rangi dużej ruchli wej dziel ni cy, któ rej zna cze nia
w aglomeracji antwerpskiej nie można nie doceniać. Rosło powoli z wioski rolników otoczonej polami do zurbanizowanego przedmieścia miasta.
Jest to miejsce na mapie Antwerpii,
gdzie historia splata się z nowoczesnością i ma swój niepowtarzalny, specyficzny klimat.
A nna Jan icka
Z uwagi na obszerność materiału, druga część historii
dzielnicy Deurne zostanie przedstawiona w następnym
numerze „Antwerpii po polsku”.
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
Belgijski dyplomata
rosyjskim szpiegiem

Polacy wykorzystywani
przez pracodawców
belgijskich
Niektórzy pracodawcy belgijscy łamią obowiązujące przepisy zmuszając
ludzi do pracy w bardzo ciężkich warunkach i często ponad normę ustalonych godzin. Nie wypłacają pensji
minimalnych i należnych osłon socjalnych. Niestety, znaczna część wykorzystywanych pracowników to Polacy.
Według dziennika „La Libre Belgique” przedsiębiorcy wykorzystują różnice przepisów, łamanie prawa przez
spółki zarejestrowane poza granicami
Belgii, nieznajomość języka i obowiązujących przepisów. Najczęściej tego
rodzaju spółki rejestrowane są
w Niemczech, Luksemburgu i Holandii. Od początku roku z wszystkich
osób „oddelegowanych” w ten sposób
do pracy, przynajmniej 60 procent to
Polacy.
Sposoby omijania prawa są różne
i często polegają na tworzeniu nieistniejących w praktyce firm. Na przykład kilku Polaków zakłada firmę, co
teoretycznie daje im w niej udziały.
Ale to tylko teoria. W praktyce bowiem
ci „właściciele” zdani są na łaskę zatrudniającego ich w Belgii przedsiębiorcy.
Nadużycia na linii pracownik – szef
zdarzają się najczęściej w budowlance, przemyśle spożywczym (zwłaszcza
w rzeźniach), doświadczają tego również kierowcy tirów otrzymujący stawkę godzinową o wiele niższą niż Belgowie.
Przedstawiciel największego w Belgii związku zawodowego CSC – Luc
de Valck powiedział: „Jeżeli pracownicy trafiają na pracodawców pozbawionych skrupułów, to albo akceptują to co im się proponuje, albo nie
dostają nic”.
Według gazety najgorsze jest to, że
współpraca państw europejskich
w tym zakresie jest po prostu żadna,
dlatego ofiary nadużyć są całkowicie
bezbronne, bo nie znają języka pracodawcy. A fikcyjne spółki przestają istnieć zanim dochodzenie w ich sprawie
przyniesie jakiekolwiek rezultaty.
„La Libre Belgique”

Belgijski Urząd Bezpieczeństwa
Stanu odpowiadający za wywiad
i walkę z terroryzmem, poinformował o rozpoczęciu przez sąd federalny śledztwa w sprawie belgijskiego
konsula podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz najpierw ZSRR, a teraz
Rosji. Prawdopodobnie podejrzany dyplomata nawiązał współpracę z Rosjanami ponad dwadzieścia lat temu
w trakcie studiów, a KGB nawiązało
z nim kontakt w Tokio. Dyplomata
pracował na placówkach między innymi w: Lizbonie, Nowym Jorku, Lagos, Algierze, Delhi, Kopenhadze
i w większości tych miast kontaktowało się z nim KGB. Według belgijskich służb specjalnych informacje
przekazywane przez dyplomatę Rosjanom dotyczyły przede wszystkim
spraw konsularnych i prawnych, które mogły być użyteczne przy tworzeniu fałszywych tożsamości. Według
dziennika „De Standaard” właśnie
takie informacje pozwoliły służbom
wywiadowczym Kremla zdobywać dla
swoich ludzi pozwolenia na pobyt
w Belgii jeszcze przed upadkiem
ZSRR. Belgijski dyplomata został zawieszony w swoich obowiązkach i toczy się przeciwko niemu śledztwo. Podejrzany odrzuca wszelkie oskarżenia
twierdząc, że jego związki z Rosjanami miały charakter czysto służbowy.
Szef belgijskich służb bezpieczeństwa
Alain Winants oświadczył, że „w Brukseli aktywne są setki szpiegów, a Belgia jest krajem w którym rezyduje
wielu dyplomatów i biznesmenów oraz
gdzie swoje przedstawicielstwa maja
międzynarodowe instytucje. Dla szpiegów jest to miejsce, w którym obowiązkowo należy być”.
„De Standaard”

Flamandzcy nacjonaliści
wygrali wybory w Antwerpii
Niekwestionowanym zwycięzcą październikowych wyborów samorządowych w Antwerpii jest Nowy Sojusz
Flamandzki (N-VA), który dąży do
uniezależnienia się Flandrii od Belgii.
Lider ugrupowania Bart De Wever zapowiadał w kampanii wyborczej, że
„uczyni z tego kluczowego w Europie
miasta portowego swój bastion”. Jego celem było wygranie wyborów samorządowych i objęcie urzędu burmistrza, a za dwa lata wygrana

w wyborach parlamentarnych. Lider
zwycięskiej partii nacjonalistów od
dawna mówił o konieczności uniezależnienia się bogatszej Flandrii od biednej Walonii. Podkreślał też, że zbyt
wiele pieniędzy zabieranych jest z Flandrii do budżetu centralnego.
N-VA otrzymał w Antwerpii 38-procentowe poparcie, co oznacza, że na
55 miejsc w radzie miasta zajmie aż
27. W wyborach samorządowych przed
sześcioma laty N-VA uzyskała we Flandrii zaledwie kilka głosów lecz od tego czasu stała się największą partią
w regionie. Wygrana wyraźnie świadczy o zmieniających się nastrojach i poglądach politycznych mieszkańców
Flandrii. Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż to głównie z powodu lidera
N-VA Belgia przez 541 dni była pozbawiona rządu. De Wever domagał się
bowiem znaczących ustępstw na rzecz
autonomii Flandrii.
We francuskojęzycznej części Belgii
– Walonii wybory wygrali socjaliści,
chociaż ich przewaga nie jest tak
znaczna jak podczas poprzedniego głosowania.
Wybory odbywały się w 589 gminach, a do głosowania uprawnionych
było blisko 8 milionów osób w liczącej 11 milionów obywateli Belgii.
„Agencja Associated Press”

Strajkowa jesień w Belgii
24-godzinny strajk, który na początku października sparaliżował ruch kolejowy w Belgii to dopiero początek
– zapowiadają związkowcy protestujący przeciwko restrukturyzacji swojej firmy. Strajk był szczególnie uciążliwy w godzinach rannych, kiedy nie
kursowały między innymi pociągi TGV
i Thalus przejeżdżające przez Brukselę zapewniające połączenie między Paryżem, Amsterdamem i Kolonią. Nie
jeździły także pociągi Eurostaru na
trasie Bruksela – Londyn. Tysiące ludzi wjechało na zakorkowane autostrady żeby dostać się do pracy. Przyczyną strajku było fiasko rozmów
z rządem, który chce przeprowadzić
reformę na kolei.
Kilka dni później związkowcy protestowali w Brukseli przeciw polityce
cięć budżetowych i rządowych oszczędności. Związkowcy twierdza, że będą
walczyć o komfort pracy, opiekę społeczną, gwarancje zatrudnienia i równość społeczną. Dziennik „Le Soir” zauważa jednak, że „Bruksela to nie
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Madryt, a polityka oszczędności nie
dała się tu jeszcze bardzo we znaki”.
Cześć aktywistów walczących przeciwko ubożeniu Belgów zwraca uwagę na
to, że „zasiłki dla bezrobotnych nie
pozwalają na przyzwoity poziom życia”. Zapowiada się wobec tego jesień
protestów.
Według „Le Soir” Belgia nie zaznała jeszcze drakońskich rozwiązań mających przywrócić równowagę finansów publicznych i ograniczyć rosnące
koszty pracy, dlatego spora część
mieszkańców tego kraju nie podziela
oburzenia związkowców i nie zamierza brać udziału w „tych śmiesznych
festynach”.
„Le Soir”

Belgowie bogaci nawet
w czasach kryzysu
Według dziennika „La Libre Belgique” zasoby finansowe Belgów jeszcze
nigdy nie były tak duże. Inwestycje
i lokaty opiewają na kwotę ponad 660
miliardów euro, a dodając do tego wartość posiadanych przez Belgów nieruchomości, można założyć, że ich ogólny majątek to około dwa biliony euro.
Po odliczeniu zaciągniętych przez
gospodarstwa domowe kredytów
w wysokości 207 mld (z czego 80 procent to kredyty hipoteczne), majątek
Belgów netto to 759,4 mld euro.
Gazeta zauważa, że to więcej niż
w czerwcu pięć lat temu zanim uderzył kryzys finansowy. Jeżeli do tej
sumy dołoży się majątek w nieruchomościach, otrzymamy wyżej wspomnianą kwotę dwóch bilionów euro
(dotyczy osób prywatnych) co w przeliczeniu na jednego mieszkańca tego
kraju wynosi 166 tysięcy euro. Według opinii rynkowych analityków,
wzrost zamożności mieszkańcy kraju
zawdzięczają przede wszystkim znacznemu wzrostowi cen nieruchomości.
W czasach kryzysu Belgowie oszczędzają rocznie około 20 mld euro. Pieniądze lokują bardziej bezpiecznie niż
w latach poprzednich trzymając je
na rachunkach oszczędnościowych
i w mało ryzykownych aktywach.
„La Libre Belgique”

Belgia coraz mniej belgijska
Z najnowszych badań Belgijskiego
Instytutu Itinera wynika, że około 25
procent mieszkańców tego kraju nie
posiada korzeni belgijskich, a 10 procent z nich to imigranci.
Belgia coraz bardziej przypomina
kraje typowo imigracyjne takie jak na
przykład Wielka Brytania czy Stany
Zjednoczone, a przez ostatnie lata przyjęła ponad 500 tysięcy imigrantów.
Wśród obcokrajowców przybywają-

cych do Belgii po 2006 roku znacznie
wzrosła ilość osób spoza Unii Europejskiej. Najwięcej imigrantów pochodzi
z Azji, Afryki oraz Oceanii. Niemal połowa z nich trafiła do Belgii poprzez
łączenie rodzin. Według Instytutu Itinera imigranci pochodzący z Europy
częściej wracają do domu, natomiast
ci z Afryki czy Azji pozostają na belgijskiej emigracji znacznie dłużej. Ze
statystyk Eurostatu wynika, że w 2060
roku w Belgii nawet 60 procent społeczeństwa będzie miało niebelgijskie
pochodzenie.
„Itinerainstitute.org”

Bezpłatna emerytalna linia
telefoniczna – Pensiolijn
Od października działa w Belgii darmowa, specjalna linia telefoniczna informująca o kryteriach przyznawania
emerytur i przepisów z nimi związanych. Dzwoniąc pod numer 1765 uzyska się wszystkie niezbędne informacje. Istnieje również możliwość
zadawania pytań specjalistom do
spraw emerytalnych. Procedura jest
następująca: najpierw osoba dzwoniąca musi wybrać jeden z trzech obowiązujących języków. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek trudności, istnieje opcja
skorzystania z pomocy konsultanta
który przekieruje zainteresowaną osobę do odpowiedniego doradcy. Numer
1765 jest bezpłatny i dostępny we
wszystkie dni tygodnia w godzinach
od 9:00 – 12:00 oraz 13:00 – 17:00. Istnieje również możliwość konsultowania się z zagranicy pod numerem telefonu: +32 78 15 17 65, jednak ta
usługa jest płatna.
„De Standaard”

Polska ziemią obiecaną
dla Belgów
W specjalnym dodatku poświęconym
Polsce „La Libre Belgique” napisał, że
„Polska to ziemia obiecana inwesto-

11

rów, która daje powody by niepokoić
się solidną i rosnącą konkurencyjnością tego kraju. Polska przyciąga inwestorów z zachodniej Europy i dla
wielu firm jest bardzo atrakcyjnym
miejscem”. Gazeta podaje przykład
belgijskiej grupy Vlassenroot, „która
obecnie zatrudnia na terenie Katowic
600 osób, podczas gdy w Belgii zachowała tylko 60 pracowników”. Szefowie Vlassenroot twierdzą, że „w Polsce jest wykwalifikowana siła robocza,
niskie koszty pracy, spokój społeczny – czyli brak strajków i innych form
protestów pracowniczych”. Cenią także polskich pracowników za naukę języka angielskiego. Według „La Libre
Belgique” Polskę należy chwalić za
spory rynek wewnętrzny i dużą ilość
wykwalifikowanej nawet pięciokrotnie tańszej niż na Zachodzie siły roboczej. Według gazety wprawdzie
w Rumunii czy Bułgarii koszty pracy
są jeszcze niższe, ale polscy pracownicy przewyższają tamtych jakością
wykonywanej pracy, dyscypliną i wysoką produktywnością. Dziennik
podkreśla również coraz lepszą infrastrukturę, a przede wszystkim wyjątkowo korzystne ulgi podatkowe dla
inwestorów. Wyliczenia są proste. Aby
belgijski pracownik zarobił 1 euro,
pracodawca musi wydać 3 euro. Natomiast w Polsce ta relacja wynosi 1 do
1,6 euro. Co to oznacza w praktyce?
Właśnie to, że ulgi podatkowe dla
inwestorów zagranicznych w zależności od regionu mogą sięgać 40 a nawet 70 procent. „Zagraniczni inwestorzy rozwijający swoją działalność
w Polsce nie zapłacą ani złotówki podatku zanim nie zbiorą zysków rzędu 40 do 70 procent swych początkowych in we sty cji – pi sze „La Li bre
Belgique”.
„La Libre Belgique”

Opr. Karolina Morawska
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Quo vadis Flandrio?

22
osoby
wywodzące się
ze
społeczności
polskiej brały
udział
w tegorocznych
wyborach

S

tare chińskie przysłowie
mówi: „Obyś żył w ciekawych czasach”, a ja dodam
od siebie i w ciekawym miejscu.
Do takiego miejsca niewątpliwie
możemy zaliczyć Belgię Anno
Domini 2012.
14 października odbyły się
w Królestwie Belgii Wybory do
Samorządów Gminnych i Prowincjonalnych.
W tę piękną słoneczną niedzielę cała Flandria, niezniechęcona nowym systemem glosowania, ruszyła do urn wyborczych.
W historii Flandrii ta niedziela
miała zwycięskie barwy żółtoczarne, ponieważ pierwszy raz
od dziewięćdziesięciu lat w wyborach przegrały partie: Socjalistyczna i Chrześcijańsko-Demokratyczna.
W wyniku wyborów największą liczbę głosów zarówno
w mieście jak i we wszystkich
gminach Prowincji Antwerpii
uzyskała skrajnie prawicowa
partia N-VA (Nowy Sojusz Flamandzki) na czele z Bartem de
Wever, który zwyciężył w walce
o fotel burmistrza tego miasta.
N-VA otrzymała 102.795 głosów – co równa się 37,73% uzyskując w ten sposób 27 z 55 mandatów w radzie miasta. Ten wynik
dal partii Barta de Wevera zdecydowane zwycięstwo. Partia dotychczasowego burmistrza Patricka Janssensa zdobyła tylko
77.867 głosów równych 28,58%,
co oznacza uzyskanie 17 mandatów i przegrała w starciu z N-VA.
Na dalszych miejsca znalazły
się (w kolejności): Vlaams Belang, PVDA+, Groen, Open VLD.
Nowy Sojusz Flamandzki jest
młodą partią, która zaistniała po
raz pierwszy na arenie politycznej Flandrii w roku 2001. Powstała z założonej już w 1954
roku Volksunie (VU). Nietrudno
więc zauważyć, iż korzenie tej
młodej partii są głęboko osadzone w od dawna istniejącym ruchu zwanym Demokratyczny
Flamandzki Nacjonalizm.
W wyborach w roku 2006 roku
N-VA tworzyło koalicją z CD&V.
Dwa lata później koalicja się rozpadła, a Bart de Weever został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego
N-VA.
Mottem
Narodowego Sojuszu Flaman-

dzkiego
jest:
„DENKEN,
DURVEN, DOEN” (Myśleć, Odważyć się i Działać). Partia stawia
sobie
za
zadanie
obronę
politycznych, społecznych i ekonomicznych interesów sześciu milionów Flamandów. Nacjonalizm
N-VA ma wiele nazw: „HUMANITARNY NACJONALIZM 21 WIEKU”; PRAGMATYCZNY NACJONALIZM;
DEMOKRATYCZNY
NACJONALIZM. Ilekolwiek nazw
tego nacjonalizmu byśmy nie wymienili jedno jest pewne, społeczeństwo flamandzkie w północnej części Flandrii z jej nieoficjalną
stolicą Antwerpią dało wyraźny
sygnał o zmianie swoich poglądów, głosując właśnie na N-VA.
Aby lepiej zrozumieć sukces
N-VA i Flamandzkiego Ruchu
Nacjonalistycznego należy przeanalizować to zjawisko w kontekście historycznym. Belgia jest
krajem młodym na arenie europejskiej. Po upadku Napoleona
w roku 1830 zostaje w Europie
sztucznie utworzone państwo
o nazwie Belgia, w skład którego wchodzą dwie grupy etniczne: Walonowie i Flamandowie.
Różni ich nie tylko język, ale
również tradycje kulturowe jak
i historyczne uwarunkowania.
Flamandowie są młodą nacją,
która zaczyna tworzyć swoją tożsamość kulturową po II Wojnie
Światowej, a już w sposób bardzo świadomy, dynamiczny i zauważalny w kontekście politycznym w ostatnim decenium tego
wieku. Obecnie północna część
Flandrii jest dobrze prosperującym regionem Belgii. Flamandowie od dawna chcą separacji
wspólnego federalnego portfela, większej autonomii dla gmin
i prowincji. Mamy więc do czynienia z bardzo świadomym procesem tworzenia własnej tożsamości narodowej Flamandów.
Co oznacza nowy kurs polityki dla Flandrii? Czy jej rządy
przybiorą separatystyczny kierunek? Czy niderlandzkojęzyczna
Flandria będzie dążyć do pełnej
niezależności? Jak ustosunkuje
się partia do kwestii migracji?
Co oznacza to dla obywateli nowych krajów członkowski Unii,
w tym również dla nas dla Polaków? Na odpowiedz na te i inne
pytania przyjdzie nam jeszcze po-

czekać. W tej chwili toczą się mozolne rozmowy w pięknym gotyckim antwerpskim Ratuszu.
Kto wejdzie do koalicji? Czy będą to socjaliści byłego burmistrza
Patricka Janssensa, czy zieloni
(Groen) z Meyerem Almaci, Turczynką z pochodzenia? Czy Bart
de Wever znajdzie wspólny język
z CD&V, a może do koalicji wejdą Flamandzcy Liberałowie? Jedno jest pewne: przewodniczący
Nowego Sojuszu Flamandzkiego zdobył urząd burmistrza Antwerpii i jego partia ma teraz
wszystkie asy w ręku.

Flaga Flandrii.
Żródło: www.commons.wikimedia.org

Post Scriptum
polityczne.
Flandria nie jest jedynym Regionem w Europie wykazującym
tendencje i nastroje separatystyczne. W Hiszpanii bogatsza
Katalonia (na północy kraju) domaga się odłączenia od Madrytu i suwerenności podatkowej.
Szkocja pragnie własnej suwerenności i to nie tylko w kwestii
podatkowej. Nie widzi swojej
przyszłości jako część Wielkiej
Brytanii.

Ciekawostka
W tegorocznych wyborach
brały udział 22 osoby wywodzące się ze społeczności polskiej.
Nie było wśród nich mężczyzn,
tylko kobiety – dwadzieścia pań
w Brukseli i dwie w Antwerpii.
W gminie Mortsel, w której reprezentowałam partię Chrześcijańsko Demokratyczną została
już oficjalnie utworzona koalicja. Do Rady Gminnej Mortsel
weszła moja partia z dwoma
mandatami. Obok Narodowego
Sojuszu Flamandzkiego, partii
Chrześcijańsko Demokratycznej
do koalicji weszli również Socjaliści (SPA) – partia z wieloletnim
i bogatym doświadczeniem.
Maya Stępień
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Kącik historyczny
11 LISTOPADA
Narodowe Święto Niepodległości

przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Co roku w listopadzie obchodzimy
Święto Niepodległości, najważniejsze
polskie święto narodowe. Po latach
niewoli 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.
Walka o wolność była długa i krwawa: rozbiory, powstania narodowe
(Listopadowe i Styczniowe), bitwy na
różnych frontach. Polacy dzięki
ogromnemu bohaterstwu, patriotyzmowi i wierze w zwycięstwo wywalczyli wolność.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym
i chociaż 11 listopada jest datą umowną, taki wybór nie jest przypadkowy.
Właśnie w tym dniu w 1918 roku
po kapitulacji Niemiec zakończyła się
pierwsza wojna światowa. Również
11 listopada Marszałek Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a dzień później Rada Regencyjna powierzyła mu misję tworzenia
rządu.
Polska zniknęła z mapy Europy
i świata w 1795 roku gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały III rozbioru.
Przez 123 lata nasi przodkowie przelewali krew za utraconą Ojczyznę. Ani
Prusakom, ani Rosjanom i Austriakom w ramach procesu rusyfikacji
i germanizacji nie udało się narzucić
Polakom swojej kultury i języka. Pomimo represji i zniewolenia, Polacy
udowodnili, że są narodem walecznym,
niezłomnym i walczącym. W światowej historii mało było narodów, które po ponad stu latach „nieistnienia”
dzięki odwadze, męstwu i wierze
w zwycięstwo odzyskały wolność.
Dzięki powstańcom styczniowym, listopadowym, frontowym żołnierzom
i działaczom podziemia dzisiaj możemy mówić po polsku, mamy swoja flagę, godło i jesteśmy z tych symboli
dumni.
Święto Niepodległości zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 roku, prawie dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości i do wybuchu II wojny
światowej obchodzono je tylko dwa
razy. W czasach PRL-u organizowane tego dnia patriotyczne manifestacje były brutalnie tłumione przez ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani
przez Służbę Bezpieczeństwa.
Obchody zostały przywrócone dopiero w wolnej Polsce w roku 1989
przez Sejm RP IX kadencji.

Zakończenie I wojny światowej
Jesienny, wojenny dzień 11 listopada 1918 roku przeszedł do historii.
W kolejowym wagonie niedaleko
Compiegne pod Paryżem przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm, który
stanowił zakończenie pierwszej wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w Europie od czasów wojen napoleońskich.

Marszałek Józef Piłsudski

Święto Wyzwolenia Belgii
Belgia, podobnie jak Polska, uzyskała niepodległość 11 listopada 1918
roku.
Święto Wyzwolenia obchodzone
hucznie w całym kraju upamiętnia
podpisanie porozumienia między
aliantami a Niemcami w wyniku którego zakończyła się pierwsza wojna
światowa.
11 listopada w Brukseli członkowie
rodziny królewskiej składają kwiaty

Skutki pierwszej wojny światowej
Wojna rozpoczęła się w 1914 roku
i w ciągu czterech lat spowodowała
ogromne zniszczenia i straty. Wzięło
w niej udział prawie 60 milionów żołnierzy, z czego dziesięć milionów zginęło, a ponad dwadzieścia milionów
zostało rannych. Była to pierwsza wojna w dziejach świata tocząca się nie
tylko na polach bitwy, ale również
w fabrykach i laboratoriach. Po raz
pierwszy zastosowano nowe rodzaje
broni: samoloty, łodzie podwodne,
czołgi a nawet gazy bojowe.
Kraje biorące udział w walkach po
zakończeniu działań wojennych zaczęły się borykać z ogromnymi problemami. Nastąpiło niespotykane dotąd bezrobocie, gospodarkę trzeba

„I Wojna Światowa w fotografii” ze zbiorów Galerii „Ciasna”. Żródło: www.jasnet.pl
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było przestawić z wojennej na pokojową. Zniszczone były ziemie uprawne, zabytki zdewastowane, miasta
zrujnowane. W całej Europie nastąpił
wielki kryzys gospodarczy.
Nowy podział Europy
Wyniki tej wojny zmieniły zasadniczo układ sił w Europie, nastąpiła zmiana granic i nowe podziały. Upadły trzy
cesarstwa: Niemcy, Austro-Węgry i Rosja. Powstało nowe państwo Królestwo
SHS – Serbów-Chorwatów-Słoweńców
(późniejsza Jugosławia). Niepodległość
odzyskały: Polska, Belgia, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia. Pomimo zwycięstwa nad Niemcami, Anglia i Francja
wyszły z tej wojny bardzo osłabione.
Jednym z największych skutków politycznych była rewolucja bolszewicka
w Rosji, która wstrząsnęła światem
i stała się ogromnym wyzwaniem dla
państw zachodniej Europy. Nie minęło więcej niż trzydzieści lat, gdy ponad
jedna trzecia świata znalazła się pod
panowaniem komunizmu.

Konsekwencje dla Niemiec
Traktat pokojowy z Niemcami podpisano niecały rok później w Wersalu.
Niemcy obciążono odpowiedzialnością
za wybuch wojny i w związku z tym
musiały dostosować się do uzgodnień
krajów zwycięskich. Na rzecz Francji
straciły Lotaryngię, Alzację i kopalnie
nad Zagłębiem Sary. Nad całym terytorium Zagłębia przez lat 15 władzę
sprawować miała międzynarodowa Liga Narodów. Największe niemieckie
miasta przez kilka lub kilkanaście lat
miały być pod okupacją sił sprzymierzonych. Pomorze Gdańskie i Wielkopolska znalazły się w Polsce, a Gdańsk
stał się Wolnym Miastem. O przynależności Warmii i Mazur miały zadecydować plebiscyty. Szlezwik-Holsztyn
powrócił do Danii. Okręg Eupen i Malmeda przyłączono do Belgii.
W wyniku porażki, Niemcy musiały się zrzec wszystkich posiadłości kolonialnych co spowodowało wytyczenie nowych granic w Afryce i Azji.
Armia niemiecka miała zostać zredukowana do ilości 100 tysięcy żoł-
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nierzy, ograniczono wielkość floty wojennej, zniesiono powszechną służbę
wojskową i sztab generalny, zakazano posiadania samolotów bojowych.
W ciągu 42 lat Niemcy miały zapłacić państwom poszkodowanym ponad
dwieście dwadzieścia miliardów marek w złocie. Niestety, stopniowo obniżano kwotę odszkodowania i w rezultacie Niemcy zapłaciły Stanom
Zjednoczonym 32 miliardy marek na
pokrycie długów, państwa europejskie nie otrzymały nic.
Jak wiemy z historii, takie ugodowe potraktowanie Niemiec miało wyjątkowo tragiczne skutki dla świata.
Potęga państwa niemieckiego chociaż
w dużym stopniu ograniczona nie została całkowicie złamana. Dwadzieścia jeden lat później hitlerowskie
Niemcy po raz drugi wywołały wojnę
światową. A jej okrucieństwa i skutki przewyższały wszystkie, jakich do
tej pory doświadczyła ludzkość.
\
Anna Janicka

POWSTANIE LISTOPADOWE
skie organizacje niepodległościowe.
Polacy coraz mniej wierzyli w to, że
car będzie suwerenem konstytucji.
Ówczesna Europa to czasy ruchów
niepodległościowych i walki o wolność. Latem 1830 roku miała miejsce
rewolucja we Francji, a Belgowie odzyskali niepodległość. Do wybuchu
powstania przyczyniły się także obawy w związku z planowaną interwencją armii rosyjskiej wraz z żołnierzami Królestwa Polskiego we Francji
i w Belgii.

Noc listopadowa

Wysocki Piotr (1797-1874), podporucznik, założyciel tajnego sprzysiężenia niepodległościowego, inicjator powstania
listopadowego (1830-1831). Żródło: www .wysocki.edu.pl

ryw narodu polskiego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.
Wybuchło w nocy z 29 na 30
listopada 1830 roku, zakończyło się
21 października 1831 roku, zwane
wojną polsko-rosyjską.
Były to czasy nieprzestrzegania
przez Rosjan postanowień konstytucji z 1815 roku. Obowiązywała cenzura, zakazano odbywania zgromadzeń,
rozbijano tajne stowarzyszenia, nasilały się represje, prześladowano pol-

Z

Powstanie Listopadowe rozpoczęło
się 29 listopada 1830 roku, gdy podporucznik Piotr Wysocki (dowódca
sprzysiężenia w Wyższej Szkole Podchorążych) wszedł do Podchorążówki i powiedział: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub
zwyciężyć potrzeba” po czym wyprowadził podchorążych pod pomnik króla Jana III Sobieskiego skąd rozpoczął
się atak. Grupa spiskowców opanowała Belweder – rezydencję Wielkiego Księcia Konstantego znienawidzonego przez Polaków. Niestety samego
księcia nie udało się ująć. Dzięki pomocy mieszkańców Warszawy powstańcy zdobyli Arsenał. Następnego
dnia wraz z uzbrojoną ludnością cywilną opanowali stolicę, a w całym
kraju nastąpiła eskalacja ruchu powstańczego. Trzeciego grudnia po-

wstał Rząd Tymczasowy, na którego
czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a Wodzem Naczelnym mianowano generała Józefa Chłopickiego,
którego później zastąpił Michał Radziwiłł.
Trzynastego grudnia car ogłosił
stan wojenny, a tydzień później Sejm
wydał manifest obwieszczający powstanie narodowe przeciw Rosji.
Po nieudanych próbach rokowań
z carem Rosji dnia 25 stycznia 1831
roku, Sejm ogłosił detronizację Mikołaja I i dynastii Romanowów z tronu
polskiego.
Przestały obowiązywać te artykuły
państwowe, które dotyczyły unii z Rosją. Najwyższa władza spoczywała
w rękach Sejmu w którego skład weszli również delegaci z Litwy i Ukrainy.
Polskę uznano za monarchię konstytucyjną, a władzę sprawował powołany przez Sejm Rząd Narodowy.
Rozpoczęła się wojna.

Wojna polsko-rosyjska
Konsekwencją tego narodowego zrywu wszystkich Polaków była wojna
polsko-rosyjska. W początkach lutego
1831 roku na teren Królestwa Polskiego wkroczyła ponad 115 tysięczna armia rosyjska dowodzona przez Iwana
Dybicza. Naprzeciw niej stanęła znacznie mniej liczebna armia polska.
Do pierwszej bitwy doszło pod Stoczkiem, gdzie korpus kawalerii pod
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dowództwem generała Józefa Dwernickiego pokonał część wojsk rosyjskich. Następne walki miały miejsce
pod Dobrem, Wawrem i Białołęką. Armia rosyjska przesuwała się w kierunku Warszawy. 25 lutego doszło do bitwy pod Grochowem gdzie Polacy
w sile 40 tysięcy starli się z 60 tysięczną armią przeciwnika. Walki trwały
cały dzień, a podczas krwawej bitwy
nasi żołnierze wyróżniali się męstwem
i odwagą. Generał Chłopicki został
ciężko ranny i wycofał się z udziału
w wojnie, a jego następcą został generał Jan Skrzynecki. Polacy skierowali swoje siły w stronę Warszawy,
Rosjanie zaś wycofali się na północ.
Bitwa pod Grochowem mogła zostać
rozstrzygnięta na naszą korzyść, gdyby w korpusie oficerskim panowała
zgoda, a nie samowola i niesubordynacja. Generał Skrzynecki niechętnie
podporządkowywał się rozkazom naczelnego dowództwa i z ociąganiem
realizował narzucony plan taktyczny.
26 maja pod Ostrołęką Rosjanie rozgromili wojska powstańcze. Wyjątkowym bohaterstwem odznaczył się w tej
walce generał Józef Bem. Natomiast
generał Skrzynecki wykazywał się coraz większą nieudolnością i bezczynnością. Po fali protestów dnia 11 sierpnia
Sejm
zdymisjonował
go
i dowództwo powierzył generałowi Janowi Krukowieckiemu wydawałoby
się doświadczonemu żołnierzowi, który jednak zamiast przygotowywać wojska do obrony stolicy, zaczął swoje
urzędowanie od rozliczania się ze
wszystkimi. Szóstego września Rosjanie uderzyli na Warszawę. Atak nastąpił z zachodniej nieumocnionej strony. W zaciętych i krwawych walkach
poległ między innymi generał Józef
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Sowiński dowódca obrony Woli, bohater wojen napoleońskich. Pomimo toczących się walk z rozkazu generała
Krukowieckiego przez cały czas prowadzone były rozmowy z Rosjanami
na temat kapitulacji i zakończenia wojny. Siódmego września Sejm odebrał
generałowi władzę ale na ratunek Warszawy było już za późno. Zapadła decyzja o kapitulacji miasta. Wojsko polskie przeszło na prawy brzeg Wisły
i udało się w kierunku Modlina.

się tak zwana fala „Wielkiej Emigracji”. Około dziesięciu tysięcy ludzi, polityków i przywódców wojskowych
wyjechało z kraju. Rosjanie skonfiskowali ich majątki, a tych którzy pozostali w Polsce aresztowali i zsyłali
na Syberię i Kaukaz. To właśnie wtedy została wybudowana Cytadela Warszawska (miejsce straceń) jako symbol przestrogi dla Polaków, aby nie
próbowali po raz kolejny rozpoczynać
walki przeciwko zaborcy.

Zakończenie powstania

Podsumowanie

Po upadku Warszawy wiadomo było, że to już koniec. Chociaż Polacy
dysponowali ponad 60-cio tysięczną
armią, zabrakło ducha walki. Naczelni dowódcy nie chcieli kontynuować
wojny. Ostatnim dyktatorem Powstania Listopadowego wybrany został generał Maciej Rybiński, którego zadaniem było prowadzenie rozmów
o kapitulacji. Piątego października
wojsko złożyło broń. Dwie ostatnie
twierdze – Modlin i Zamość poddały
się w ciągu dwóch następnych dni.
Wojna zakończyła się klęską.

Powstanie Listopadowe określane
jest jako jeden z największych zrywów
narodowościowych w historii Polski.
Wymierzone było w Rosję – ówczesną
potęgę militarną Europy. Powstańcy
mieli do dyspozycji znacznie gorzej
wyposażoną armię, do tego dochodził
brak potrzebnych środków finansowych. Mimo to podczas walk nasi żołnierze wielokrotnie wychodzili z nich
zwycięsko pokonując doskonale
uzbrojonego i zdyscyplinowanego
przeciwnika. Podczas powstania, a potem wojny polsko-rosyjskiej Polacy ze
wszystkich zaborów zjednoczyli się,
chcieli wspólnie walczyć o niepodległość Ojczyzny. W historii naszego
kraju był to krótki czas, kiedy Polska
była niepodległym państwem. I właśnie to państwo osłabione przez zaborców, pozbawione własnego języka
i praw zmusiło Rosję do zaangażowania wszystkich swoich sił militarnych
w stłumienie narodowościowego zrywu.
Powstanie wywołali młodzi patrioci, dla których taktyka i strategia wojskowa nie była najważniejsza. Nie mieli doskonale ułożonego planu
działania. Ale mieli odwagę i to czego zabrakło najwyższym oficerom
– wiarę w zwycięstwo.
Do klęski powstania przyczyniła się
nie tylko słabość militarna polskiej
armii, nie tylko brak odpowiednich
funduszy, ale także – i to w większym
stopniu niż mogłoby się wydawać
– nieudolność i niekompetencja najwyższych rangą dowódców i polityków. Nie mniej jednak ta walka pokazała całej Europie, że Polska istnieje
pomimo tego, że nie ma jej na mapie.
Że Polacy jako naród walczą o niepodległość swojej Ojczyzny.
Powstanie Listopadowe było wielką nadzieją na odzyskanie niepodległości. Szansa niestety została zaprzepaszczona. Nie dla wszystkich
najważniejsza była Ojczyzna.

Skutki przegranej wojny
Następstwa kapitulacji były do przewidzenia. Car zaostrzył swoją politykę
wobec Polaków. Konstytucja z roku
1815 przestała obowiązywać, rozwiązano Sejm i wojsko polskie, a przez następne 35 lat istniała bariera celna.
W 1833 roku car specjalnym dekretem wprowadził stan wojenny, który
trwał przez następne 25 lat. Administracja państwowa została przekazana w ręce Rosjan, zlikwidowano Uniwersytet Warszawski i rozpoczęła się
rusyfikacja kraju. Konstytucja polska
przestała obowiązywać i rozpoczęła

W rocznice wybuchu Powstania Listopadowego obchodzony jest Dzień
Podchorążego.
Powrót wojsk polskich z Wierzbna 3 grudnia 1830, obraz Marcina Zaleskiego. Żródło: www.m.historia.gazeta.pl

Anna Janicka
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WIELKI XXI FINAŁ WOŚP
W ANTWERPII
Jak co roku zachęcamy wszystkich do pomocy, wsparcia i udziału
w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Antwerpii.

ZAPRASZAMY SPONSORÓW
bez Was organizacja Finału jest niemożliwa! Każda forma i każdy wymiar
sponsoringu pozwoli nam więcej osiągnąć!

CZEKAMY NA WOLONTARIUSZY
Jeśli masz dużo energii, mnóstwo pomysłów i chęci – dołącz do sztabu Antwerpia.
Jesteśmy również otwarci na wszelkie Wasze propozycje i pomysły!
Czekamy na wyjątkowe i atrakcyjne przedmioty na LICYTACJĘ

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
16 LISTOPADA (PIĄTEK) O GODZ. 19.30,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE PRZY SINT JOZEFSTRAAT 35
KONTAKT:
Sztab WOŚP
Szef sztabu Izabela Sośniak: choeantwerpen@gmail.com, 0485065603
Sponsoring: info@childrenofeurope.be, 0489823803

Dwa lata temu jak i w zeszłym roku osiągnęliśmy ogromny sukces lecz teraz
pokażmy, że wspólnymi siłami możemy dokonać wielkich rzeczy i zebrać jeszcze
więcej pieniędzy na ten szczytny cel.
Zjednoczmy się w akcie dobrej woli. Jesteśmy komuś potrzebni.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Sztab WOSP
www.wospantw.eu
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Dawne wierzenia związane
ze zmarłymi
to, aby nawiązać kontakt z duszami
zmarłych oraz zyskać Ich przychylność,
a w razie potrzeby pomóc im. Wierzono bowiem, że niektóre dusze nie pogodziły się z własną cielesną śmiercią
i nadal pragnęły pozostać pośród żyjących, chroniąc się w domach i gospodarstwach, w których żyły. Pomóc
im można było, odsyłając je w zaświaty, gdzie powinny odejść. Właśnie po
to, podczas obrzędu Dziadów, próbowano przekupić je jadłem i napitkiem,
a także zapewnić im ciepło i wskazać
drogę na drugą stronę, rozpalając na
wzniesieniach ogniska.

Nie tylko jesienne

D

Za czasów przedchrześcijańskich Słowianie wierzyli, iż przodkowie dają
moc, zatem należy ich szanować w sposób szczególny. Czynili to podczas Dziadów, które obchodzili nie tylko w porze naszych Zaduszek, ale też i wiosną.
Skąd dwa święta? To proste! Jesienne
było przeznaczone dla tych, którzy znaleźli się po śmierci w Zaświatach Dol-

wa pierwsze dni listopada
(Dzień Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny) to okres refleksji i zadumy nad ulotnością życia
ludzkiego. Jest to czas, w którym modlimy się za dusze bliskich, którzy
odeszli, odwiedzamy ich groby i zapalamy na nich znicze
– znaki naszej pamięci i tęskWstaje mglisty dzień ponury,
noty. Niewielu z nas wie, że ta
cześć oddawana zmarłym, wiDzwon od rana huczy z wieży –
zyty na cmentarzach, zapalaDziś Zaduszki, Święto Zmarłych,
nie zniczy i przystrajanie groKażdy na mogiły bieży…
bów, nie są wymysłem
chrześcijaństwa i współczesCzesław
ności, ale mają wielowiekową
tradycję oraz pogański rodowód. Wywodzą się one bowiem
z przedchrześcijańskiego, słowiańskie- nych, zaś wiosenne dla dusz przebygo obrzędu Dziadów, który, choć zmie- wających w Zaświatach Górnych.
niony pod wpływem chrześcijaństwa, Dokładne daty obu obrzędów wyliczajeszcze w XIX wieku był nieustannie no na podstawie faz księżyca.
Po przyjęciu chrześcijaństwa przez
kultywowany na wschodnich krańcach
Polski, zwłaszcza na pograniczu litew- Polskę nadal utrzymywano podwójne
czczenie dziadów (przodków) – jesieskim i białoruskim.
nią (około 2 listopada) i wiosną (okoDzisiaj obchodzimy Dziady...
ło 2 maja). Z biegiem czasu charakter
Dziady dla większości z nas kojarzą obu świąt oddalił się, co z kolei wpłysię zapewne z dramatem Adama Mic- nęło na ich los. Jesienne świętowanie
kiewicza o tym właśnie tytule. Pamię- nabrało bardziej spirytystycznego chatacie? Duchy różnej kategorii zjawia- rakteru i odbywało się w podniosłej,
jące się na wezwanie Guślarza (poety modlitewnej atmosferze, z kolei uroi kapłana), proszące żyjących, zebra- czystości wiosenne stały się dość frynych w cmentarnej kaplicy, o pomoc. wolne (zmarłym oddawano cześć, zrzuOczywiście nie za darmo... W zamian cając ze wzgórza drobne monety,
za gościnę i zrozumienie dawały lu- słodycze, owoce i inne artykuły spodziom przestrogi dotyczące życia do- żywcze).
czesnego, pozwalające uniknąć ich loSwawolne zachowanie oraz fakt, że
su i męki.
wiosenne święto kolidowało z WielkaNasz wieszcz narodowy trafnie od- nocą sprawiło, że od XVI w. zaczęło ono
dał zamysł obrzędu Dziadów. Nasi pra- powoli zanikać. Jednak ślad po nim poprzodkowie obchodzili go bowiem po został do dziś w postaci krakowskiego

zwyczaju zwanego Świętem Rękawki
i zapalania ogni na grobach 2 maja
w niektórych regionach Polski (np.
w Górach Świętokrzyskich).
Nieco inaczej potoczyła się historia
jesiennego czczenia zmarłych. Święto
to przerwało do dziś w postaci Dnia Zadusznego. Pierwszy raz Zaduszki obchodzono już w X w. dzięki opatowi
z Cluny, który dzień po Wszystkich
Świętych wyznaczył na czas modłów
w klasztorach za dusze zmarłych. Była to bardzo udana próba uznania przez
Kościół praktykowanych od dawna
zwyczajów pogańskich i nadania im
chrześcijańskiego charakteru.
Tradycja Dnia Zadusznego jako czasu modlitwy za zmarłych i odwiedzania miejsc ich pochówku w Polsce zaczęła się tworzyć w XII w., a pod koniec
XV w. obrzędy z nim związane były już
znane i kultywowane w całym kraju.

Lista czynności zakazanych
Noc obchodzenia Dziadów (z 1 na 2
listopada) była nocą magiczną, w czasie której duchy przybywały na
ziemię spotkać się z żyjącymi.
Z tego powodu po zapadnięciu
zmroku wiele czynności było
objętych zakazem. Po co? Aby
przez przypadek nie rozgniewać przybywających na uroczystość Dziadów zmarłych
przodków...
Maj
Przede wszystkim nie wskazane było opuszczanie domu.
Uważano bowiem, że tej nocy,
dokładnie o północy, zmarli księża odprawiają msze dla przybywających na
ziemię umarłych. Spotkanie ich lub, co
gorsza, przeszkodzenie w takim nabożeństwie mogło bardzo źle się skończyć.
Po tej mszy duchy zmarłych, jak wierzono, udawały się do swych domów,
by odwiedzić mieszkających tam krewnych. Aby ułatwić im wejście, tego dnia
nikt nie zamykał drzwi ani okien.
Tego wieczoru nie wolno było także
wylewać wody po myciu naczyń przez
okno. Nikt nie chciał przecież przypadkiem oblać i znieważyć tym przefruwającej pod oknem duszy... Z tego samego
powodu
zabronione
było
spluwanie... Na liście czynności zakazanych znajdowało się również: palenie w piecu, klepanie masła, maglowanie, deptanie kapusty, cięcie sieczki
oraz przędzenie i tkanie. Zajęcia te
mogły bowiem skaleczyć, rozgnieść lub
w inny sposób uszkodzić zjawiającą się
w domu duszę.
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Tego dnia nie należało także uderzać
pięścią w stół. Powód? W jego blacie
ukrywali się, jak wówczas sądzono, nasi zmarli, którzy przybyli na uroczystość Dziadów. Kryjówka ta była bardzo praktyczna... Wystarczyło bowiem,
że gospodarz domu lekko zapukał
w stół, a duch przodka uznawał to za
prośbę o ochronę gospodarstwa przed
nieszczęściami.

Moc ognia
Także zwyczaj zapalania zniczy na
grobach jest ściśle związany z obchodzeniem Dziadów. Już za czasów przedchrześcijańskich ogień był bardzo ważnym elementem ich obrzędów, zaś
w późniejszych wiekach zaczęto wierzyć, że zapewnia on duszom ogrzanie
i wskazuje im drogę, zaś żywych chroni przed złymi mocami.
Początkowo w dzień zaduszny o zachodzie słońca zapalano ogniska na
rozstajnych drogach, aby wskazywały
kierunek wędrującym duszom, oświetlając im drogę do domu, aby mogły spędzić tę noc z żyjącymi bliskimi. Przy
tych stosach zziębnięte dusze mogły
się też ogrzać. Później rozpoczęto także rozpalanie ognisk w gospodarstwach i swoiste wróżenie z nich. Obserwowano dym – gdy zbierał się on
przy ziemi, było to znakiem uzasadnionych żalów i pretensji zmarłych do żyjących, zaś gdy unosił się w niebo brano to za dowód spokoju umarłych.
Ogniska palono także na cmentarzach – właśnie od tego zwyczaju wzięły się właśnie nasze dzisiejsze znicze
na mogiłach. Wierzono bowiem, że
w dzień zaduszny rozpalając ogień na
odpowiednich grobach, uniemożliwi
się wyjście na świat upiorów – dusz samobójców lub osób zmarłych nagłą
śmiercią. Do jego zapalenia przygotowywano się więc cały rok, zbierając
chrust – kto przechodził obok podejrzanej mogiły czy miejsca tragicznej
śmierci, kładł gałązkę i w ten sposób
tworzył się stos do spalenia.

Karmienie dusz
Innym ważnym akcentem obrzędu
Dziadów było karmienie dusz. Pradawni Słowianie wierzyli, że dusze zmarłych doświadczają pragnienia i głodu,
potrzebują bliskości krewnych oraz wypoczynku. Obowiązkiem żyjących było zaś zaspokojenie tych pragnień, aby
rozgniewane duchy nie wyrządzały im
szkody, nie straszyły ich lub nie sprowadzały nieszczęść czy przedwczesnej
śmierci. Dusze zmarłych należało zatem w czasie obrzędu Dziadów porządnie ugościć. To pozwalało zapewnić sobie ich przychylność oraz wsparcie
i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Wiara ta
przetrwała także i w czasach, w któ-

rych Kościół Katolicki umacniał swoje wpływy...
Dusze zmarłych karmiono w czasie
specjalnych uczt. W zależności od regionu Polski mogły przybierać one różne formy. Tradycyjne Dziady (wywodzące się od pogańskich Uczt Kozła)
odbywały się w miejscach uznawanych
za święte (np. związanych z przedchrześcijańskimi ośrodkami kultu lub też
na cmentarzach, w kaplicach czy obok
mogił przodków). Udział w nich brali
jedynie starcy i żebracy (dziadowie).
Oni bowiem, jak wierzono, znajdując
się na granicy światów żyjących i zmarłych, mają predyspozycje do obcowania z duszami. Pozostali członkowie
społeczności mieli za zadanie przygotować tę ucztę – szykowali jedzenie
(przede wszystkim chleb, jajka, gotowaną kaszę i bób) i napoje (w tym wódkę) oraz prosili starców, aby imiennie
wywoływali na ucztę ich zmarłych.
Obrzędowi temu przewodniczył ubrany w rogatą maskę Guślarz (nazywany inaczej Koźlarzem lub Huslarem),
wzywający po kolei dusze, aby przyszły i posiliły się z żywymi. Jak nakarmić zabłąkaną duszę? To proste. Wystarczy ją imiennie przywołać i rzucić
odrobinę jedzenia w ogień.
Kościół katolicki starał się wykorzenić te pogańskie zwyczaje, zakazując
ich. Efektem tego było obchodzenie
Dziadów w tajemnicy w pustych domach niedaleko cmentarzy. Z biegiem
czasu święto to zaczęło nabierać odmiennego charakteru. Zaczęto odmawiać przy nich modlitwy i proszono Boga, by przyjął dusze do Nieba lub
skierował do czyśćca, uwalniając od
piekła.
W innych regionach Polski karmienie dusz odbywało się w bardziej
kameralnej i mniej spirytystycznej
atmosferze – przodków czczono ucztą
mającą miejsce na ich mogile (tzw. Radunica) lub w domu. Jak wyglądała
uczta na grobie? Pokarm dla przybywających
na
ziemię
zmarłych
kładziono na mogiłach. Zaś w biesiadowaniu z duchem zmarłego brali
udział jego krewni.
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Uroczystości w domu także rozpoczynały się od wizyty na cmentarzu.
Po powrocie z niego, gospodarz obchodził dom z bochenkiem chleba, modląc
się do Boga specjalną formułą modlitewną. Po takim obrządku zaczynano
ucztę, do której zapraszano wszystkich
nieżyjących już członków rodziny. Dla
każdego z nich pozostawiano oczywiście przy stole miejsce. Właśnie od takich uczt odprawianych w domach pochodzi jeden z bardzo znanych
przesądów... Słyszeliście kiedyś po
upadku łyżki czy widelca na podłogę
w czasie przygotowywania posiłku lub
jedzenia, że ktoś się spieszy? Właśnie
po upadku łyżki przy uczcie na cześć
zmarłych, uważano, że „święci porwali łyżkę z rąk, nie trzeba jej podnosić.
Niechaj oni jedzą, skoro są głodni”. Takiej łyżki nie wolno było podnosić, zaś
gdy się to zdarzyło w jej miejsce trzeba było położyć kawałek chleba. Po zakończeniu posiłku, zanim położono się
spać, zostawiano umarłym poczęstunek na stole lub na piecu. By upewnić
się, iż zmarli nie pozostaną głodni kładziono tam: sól, chleb i nóż.

Żebracza moc
Żebracy i starcy to osoby, które były otoczone szczególną opieką w czasie dni poświęconych modlitwie za
zmarłych. Gdzie tylko się pojawili żebracy (dziadowie kościelni), obficie ich
goszczono i obdarowywano jedzeniem
oraz jałmużną.
Jeszcze na początku XX w. gospodynie piekły na Zaduszki specjalnie chlebki (w zależności od regionu zwane: zadusznymi
bułkami,
powałkami,
peretyczkami). Były one długie i udekorowane odciśniętym na środku znakiem krzyża. Na cmentarz zanosiło się
tyle tych chlebków, ilu bliskich zmarłych na nim pochowano oraz dodatkowo kilka dodatkowo dla tych dusz,
o których nikt nie pamięta. Chlebki te,
po poświęceniu, rozdawano żebrakom.
W zamian za poczęstunek, zobowiązani byli oni pomodlić się za dusze konkretnych zmarłych. Ich modlitwa, jak
sądzono pomoże duchom, bo są oni
ludźmi bożymi, świętymi...
Zaduszna bułka
Skąd taki szacunek? Wynikał on
z przekonania, że w postać dziada kościelnego czy żebraka wciela się duch
bliskiego zmarłego. A odwiedzającą
nas duszę przodka trzeba przecież ugościć i nakarmić...

Radunica – Święto Zmarłych w wersji kolorowej
(www.mmbialystok.pl/blog/bazylia/zdjecie-radunica-swieto-zmarlych-w-wersji-kolorowej#photo)

Literatura:
Kamocki J., Kubiena J., Polski Rok Obrzędowy,
Kraków 2008
Kokocińska T., Polski Rok: tradycje i obyczaje,
Warszawa 2009
Nowak A., Folklor i zwyczaje w Polsce, Katowice 2010

Anna Jaroszewicz
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Medycyna i nieśmiertelność
Naukowcy
twierdzą,
że przyjdzie
taki dzień,
kiedy ludzkie
ciało będzie
można
naprawiać jak
maszyny

W

ostatnim stuleciu medycyna poczyniła niewyobrażalne wprost postę-

py.
Choroby uważane kiedyś za
śmiertelne, teraz są wyleczalne.
Lekarze panują nad gruźlicą, polio i gorączką reumatyczną. Choroby serca, kiedyś bez szans na
wyleczenie, dzisiaj w znacznej części są pod kontrolą specjalistów.
Nawet
w
leczeniu
onkologicznym poczyniono duże
kroki naprzód i w wielu przypadkach chorzy wygrywają walkę z rakiem. Naukowcy twierdzą, że przyjdzie taki dzień, kiedy ludzkie ciało
będzie można naprawiać jak maszyny. Zepsuty organ zastąpić zamiennikiem syntetycznym, lub
wyhodowanym z komórek macierzystych. Dzisiejsza medycyna zna już takie przykłady.
Czy to oznacza, że można spowolnić proces starzenia? Czy ludzie mogą
stać się nieśmiertelni?

tchawicę z jej własnych komórek
macierzystych szpiku. I chociaż
były to komórki chorej kobiety,
przeszczep się przyjął i nie było
odrzutu. Prasa spekulowała nawet, że kilka miesięcy po przeszczepie Hiszpanka doskonale
bawiła się na imprezie tanecznej.
Kolejnym przykładem postępującej technologii medycznej jest
historia pacjenta, którego nerwy połączono z elektrodami, dzięki czemu pacjent może samodzielne sterować protezą reki.
Obecnie chorzy coraz częściej są
leczeni za pomocą mikrochipów
wszczepianych pod skórę. Lekarze oglądają pacjentów za pomocą kamer wprowadzanych do
wnętrza organizmów. Naukowcy próbują odtwarzać zdrowe ko-

Klub Tysiąclatków
Marzenie o nieśmiertelności towarzyszy ludzkości od zarania dziejów.
Kiedyś były to mrzonki,
fantazja,
fantastyka.
Obecnie coraz częściej,
niedawna
fantastyka
wkracza do świata nauki
i jest z nią coraz bardziej
związana.
Sto, dwieście czy trzysta lat temu człowiek
w wieku około 40-tu lat
uznawany był za starca.
Nic dziwnego, skoro średnia długość życia wynosiła 30 – 40 lat. Teraz na Schemat komórek macierzystych za www.biolog.pl
świecie żyją stulatkowie,
a wyobrażenia człowieka o długowieczności sięgają lat mórki, a w laboratoriach powstadwustu, trzystu, sześciuset... je sztuczna ludzka skóra.
Mrzonki? Może tak, ale w ostatI jak tu nie myśleć o długonich latach medycyna rozwinęła wieczności, skoro żyjemy w świesię tak bardzo, że to co niedaw- cie medycznych cudów i rzeczy
no było niemożliwe staje się te- do niedawna niemożliwych do
raz coraz częściej możliwe. Prze- zrealizowania?
szczepy wielu narządów są dziś
na porządku dziennym. Protezy Najpierw zwierzęta
Wprawdzie obrońcy praw zwiesą coraz bardziej sprawne. Rozwija się biocybernetyka i medy- rząt protestują przeciwko wykocyna regeneracyjna. Cztery lata rzystywaniu zwierząt do badań
temu europejska prasa rozpisy- naukowych, ale uczeni są konwała się o przypadku młodej sekwentni. Argumentują, że te
Hiszpanki z Katalonii, której wy- badania służą całej ludzkości.
hodowano w laboratorium nową Dzięki doświadczeniom na my-

szach, jaszczurkach czy płazach
ogoniastych, medycyna czyni
ogromne postępy. To właśnie
dzięki odkryciu u myszy MRL
(szczep wsobny) uczeni zadają sobie pytanie, czy samoistne zarastanie otworów w małżowinie
usznej dotyczyć może także ludzi.
Bo jeżeli tak, to będzie można ten
właśnie mechanizm wykorzystać
na przykład do regeneracji mięśnia sercowego. Fenomenem dla
naukowców jest bez wątpienia salamandra, u której samoistnie regeneruje się serce czy mózg,
a kończyny po amputacji odrastają w ciągu 40–tu dni.
Na tym polu Polacy też mają
niemałe osiągnięcia. Naukowcom z wrocławskiej Akademii
Medycznej udało się wyizolować
z poroża jeleni komórki
macierzyste, a z czasem
stworzyli ich hodowlę. Co
to oznacza? – Możliwość regeneracji tkanki chrzęstnej, kostnej i nabłonkowej,
co może mieć przełomowe
znaczenie w regeneracji
mięśni i włókien nerwowych. Daleko wprawdzie
do euforii, ale ostatnie odkrycia naukowe dają ludziom nadzieję, jeżeli nie
na długowieczność to przynajmniej na dłuższe życie
pozbawione bólu i cierpienia. Ale przed nauką jeszcze długa droga.

Nadzieja – komórki
macierzyste
Według naukowców jest
to klucz do wszystkiego.
Od niedawna lekarze potrafią już stare komórki
zastępować
nowymi,
młodszymi, nieuszkodzonymi. Dają organom nowe, drugie życie. I co ciekawe,
wcale nie muszą to być komórki
ludzkie. Doktor habilitowany Marek Cegielski z wrocławskiego
zespołu naukowców uważa, że
„przeszczepy komórek macierzystych pochodzących od zwierząt
nie dają niekorzystnej odpowiedzi immunologicznej, a zamrożony zdeponowany w lodówce surowiec może być wykorzystany
niemal natychmiast po urazie”.
Komórki macierzyste potrzebują prawidłowego zaprogramowania, aby w danym narządzie zespoliły się z odpowiednią tkanką.
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Na razie naukowcy prowadzą na myszach eksperymenty z użyciem nanokapsuł w które wyposażają komórki
macierzyste aby stabilizowały się w naturalnych tkankach. Panuje opinia, że
jeżeli uda się osiągnąć przełom w badaniach nad przedłużeniem życia myszy, na co potrzebne są gigantyczne
fundusze, człowiek może będzie wolny od piętna śmierci przed osiągnięciem stu lat życia, a może o wiele dłużej. Naukowcy przewidują, że w ciągu
trzech do pięciu lat powinny nastąpić
pierwsze praktyczne zastosowania tych
rewolucyjnych technologii.

Specjaliści od nieśmiertelności
Istnieje spora liczba naukowców
twierdzących, że za dwadzieścia, trzydzieści lat ludzkość poradzi sobie ze
śmiercią. Najbardziej znanym z tej grupy jest Ray Kurzweil – słynny amerykański futurolog i autor wielu książek o długowieczności. To właśnie on
jest twórcą teorii o nieśmiertelności
człowieka. Mając 64 lata, Kurzweil
przyjmuje dziennie mniej więcej 250
tabletek z rozmaitymi witaminami i suplementami. Wypija przy tym niezliczoną ilość zielonej herbaty i czerwonego wina. Kilka razy do roku poddaje
się bardzo drogim zabiegom transfuzji krwi. Do czego ma to doprowadzić?
Oczywiście do długowieczności. Kurzweil jest przekonany, że dzięki takiemu zaprogramowaniu organizmu bę-

Żródło: fakty.interia.pl/nauka/news

dzie żył jeszcze kilkadziesiąt lat. Jeżeli eksperyment z jakichś powodów nie
udałby się, futurolog zdecydował, że
po śmierci jego ciało zostanie poddane hibernacji i poczeka do momentu
kiedy ludzkość będzie w stanie wskrzeszać zmarłych.
Oczywiście, duża część naukowego
świata dystansuje się od takich teorii.
Jednak w przypadku Kurzweila nie wolno pominąć faktu, że wiele z jego futurologicznych przepowiedni spełniło się
całkowicie. Trzydzieści lat temu to właśnie on przewidział powstanie internetu oplatającego ziemię oraz komputera który wygra z człowiekiem w szachy.
Inny naukowiec – Aubrey de Grey,
angielski biogerontolog (naukowiec
zajmujący się procesami starzenia) z całym przekonaniem twierdzi, że „już teraz chodzą po ziemi ludzie którzy nigdy nie umrą. O ile nie przydarzy im
się jakiś wypadek”.
Badania prowadzone w dwóch założonych przez niego fundacjach koncentrują się na procesach dotyczących
starzenia się człowieka. Według naukowca, za starzenie się organizmu
a w konsekwencji za śmierć, odpowiadają procesy utleniania, obumierania
i mnożenia się komórek poza jakąkolwiek kontrolą. Oznacza to ni mniej ni
więcej, że jeżeli naukowcy poradzą sobie ze zjawiskiem starzenia się komórek, to pokonają śmierć.
Do tej pory nie wiadomo czy istnieją geny długowieczności, czy takich
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genów jest jeden czy kilka. Pewne jest,
że żyją na świecie ludzie będący w miarę dobrej kondycji w wieku ponad stu
lat. Ale uczeni sami przyznają, że nie
do końca udało im się poznać rządzące starością mechanizmy w organizmie człowieka.
Już od wieków naukowcy pracują
nad przekraczaniem wszelkich ograniczeń natury chcąc pokonać choroby
i śmierć. Powstają bioroboty i prototypy sztucznej inteligencji, urządzenia
na bazie tworzyw sztucznych, które zastąpią kiedyś ludzkie ciało. Duża część
uczonych dystansuje się w chwili obecnej od wizerunku człowieka – robota,
ze sztucznym mózgiem i częściami zamiennymi. Na dzień dzisiejszy zalecają zdrowy tryb życia, dużo ruchu,
umiarkowaną dietę, regularne badania i jak najmniej stresów. Trzeba bowiem pamiętać, że czymś innym jest
starzenie się poszczególnych komórek,
a czymś innym starzenie się całego organizmu.
W chwili obecnej nie ma i prawdopodobnie jeszcze długo nie będzie recepty na nieśmiertelność. Jeżeli naukowcom uda się uzdrowić chore
komórki, dać im nowe życie lub wymienić je na nowe – proces starzenia
się człowieka będzie można zatrzymać.
I może wtedy człowiek stanie się długowieczny a nawet nieśmiertelny.
Aleksandra Dobiecka
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Starość nie radość?
Człowiek
zachowuje się
niekiedy tak,
jakby
zapomniał,
że czas biegnie
do przodu
jednakowo
dla wszystkich
i kiedyś ten
problem
dotknie także
jego

L

istopad to czas, kiedy myślimy o przemijaniu i kruchości życia. Zastanawiamy się nad upływem czasu
i nieuchronnością śmierci. Ale
zanim ona nastąpi czeka nas starość. Każdy z nas – jeśli tak mu
pisane – kiedyś będzie starym
człowiekiem.
Czy można nauczyć się żyć ze
zmarszczkami, coraz bardziej
nieposłusznym ciałem? Czy starzy ludzie skazani są na życie
w osamotnieniu, opuszczeniu
i zapomnieniu? Jak żyć w poczuciu odstawienia na boczny tor,
braku zainteresowania i obojętności? A co mają zrobić młodzi,
rodzina czy krewni, którzy z różnych powodów już nie chcą lub
nie mogą opiekować się starszymi schorowanymi ludźmi? Na te
i inne pytania wypada kiedyś odpowiedzieć. Do kogo są one kierowane? Do nas wszystkich. Ale
temat jest wstydliwy. Tak jak
kiedyś można było odnieść wrażenie, że w Polsce ludzi niepełnosprawnych nie ma, tak teraz
okazuje się, że są. Po prostu
przestali kryć się wstydliwie
w domach i mogą liczyć na coraz większą ilość sensownie wyprofilowanych krawężników
i podjazdów do banku.

Społeczeństwo się starzeje
To będzie problem – ostrzegają socjologowie. Starszych ludzi
będzie przybywać, ale nie zwiększy się liczba wyspecjalizowanych ośrodków w których mieliby zapewnioną opiekę. Armia
staruszków będzie się powiększać i wymagać będzie specjalistycznej opieki. Według danych GUS na koniec 2011 roku
w Polsce żyło około 10 milionów
emerytów. Aż dziesięć milionów!
Geriatria wprawdzie rozwija się
coraz bardziej dynamicznie, ale
z pewnością w tym względzie
mamy wielkie zapóźnienia w stosunku do Zachodu. Inaczej traktowani są emeryci w Belgii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii,
inaczej w Polsce, do której przecież wielu z nas wybiera się aby
na ojczystej ziemi cieszyć się dorobkiem życia.

Z babcią do szpitala
Opieka nad starymi i schorowanymi ludźmi jest problemem

wszystkich społeczeństw. Jedne radzą sobie z nim lepiej, inne gorzej. Ktoś kiedyś powiedział, że miarą poziomu danej
społeczności jest dbałość o swoich seniorów. Wprawdzie funkcjonują placówki zapewniające
starszym osobom odpowiednią
opiekę, ale te dobre po prostu
kosztują. Nie każdą rodzinę na
to stać.
W Polsce częstym zjawiskiem
jest oddawanie pod byle pozorem, uciążliwych seniorów do
szpitala. I nie zawsze ci ludzie
mają dokąd wrócić. Wielu przez
długi okres pozostaje w placówkach medycznych na koszt państwa, choć nie wymagają oni leczenia szpitalnego lecz zwykłej
opieki. Odwiedzani są sporadycznie albo wcale.
Często krewni i rodzina za
wszelką cenę chcą chociaż na jakiś czas pozbyć się chorej babci
z domu. To jedna strona medalu. Z drugiej jest inaczej. Nie zawsze jest to znieczulica, obojętność i brak odpowiedzialności.
Niekiedy jest to jedyne wyjście
z sytuacji. Młodzi ludzie którym
przyszło opiekować się zniedołężniałą babcią lub dziadkiem
często nie dają rady. Psychicznie, fizycznie, czasowo i finansowo. Jednak polskie przepisy
jasno i wyraźnie określają, że to
na rodzinę spada obowiązek
opieki i pokrycia wszelkich kosztów związanych z leczeniem
i opieką nad osobą starszą. Choć
istnieją wyspecjalizowane domy
gdzie starsi, schorowani ludzie
mają całodobową opiekę medyczną, mało która rodzina może sobie na to pozwolić. Nie ma
też – lub jest ich mało – sąsiedzkich powiązań, odwiedzin, troski o kogoś za ścianą.

I ty kiedyś będziesz stary
To jedna z niewielu rzeczy której możemy być prawie pewni.
Ten proces dotknie każdego
z nas – jeśli będzie mu to dane.
Jeżeli ktoś ma zabezpieczenie od
strony finansowej – jeden problem odpada. Ale co z ludźmi
otrzymującymi głodowe emerytury? Chorymi, samotnymi,
opuszczonymi? W polskim społeczeństwie w odróżnieniu od
wielu innych, jest mało szacunku do starości, dokonań i zasług

tych ludzi, szacunku do chorego ciała, a często i umysłu. Jest
obojętność i znieczulica wobec
obcych starszych ludzi a co gorsza bywa, że ludzie którzy poświęcili swoje życie dzieciom,
oddali im wszystko, stają się
później dla nich niechcianym balastem. Człowiek zachowuje się
niekiedy tak, jakby zapomniał,
że czas biegnie do przodu jednakowo dla wszystkich i kiedyś
ten problem dotknie także jego.
Nie zadajemy sobie pytania: Co
wtedy? Jesteśmy zbyt zajęci pogonią za... no właśnie: za czym?
Nie zawsze liczą się tylko pieniądze. Nie zawsze też liczy się
tylko dobroć i poświęcenie. Pieniądze można stracić w ciągu
jednego dnia. A wdzięczność
i zrozumienie, no cóż – różnie
z tym bywa.

Starość niedołężna
Kiedyś Spartanie ludzi kalekich i niedołężnych zrzucali ze
skały. Ostatnio w dalekiej Japonii, pewien leciwy obywatel ostatkiem sił wdrapał się na górę
i skoczył w przepaść aby w ten
sposób honorowo odejść z tego
świata i nie być ciężarem dla innych. Niektórzy starzy lub schorowani sami proszą o eutanazję
aby skrócić własne cierpienie
i swoich bliskich. To fakty, które wprawiają co najmniej w zadumę. Jednak człowiek zwykle
chce żyć. Nawet, jeśli nie ma siły podnieść szklanki z wodą do
ust ani nawet ruszyć ręką. Nawet jeśli patrzy niewidzącym
wzrokiem w przestrzeń i nikt się
nim już nie interesuje tylko zagląda czy już... Nawet wtedy potężna wola życia walczy o każdą godzinę do ostatniego
oddechu. Tak to już jest. Każda
chwila życia ma swoją wartość.
Żadna z nich już nie powróci.
Cóż możemy wiedzieć o rozmyślaniach człowieka który czuje
i wie, że jego dni są policzone?
Może teraz oddałby wiele, aby
samemu móc się opiekować
kimś takim jak on, aby zdać jeszcze jeden kolejny ważny życiowy egzamin. Egzamin z człowieczeństwa.

Czy można starzeć się
z godnością?
Sami zainteresowani twierdzą,
że tak. Jeżeli tylko siły i zdro-
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wie na to pozwolą, wcale nie trzeba
być obciążeniem dla najbliższych. Są
kluby seniorów, wycieczki, uniwersytety trzeciego wieku.
Starość wcale nie musi być brzydka, szara, niemodna, nudna. Powinniśmy wyzbyć się stereotypów, że człowiek po pięćdziesiątce – na ogół
babcia, czy dziadek – to staruszkowie
nadający się tylko do pilnowania wnucząt. Coraz częściej słychać głosy, że
właśnie w tym okresie zaczyna się właściwe życie. Dzieci już odchowane, wykształcone i ten czas należy właśnie
do ludzi starszych. Zaczynają żyć, bawić się, czytać książki – mają czas na
to, na co nie mieli do tej pory.
Społeczeństwo postrzega emerytów
jako grupę ludzi nieszczęśliwych, schorowanych, sfrustrowanych o roszczeniowej postawie do świata. Być może
część z nich jest zadowolona z roli babć
i dziadków, ale większa część z pewnością nie, gdyż do Polski dotarła już
„moda” z Zachodu, według której życie zaczyna się po sześćdziesiątce.
Może niektórzy pamiętają dość siermiężny i grubo ciosany, ale jakże znamienny dowcip który jest przecież jeśli nie reliktem niedawnej przeszłości,
to może chociaż znakiem czasu. Po
przeprosinach za dosłowność, nieśmiało cytuję: „Czym różni
się emeryt z Zachodu od emeryta polskiego? Tym, że ten
pierwszy bierze butelkę szampana i idzie na ryby, a emeryt polski bierze butelkę
z moczem i idzie do przychodni”.
Ile w tym drwiny a ile autoironii to rzecz osobna. Jednak w tym nieco niesmacznym żarcie jest zakodowana
bardzo ważna sprawa. Mianowicie podejście i stosunek
samych emerytów do własnej
sytuacji w której się znaleźli.
Wszechobecna szarzyzna i powszechny marazm spowodował takie właśnie zachowania ludzi starszych. Może
nawet bali się zachowywać
inaczej, aby nie łamać stereotypów których twórcami
częściowo byli sami. Może
uważali, że ludziom starszym
nie wypada zachowywać się
zwyczajnie, tak jak w głębi
serca by chcieli?

nie ma dla nich czasopism, pokazów
mody ani osobnych kanałów w telewizji. Ludzie starsi co najwyżej reklamują w niej klej do protez lub własną
niemoc i bezsilność wobec nie tak bardzo jeszcze posuniętej starości. W mediach głównie obecni są ludzie młodzi, koniecznie uśmiechnięci i to
często uśmiechem wspomaganym
właśnie klejem do protez lub olśniewająco białym garniturem implantów
tak sztucznych, jak uśmiech właśnie.
Nie mam nic przeciwko młodości – niedawno sam byłem... młodszy, ale młodość bywa zarozumiała, bezlitosna
i zaborcza na gruncie zagospodarowanym wcześniej właśnie przez starszych. A nawet buńczucznie każe starości siedzieć w kącie i nie
przeszkadzać młodości w popełnianiu
jej własnych błędów. Starość bywa
jednak wyrozumiała i tylko zaduma
się głęboko nad losem tych społeczeństw które siwą brodę traktują
z szacunkiem i tych społeczeństw, które usiłują zrobić z niej miotłę do zamiatania skutków własnej pychy.

Szanowny Emerycie
i Ty, Młody Człowieku!
Pragnę zwrócić uwagę na to, że
można być młodym wiekiem i spra-
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wiać wrażenie starca, lub też być starszym wiekiem lecz zarazem młodym
duchem. Cóż można powiedzieć o młodym człowieku który nudzi się sam
ze sobą, nie ma jasno określonych celów w życiu ani marzeń a do tego jeszcze jest zawistny, zgryźliwy i ma za
złe innym, że im się powiodło? A co
można powiedzieć o emerycie który
jest pełen energii, ma jasno sprecyzowane cele i marzenia, a do tego jest
przychylny innym i przygląda się ludziom sukcesu podziwiając ich za konsekwencję w działaniu? Pamiętajmy
też, że tak jak zadbamy o nasze ciało
i umysł tak będą nam służyć.
To, że się starzejemy, to rzecz nieunikniona i Uwaga! – dotyczy nawet
ludzi młodych! Ale o ile przyjemniej
jest mieć do czynienia z emerytem który ma dowcipny błysk w oku niż z młodym zblazowanym człowiekiem mającym mu ten błysk za złe? Ogólnie, nie
pozostaje nam nic innego, jak pogodzić się z tym, iż wszystko ma swój
czas i miejsce... Życzę wszystkim spokojnej i godnej starości. A jeśli ktoś
sobie życzy, to proszę bardzo: wesołej starości!
Michał Nowacki

Emerycie,
nie daj się starości!
W Polsce ciągle nie ma szacunku do ludzi starszych. Tego powinniśmy się uczyć od
innych społeczeństw. Mało
jest reklam artykułów i produktów dla starszych ludzi,

Portret starszych ludzi siedzących na ławce. Żródło: www.galerie.superfoto.pl/static.php?static=static/info/contest/superlato_2007
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich
Polaków
... „Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą,
zostaną po nich buty i telefon głuchy”...
Ksiądz Jan Twardowski
(1915 Warszawa – 2006 Warszawa)

Ksiądz Jan Twardowski. Źródło:
www.dobieszczyzna.edupage.org

Wybitny poeta, autor ponad 50 książek, wyjątkowo serdeczny człowiek
o niezwykłym poczuciu humoru,
świetny kaznodzieja. Jeden z najczęściej i najchętniej czytanych współczesnych polskich poetów. Jego kazania gromadziły tłumy, a tomiki
poetyckie były bestsellerami. Życie
księdza Twardowskiego było takie jak
twórczość która po nim pozostała: dobre i prawdziwe.
n Jan Jakub Twardowski urodził się
w Warszawie w 1915 roku (niektóre źródła podają mylnie rok 1916).
Z prawidłowym dniem urodzenia
księdza Twardowskiego historycy
długo mieli kłopoty. W którejś z notek biograficznych poprzez błąd drukarski zamiast roku 1915 pojawił
się rok 1916. I chociaż ksiądz Jan
wielokrotnie ten fakt prostował,
w niektórych opracowaniach jako
data urodzenia nadal widnieje błędny rok 1916.

n Rodzicami poety byli Jan Twardowski i Amelia z Komderskich. Miał
troje rodzeństwa: dwie starsze siostry i jedną młodszą.
Wspominał, że, „miał dobre siostry,
dobrych rodziców, wzruszające
święta”. Nazywał siebie „rozpieszczonym dzieckiem Pana Boga”.
Głęboka pobożność obojga rodziców
była wzorem dla całej czwórki rodzeństwa.
n Dzieciństwo spędził w Warszawie,
ale często bywał w Druchowie koło
Płącka w majątku wuja Władysława Komderskiego. Od najmłodszych
lat pasjonowała go przyroda, zachwycał się wszystkim co go otaczało, w obcowaniu z naturą czuł
się swobodnie. Ta pasja towarzyszyła mu przez całe życie i miała ogromny wpływ na jego twórczość.
n Uwielbiał książki przyrodnicze i historyczne. Poza tym czytał właściwie wszystko od poezji poprzez prozę zarówno polską jak i zagraniczną.
Kochał baśnie Andersena, nie znosił zaś baśni braci Grimm ze względu na zawarte w nich okrucieństwa.
n Uczęszczał do warszawskiego Państwowego Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego (klasa matematyczno-przyrodnicza), gdzie w 1937
roku zdał maturę.
n W latach 1933 – 1936 współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia Młodych”
i był redaktorem działu literackiego. Na łamach tej gazetki miał miejsce jego debiut jako poety i prozaika.
n W 1937 roku rozpoczął studia na
Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
dwa lata później uzyskał absolutorium. Pracę magisterską obronił po
zakończeniu II wojny światowej
w 1948 roku uzyskując tytuł magistra filologii polskiej i w tym samym
roku mając 32 lata przyjął święcenia kapłańskie. Powołanie do kapłaństwa dojrzewało w nim w czasie wojny, studia polonistyczne
ukończył jako kleryk.
n W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Brał czynny udział w powstaniu warszawskim
gdzie został ranny.
n Po ukończeniu seminarium przybył
do parafii w Żbikowie peryferyjnej
dzielnicy Pruszkowa, w której przez

n

n

n

n

n

trzy lata pełnił funkcje wikarego.
Uczył także religii w szkole specjalnej dla dzieci. Przez wiele lat był
również wykładowcą i wychowawcą kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Od 1959 roku aż do emerytury piastował stanowisko rektora kościoła sióstr Wizytek w Warszawie.
Mieszkał obok ruchliwego Krakowskiego Przedmieścia w głębi ogrodu klasztoru sióstr Wizytek. Zajmował dwa skromnie urządzone
pokoiki pełne ulubionych przedmiotów i pamiątek. Otaczał się starymi
fotografiami, zegarami, figurkami
aniołów, ptaków i osiołków.
Przez wiele lat o tej samej godzinie
– czyli o trzeciej po południu, ksiądz
Jan Twardowski siadał w przedsionku zakrystii kościoła Wizytek i czekał na wszystkich którzy chcieli
z nim rozmawiać.
Chętnie pracował z dziećmi. Przy
kościele Sióstr Wizytek prowadził
duszpasterstwo dla najmłodszych,
a na spotkania z nim przychodziło
mnóstwo dzieci i rodziców.
Zmarł 18 stycznia 2006 roku w szpitalu przy ulicy Banacha w Warszawie w wieku 90 lat. Pochowany został w krypcie w Świątyni
Opatrzności Bożej w Panteonie Wielkich Polaków zgodnie z życzeniem
prymasa Polski kardynała Józefa
Glempa. Taki pochówek był wbrew
woli księdza Twardowskiego, który zawsze chciał spocząć na warszawskich Powązkach.
W swoim testamencie poeta zaznaczył, że życzyłby sobie „uśmiechniętego pogrzebu”. Prosił aby nie składać kwiatów na jego grobie, tylko
złożyć ofiarę na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie którego był uczniem i wykładowcą.
W testamencie był również zapis,
„żeby rozdać pozostałe po nim drobne przedmioty przyjaciołom lub złożyć je w izbie jego imienia, jeżeli
ktoś zechce taką założyć”.

Twórczość:
n Zaczął pisać bardzo wcześnie, już
w roku 1937 ukazał się pierwszy tomik jego wierszy „Powrót Andersena” wydany zaledwie w czterdziestu egzemplarzach. Niestety nie
został entuzjastycznie przyjęty przez
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czytelników i krytykę literacką.
Fakt, że powyższy tomik nie znalazł
się w „Antologii współczesnej poezji polskiej 1918 – 38” Ludwika
Frydego sprawił, że na dłuższy czas
ksiądz Twardowski odstąpił od pisania wierszy.
Jego cały wczesny dorobek literacki zaginął podczas II wojny światowej.
Od 1945 roku publikował na lamach
„Tygodnika Powszechnego” z którym związany był przez pięćdziesiąt
lat.
Po wojnie wydał między innymi:
„Wiersze”, „Znak ufności”, „Zeszyt
w kratkę”. „Rozmowy z dziećmi i nie
tylko”, „Niebieskie okulary”, „Nie
przyszedłem pana nawracać”, „Wiersze 1939-85”, „Niecodziennik”.
W roku 1959 ukazał się jego pierwszy tom poezji „Wiersze” opublikowany przez Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu.
Po roku 1959 cenzura w komunistycznej Polsce zrobiła swoje. Przez
wiele lat utwory księdza nie były
oficjalnie publikowane.
Ważnym momentem w jego twórczości był rok 1970, w którym ukazały się „Znaki ufności”. W całej Polsce i zagranicą miały miejsce
spotkania autorskie z poetą, a jego
wiersze zaczęły być tłumaczone na
inne języki.
Przez wiele lat był corocznym gościem Międzynarodowych Targów
Książki w Warszawie, gdzie przez
kilka godzin każdego dnia cierpliwie podpisywał swoje książki wiernym czytelnikom.

Kwestia jego wiary nie jest na pierwszym miejscu. Jak sam mawiał, jego wiersze są delikatnie skierowane
ku Bogu. Poezja księdza Twardowskiego zawiera lekką ironię, głęboki
humanizm i wiele mądrych treści co
zyskiwało mu ogromnę rzeszę czytelników. Inspiracji szukał wokół siebie, chętnie odnajdował Boga w przyrodzie. Pisał przez całe swoje życie
nawet w czasach niełatwych dla kapłana i dla poety. Ciągle dręczyła go
niepewność, czy księdzu wypada pisać i drukować poezje? Zawsze jednak podkreślał, że głównym celem jego
pi sar stwa
jest
po zy ska nie
ludzkiego serca, a „życie należy umieć
cenić”.

Odznaczenia:
n Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
n Nagroda PEN Clubu za całokształt
twórczości
n Order Uśmiechu
n Medal Polonia Mater Nostra Est
n Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
n Order Ecce Homo
n Nagroda Ikara
n Dziecięca Nagroda Serca

Był człowiekiem całkowicie wolnym,
cechowała go niezwykła życzliwość
wobec ludzi. Posiadał wyjątkowo rzadki dar słuchania i był całkowicie odporny na kult pieniądza. Obdarzał ludzi nadmiernym zaufaniem, co miało
niezbyt przyjemne skutki przy sprawie praw autorskich do jego spuścizny.
Mówił: „Moje życie składa się jak
łańcuch z ogniw. Jeżeli jednego ogniwa zabraknie, wszystko stanie się inne”. Do swojej popularności podchodził z dużym dystansem. Był
skromnym, otwartym i szczerym człowiekiem.
Słowa: „Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą” znają chyba
wszyscy. Ksiądz Jan tłumaczył: „ Udało mi się, jakoś wyskoczyło mi z głowy to zdanie” i dodawał „Spotykam je
w nekrologach. Często bez mojego nazwiska, ale i tak się cieszę, bo najważniejsze jest to co napisałem, a nie, że
to ja napisałem”. Przez całe swoje długie życie twierdził, że „Trzeba się pospieszyć z kochaniem innych nie tylko dlatego, że grozi nam rozstanie
z kimś bliskim z powodu śmierci lecz
dlatego, że ludzie odchodzą od siebie,
gdy życie jest w pełnym biegu. Zmieniają partnerów, opuszczają rodziny,
skazują bliskich na samotność. Być
może dochodzi do tych rozstań, bo
właśnie spóźniliśmy się z okazaniem
uczuć, nie dość kochaliśmy, nie daliśmy odczuć bliskiej osobie, że jest wyjątkowa”.

Jego wiersze łączy tajemnicza prostota i niezwykłe poczucie humoru.

Był niemal rówieśnikiem niepodległej Polski, która w 1918 roku po 123
latach niewoli odzyskała wolność. Od
dzieciństwa przeżywał wzloty i upadki swojej Ojczyzny. Najpierw euforię
związaną z odzyskaniem niepodległości, potem przegraną kampanię wrześniową, hitlerowską okupację, terror
komunizmu aż wreszcie wolną demokratyczną Polskę. Nigdy nie należał
do żadnej partii politycznej i żadnego
związku.

Ks. Jan Twardowski (Warszawa, 1987) Fot. Marian
Schmidt. Żródło: recogito.pologne.net

Odczarowanie ks. Twardowskiego. Fot.Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta
religia.onet.pl
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„Bo w życiu najważniejsze jest samo życie. A zaraz potem miłość”.

Hanna Korcz
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden
Poolse professor wordt voorzitter
van CERN
Polen, Belgie, Tsjechie en Hongarije stemden voor Agnieszka Zalefska als voorzitter van de organisatie CERN. De Poolse
professor wordt voorzitter op 1 januari 2013.
CERN wordt verwezen met: Laboratoire européen pour la physique des particules (Europees laboratorium voor deeltjesfisica)
Bij CERN werken ongeveer zo'n 3000 mensen voltijds. Ongeveer 6500 wetenschappers (van 500 universiteiten uit 80
landen) werken aan experimenten die bij CERN worden uitgevoerd. De experimenten worden uitgevoerd in een van de 6
deeltjesversnellers. Het doel van die experimenten is inzicht te krijgen in hoe de materie is opgebouwd: uit welke deeltjes
bestaat de materie en wat zijn de krachten die de deeltjes bij elkaar houden.

Luchtfoto van de gebouwen van CERN. Bron: wikipedia
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Novemberopstand
Polen heeft een rode draad lopen doorheen de Belgische geschiedenis. Wie weet,
misschien bestond België niet eens, als in 1830 in Warschau niet de beruchte
Novemberopstand was uitgebroken?...
De Novemberopstand duurde van 1830 tot 1831. Het was
een reactie op het repressieve bewind van Tsaar van Rusland
Nicolas I. Door de opstand werd Nicolaas I genoodzaakt om
troepen naar Polen te zenden. Troepen die hij eigenlijk al had
toegezend aan zijn zuster Anna Paulowna, die gehuwd was
met de Nederlandse kroonprins Willem Frederik. Deze Willem
Frederik had op dat ogenblik, samen met zijn vader Koning
Willem I, zijn handen vol om de Belgische Omwenteling en
onafhankelijkheidsopstand de kop in te drukken. Nicolaas
I verpletterde de opstand, schafte de Poolse grondwet af, en
degradeerde Polen tot een Russische provincie en begon een
beleid van repressie naar katholieken. Ook werden de Polen
uit overheidsfuncties ontslagen en het Pools als taal van
bestuur en onderwijs sterk teruggedrongen.

Nationale kleuren

Er waren natuurlijk al Polen in Belgische gebieden ver vóór
het ontstaan van België in 1830. Reeds in 1241 maken de
kronieken gewag van een (eerste?) Pool die zich vestigde in
Leuven. Een massale emigratie kwam echter pas op gang
toen de deelnemers aan de Novemberopstand, op de vlucht
voor de repressie, in 1831 in België hun toevlucht zochten.
De toenmalige Belgische pers besteedde veel aandacht aan
de komst van deze mensen uit het land van de Wisla, en
publiceerde verscheidene oproepen aan het volk om de
vertegenwoordigers van het heldhaftige Poolse volk gastvrij
te ontvangen. Deze oproepen tot broederschap met de Polen
waren een uiting van dankbaarheid van de Belgen voor de
Poolse novemberopstand.

Tijdens de Poolse delingen wilden Poolse patriotten een
makkelijk herkenbare vlag, zowel ter identificatie van de eigen
troepen als voor het gebruik als nationaal symbool. Op 7
november 1831, tijdens de mislukte Novemberopstand,
besloot de Sejm dat de nationale kleuren van Polen de kleuren
van het Pools-Litouwse wapenschild zouden moeten worden,
dat wil zeggen wit boven rood.
Toen Polen uiteindelijk in 1918 pas weer onafhankelijk
werd, bestond er geen eensgezindheid over welke vlag het
land zou moeten krijgen.
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Krakau ( KRAKÓW)
Krakau (Pools: Kraków) is na Warschau de grootste stad
van Polen De stad ligt aan de rivier Wisła in het zuiden van
Polen en is de hoofdstad van het woiwodschap Klein-Polen
(Małopolska). Het was tot 1609 de hoofdstad van Polen en
telt nu 760 000 inwoners.
Krakau is een van de belangrijkste cultuursteden van
Midden-Europa. Het wordt daarom wel het „Florence van
Polen” genoemd, en is volgens velen een van de mooiste
steden van Europa. De stad kwam als een van de weinige
steden in Polen bovendien ongeschonden de Tweede
Wereldoorlog door. Het stadscentrum staat op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Krakau was benoemd tot
Culturele Hoofdstad van Europa van het jaar 2000.

Geschiedenis
Krakau is een stad die ontstond rond een natuurlijke heuvel,
de Wawel en is een van de oudste Poolse steden. De stad
kwam tot ontwikkeling op een kruispunt van oude
handelswegen: de Barnsteenroute van de Oostzee naar Rome,
en de route van Byzantium naar Neurenberg (Nürnberg). Op
de Wawel werd een burcht gebouwd, waar gedurende vijf
eeuwen de Poolse koningen resideerden. Een van hen was
Casimir de Grote, die in 1364 de nog steeds bestaande
universiteit stichtte.
Krakau werd bij de Derde Poolse Deling (1795) aan
Oostenrijk gevoegd, maar werd in 1809 door Napoleon
veroverd en bij het door hem ingestelde Hertogdom Warschau
gevoegd. Dit hertogdom werd na de val van Napoleon
ontmanteld en op het Congres van Wenen aan Rusland
(Congres-Polen) en Pruisen
(Posen) toegekend. Aangezien
men het over Krakau niet eens
werd, verklaarde men deze stad
en de omliggende gebieden tot
vrije, onafhankelijke en strikt
neutrale stad. Deze Republiek
Krakau werd in 1846 door
Oostenrijk geannexeerd. Na de
Eerste Wereldoorlog werd de
stad in 1919 weer Pools.
Tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog was Krakau de
hoofdstad van het nazi-Duitse
General-Gouvernement en
woonde Hans Frank in de
Wawel.

Tradities
Hejnał. Elk uur speelt vanaf
de hoogste toren van de
Mariakerk (Kosciół Mariacki)
een trompetblazer een melodie

Grote Markt. Bron: www.krakowlife.pl

die plotseling afgebroken wordt. De 'hejnał' was het signaal
om de stadspoorten te openen of te sluiten en werd elke
ochtend en avond gespeeld. De legende gaat dat in de
Middeleeuwen een torenwachter vanaf de noordelijke toren
van de kerk de Tataren zag komen. Hij wilde zijn stadsgenoten
waarschuwen en speelde op zijn trompet. Zijn trompetspel
werd plotseling afgebroken omdat hij geraakt werd door een
pijl. Desondanks konden dankzij zijn oplettendheid de
stadspoorten net op tijd worden gesloten en de Tartaarse
aanval worden afgewend. Sinds de 19e eeuw wordt deze
afgebroken 'hejnał' als herinnering aan deze gebeurtenis elk
uur gespeeld. Sinds 1927 speelt de Poolse radio deze melodie
dagelijks om 12 uur 's
middags.
Lajkonik. Elk jaar op de eerste donderdag na Sacramentsdag (tweede donderdag
na Pinksteren) komt de 'Lajkonik' in de stad. De held van
het feest rijdt, verkleed als Tataar, op een houten paard de
stad in. Hij wordt begeleid door muziek. Sommige mannen
dragen die dag een traditioneel kostuum van Krakau. De
processie begint bij het klooster in Zwierzyniec en eindigt
twee tot drie uur later voor de
Lajkonik. Bron: www.krakowlodge.com
markthal op de 'Rynek'.
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Kerststallen of Szopka's van Krakau.
Elk jaar, begin december, wedijveren
vele families in Krakau met elkaar met
hun zelfgebouwde kerststal of 'szopka'.
Die kerststallen worden uitgestald bij
de Kosciół Mariacki. In de kerststallen
verwerken ze vele elementen van
gebouwen uit Krakau. Vaak zijn de
torens van de Mariakerk te herkennen
of de gouden koepel van de kathedraal
op de Wawel. En de drakengrot is er
ook vaak in te zien. Na de jurering
worden de mooiste kerststallen in het
historisch museum uitgestald.

Religie
Krakau is sinds duizend jaar een
bisdom en sinds 1925 de zetel van
een rooms-katholieke aartsbisschop.
Deze werd van 1964 tot 1978 bekleed
door Karol Wojtyła, die daarna tot paus Wawel. Bron: www.www.klubpodroznikow.com
werd gekozen (Johannes Paulus II). De
stad is van oudsher een katholiek bolwerk. De eens Wit Stwosz is omgedoopt. Op het plein staan diverse
omvangrijke joodse bevolking is in de Tweede Wereldoorlog gebouwen in verschillende stijlen: de Raadhuistoren (Ratusz),
de Lakenhal (Sukiennice) en de Kerk van Sint-Adalbert (Św.
vrijwel geheel uitgeroeid.
Wojciech). Eén van de mooiste classicistische kerken uit de
barokperiode in Polen is de Sint-Annakerk in de nabijheid van
Bezienswaardigheden
het marktplein, naar ontwerp van de toentertijd in Polen zeer
Krakau was in 2000 samen met acht andere steden
actieve Nederlandse architect Tielman van Gameren. Eveneens
Culturele hoofdstad van Europa. Het centrum van de stad
in koninklijke dienst werkte de beroemde Duitse beeldhouwer
heeft de diverse oorlogen ongeschonden doorstaan en is
Andreas Schlüter waarvan nog vele monumenten, ook in
derhalve historisch zeer interessant. De oudste nog bestaande
kerken en paleizen in Krakau aanwezig zijn.
gebouwen (in Ulica Kanonicza) stammen uit het begin van
de 13e eeuw. De rest van de bebouwing is in de verschillende
eeuwen daarna gebouwd en/of verbouwd, hetgeen veel Wawel
De heuvel heeft een hoogte van 228 m en ligt op de oever
verschillende bouwstijlen bijeen brengt. Er zijn vooral veel
van
de Wisła, op de zuidwestpunt van het centrum. Op die
gebouwen in renaissancestijl.
heuvel bevinden zich talrijke historische gebouwen. Het
belangrijkst zijn de Wawelkathedraal en het kasteel van
Rynek Główny (Grote Markt)
Wawel. Onder de heuvel bevindt zich de Drakengrot.
Het hart van Krakau is de Grote Markt; Rynek stamt van
het Duitse Ring, (dat is het plein rond een raadhuis) samen
met de Kleine Markt. De Rynek Główny is een van de grootste
en mooiste marktpleinen van Europa. Het plein is in de
13e eeuw ontworpen en meet ongeveer tweehonderd bij Musea
National Museum
tweehonderd meter. Aan elke zijde komen drie straten bij de
Czartoryski-museum
markt. Elk van deze straten leidde naar de stadsmuur, waarvan
Pools Luchtvaartmuseum
elke tweede naar een stadspoort leidde. De meeste straten
Schindlerfabriek
in het centrum zijn evenwijdig aan de straten die vanuit de
markt vertrekken en zijn steeds op ongeveer dezelfde afstand
van elkaar aangelegd, zodat de ruimtes tussen de straten
vrijwel vierkant zijn. De weinige afwijkingen op dit patroon
worden veroorzaakt doordat men enkele straten van vóór het
ontwerpplan van de Rynek Główny in het plan moest inpassen.
Aan de rand van het marktplein staat de Mariakerk (Kosciół
Mariacki). Het wereldberoemde hoogaltaar is gemaakt door
Bron: www.bip.krakow.pl
de Neurenbergse beeldhouwer Veit Stoss, die in Polen tot

Antwerpia po polsku

listopad 2012

31

Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii.

Pasowanie pierwszoklasistów

Pamiętamy o naszych
bohaterach.
Wizyta w Lommel.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w uroczystym pasowaniu pierwszoklasistów.
W tym ważnym dniu towarzyszyli im rodzice.
W części artystycznej, która odbyła się na terenie szkoły, pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne, a pani
dyrektor za pomocą wielkiego ołówka pasowała
ich na uczniów i tym samym, symbolicznie, przyjmowała do szkolnej społeczności. Rada Rodziców
przygotowała dla wszystkich uczestników uroczystości słodki poczęstunek. Zakończeniem ceremonii była wycieczka pasowanych uczniów do
„ Aquatopii”.

21 października na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel, gdzie spoczywają żołnierze
I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, odbyła się uroczystość ku czci żołnierzy poległych
w czasie walk o wolność Belgii. Wzięli w niej
udział m.in. przedstawiciele Ambasady RP w Belgii, władze lokalne, przedstawiciele organizacji
polonijnych, polscy i belgijscy kombatanci oraz
nauczyciele i młodzież naszej szkoły. Po mszy poświęconej pamięci poległych polskich żołnierzy
nasi uczniowie złożyli wieniec na Polskim Cmentarzu Wojskowym

„Mały Przegląd. Reaktywacja”
Dlaczego warto uczyć się języka polskiego mieszkając
w Belgii? Do czego potrzebna jest znajomość polskich
pieśni patriotycznych, np. „Bogurodzicy”? Jak dorośli powinni traktować dzieci i młodzież? To tematy poruszane
przez naszych uczniów w listach i artykułach do gazety
„Mały Przegląd. Reaktywacja”, która już wkrótce ukaże
się w naszej szkole. Będzie to wydanie okolicznościowe,
wzorowane na „Małym Przeglądzie” – piśmie „redagowanym przez dzieci dla dzieci”, które stworzył wybitny pedagog, lekarz i pisarz Janusz Korczak. Nawiązując do idei
„wielkiego przyjaciela dzieci”, uczniowie na łamach gazety głos w sprawach dla nich istotnych. Dlatego lekturę ich listów i artykułów polecamy zarówno młodszym,
jak i starszym czytelnikom.

Koncert „Canto Bello & Domino
Cantes”
Z okazji Roku Janusza Korczaka w Brukseli odbył się
koncert Międzynarodowego Chóru Dziecięcego „Canto
Bello” i Chóru „Domino Cantes”. Artyści wykonali utwory, które na tę specjalną okazję napisali polscy, belgijscy,
żydowscy kompozytorzy i tekściarze m.in. „Dziemdzieremdzie, dziemdzieremdzie”, „Korczak`s Joy” i „Cudowny sen”.
Wśród widzów byli uczniowie naszej szkoły, uczestnicy
projektu „Mały przegląd. Reaktywacja”, wraz z dyrekcją
i nauczycielami. Po koncercie publiczność mogła obejrzeć
wystawę pt.” Nie ma dzieci są ludzie”, przygotowaną przez
Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zaprezentowano na niej
archiwalne zdjęcia Janusza Korczaka i jego podopiecznych
z warszawskiego Domu Sierot.
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„Bajka czy nie bajka”
z serii „Kuba opowiadacz” 2010
Autor Anna Szymborska

C

ześć, jestem Kuba. Mówią na
mnie „opowiadacz”, dlaczego?
Nie wiem i wolę nie wiedzieć.
Może to coś obraźliwego? W każdym
razie nie mam dziś czasu na głupie
rozmyślania. Wstałem wcześnie rano, bo tata obiecał mi, że zagra ze
mną w kosza zanim zniknie na kilka
godzin w swoim biurze. Włożyłem na
siebie wczorajszy dres i pędem ruszyłem w stronę podwórka. Zdą ży łem
dwa razy rzucić piłką o ścianę, gdy
usłyszałem wołanie mamy…. Kuba
możesz przyjść na chwile do domu!
Mam dla Ciebie nowinę…. eee tam,
udałem, że nie słyszę… Kubusiu proszę, to niespodzianka! Nawoływała
mama nie dając za wygraną. Jak niespodzianka to idę, może to rolki? W jadalni siedział tata a mama z uśmiechem podawała mu kawę. …Siadaj
Kubusiu chcemy podzielić się z Tobą

dobrą nowiną, powiedział tato odkładając poranną gazetę. Mhyyyy jak na
mój sześcioletni rozum rolkowo to nie
brzmiało. Usiadłem skoro ta wieść
miała mnie zwalić z nóg, inaczej nie
kazaliby mi siadać…. Kuba, około Bożego Narodzenia przyjdzie na świat
Twój braciszek, mama spodziewa się
dziecka… Powiedział tata nie przestając się uśmiechać…. Jak to przyjdzie? I wejdzie tak drzwiami?! Dlaczego mama się go spodziewa?! I skąd
on idzie, że aż tyle czasu mu to zajmie?! Do świąt jeszcze daleko!!! Wiem,
bo pisałem list do Mikołaja i cieszyłem się, że za jakieś 5 miesięcy będę
miał rower. … Spokojnie synku, przyjdzie na świat to takie potoczne określenie, mama urodzi dzidziusia…radośnie oznajmiał tata…. I z czego on
się tak cieszy?! Już wiem o co chodzi.
U sąsiadów urodziło się dziecko. O ra-

ny! Co tam się działo! Wszędzie walały się bomby ekologiczne – potocznie zwane pampersami, które Azor
detonował zaraz po wywleczeniu na
podwórko. Wrzask od rana do wieczora! To nie na moje nerwy! Nie prosiłem o brata.
Czas mijał szybko był prawie listopad. Przesiadywałem głównie w domu bawiąc się kolejką i grałem w gry
wideo, ale wciąż słyszałem w głowie
jedno słowo BRACISZEK. Obserwowałem mamę, robiła się coraz większa.
Wyglądała jakby połknęła balon albo
miała urodzić dynię, która byłaby bardziej przydatna niż jakiś brat. Za dwa
dni Halloween i wiedziałbym co z nią
zrobić. Wyciąłbym oczy, zęby, wsadził
do środka świeczkę i straszył Azora
sąsiadów, a takie dziecko??? Wolę nie
myśleć, bo nic z tego dobrego nie przyjdzie wrrr.
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Mijały kolejne tygodnie, czas spędzałem na obmyślaniu jakby tu pozbyć się niechcianego brata. Prosiłem
czarnego kota Maćka żeby rzucił zaklęcie, byłem u Joli, bo ma złotą rybkę, która podobno spełnia życzenia
i nic…mama dalej puchła. Któregoś
wieczoru już prawie zasypiałem, kiedy do mojego pokoju wszedł tata. Był
zdenerwowany i roztargniony. Podszedł do mnie i mówi… Kuba, jadę
z mamą do szpitala, mały Jacuś spieszy się na świat a do ciebie jedzie już
ciocia Ula, to na razie synku…. I tyle
go widziałem. Ale!!! Co!!!! A do czego
on tak się spieszy! Na wszelki wypadek schowam kolejkę i gry wideo,
i jeszcze ta ciocia Ula!!! Będzie mnie
ściskać i głaskać! Nawet kot Maćka
by tego nie wytrzymał a różne rzeczy
z nim robiliśmy.
Za trzy dni wigilia no i oczywiście
Mikołajowe prezenty. Nie mogłem doczekać się na swój ukochany nowy rower. Wiedziałem, że dostanę, Mikołaj
jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Usłyszałem samochód taty, wracali ze szpitala z nowym dzieckiem. Na wszelki
wypadek ewakuowałem się do pokoju żeby sprawdzić czy wszystko dobrze ukryłem przed bratem…Kuba!
Kubuś, choć przywitać się z Jacusiem
wołała mama….Nie miałem ochoty ale
byłem ciekaw co to za dziwadło, bo
już od progu słychać było ciocię
Ulę…jaki śliczny! Jaki słodki! Dajcie
mi w końcu go na ręce….. Zdaje się,
że chociaż ciotkę będę miał z głowy,
bo chyba zmieniła obiekt zainteresowań – ufff. W pokoju było zamieszanie. Tata biegał z pieluchami, ciotka
Ula z butelkami a mama siedziała w fotelu i tuliła zawiniątko wielkości tchórzofretki Bolka. Podszedłem, ostrożnie pochyliłem się nad dzieciakiem bo
kto wie co przyjdzie mu do głowy?
Tak się przecież spieszył?
To co zobaczyłem o mało mnie nie
zabiło… Duża głowa, duże oczy, łyse,
ale na szczęście czerwone nie zielone
bo pomyślałbym, że to najazd UFO!
Na wszelki wypadek pogmerałem
w kocyku żeby sprawdzić czy nie świeci mu się któryś palec… Prawda, że
śliczny …powiedziała mama. To Twój
braciszek. Żeby nie robić mamie przykrości powiedziałem potwierdzające
– acha… i dyskretnie wycofałem się
do swojego pokoju. Przechodząc obok
kuchni usłyszałem rozmowę cioci z tatą... Słuchaj Marek może Mikołaj i Jacusiowi przyniósłby już rower są
w promocji a wiesz, że od przybytku
głowa nie boli... Szlag mnie trafił!!! to
ja czekałem sześć lat na taki rower
a ten mały Marsjanin miałby dostać
już teraz! I jeszcze dowiaduję się, że
Mikołaj kupuje w promocji!!! Zamknąłem się w pokoju i o mało nie pobe-
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bardzo spieszyć, wiec co sobie życzysz
dostać? Z trudem bo brakowało mi
tchu ale powiedziałem… Proszę cię,
ja nie chce już roweru! przynieś mi
z powrotem mojego brata. Mikołaj popatrzył na mnie i powiedział… biegnij
do domu bo rodzice się pewnie o ciebie martwią a Twoje życzenie szczególnie zapamiętam. Było mi smutno,
wracałem niechętnie do domu ale wiedziałem, że mama i tata pewnie mnie
szukają. Po drodze spotkałem ciocie
Ulę… Kuba jak ty wyglądasz? Gdzie
cię nosi? ….Ciociu a gdzie mama?
…Pojechali z tatą po Jacusia! Gorączka spadła, wszystko jest dobrze! Lekarz powiedział, że to jakiś cud!! Nagle przestało mnie boleć w żebrach,
wrócił oddech i wykrzyczałem ile sił
do cioci Uli… Ciociu to nie cud!!!! To
nowy Jacek od Mikołaja choć z promocji!
Teraz już wiem, że dobrze mieć brata choćby po to żeby uczyć go strzelać z procy, jak wtykać kij w mrowisko, czym straszyć psa sąsiadów…
Mikołaj oddał mi braciszka i dostałem
rower. A w tym roku dostaliśmy z Jackiem wspólny prezent …mój marsjański brat przy nim to pikuś!! no właśnie PIKUŚ!!! Opowiem wam, ale nie
dziś.
Anna Szymborska

czałem się. Złość we mnie kipiała, zdołałem tylko wykrzyczeć ...żeby ten kosmiczny maluch zniknął na zawsze!!!
Rano obudziły mnie dziwne odgłosy, przetarłem leniwie oczy i pomyślałem, że wczoraj nie potrzebnie byłem zły na brata w końcu będę miał
swój rower a on będzie się wozić chyba na bagażniku zanim do niego dorośnie. Humor poprawił mi się zdecydowanie ale niepokoiły mnie te
odgłosy z dołu. Zszedłem do jadalni,
mama siedziała przy stole i strasznie
płakała, tata był blady i rękoma ściskał głowę. Nigdzie nie widziałem Jacka… Tato co się stało? zapytałem nieco przestraszony… Jacuś jest
w szpitalu, ciężko
chory, jest bardzo
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Psojady
Marek Regner
JESIEŃ 2012

P

oczątek listopada w miasteczku
psów nie różnił się niczym od
jesieni w ludzkich miastach. Liście nabierały rumieńców i przykrywały każdą uliczkę i wybieg w parku.
Trawniki, jeszcze zielone, akcentowały sielankowy krajobraz doliny, bo psie
domy i chatki miały dachy w takich
samych odcieniach pomarańczy i czerwieni. Nawet balustrady na mostkach
i płoty pomalowane były w odcieniach
żółci, ochry i ciepłego brązu.
Pewnego
chłodnego
poranka
wszystko straciło barwę, bo blady
strach padł na całą okolicę. Ktoś puścił w obieg plotkę o grasujących uliczkami „psojadach”.
– A co to są psojady? Skąd się wzięły? Czy są one groźne? – takie i inne
pytania, wyszczekiwały zaniepokojone psy i psiska.
– Pożrą wszystkie psy, nawet kości
po nas nie zostaną! Psojady, psojady,
ratuj się kto może! – panikował kundel Konus biegając dookoła rynku.
Mimo, iż wszyscy wiedzieli, że Konus był panikarzem, przerażająca
wieść rozniosła się po miasteczku jak
zapach wędzonej kiełbasy.

Cisza trwała ponad godzinę, do czasu, aż jeden jamnik, dotychczas zabarykadowany w domku, poczuł nagłą
potrzebę wyjścia na dwór.
I co tu zrobić? Pęcherz pełny, a na
zewnątrz grasują psojady...
– Może akurat jamników nie jadają
– dodawał sobie otuchy, kiedy czołgał
się po schodach trzęsąc się tak, że aż
balustrada na półpiętrze drgała.
Kiedy dotarł na parter zdrętwiał ze
strachu i patrzył na uchylone drzwi,
za którymi, z pewnością, czaiło się coś
złego. Zacisnął zęby bardzo mocno,
tylko dwa najdłuższe wystawały mu
z pyska. Zamknął oczy i wyobraził sobie, co czeka go za drzwiami.

Nikt z mieszkańców żadnego psojada na oczy nie widział i nosem nie
wywąchał, nikt nawet nie wiedział jak
taki stwór może wyglądać. Jednakże
panowało przekonanie, że muszą to
być jakieś straszne typy, bo kto inny
mógłby jadać psy?
W mig opustoszały wszystkie ulice,
tylko gdzieniegdzie w bramach i oknach błyszczały zatrwożone psie nosy i nochale. Nastała złowroga cisza
powciskana w każdą ulicę, jak wstążki makaronu w dziurki durszlaka.

Zaczął wychodzić na zewnątrz, ale
nie jak zwykle przodem, lecz tyłem,
bo przecież tylna część psa odważniejsza niż przednia. Najpierw nogi, później przykryty szczelnie ogonem zadek. A kiedy już wyszło pół jamnika,
rozległ się głośny skowyt.
To psojady złapały biedaka w pół
i wyciągały z korytarza jak parówkę
z hot-doga. Były to krępe typy
w ogromnych kapeluszach. Spod kapeluszy wystawały długie wąsiska
i jeszcze dłuższe brody. W pasie przewiązani byli powrozami, służącymi zapewne do krępowania zdobyczy. Z kieszeni wystawały im pordzewiałe

**

widelce, strach pomyśleć do czego służące.
Dwaj brodacze w mig wrzucili skowyczącego pieska do wielkiego wora.
Jeden trzymał tę wielką siatę, a drugi wrzucał. W środku było ciemno
i mokro, że… W tym momencie jamnik otworzył oczy.
Mokro? – pomyślał ze zdziwieniem.
Trzęsąc się wciąż ze strachu odkrył,
że nie jest w żadnym worku, bo nawet nie wyszedł z klatki schodowej.
Siedział w cieplutkiej kałuży – świeżo nasiusianej, a wszystko to, co działo się przed chwilą, tylko sobie ze strachu wyobraził.
Odetchnął z ulgą. Fakt, że załatwił
się pod schodami, to nic takiego – pomyślał, przynajmniej nie muszę już
wychodzić tam, gdzie zapewne schwytają mnie brodaci złoczyńcy.

**
Gdzieś na przedmieściu, pewien dalmatyńczyk, widział mrożącą krew
w żyłach scenę.
Wielki, gruby jak beczka na kapustę smakosz psów, toczył się wąską
uliczką sapiąc i stękając. W tłustej dłoni ściskał podobny do wideł widelec.
W jednej z bram dostrzegł basseta leżącego jak olbrzymi naleśnik i najwyraźniej nic sobie nie robiącego z inwazji psożerczych bestii. Śpioch
wprawdzie wiedział o niebezpieczeństwie, bo uciekał jak wszystkie inne
psy, ale był marnym biegaczem. Przebierał niezdarnie łapami, ale gdy pokonał pierwsze dziesięć kroków, przysnął na moment. Spał tak mocno, że
nawet głośne sapanie i charczenie zbliżającego się niebezpieczeństwa nie docierało do jego uszu. Trudno żeby słyszał, skoro uszy miał wielgachne
przykrywające szczelnie obie dziurki.

II
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Prawdopodobnie jego węch także
uciął sobie drzemkę. Nochal basseta
nie wyczuł w powietrzu niczego podejrzanego.
Grubas, widząc bezbronną zdobycz,
rozwarł szeroko paszczę. Wyglądał
jak monstrualny odkurzacz wciągający dużego śmiecia. Paszcza była obrzydliwa. Wydobywał się z niej swąd
palonych kaloszy i wyleciały dwa nietoperze. Psojad był tak tęgi, że nie
mógł się schylić po ofiarę, jednak udało mu się wydobyć z tylnej kieszeni
sidła. Przyrząd na długim drążku, zakończony żelazną szczęką. Kiedy przesuwał dźwignię na końcu patyka, żelazne szczęki zaciskały się, chwytając
to, co leżało na ziemi. Dalmatyńczyk,
obserwujący zajście nie zobaczył najgorszego, bo grubas zasłonił to opasłymi plecami.
Ale jak inaczej mogłoby się to skończyć? Potwór pożarł basseta na miejscu – opowiadał z przekonaniem dalmatyńczyk... Prawdę mówiąc, nikt
dalmatyńczyka nie znał, nawet z widzenia. Jednak, skoro wszyscy w miasteczku opowiadali tę historię, musiała być to sprawdzona informacja.
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leko od domu i w dodatku sam na szerokiej ulicy. No i wszędzie czają się
złowrogie psojady.
– Co robić? Przecież ja się boję! – myślał w popłochu.
Przysiadł pod witryną sklepiku
i skulił głowę tak, jak to robią przyłapane w spiżarni koty. Trząsł się przy
tym jak osika.
Iść dalej nie miał odwagi, a wrócić
do domu tym bardziej – bo przecież
sprytne psojady mogły już odciąć mu
drogę powrotu.
Zamknął oczy w nadziei, że kiedy
otworzy, wszystko okaże się złym
snem. Niestety, kiedy zaciskał powieki, usłyszał gdzieś za sobą sapanie.
– Psojady! Ratunku, psojady!
– wrzasnął jak oparzony. Nie otwierając oczu zaczął biec przed siebie.
Kierował się tylko węchem, a że uliczka była prosta, ucieczka wydawała
się jedynym ratunkiem.
Przebierał nóżkami jak koń w galopie, czasami potykając się o coś biegł
z całych sił przed siebie. Coraz wyraźniej za sobą słyszał oddech potwora.
Czym mocniej zaciskał powieki, tym
wyraźniej widział tego, który go gonił. Wyglądającego jak wieprz, ze
spłaszczonym nosem buchającym parą. Z pyska ciekła mu ślina i wystawały kły. Kruczoczarna czupryna rozwiana przez wiatr i postrzępione uszy
postawione do góry. Były wielkie,
z grubej skóry, z wystającymi jak pręty grubymi włosami.
Wtem przerażony wizją szczeniaczek wyobraził sobie paszczę ścigającego. Przednie łapki mu się poplątały, pacnął na ziemię i poturlał się kilka
metrów. Zanim zrobiło się ciemno,
usłyszał tuż nad głową bardzo głośne sapnięcie. – Przepadłem... – pomyślał i zemdlał.

Pewien szczeniak – mieszaniec, odważny albo głupi, nic sobie nie robił
z zagrożenia. Gwiżdżąc na niebezpieczeństwo, nie bacząc na ostrzeżenia,
wybrał się na spacerek. Popołudnie
było słoneczne, a woda w rzeczce idealna do kąpieli. Truchtał główną uliczką, trzymając nos wysoko, a pierś
wypinając do przodu. Po przejściu kilku kroków spostrzegł, że okolica opustoszała, a w powietrzu unosił się zapach niepokoju. Szczeniak niepewnie
mijał kolejne latarnie, przy których
zwykle powinien się zatrzymać i przynajmniej obwąchać, jeśli nie oznaczyć.
Za piątą latarnią przypomniał sobie,
że ktoś mówił o jakichś psojadach.
Przy dziesiątej uznał, że trochę za często tego dnia o nich wspominano,
a przy piętnastej, jego odwaga pękła
się jak balonik przekłuty pazurem.
Szybko zdał sobie sprawę, że jest
jeszcze bardzo małym pieskiem, da-

Ocknął się. Coś go przygniatało.
Kiedy po chwili ciężar się uniósł, poczuł, jakby ktoś go nadmuchał i wrócił do poprzedniego kształtu.
Przez chwilę bał się otworzyć oczu,
ale skoro okazało się, że nikt go nie
pożarł, otworzył. Zobaczył jak przez
mgłę ogromną, ciemną postać. Nagle
ten ktoś przeciągnął po jego pysku
czymś wielgachnym, ciepłym i kleistym. Szczeniak odkrył w tym coś znajomego. Tak, to był psi jęzor!
Pulchny bernardyn stał nad półżywym ze strachu szczeniakiem i merdał radośnie ogonem. Jak się później
okazało, tłuścioch szedł na spacer. Podobnie jak szczeniak, nic nie robił sobie z opowieści o grasujących po mieście psojadach. Zobaczył z daleka
małego psiaka, więc postanowił dołączyć, ale ten nagle uciekł w panice.
Bernardyn zaczął go gonić. Kiedy
szczeniak potknął się i przewrócił, du-

toczył na dziedziniec przed ratuszem
katapultę i ostrzeliwuje ratuszową
wieżę. Tam schronił się pit-burmistrz.
Zamiast miotać z katapulty kamieniami – strzelają schwytanymi wcześniej psami. Wybierają najbardziej tłuste i ciężkie, a więc bernardyny,
nowofundlandy i mieszańce, zwłaszcza, te nieodchodzące przez ostatnie
lata od swojej michy.
Katapulty wyrzucały grube psiska,
a te uderzały o mury ratusza tak, że
wieża zaczęła się chwiać. Razem z nią,
chwiał się pit-burmistrz. Utknął w gabinecie pod dachem, bez szans na ucieczkę.
Psojadom kończyły się bernardyny,
zabrakło nowofundlandów, dlatego
z braku odpowiednich pocisków, zaczęły wyprowadzać więzione kundelki na krótkich łapkach. Jednak nie
zdążyli ich wystrzelić, bo wieża ratuszowa runęła na dziedziniec jak domek z kart.
Co było potem – nie wiadomo, bo
kiedy armia psojadów rzuciła się
w stronę zbombardowanego ratusza,
rozpętało się istne piekło i nikt stamtąd żywy nie powrócił.

**
Najokropniejsze wieści docierały
spod ratusza. Na głównym skwerze,
armia psojadów rozbiła obóz i urządzała polowania. Cały ryneczek zaparkowany był wozami, a w każdym
z nich, po tuzin najeźdźców. Pojazdy
wielkie jak domy. Każdy na sześciu
drewnianych kołach i stalowych, kolczastych oponach. Wyglądały jak gigantyczne budy z dwoma małymi
okienkami po przeciwległych stronach. Aż strach pomyśleć, co znajdowało się wewnątrz. Za kratami w oknach można było dostrzec błyszczące
w ciemności psie nosy. Od czasu do
czasu, jakaś psia łapa czepiała się prętów, po czym znikała.
– Nic innego, jak magazyny schwytanych psów! – kiwały głowami przestraszone pudle.
– Raczej kuchnia, gdzie przyrządzają kotlety z labradorów – powarkiwały owczarki niemieckie.
Wiadomość przekazywano od okna
do okna i od drzwi do drzwi, a przy
każdej uliczce dodawano coraz to nowe wątki. Już w południe każdy pies
wiedział, że psojady szturmują ratusz,
aby pożreć pit-burmistrza...
Pit-burmistrz był najważniejszym
psem w mieście. Zwykle od wczesnych
godzin porannych warował w ratuszu, a więc z pewnością i tego feralnego dnia, był tam osaczony przez armię psojadów.
Z popołudniowych informacji wynikało, że oddział brodaczy, wy-
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ży nie mógł wyhamować, więc wpadł
na małego przywalając go swoim cielskiem.

**
Do wieczora w miasteczku panował
chaos. Opustoszały ulice, szczelnie pozamykano drzwi i okiennice, a mimo
to w powietrzu unosił się pogłos skomlenia i warczenia.
Przestraszone psy piszczały, a zdenerwowane brakiem spaceru powarkiwały. Zamknięte szczelnie w domach
i piwnicach musiały załatwiać swoje
sprawy po kątach lub w innych, nie
przeznaczonych do tego celu miejscach.
Zapadł zmierzch, a okolica świeciła pustkami. Oczywiście zdarzało się,
że jakiś desperat, w niecierpiącej zwłoki sprawie, opuszczał kryjówkę, ale
zazwyczaj kończyło się to paniczną
ucieczką przed każdym odgłosem lub
cieniem.
Stary Biszkopt – labrador, trudnił
się nakręcaniem zegara na wieży
wznoszącej się nad bramą miasta. Pracę miał taką, że często w niej drzemał.
Zegar wystarczało nakręcać tylko raz
w ciągu doby, więc zwykle na wieży
wiało, nie tylko wiatrem, ale i nudą.
Tarcza zegara była wierną kopią
psiej miski, tyle że co najmniej 10 razy większa. Cyfry w kształcie serdelków zostały wytłoczone na cyferblacie. Godzina pierwsza to jeden
serdelek, druga dwa itd... Wskazówki to ogromne kości, oczywiście jedna dłuższa, druga krótsza. Nie wiadomo było skąd takie gnaty mogły
pochodzić i po co ktoś ich użył, przecież żaden pies, nawet o największym
pysku, nie mógłby sobie z taką wskazówką poradzić.
Kiedy zegar wybił godzinę dwudziestą, Biszkopt obudził się. Ziewając
przypomniał sobie, że coś tam słyszał
rano o psojadach. W tej samej chwili
ogon podwinął się mu pod brzuch.
W głowie zaświtała myśl: ja tutaj śpię,
a w mieście, być może, wszystkie psy
zostały pożarte. Doczołgał się do okna i zerknął na miasteczko widoczne
niemal w całości. Zaniepokoiło go to,
że o tej porze panował w miasteczku
spory ruch, a tego wieczora pustki
i grobowa cisza. Nie świeciła żadna
latarnia, bo nikt ani jednej nie włączył.
– Zostałem jedynym żywym psem
w mieście… – pomyślał. Jednak kiedy uchylił okno, przekonał się, że się
myli. Usłyszał odgłosy skomlenia i powarkiwania. Zaczął się rozglądać i zastanawiać, skoro wszystkie psy chowają się przed psojadami, to gdzie są
te potwory? Nie dostrzegł żadnej ob-

cej postaci ani gołym okiem, ani przez
lunetę używaną zwykle do podglądania życia mieszkańców.
Jeszcze kwadrans wypatrywał
i upewniał się, że w mieście nie ma
zagrożenia, po czym pokuśtykał krętymi schodami w dół.
Ostrożnie wychylił łeb przez dolne
drzwi wieży. Okolica wyglądała na
bezpieczną. Wyszedł i skierował się
główną ulicą ku ryneczkowi. Przy okazji, ulżył pęcherzowi na pierwszym
napotkanym słupie. Była to główna
latarnia, obsikiwana co wieczór przez
dyżurnego psa-gospodarza. W oznaczonym miejscu znajdował się specjalny czujnik uruchamiający wszystkie
latarnie w mieście.
Z powodu siku Biszkopta, miasteczko, do tej pory pogrążone w mroku, zajaśniało. W tym samym momencie popiskiwania i warczenia ucichły.
Biszkopt podążał do ratusza. W kamienicach zaczęły pojawiać się światła. Coraz więcej psich uszu, nosów
a nawet całych pysków wychylało się
z okien.
– Co się dzieje? Psojady odeszły? Czy
już po wszystkim? – dało się słyszeć
w całym mieście. Niektóre psy widząc
kuśtykającego środkiem ulicy labradora, wybiegły z domów, biorąc go za
swojego wybawcę. Inne pomyślały podobnie, w konsekwencji, całe sfory
zbiegały w stronę Biszkopta, radośnie szczekając słowa pochwały.
– Wybawca! Nasz bohater! Przepędził psojady! Dać mu tonę kiełbasy!
Stary, z początku nie wiedział o co
im chodzi i nie zatrzymując się szedł,
aż dotarł pod ratusz. Tam, ku zdumieniu wielu mieszkańców, okazało się,
że ratusz stoi na swoim miejscu.
Jak to się mogło stać, skoro wszyscy słyszeli o zburzeniu ratusza i uprowadzeniu pit-burmistrza?
Rynek zapełnił się wszystkimi psami-mieszkańcami, jeszcze niedawno,
trzęsącymi się ze strachu w domach
i piwnicach. Gwar był niesłychany.
Jeden drugiemu opowiadał co słyszał. Opisy psojadów i tego, co się niedawno wydarzyło były tak liczne i różnorodne, że aż nieprawdopodobne.
Wiele psów, rzekomo pożartych przez
psojady, stało w tłumie nie mogąc
uwierzyć, że żyją... Bo jak tu wierzyć,
skoro prawie każdy szczekał opowieści, że zostały pożarte w jakiś przerażający sposób.
– Brednie! Brednie! Brednie! – warknął nagle ktoś z tłumu. – Dajcie mi
tu zaraz jakąś skrzynię.
Znowu nastała cisza, a wszystkie
psie pyski skierowały się w stronę,
gdzie coś o bredniach głośno szczekano. Setki uszu podniosło się w oczekiwaniu na dalszy ciąg wydarzenia.
Z ratusza wytoczono wielką beczkę.

III

Zniecierpliwionym psom ukazał się
(niby) porwany pit-burmistrz. Wdrapał się na wieko olbrzymiej beczki,
aby widać go było z najdalszej części
rynku.
– Brednie... – kontynuował – Trudno będzie znaleźć winnego, ale okazuje się, że wszyscy padliśmy ofiarą
głupiej plotki. Nie dowiemy się, który to zapchlony łgarz rozpuścił bujdę
o psojadach. Wszyscy daliśmy się nabrać.
– Żadnych psojadów nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Sami widzicie,
że jesteśmy tutaj cali i zdrowi, nawet
ratusz, który podobno zburzono stoi
nietknięty.
My psy, mamy bujną wyobraźnię,
ale to wielki wstyd, że boimy się nawet własnego cienia.
W tłumie rozległy się szepty, a setki postawionych uszu w jednej chwili opadło w dół tak, że zdawało się słyszeć jakby oklaski.
Do czasu wyjaśnienia tej przerażającej historii wszystkie psy, jakie zebrały się na rynku, były bardzo spięte. Kiedy burmistrz ogłosił, że
wszystko to było tylko głupią plotką,
poczuły wielką ulgę. A ona była tak
nagła, że cały rynek pokrył się jedną
wielką kałużą.

**
Psie kałuże spływały do ulicznych
rynienek, które zwykle odprowadzały nadmiar deszczu. Ciecz o nieładnym zapachu, dudniąc w kanałach,
zebrała się w jeden, większy strumień,
płynący podziemną rurą do rzeczki na
przedmieściach.
Woda w rzece tej nocy płynęła spokojnie, wydając jedynie delikatny
szum. Brzeg oświetlony blaskiem księżyca wyglądał tajemniczo. Z rury ściekowej dobiegało coraz to wyraźniejsze dudnienie oznaczające, że za
chwilę coś z niej wypłynie. Usłyszał
to ślimak pełzający tamtędy. Zaczął
przyśpieszać w obawie, że coś wyleje
mu się na głowę. Pędził, jak ślimak
potrafi najprędzej. Jednak nie miał
szans umknąć przed zbliżającą się kąpielą. Zanim jednak stało się to, od
czego chciał uciec, wielki cień przysłonił mu cały księżyc. Ślimak zatrzymał się i odruchowo schował do swojej muszli. Z ciekawości wystawił
jedno oko na zewnątrz i dostrzegł ponurą sylwetkę w ogromnym kapeluszu. Ten ktoś miał sumiaste wąsy wystające daleko poza rondo kapelusza,
a do tego było ich trzech, a może więcej…
W tym momencie z rury wypłynął
wodospad i zasłonił ślimakowi widok.
n
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Andrzejki i Katarzynki
Zarówno
dorastające
dziewczęta jak
i chłopcy,
chętnie
uczestniczyli
w tradycyjnych
obrzędach

od koniec jesieni, kiedy
skończyły się prace polowe, nastawała pora
długich wieczorów i ostatnich
zabaw. W tradycji ludowej był
to najlepszy okres dla kojarzenia małżeństw, zalotów i słania
swatów. Przecież „Kto się zaleca w adwenta będzie miał żonę
na święta”. Młodzi ludzie u progu dorosłego życia, pełni rozterek, niepewności i nadziei, we
wróżbach szukali wsparcia i starali się w ten sposób uchylić rąbka tajemnicy przeznaczenia. Zarówno dorastające dziewczęta
jak i chłopcy, chętnie uczestniczyli w tych tradycyjnych obrzędach. Jednak wspomnijmy jak
to drzewiej bywało, zanim nastał czas wyższości Andrzejków
nad Katarzynkami.

P

nie rodziców. Kulminacyjnym
momentem zabawy są oczywiście wróżby, które dotyczą zwykle tematyki związków damskomęskich. Choć obecnie mają one
charakter wyłącznie rozrywkowy, jeszcze do niedawna traktowano je bardzo serio i były powodem radości albo smutku.

Andrzejki
Znane też jako Jędrzejówki
i popularne nie tylko w Polsce,
obchodzone są 29 listopada
w przeddzień dnia świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Rosji
i Grecji. Dzień ten przypada na
początku lub na końcu roku liturgicznego i stanowi okazję do
organizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.
Pochodzenie matrymonialnych wróżb andrzejkowych nie
jest dokładnie znane lecz sądzi
się, że tradycja wróżb andrzejkowych sięga starożytnej Grecji oraz starogermańskich wierzeń związanych z bogiem
miłości i płodności, Freyerem.
Sądzi się też, iż dawny pogański obyczaj pytania duchów
o przyszłość, przeniknął do
chrześcijaństwa. W Polsce, pierwsza wzmianka o wróżbach andrzejkowych pochodzi z 1557
roku.
Kiedyś spotykały się tylko
młode kobiety i dziewczyny aby
za pomocą wróżb dowiedzieć się,
kiedy i za kogo wyjdą za mąż.
Początkowo Andrzejki były traktowane
bardzo
poważnie,
a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, z dala od ciekawskich krewnych i znajomych.
Stopniowo to się zmieniało. Panny na wydaniu zaczęły się spotykać w grupach. Obecnie, tego
dnia bawią się wszyscy którzy
mają na to ochotę i przyzwole-

Żródło: www.spszydlowo.edupage.org

Andrzejkowe wróżby
Najbardziej popularną wróżbą jest lanie wosku, najczęściej
przez klucz. Wszystkie techniki
wróżenia mają swoje „naukowe”
nazwy. Lanie wosku w celach
wróżenia nosi nazwę keromancji. Kiedy wosk zastygnie w garnku z zimną wodą i przybierze
niepowtarzalny kształt, pora na
odczytanie przepowiedni. Można oglądać wosk w dłoni, ale
bardziej widowiskowy sposób
polega na odczytywaniu cienia,
jaki zastygła masa rzuca na ścianę. Fakt, że każdy uczestnik zabawy dostrzega
w tych kształtach
coś innego, oczywiście nie psuje
przedniej zabawy.
Istnieje
też
wiele innych andrzejkowych
wróżb i zabiegów
magicznych.
Wróżono na wiele różnych sposobów. Od lania
wosku, poprzez

rzucanie smakowitych kąsków
psom lub wabienie gąsiora aby
uszczypnął przyszłą pannę młodą, aż po interpretowanie kołków w płocie. Oto kilka z nich.
n Ustawianie od wybranego
miejsca do progu jeden za drugim butów panien na wydaniu. Który but jako pierwszy
przekroczy próg, tego właścicielka jako pierwsza wyjdzie
za mąż.
n Pisanie na dwóch kartkach
imion dziewcząt i chłopców.
Potem każda dziewczyna przekłuwa kartkę od czystej strony i w ten sposób, po odczytaniu imienia dowiaduje się,
jak będzie miał na imię jej
przyszły mąż. Chłopcy oczywiście przekłuwają kartki
z imionami dziewczyn.
n Losowanie różnych przedmiotów o przypisanym im znaczeniu: na przykład listek oznaczał
staropanieństwo,
różaniec – stan zakonny, obrączka rychły ślub.
n Jeśli dziewczyna w dniu św.
Andrzeja ucięła gałązkę czereśni lub wiśni i w Boże Narodzenie ta gałązka zakwitła,
było to zwiastunem szybkiego zamążpójścia.
n Przyszły mąż miał nadejść od
strony, z której zaszczekał
pies.
n Jeśli dziewczyna modliła się
do św. Andrzeja oraz pościła,
to we śnie mógł jej się ukazać
przyszły oblubieniec.
Z wielu przysłów przytoczmy
dwa:
n „W dzień świętego Andrzeja
pannom z wróżby nadzieja”
oraz
n „Noc Andrzeja Świętego, przywiedzie narzeczonego”
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Katarzynki
W Polsce męskim odpowiednikiem
Andrzejków były Katarzynki, które
przypadały w przeddzień świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki
cnotliwych kawalerów szukających
swojej przyszłej towarzyszki życia
– czyli 24 listopada. Tego dnia odbywały się wróżby dla młodych mężczyzn, dotyczące znalezienia partnerki i małżeństwa.
Niektórzy historycy uważają, iż podstawą legendy o św. Katarzynie był
życiorys Hypatii z Aleksandrii, która
była córką filozofa i uczonego. Prawdopodobnie odebrała ona od ojca
solidne wykształcenie i była nawet wykładowczynią astronomii i matematyki w Muzeum Aleksandryjskim. Hypatia stała się ofiarą tarć politycznych
pomiędzy ówczesnymi ludźmi władzy.
Pod pretekstem podejrzanych mistycznych działań i zajmowania się zabronioną astrologią, patriarcha Aleksandrii – Cyryl podburzył przeciwko
niej prosty lud który ją ujął i zaprowadził przed oblicze sprawiedliwości.
Poniosła męczeńską śmierć w roku
415.
Według innej tradycji, Katarzyna
– bogata i wykształcona chrześcijanka która przyjęła śluby czystości, ośmieliła się otwarcie krytykować cesarza i prześladowanie chrześcijan.
Niestety wykształcona kobieta-intelektualistka nie była w owych czasach
mile widziana. Po dyspucie religijnej,
podczas której okazała się bieglejsza
od pięćdziesięciu niechrześcijańskich
mędrców, cesarz skazał ją na śmierć
przez łamanie kołem. Lecz anioł zniszczył to narzędzie tortur i ostatecznie
wyrok wykonano w Aleksandrii przez
ścięcie około 300 roku, kiedy miała
18 lat. Najstarszymi autorami wspominającymi świętą byli św. Rufin oraz
Euzebiusz z Cezarei.
Są też przekazy mówiące o tym, że
sam cesarz wcześniej zalecał się do
Katarzyny która była podobno córką
króla. Jednak we śnie ukazał jej się
Jezus który założył jej na palec złoty
pierścień zaręczynowy. Od tego dnia
czuła się mu mistycznie poślubiona
i nikt nie miał szans aby zdobyć jej
serce, nawet sam cesarz. Upokorzony
władca uwięził urodziwą oraz obdarzoną intelektem i wiedzą kobietę i ponieważ nie udało mu się jej nakłonić
do uległości, skazał ją na śmierć.
Na Synaju, na szczycie Góry Świętej Katarzyny, gdzie – jak mówi tradycja – aniołowie umieścili ciało męczennicy, znajduje się kaplica
stanowiąca miejsce jej kultu. W X wieku ciało przeniesiono na podnóże góry i spoczęło ono w złotej trumnie
w wybudowanym klasztorze jej imienia.

Święta Katarzyna jest bardzo popularną patronką. Między innymi filozofów, teologów, nauczycieli, uczniów,
adwokatów, notariuszy, żeglarzy, polskich kolejarzy, przedstawicieli innych zawodów, np. krawcowych i fryzjerów. Jest też powierniczką
grzeszników, orędowniczką cierpiących na ból gardła i głowy, poszukiwaczy topielców, również patronką
tak zwanego prostego ludu.
Dawny męski obyczaj wróżb kawalerskich, czyli Katarzynki, obchodzony
powszechnie jeszcze do schyłku wieku
XIX, został zapomniany gdyż bardziej
spopularyzował się dzień Andrzejek.

Katarzynki zapomniane
„Święta Katarzyna śmiechem, święty Andrzej grzechem”. To przysłowie
zawiedzie nas do zrozumienia powodów obecnej wyższości Andrzejków
nad Katarzynkami.
Jak powszechnie wiadomo, brzydsza połowa ludzkości miała się nieco
inaczej niż ta piękniejsza. Młodzi mężczyźni, zwłaszcza ci zamożniejsi, mieli większy wpływ na swoje życie niż
kobiety. Małżeństwa były aranżowane przez rodziców i najczęściej uczucia młodych ludzi były kompletnie
ignorowane, a nawet stanowiły zawadę na drodze do udanych rodzinnych
interesów. Dziewczęta, w momencie
wyjścia za mąż, przechodziły spod kurateli rodziców pod kuratelę mężów,
więc trafiały z deszczu pod rynnę. Uzależnienie zmieniało tylko swoją twarz.
Mężczyźni często traktowali ożenek
jako wyzwolenie spod opieki rodziców
i wrota do wolności. Panowie mieli
w przeciwieństwie do pań – zależnie
od sytuacji finansowej – czas na naukę, kontakty międzysąsiedzkie, poli-
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tykę, również dostęp do wiedzy. Generalnie, najzwyczajniej cieszyli się
prawem do podejmowania własnych
decyzji i decydowania o losie swoich
żon. Nawet mieli większą swobodę rekompensowania sobie nieudanych
związków. Z tych powodów nie interesowały ich wróżby tyczące wielkiej
niewiadomej która była przecież udziałem kobiet. Niemniej jednak panowie
chętnie brali udział w Katarzynkach,
które były dla nich okazją do zabawy
i beztroskich kawalerskich uciech zakazanych w adwencie. Jak to było
w przypadku żonatych już mężczyzn,
to rzecz osobna i nie zawsze stanowiło to powód do dumy panów, raczej
powód zgryzoty dla lekceważonych
żon. Cóż, Katarzynki zanikły prawie
zupełnie u schyłku wieku XIX. Może
skryły się wstydliwie za meandrami
historii aby uznać prymat Andrzejków, oraz wyższość ówczesnej pokory pań wobec losu, nad rozpasaniem
męskiej wolności?

Katarzynko, wróć!
Panowie zaniedbali Katarzynki. Sami sobie są winni. Niejeden z panów
gorzko pożałował swojej – samemu
sobie przypisanej – wolności. Tak było, jest i pewnie będzie. Ale panie nie
poddały się męskiej supremacji i dziś
– choć rodzina oraz dzieci są zawsze
najwyższą wartością – zamążpójście
nie jest ich jedyną drogą do zaspokajania ambicji, a bycie żoną jedynym
marzeniem współczesnej młodej, jak
również nieco mniej młodej kobiety.
Niemniej jednak w Andrzejki zarówno panie jak i panowie bawią się przednio i tylko westchnąć można: dziś
prawdziwych Katarzynek już nie ma...
Szymon Malicki
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OGŁOSZENIA
DROBNE

bezpłatnie

Dodaj
swoje ogłoszenie drobne
wysyłając maila pod adres
Strona internetowa poświęcona
Polonii w Antwerpii i nie tylko!
Co ciekawego tam znajdziecie:

%
%
%
%
%

Adresy wszystkich polskich lokali i sklepów
Możliwość zamieszczania ogłoszeń
Adresy szkół języka niderlandzkiego
Ciekawe linki do innych stron w sieci o tematyce
polonijnej
Oferty legalnej pracy nawet jeśli nie masz pobytu
stałego

antwerpiapopolsku@gmail.com
% Możliwość wystawiania faktur na druku A1 z odpłatnością
15% od wystawionej sumy. Tel 0488987413
% Mam 39 lat, poznam przyjaciółkę w Antwerpii.
Tel 0492521461
% Wynajmę mieszkania w pełni umeblowane i wyposażone w Antwerpii dla pracowników firm polskich pracujących w Belgii i nie tylko, na dobrych warunkach.
Tel. +48 795 560 498

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły
języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego
GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com

TANIO
okna PVC i aluminium
z Wielkopolski na profilach Aluplast.
Oferujemy również montaż.
Tel. kont. +32486577730

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Przyjmujemy
zamówienia
na święta
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CIASTA DOMOWE
NA ZAMÓWIENIE

Ciasta domowego wypieku:
jabłecznik, sernik, skubaniec, ptasie
mleczko, snickers, sernik na zimno, seromakowiec, karpatka, kopiec kreta , ciasta
kremowe i inne ...

Ciasta sprzedawane są na kilogramy,
cena w zależności od wypieku.

Wszelkie informacje pod numerem 0487 879 969
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Koniec ery hipermarketów?

10% P
średnio o tyle
zmalały
przychody
ze sprzedaży
w hipermarketach
w ostatnich
trzech latach

rezesi wielkich sieci
handlowych są przekonani, że jeśli nie zmienią sposobu działania hipermarketów, obroty będą spadać.
Najnowsze badania rynku wykazują, że coraz więcej ludzi rezygnuje z zakupów w dużych
sklepach załatwiając wszystko
jednym kliknięciem przez internet, albo kupując najbardziej potrzebne rzeczy w osiedlowych
dyskontach. W ostatnich trzech
latach w hipermarketach przychody ze sprzedaży zmalały
średnio o prawie 10 procent,
a w Hiszpanii zmagającej się
z kryzysem prawie o 40 procent.
A ma być jeszcze gorzej. Dlaczego tak się dzieje? Oto odpowiedź: Internet i e-zakupy oraz
małe, przydomowe dyskonty.
Ogromne sklepy wielkopowierzchniowe od lat zaopatrywały klientów we wszystkie potrzebne im produkty. Taka jest
ich idea. Ale to co było dobre
jeszcze pięć lat temu, wcale nie
musi być odpowiednie dzisiaj.
Zmieniają się klienci, ich gusty
i sposób robienia zakupów.

Jak to się zaczęło?
Na początku XX wieku, dokładnie w 1819 w Londynie

otwarto Burlington Arcade, czyli 72 sklepy zlokalizowane na zadaszonej alei i rozmieszczone po
obydwu jej stronach. Roku 1896
sięgają początki tzw. strip mall.
Wtedy właśnie w Stanach Zjednoczonych w Maryland powstał
pierwszy na świecie pasaż handlowy ze sklepami różnych
branż, gdzie można było dojechać dosłownie przed wejście.
Był to z pewnością pierwowzór
parkingów przy obecnych, wielkich sieciach handlowych.
Kolejny przełom to rok 1912,
kiedy dwaj właściciele sklepów
w Kalifornii pozwolili swoim
klientom samodzielnie chodzić
pomiędzy półkami i wybierać towary. Można to uznać za początek sklepu samoobsługowego.
Cztery lata później w Chicago
powstał market z miejscami parkingowymi dla zmotoryzowanych klientów.
Pierwszy typowy sklep samoobsługowy otwarto w USA w latach trzydziestych. Były w nim
kasy, alejki dla kupujących i koszyki. Już wtedy produkty wystawiano według zasad umożliwiających
ich
skuteczną
promocję i sprzedaż. Zanim właściciele podjęli decyzje jakie towary powinny znaleźć się

Północne wejście do budynku Burlington Arcade. Żródło: www.burlington-arcade.co.uk

w określonym miejscu, specjalna firma opracowała raport
uwzględniający
zachowania
i preferencje klientów.
Pierwszy hipermarket w Europie „Super Bazar” otwarto na
przedmieściach Brukseli w 1961
roku. Sklep miał powierzchnię
8,5 tysiąca metrów kwadratowych, 26 kas i 900 miejsc parkingowych.
Dwa lata później w Niemczech
powstał pierwszy sklep typu
cash and carry.

Wielki Leclerc
Cofnijmy się do Francji lat
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Kraj powoli staje na nogi
po zniszczeniach wojennych. Kolejki przed sklepami są na porządku dziennym. Brakuje wielu produktów. W 1949 roku
młody Leclerc w swojej rodzinnej miejscowości otwiera nieduży sklepik. I od razu ma mnóstwo klientów. Czym ich do
siebie zwabił? Otóż zaproponował towar prosto od producentów tańszy nawet o jedną trzecią od produktów innych
sklepikarzy. To było istne szaleństwo, tłumy klientów od rana do wieczora.
Po czterech latach Leclerc
przeniósł swój sklep na główną
ulicę miasteczka, a wkrótce zrobiło się o nim głośno w całej
Francji. Pewnego dnia na początku marca, na pierwszych
stronach gazet zdumieni Paryżanie czytają takie oto ogłoszenie: „Mogę obniżyć koszty życia
nawet o 20 procent”. Przed pierwszym sklepem Leclerca „Centre Leclerc no.1” kłębią się nieprzebrane tłumy mieszkańców
stolicy. Po raz pierwszy mają
możliwość zakupu produktów
po niższej cenie, pomijając marże hurtowników. Miało to miejsce w 1959 roku.
W ciągu kilku lat supermarkety Leclerca powstają w całej
Francji i zaczynają podbijać Europę. To właśnie on wywalczył
zgodę od rządu francuskiego na
zbudowanie stacji benzynowych
przy swoich sklepach i przetarł
szlaki innym centrom handlowym. Obecnie sieć jego sklepów
to około 800 hipermarketów rozsianych po całej Europie. Nieżyjący już Leclerc stworzył impe-
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rium bazując na niskich cenach i bardzo szerokim asortymencie towarów.
Czy jego następcy uda się utrzymać
to dziedzictwo, czy będzie świadkiem
upadku potęgi stworzonej przez ojca?

Hipermarketowy świat
Hipermarket to duży sklep wielkopowierzchniowy często usytuowany
na obrzeżach miasta ze względu na
ogromną powierzchnię. Jego nazwa
wywodzi się z języka angielskiego od
słowa market – rynek, targ i języka
łacińskiego: mercatus – jarmark, targowisko.
Sieci wielkich sklepów jest obecnie
bardzo dużo. Tesco, Auchan, Carrefour, Real. Ich nazwy często są nieprzypadkowe. Na przykład Gent – znaczy
olbrzym, a Carrefour – skrzyżowanie.
Hipermarkety istnieją w każdym średniej wielkości mieście praktycznie na
całym świecie. Zawładnęły wyobraźnią
klientów i niektórzy z nas nie wyobrażają sobie innych zakupów. Przy każdym z nich funkcjonuje na ogół stacja
benzynowa co nie oznacza, że ceny paliw są w tych miejscach tańsze. Hipermarketowe stacje benzynowe najpierw
wyeliminowały konkurentów, a potem
same podniosły ceny paliwa.
W tym kontekście niska cena nijak
się ma do rzeczywistości. Zasady promocji w tych placówkach znamy wszyscy doskonale. Wiemy również, jak często wychodzimy z hipermarketów
z dużą ilością mało potrzebnych rzeczy.
Zakupy w wielkich sklepach mają
z pewnością i wady i zalety. Nie zawsze sprawdza się też slogan reklamowy sieci Wal-Mart: „Always Low
Prices. Always” czyli „Zawsze niskie
ceny. Zawsze”. Ale klienci pokochali
hipermarkety. Wielu z nich może godzinami krążyć po sklepie dla przyjemności oglądania tego co chcieliby
mieć. Socjologowie nazwali to zjawisko „window shopping”.

Koniec hipermarketów?
Na całym świecie zauważa się znaczne zmniejszenie sprzedaży w wielkich
sklepach. Coraz częściej ludzie decy-

Wnętrze Galerii Mokotów w Warszawie. Żródło: www.fotka.pl/grupa/868854/Galeria_Mokotow_Warszawa

dują się na zakupy bez wychodzenia
z domu. Świeże bułeczki czy codzienną prasę wolą kupować w małych osiedlowych sklepikach. Menadżerowie
hipermarketów doskonale wiedzą, że
coś muszą z tym zrobić. Strategia jest
taka, żeby nie budować coraz większej
ilości sklepów wielkopowierzchniowych, lecz położyć nacisk na e-handel i rozwój małych obiektów w mniejszych miejscowościach i dzielnicach
dużych miast. Supermarkety w wydaniu mini mają być połączeniem małego sklepu osiedlowego z zakupami
przez internet. Pieczywo i dania gotowe dostarczane będą kilka razy
dziennie co sprawi, że klienci poczują się zadowoleni i docenieni. Te małe punkty handlowe mają również oferować najróżniejsze usługi, jednym
słowem ułatwiać ludziom życie.
Kiedyś klientów przyciągały niskie
ceny i możliwość zakupu wszystkiego w jednym miejscu. Teraz, jeżeli
chcą coś kupić, zamawiają to sobie
przez internet.

Bo zakupy dostarczone prosto do
domu są wyjątkową frajdą i uproszczeniem życia. Bez kolejek, tłoku
i stresu. Wracają czasy komiwojażerów dostarczających produkty prosto
do domu zamawiającego. Menadżerowie wielkich sieci już wiedzą, że hipermarketów będzie ubywać. Zastąpią je galerie handlowe i małe markety
na osiedlach. Markety oczywiście pod
szyldem znanych marek jak Tesco czy
Carrefour, bo tylko takie sklepy są
gwarancją niskich cen. Niższych niż
w prywatnych sklepikach. Takich tanich marketów sieciowych powstaną
setki, na każdym osiedlu klienci będą mogli robić w nich zakupy. W placówkach otwieranych pod szyldem dużych sieci jest kilka procent taniej
z powodu niższych marży niż w sklepikach działających na własną rękę
i to ma przyciągać klientów. To dobra
wiadomość dla nas wszystkich. Będzie bliżej do sklepu i taniej niż na
przykład w rodzinnej piekarni. Mieszkańcy obrzeży miast, gdzie na ogół
zlokalizowane są hipermarkety,
będą mogli robić zakupy w galeriach handlowych bez konieczności dojazdu do centrum miasta. Z kolei klienci mieszkający
w centrum aglomeracji zyskają
większy dostęp do dobrze zaopatrzonych i tanich małych sklepików. Jednym słowem na ograniczeniu ilości handlowych
kolosów, otwarciu osiedlowych
sklepów z logo hipermarketów
i handlu przez internet, najlepiej wyjdą klienci. Czyli my
wszyscy.
Marta Wawrocka
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Kultowe Martensy
Na początku
lat 50-tych,
aż połowa
produkcji
rozchodziła się
wśród
niemieckich
kobiet
po
czterdziestce.

B

ardzo często przypadek
sprawia, że powstaje coś
nowego, zmieniającego
trendy mody lub wpisującego
się do niej na stałe. Martensy,
jedne z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych
butów na świecie, powstały
właśnie w ten sposób. Bo gdyby nie przypadek, nie wiadomo
w jakich butach chodziłyby niemieckie gospodynie domowe,
angielscy policjanci, subkulturowcy i muzycy.

oferty, a najkorzystniejszą odpowiedź dostali z Wielkiej Brytanii. W 1959 roku patent i prawa do pro duk cji ich obu wia
zakupiła firma R. Griggs Group Ltd. Firma z Anglii dodała
charakterystyczną, znaną na całym świecie żółtą nitkę przy obszyciu podeszwy, zaprojektowała lo go i na zwa la bu ty „Dr
Martens” trochę zmieniając doktorowi nazwisko. Debiut rynkowy martensów nastąpił pier-

nych ocieplających wkładek. Podeszwa martensów jest antypoślizgowa i bardzo solidna. Doszywana jest do wierzchu buta
za pomocą słynnej żółtej nitki
(technologia
opatentowana
przez znaną firmę produkującą
opony „Goodyear”). W podeszwie na wysokości piety umieszczona jest tak charakterystyczna dla martensów poduszka
powietrzna
amortyzująca
wstrząsy. Gładki czubek buta

Doktor Klaus Maertens
Opowieść rozpoczyna się w latach czterdziestych ubiegłego
stulecia, kiedy niemiecki lekarz
wojskowy w Wermachcie – Klaus Maertens, uległ wypadkowi
na nartach. Bolesna kontuzja
uniemożliwiała doktorowi wypełnianie swoich obowiązków,
a twarde wojskowe buty z przydziału w żaden sposób nie pomagały w rehabilitacji. Dlatego
po sta no wił po móc so bie sam
i udoskonalić toporne obuwie.
Do zrobienia odpowiednich butów użył miękkiej skory i elastycz nej po desz wy zrobio nej
z gu my z od pa dów opon nie mieckich samolotów Luftwaffe,
która doskonale amortyzowała
wstrząsy nawet przy bieganiu.
Po powrocie do rodzinnego Monachium, w garażu pełnym aparatury jak w laboratorium badaw czym
Ma er tens
da lej
pracował nad ulepszeniem swojego modelu butów. Gdy prototyp był gotowy, przedsiębiorczy
doktor postanowił je sprzedawać. Wspólnie z kolegą ze studiów (również lekarzem) Herber tem
Fun kiem
za czę li
skrom ną pro duk cję obu wia
w Seeshaupt, a kilka lat później
otwo rzy li fa bry kę w Mo na chium. Był to czas, w którym
wszystkim brakowało wszystkiego. Jak wspominał później
doktor Maertens: „Wojna dobiegała końca i nagle wszyscy wokół zaczęli kraść. Podczas gdy
większość szukała wartościowych rze czy jak biżu te ria, ja
szukałem raczej igły, nici i skóry – rzeczy, które były mi potrzebne do zrobienia butów”. Interes rozkręcał się i szedł tak
dobrze, że obaj panowie zaczęli my śleć o wej ściu na ry nek
mię dzy na ro do wy.
Ro ze sła li

Martensy. Żródło: kropka-n.blogspot.com

wsze go kwiet nia 1960 ro ku.
Z fabryki w Northamptonshire
trafiły do sklepów wysokie buty za kost kę sznu ro wa ne na
osiem dziurek, a pierwsza seria
nosiła nazwę Air Wair.
Najbardziej popularny model
martensów to 1460 – od daty powstania i debiutu pierwszego
obuwia, po przestawieniu cyfr
w dacie 01.04.1960.

Wyjątkowe buty
Martensy cenione są przede
wszystkim za wyjątkowość, jakość i niezawodność. Doskonale sprawdzają się w mieście,
w górach i na festiwalach rockowych.
Są wygodne, chronią stopy
i nadają się na każdą okazję. Naturalna skóra użyta do produkcji martensów jest niebywale odporna na wodę, elastyczna
i dostosowuje się do powierzchni stopy. Można je nosić o każdej porze roku, przy czym zimą
zaleca się stosowanie specjal-

pozbawiony szycia na wysokości palców zwiększa komfort
chodzenia.
Na początku XXI wieku zostały zamknięte wszystkie fabryki
Dr. Martensa w Wielkiej Brytanii a produkcja przeniesiona została do Tajlandii i Chin. Od tej
pory miłośnicy Docsow (popularna nazwa martensów) nie mogą już szczycić się napisem „Made In England” na podeszwach.
Wielu użytkowników twierdzi,
że ich jakość niestety spadła, bo
na rynku jest coraz więcej podróbek. Dla chcących zakupić
prawdziwe martensy pozostaje
tylko możliwość udania się do
firmowego sklepu, co jest gwarancją jakości.
Obecnie Dr Martens produkuje sandały, półbuty, klapki,
mo de le 6-cio, 10-cio czy 14dziurkowe dla kobiet, mężczyzn
i dzieci. Są czarne, kolorowe,
pomalowane w barwne roślinki lub bajeczne wzory. Dla każdego.
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Martensy noszą wszyscy
I nie ma w tym stwierdzeniu odrobiny przesady. Są ulubioną marką butów gwiazd estrady, celebrytów, polityków, młodzieży. Nosiła je Madonna
i Papież Jan Paweł II.
Swoja karierę rozpoczęły od zachwytu niemieckich gospodyń domowych,
którym buty dr Martensa wyjątkowo
pasowały do podomki i turbanu na
głowie. Stwierdzenie, że to one wylansowały Docsy byłoby z pewnością
przesadą, ale z pewnością na swój sposób je rozreklamowały. Na początku
lat 50-tych, aż połowa produkcji rozchodziła się wśród niemieckich kobiet
po czterdziestce.
Martensy kojarzone są przede
wszystkim z Wyspami Brytyjskimi,
klimatem tamtejszych robotniczych
dzielnic i uliczną modą. To właśnie robotnicy darzyli je największym uwielbieniem, szybko jednak urok nowych
butów doceniła młodzież z ulicy. Pierwszymi subkulturowcami którzy dostrzegli zalety martensów byli mods.
Ich wypolerowane buty idealnie pasowały do wyprasowanych na kancik
spodni od garnituru i nadawały się do
motorowych przejażdżek, które były
częścią ich kultury. Ruch skinheadów
powstały pod koniec lat 60-tych, przywiązany do robotniczych korzeni nie
mógł nosić innych butów jak martensy. Wygodne i solidne buty kupowali
także robotnicy, a angielscy listonosze i policjanci zasmarowywali pastą
do butów żółtą nitkę.
W 1966 roku Pete Townshend z zespołu „The Who” szalał w martensach na
koncercie i od tego czasu stały się one

nieodłączną częścią sceny rockowej. Występowali w nich muzycy z Clash, Sex
Pistols, Madness, Nirvana.
Od lat siedemdziesiątych w Docsach
chodziły już wszystkie subkultury – od
punków po gotyk. W Wielkiej Brytanii ich wielbicielem był lider Partii
Pracy Tonny Benn i to za jego sprawą martensy weszły na arystokratyczne salony.
W 1975 roku w rock-operze „Tommy” w gigantycznych butach tej marki wystąpił Elton John. Kupił je od
niego trzynaście lat później R.Griggs,
producent martensów i przekazał do
kolekcji Muzeum Obuwnictwa w Northampton.
Do dziś martensy są ulubiona marką butów wielu gwiazd. Noszą je na
przykład: Rihanna, Jessica Alba, Robert Pattinson, Drew Barrymore,
Sting, La Toya czy Daisy Lowe.

Miłość nie zna granic
Kiedyś skinowski zespól z Legionowa śpiewał: „Dr Martens da nam siłę/łatwiej z nim przez życie iść”. Miłość do skórzanych butów na grubej
podeszwie obszytej dookoła charakterystyczną żółtą nicią nie zna granic
i podziałów.
W latach 60-tych wylansowali je
wprawdzie skinheadzi, ale nosili je
również punkowie i członkowie glamrockowych kapel. Nie było istotne kto
ma jakie poglądy, jak się ubiera i jaką ideologię życiową wyznaje. Martensy łączyły wszystkich. I ostrzyżonych
na krótko angielskich subkulturowcow i tych słuchających jamajskiej muzyki. Zakładali je wielbiciele muzyki

Manifest
Martensowców
Dla wielbicieli Martensów porównywanie ich z glanami
jest po prostu oburzające, ponieważ:
1. Martensy posiadają poduszkę powietrzna, a glany
nie.
2. Martensy posiadają nie posiadające żadnego
praktycznego zastosowania bajeranckie żółte obszycie,
a glany nie.
3. Martensy są lekkie i elastyczne, glany nie.
4. Martensy są odporne na benzynę, olej, kwas i tłuszcz,
a glany nie.
5. Martensy są obuwiem ortopedycznym, a glany nie.
6. Prawdziwe Martensy są wyłącznie made in England,
a glany nie.
(wg Nonsensopedii).
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gotyckiej, fani hardcore'a. Promowali je muzycy Nirwany dla których Martensy były obuwiem wręcz kultowym.
Wkrótce pokochali je wszyscy obdarzeni rockową duszą.
Nie na darmo więc nazywane są najbardziej rockandrollowymi butami
świata.
Są przedmiotem uwielbienia i zachwytu. Dla miłośników tych kultowych butów,
martensy to więcej niż obuwie, to przedłużenie ich indywidualności, marka z która się identyfikują.
Dzisiejszy Doktor Martens to przedsięwzięcie w skali światowej. Firma
robi wszystko, aby zjednać sobie młode pokolenie i wychować je w kulcie
martensów. W 2010 roku w ramach
Fashion Show w Nowym Jorku, 14dziurkowe martensy z czarnej skóry
zostały uznane za najpopularniejsze
buty męskie i najbardziej kontrkulturowe buty dekady. Wydaje się, że dla
martensów czas się zatrzymał. Klasyczne modele cały czas sprzedają się
dobrze, a firma co sezon zaprasza do
współpracy znanych projektantów
mody. Żadna inna marka butów na
świecie nie wniosła tak wiele do muzycznej kultury.
Martensy są naprawdę ponadczasowe. Z pewnością przetrwają wszystkie zawirowania w modzie i cieszyć
się nimi będą następne pokolenia nie
tylko rockandrollowców. Bo są to buty prawie niezniszczalne i symbol, który – miejmy nadzieję – nigdy nie przeminie.
Barbara Kamińska

Instrukcja obsługi
martensów
Zawsze mów z szacunkiem o swoich Martensach całej rodzinie,
przyjaciołom, przyjaciołom przyjaciół oraz nieznajomym na ulicy
i uświadom im różnice między Martensami a glanami.
Pamiętaj, aby twoje Martensybyły zawsze czyste, albowiem czysty
Martens, to szczęśliwy Martens.

Nigdy nie kupuj czarnych Martensów, bo przecież istnieje
tyle wspaniałych kolorów i wzorów tych wspaniałych butów,
że marnotrawstwem byłoby kupować coś tak pospolitego jak czarny but.
Nie zapomnij również o kolorowych sznurówkach!
Codziennie rano złóż pokłon swoimMartensom w podzięce za
obdarzenie Cię łaską noszenia ich.

(wg Nonsensopedii).
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POLECAMY:
bardzo duży wybór wędlin
i podrobów
świeże mięso
artykuły spożywcze
ciasta
alkohol
prasa
Wędliny i sery kroimy w plastry
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 10:00 – 20:00
niedziela
zamknięte

DOSTAWY Z POLSKI
2 RAZY W TYGODNIU!!!

POLECAMY MIĘSO I WĘDLINY ZE SPRAWDZONYCH MASARNI W POLSCE!
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Ciekawostki
Polak pracuje, pracuje i.......
Ekonomiści ze znanej światowej firmy UBS przygotowali raport dotyczący najdroższych miast świata pod kątem utrzymania. Okazało się, ze Polacy
o wiele dłużej niż inne narodowości muszą pracować na kilogram ryżu, kilogram chleba, czy iPhone 4S.
Mieszkańcy Paryża, Pragi, Moskwy
czy Oslo na ryz zarabiają w ciągu 12- 13
minut, Polacy muszą się natrudzić przez
prawie 30 minut. Wprawdzie 10 minut
dłużej zajmuje to Hindusom, czy mieszkańcom Nairobi, ale to marna pociecha.
Jeszcze gorzej wypadamy jeśli chodzi
o zakup iPhone. Musimy na niego pracować średnio 141 godzin, podczas gdy
mieszkańcom Zurychu, Nowego Jorku
czy Tokio zajmuje to około 30 godzin.
Najgorzej w zestawieniu wypadli mieszkańcy Manili którzy aby kupić wymarzonego iPhone muszą pracować aż 435
godzin. W ilości godzin pracy przeliczonej na bochenek chleba nie wypadamy
najgorzej. Ale na jednego Big Maca
mieszkańcy Japonii pracują tylko 9 minut, podczas gdy Polacy prawie 40.
Ciekawe czy kiedyś dogonimy tych
najlepszych.

Zwierzęcy atleci
Animal Planet pokusiło się o zestawienie najsilniejszych zwierząt. Okazało się, ze trąba słonia może podnieść ciężar o wadze 270 kg, a mrówka
udźwignie ciężar ważący 50 razy więcej od niej. Niewielki chrząszcz rohatyniec podnosi ciężary większe od niego
o 850 razy, a orzeł potrafi lecieć z upolowana ofiara w szponach ważącą 4 razy więcej od niego samego. Jednak
prawdziwym siłaczem okazał się goryl,
który może podnieść ciężar o wadze
2000 kilogramów.
To dopiero potęga. Może stad wzięło się
określenie, ze ktoś jest czyimś gorylem?

Ciekawe, co jeszcze ludzie wymyślą,
żeby tylko dojść do władzy.

Słownik hieroglifów
Prawie 40 lat trwały prace naukowców z Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu w Chicago nad wielkim słownikiem pisma egipskiego. Dzieło liczy
dwa tysiące stron i zawiera znaki używane przez Egipcjan od 500 r.p.n.e do
500 roku n.e.
Tym starożytnym językiem posługiwano się w administracji, urzędach, handlu, stosowano go także w celach naukowych i literackich. Pisano nim od
prawej strony do lewej na papirusach
a także ceramicznych i kamiennych tabliczkach i odłamkach. Wszystko byłoby
w porządku, gdyby nie fakt, ze hieroglifami posługiwała się tylko elita chwaląc dokonania faraonów co oznacza, ze
dzięki słownikowi naukowcy zrekonstruują ówczesne życie wielkich ludzi.
A mali jak zwykle zostaną w cieniu.

Polska blogerka górą!
Istnieją dziedziny życia w których Polacy są najlepsi. Według miesięcznika
„Elle”, to właśnie 16-to letnia blogerka
z Krakowa prowadzi jedna z najlepszych
stron o modzie. Weronika Zalazińska autorka blogu „Raspberry and Red” doceniona została za połączenie humoru ze
świetną znajomością obowiązujących
trendów w modzie. Jej wpisy charakteryzujące się dużym wdziękiem, klasa
i stylem doceniło nie tylko jury, ale również mnóstwo fanów na Facebooku. Stronę blogerki odwiedzają nie tylko nastolatki, ale również dojrzałe kobiety, a także
fachowcy od powyższego tematu.
Jak wielokrotnie pisałam – Polak jednak potrafi.

Nie ma jak hotel
Piraci górą!
W pewnym szwajcarskim miasteczku
o nazwie Eichberg burmistrzem jest
przedstawiciel Partii Piratów. I co ciekawsze zwyciężył zdecydowana większością głosów. Ta nietypowa formacja polityczna powstała w Szwecji sześć
lat temu, a jej główne założenia polityczne to: propagowanie ochrony życia
prywatnego, zwalczanie prywatnego
monopolu i wolny dostęp do dóbr kultury. Miasteczko Eichberg jest pierwsza
miejscowością na świecie rządzącą przez
przedstawiciela Partii Piratów i co ciekawe zyskuje ona coraz większą liczbę
zwolenników.

O tym, ze hotele dla psów i kotów cieszą się dużą popularnością wiadomo było od dawna. O zwierzęta przecież dbać
trzeba. Ale niektóre inicjatywy są naprawdę zadziwiające. Pewna Angielka
wpadła bowiem na pomysł, aby założyć
hotel dla kur. Przybytek nosi nazwę
„Fawlty Towers” i zapewnia swoim podopiecznym (czyli kurom) specjalne
traktowanie. Mieszkanki hotelu oprócz
odpowiednio dopasowanej diety są wyjątkowo rozpieszczane. Na przykład wożone przez właścicielkę na spacery
w specjalnie skonstruowanym wózku.
O codziennej porcji witamin już nie
wspomnę. Warunki mieszkaniowe ma-

ja doskonale, a oprócz tego zapewniony odpowiednio duży ogród do zażywania świeżego powietrza. Dla bezpieczeństwa kokoszek nie są przyjmowane
koguty, a właścicielka zapewnia, ze to
właśnie kury najbardziej nadają się na
zwierzęta domowe. Dlatego są tak przez
nią rozpieszczane i traktowane jak
współmieszkańcy.
Proponuje w następnej kolejności
otworzyć hotel dla gęsi.

Kocie luksusy
Żeby nie wyjść z tematyki hotelarskiej, krótka ale ciekawa informacja
o specjalnym hotelu dla kotów. Rzecz
dotyczy również Wielkiej Brytanii, której mieszkańcy słyną z ogromnej miłości do zwierząt i niekonwencjonalnych
pomysłów. Anglicy otworzyli pięciogwiazdkowy hotel dla kotów właśnie.
Klienci (koty) dowożone są do hotelu specjalna limuzyna amortyzującą
wszelkie wstrząsy. Po przybyciu na miejsce maja do wyboru (właściciele kotów)
sześć apartamentów, każdy w innym
kolorze. Posłania dla kotów są specjalnie podgrzewane, z jedwabna pościelą
oraz specjalnymi drabinkami do wspinania. Czworonogi maja do dyspozycji
psychologa, który zajmuje się nimi raz
dziennie w godzinach popołudniowych.
Mogą również brać udział w profesjonalnej sesji fotograficznej, zabiegach
kosmetycznych (masaże, strzyżenie, czesanie) oraz dentystycznych. Jeśli któryś z kotów jest aktualnie na diecie, to
tez nie ma problemu. Specjalnie dla niego dietetyk opracuje właściwe menu.
Jedna doba w tym przybytku luksusu
kosztuje zaledwie (to opinia właścicieli hotelu) 90 funtów.
Chciałam dodać jakiś komentarz, ale
zabrakło mi slow.

Komórki do skupu
Amerykanie jak powszechnie wiadomo to ludzie pomysłowi. Od dawna głowili się co zrobić z rosnącą wciąż ilością
zużytych telefonów komórkowych
i wreszcie wymyślili. Zbudowali automat skupujący od ludzi niepotrzebne
telefony komórkowe. Wystarczy umieścić taki aparat w automacie, a ten sam
oceni stan zużycia telefonu, zidentyfikuje markę, model, a następnie zaproponuje klientowi odpowiednia cenę. Jeśli klient wyrazi zgodę, to automat
połyka komórkę a właścicielowi wypłaca gotówkę. Z miliona takich aparatów
do tej pory odzyskano już około 40 kilogramów złota, 350 kg srebra, platynę i inne metale.
I kto mówi, ze Amerykanie to naród
mało zaradny...
Na podstawie informacji prasowych
opracowała Karolina Tomczak
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Słowo o byle czym

O

statnio poszedłem na spacer
tam, gdzie spracowana ziemia
odpoczywa po żniwach. Nagle
zza chałupy wychodzi chłop i mówi:
coś się tak tej baby uczepił? A ja to co:
gapami karmiony? Teraz ma być o chłopie i basta! A gdybyś zapomniał, to...
do zobaczenia. No i masz babo placek
– powiedziałem sam do siebie. Że jak?
– Będzie o chłopie. Obiecuję.
Chłop spał bardzo niespokojnie i obudził się przed świtem. Nie zjadł śniadania tylko ubrał się, wcisnął na głowę słomkowy kapelusz i oznajmił.
– Jadę do powiatu. Tylko wezmę książeczkę oszczędnościową. Zaprzągł konia do furmanki i pojechał.
Dotarł do banku około 11:00. Kopnął w obrotowe drzwi i chciał wejść
zdecydowanie, lecz drzwi odrzuciły go
z powrotem. Zaklął pod nosem, lecz
w końcu stanął przy okienku. Wypłacaj! Krzyknął kładąc zamaszyście książeczkę bankową przed przestraszoną
panienką z okienka. Słucham? Wypłacaj wszystkie!! – Ale to trochę potrwa.
Już ja poczekam, odrzekł chłop i rozejrzał się sapiąc groźnie. W końcu przed
nim ukazała się niewielka piramidka
banknotów. Chłop poślinił palce i dokładnie przeliczył pieniądze. No dobra.
Teraz wpłacaj. Chciałem sprawdzić, czy
wszystkie są!
Wychodząc, chciał trzasnąć drzwiami, ale nie usłyszał za sobą trzaśnięcia. Spojrzał za siebie rozczarowany,
wzruszył ramionami i mruknął pod nosem: co to za drzwi?
Wszedł na furmankę i pojechał do
swojej wioski. Po drodze zatrzymał się
przy zagajniku i usiadł na kamieniu.
Koń zajął się szczypaniem trawy, a on
rozmyślaniem. Po chwili z zagajnika
wyszedł myśliwy i spytał: co tak myślisz chłopie. Nie szkoda ci czasu? Siadł
na drugim kamieniu i zajął się robieniem skręta z liścia tytoniu. Ano myślę sobie, że ten bank to zaczyna mnie
po nocach męczyć. A to dlaczego? Bo
ja... Boja? Chłopie poczciwy. Boja to kiwa się na wodzie jak wiatr zawieje i myśli, że to cały świat się kiwa, a ona stoi
w miejscu. Co drugi człowiek mówi bo
Ja. Ale mi wcale nie do żartów. Naharowałem się jak wół, nawoziłem na targ
tyle, że sam już nie wiem ile i co?! Wyjął książeczkę: co to jest! – Przecież tu
masz swoje pieniądze. Jakie pieniądze?
Za to nawet kwaterki nie kupię, bo
mnie z tym wyślą do... do banku
– przerwał mu myśliwy. No właśnie!
To znaczy. że ten bank ma moje pieniądze, a nie ja. A to dlaczego? Bo ja
wpłacałem po 20, najwyżej po 50 złotych, a oni mi pokazali w samych set-

kach! To nie moje pieniądze – dodał ze
smutkiem w głosie. Ale przecież siła
nabywcza... Jaka siła? – odrzekł chłop.
Wiesz, ile ja siły musiałem w to włożyć? A to co? Co oni tam robią w tym
banku. Może układają mamonę na półkach i pomylili moją z kimś innym? Ja
z tym bankiem mam na bakier. Chłop
się zasępił. Ciekawe, co ten bank by
zrobił, gdyby tak wszystkie chłopy z całego powiatu poszły do niego po swoje. Ale by była kolejka... rozmarzył się
chłop. Bredzisz – odezwał się myśliwy.
A pamiętasz, jak była dewalu... akcja?
spytał chłop. Jaka akcja? No wtedy, co
te zera im nie pasowały i chłop wieczorem miał dużo a rano już mało. Tak było? Tak, ale kupować mógł dalej. A miastowe to złoto dawały za jajka, a złotem
się nie najesz. To prawda. Midas też
miał z tym problem. Mi dasz? Nikt mi
za darmo nic nie dał. Wszystko sam
musiałem... Ale przecież pieniądze
w banku są bezpieczne. Nikt ci ich nie
ukradnie. Może, ale ja tam bardziej wierzę w bank ziemski. Taki w dobrych
wekach. Ale w razie dewaluacji albo
re... Ja tam wierzę w poczciwą glebę.
Jak się dobrze spocisz, to i masz. To
wszystko jakoś mi nie pasuje.
A w powiecie – prawił chłop dalej – to
ruch jak na odpuście. Co te ludziska
tak łażą? A pracować, to nie ma komu.
Przecież ty też byłeś w banku. – No
chyba, że poszli do banku.
Dzień dobry, powiedział mężczyzna
około 40-ki, który przyjechał rowerem.
Ano pochwalony – odezwał się chłop.
Aaa, witam pana profesora – myśliwy
na to. Jestem tylko zwykłym nauczycielem. Ale było nie było, wyuczony
– odpowiedział myśliwy. A tam – wtrącił chłop. Uczyć to się trzeba na błędach, a nie tak łatwo, jak teraz. Jak ja
raz się pomylę, to drugi raz tego samego błędu nie robię. A tu co rusz słychać: tu błąd, tam błąd, ile można się
mylić? Jak ja swoje snopki trzy razy
policzę, to mi się zawsze zgadza. A im
się nie zgadza. A komuż to? – spytał
nauczyciel. Ano tym, co liczą. Aaa, to
już polityczna sprawa – odezwał się myśliwy. Potyliczna?
Jak ja raz dostałem od siwka
w potylicę to tak
mi się przejaśniło,
że... a oni jak zaczęli drogę budować, to im wystarczyło
do
Maćkowego pola
i tak już zostało.
No i gdzie tu potylika? Nie „poty”,
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ale „poli” wtrącił myśliwy. Polij? A masz
co? Bo ja nie. Polityka chłopie. – Jo tam
nie wim. Trzeba ostrożnie. Nie wszystko można mówić głośno. A może i racja, chłop na to: bo jak przyjechał Wicek z Hameryki, to mówił, że tam jest
wolność i można mówić co się chce,
a u nas nie wolno było mówić, że się
komunizm nie podoba, a tam można
mówić, że komuna, to do niczego. Nauczyciel na to: pan źle rozumie słowo
wolność. A to dlaczego? Bo już wieki
temu pewien filozof powiedział, że wolność to jest prawo do czynienia tego
wszystkiego, na co pozwala prawo. A tu
i tam było inne prawo.
Co pan bredzisz, żachnął się chłop.
Prawo to jest jedno. Widzisz pan te ptaki, one latają w powietrzu, kret ryje
pod ziemią, ryby pływają w wodzie.
Słońce... krąży wokół Ziemi codziennie, księżyc też świeci co noc, tylko mi
nie pasuje, że ciągle plecami odwrócony. Ale ja tym nie kręcę. Nic się nie
zmienia. A prawo, jak się zmienia, to
znaczy, że jest do niczego. Pan się myli – nauczyciel na to. Ludzkość ciągle
doskonali wiedzę, czyni ciągły postęp,
świat się zmienia, prawo też. To mi nie
pasuje. Chłopie poczciwy. Europa się
zjednoczyła. Wyobraża pan sobie, że
Polak z Niemcem idą na piwo i nic?
– Nie może być. To pan nic nie wie?
A co mnie to! Ale z Niemcem na piwo?
To mi nie pasuje. Jak ja się z Józkiem
godziłem, to przeciwko Witkowi. Jak
z Witkiem, to przeciwko Józkowi. A jak
z nimi dwoma, to przeciwko sołtysowi. Nic, tylko ta Europa znalazła sobie
jakiegoś wroga. Chłopie poczciwy – nauczyciel na to. Już się myśli o globalizacji, żeby cały świat się zjednoczył.
Nie może być. Chyba, że cały świat ma
jakiegoś wroga. Ale gdzie? Może tam
– spojrzał na niebo. Bo tu ostatnio jakieś kręgi były i podobno człowiek tego nie zrobił. A po nocy, to też widziałem różne dziwne rzeczy, ale baba mi
kazała cicho być. No to jak: będziesz
wypłacał pieniądze? – spytał myśliwy.
Nie, to mi nie pasuje. To jednak zostaną w banku? – spytał nauczyciel. To mi
też nie pasuje. No to co ci chłopie pasuje? A bo jo wim?
Michał Nowacki
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Sylwester tuż tuż...
więc na Zumbę rusz!!!
Serdecznie zapraszamy na zajęcia Zumby
Co to jest Zumba?
Zumba to innowacyjny system fitness – połączenie tańca
i aerobicu w rytmie latino i nie tylko. Proste kroki taneczne,
kombinacje ruchów i motywująca muzyka
stwarza atmosferę świetnej zabawy!
Podczas godzinnych zajęć możemy spalić nawet 700 kalorii!!!
Tu nie ma czasu na nudę!
Zumba szybko poprawia kondycję, sylwetkę,
a także samopoczucie! Zumba jest dla każdego,
niezależnie od wieku i umiejętności!!!

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!!!

Kontakt:
0489 823 803
lub
info@childrenofeurope.be
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Historie życiem pisane

R

ok temu, podczas święta zmarłych poszłam na cmentarz.
Przyszłam dość wcześnie, kiedy nie było jeszcze wielu ludzi. Uporządkowałam sfatygowany pomnik.
Tak bardzo pochłonęła mnie praca, że
zapomniałam gdzie jestem.
W końcu zapaliłam znicze i stanęłam obok. Oddałam się rozmyślaniom.
Choć byłam bardziej zżyta z ojcem niż
z mamą, ta różnica już się zatarła i brakowało mi ich obojga. Grób mojego
męża znajdował się na drugim końcu
cmentarza, więc w końcu pożegnałam
w myślach moich staruszków – jak ich
czule nazywałam jeszcze za życia. Dotarłam do grobu Romana. Był dobrym
człowiekiem i mężem. Nie mógł mieć
dzieci, choć tego bardzo chciał. Ubolewał nad tym i nawet sam zaproponował adopcję. Jego przedwczesna
śmierć wszystko zniweczyła. Po niespełna sześciu miesiącach od zdiagnozowania raka, zmarł. Początkowo czułam do niego żal o to, że nie miał woli
walki, że za łatwo się poddał. Ale pewnie przeczuwał nadchodzący koniec
i jego nieuchronność. Poszłam do jego lekarza aby czegoś więcej się dowiedzieć, ale nie usłyszałam nic ponad to, co wiedziałam wcześniej. To
był wyjątkowo złośliwy rak który
w krótkim czasie zaatakował inne części organizmu. Żadna terapia nie skutkowała. Z dnia na dzień po prostu gasł
w oczach. Tylko patrzył smutnym
wzrokiem dziecka, któremu odebrano jego ukochanego misia. Ostatnim
słowem jakie od niego usłyszałam, było słowo „przepraszam”. Jak ja nienawidziłam tego słowa... Nie lubię, kiedy ktoś mnie przeprasza. Jakie to
wszystko jest małe wobec majestatu
śmierci... Gdyby Roman się buntował
i uważał, że to niesprawiedliwe, może byłoby mi odrobinkę łatwiej. Ale po
tym „przepraszam”, żal mnie po prostu rozsadzał. To już trzy lata...
Po pewnym czasie uświadomiłam
sobie, że ktoś stoi obok mnie i po raz
kolejny mówi – przepraszam. Spojrzałam rozkojarzonym wzrokiem, a nieznajomy znowu: przepraszam, czy
mogłaby pani pożyczyć mi zapałki?
Nie mogę ich znaleźć. Proszę. Podałam mu pudełko i rozejrzałam się dokoła.
Ludzi zaczęło przybywać i zrobiło
się głośniej. Zwłaszcza przy jednym
grobie toczyły się ożywione rozmowy.
Usłyszałam śmiech i na domiar
wszystkiego brzęk szkła. Oni najzwyczajniej pili alkohol. Siedzieli na brzegach pomnika jak przy fontannie
w parku i po prostu dobrze się bawi-

li. O dwa groby dalej stał nieznajomy
od zapałek. Spojrzeliśmy na siebie,
a on dotknął ręką kieszeni i zdecydowanym krokiem ruszył w moją stronę. I znowu: przepraszam... byłbym
zapomniał. Podał mi te nieszczęsne
zapałki. Stanął bezradnie, potem spojrzał w kierunku rozbawionego towarzystwa i chciał ruszyć w ich stronę.
Niech pan da spokój, oni są pijani
– usłyszałam swój własny głos. Zapadła cisza. Po chwili on odezwał się cicho: za tymi drzewami jest ławka. Może tam siądziemy na chwilę... ani pani,
ani ja nie mamy gdzie usiąść. Obiecuję, że nic nie będę mówić. Po prostu
posiedzimy i podumamy. Potem sobie
pójdę. Jego smutny wzrok był gwarancja spokoju. Może tak... Dobrze.
Pójdźmy tam. Tu jest zdecydowanie
za wesoło. Ławka była pusta, usiedliśmy. On zapatrzył się w jedną stronę
szarzejącego nieba, a ja w drugą. Nieznajomy był konsekwentny i nie odzywał się ani słowem.
W końcu to ja odezwałam się pierwsza: to ktoś z rodziny? Gdzie... ach
przepraszam... tak, moja żona. Dwa
lata temu zginęła w wypadku. Brakuje jej panu? Cóż, nie wypada źle mówić o zmarłych, zwłaszcza dzisiaj...
Niestety, nie była dla mnie dobra. Bardziej chyba odwiedzam tu moją pustkę niż jej grób.
A pani? Mąż. Zmarł na raka trzy lata temu. To smutne – odpowiedział.
Bardzo mi przykro. Spojrzał mimochodem na moje włosy i uświadomiłam sobie, że mam chyba półroczne
odrosty. Ufarbowałam włosy, gdyż pojawiło się sporo siwych. Ale potem je
zaniedbałam. Dotknęłam ich zażenowana i powiedziałam: nie miałam czasu... ach, co tu dużo mówić. Ja też po
raz pierwszy mu się przyjrzałam i zauważyłam niewyprasowaną koszulę
zza rozpiętej kurtki i niewiarygodnie
brzydki krawat. Dżinsy były mocno
sfatygowane, jednak buty miał wyczyszczone. Ogólnie, choć trochę zaniedbany, miał miłą powierzchowność
i był bardzo uprzejmy. Niespodziewanie zaczęło padać. To było koszmarne oberwanie chmury. W kilka minut,
choć schroniliśmy się pod drzewem,
oboje byliśmy zupełnie mokrzy. No
nic – powiedziałam. Miło było pana
poznać... Ale ja nawet się nie przedstawiłem, Nie szkodzi – odpowiedziałam. Muszę już iść. Proszę zaczekać.
Niedaleko mam samochód. Jeśli nie
chce pani się rozchorować, chętnie
panią odwiozę do domu. Nigdzie się
nie śpieszę. Nie wiem czy wypada – odpowiedziałam. Zachorować na pewno

nie wypada. Ujął mnie delikatnie pod
rękę i po kilku minutach w samochodzie zrobiło się ciepło. Jechaliśmy
w milczeniu. To tutaj. Podziękowałam
i wysiadłam. On też wysiadł. Podałam
mu rękę. Naprawdę bardzo dziękuję.
On przytrzymał moją rękę w swojej
a ja wcale nie chciałam jej wyrwać
z delikatnego uścisku. W końcu spojrzałam mu w oczy, odwróciłam się
i pobiegłam do domu. Po kilku dniach,
kiedy wracałam z pracy, serce skoczyło mi do gardła. Poznałam samochód.
Po chwili on wysiadł. W rękach miał
bukiet kwiatów. Był onieśmielony jak
młokos. Przepraszam, ale zapomniałem pani podziękować za zapałki. Zechce pani przyjąć te kwiaty i wybaczyć mi mój nietakt? Przyjmuję
i oczywiście wybaczam, jeśli w ogóle
doszło do nietaktu. Nie był to dobry
dzień na pamiętanie o drobiazgach.
Znowu
milczenie.
Przepraszam
panią... Chwileczkę, muszę panu coś
wyjaśnić. Ale to dłuższa historia. Nieznajomy aż uśmiechnął się usłyszawszy moje słowa. Przyznam, że marzyłem o szansie na to, aby z panią
porozmawiać. Pozwoli pani, że naprawię kolejny nietakt? Nazywam się Robert Kaliński. Ja też się przedstawiłam. Jeśli pan poczeka 15 minut,
wrócę i... zapraszam na spóźniony
lunch wtrącił szybko. Spodobało mi
się to, że taktownie pominął słowo
„kolacja”. Widać było, że jest subtelny i zna wagę tego słowa w kontekście zaproszenia kobiety na kolację.
Rozmawialiśmy długo. Powiedziałam
też o historii mojej niechęci do słowa
„przepraszam”. On przyjął to z wyrozumiałością. Później powiedział, że
jest ostatnią osobą na świecie która
chciałaby mieć powody aby mnie przepraszać. Ale błagać o wybaczenie będzie nawet za niezapowiedziany
deszcz, ale za tamten – nie. Dlaczego?
– Przecież dzięki niemu dowiedziałem
się gdzie pani mieszka. Ale przyznaję, że czekałbym cały kolejny rok aby
panią znów zobaczyć. Zaczerwieniłam
się jak małolata. Zechce pani mi wybaczyć, ale jestem zdziwiony słuchając tego, co sam mówię.
Na kolejne święto zmarłych idziemy razem. Roman na pewno nie miałby mi tego za złe...
Szczęśliwa wdowa
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Studia w Europie dla Europejczyka
Zapraszam do zapoznania się z zasadami obowiązującymi
w szkolnictwie wyższym w Finlandii.
Studia w tym skandynawskim kraju to propozycja bardzo kusząca dla
studentów. W Finlandii jest jeden
z najwyższych w Europie poziomów
nauczania i doskonale opracowana
współpraca szkolnictwa z biznesem.
Studenci maja dużą swobodę w wyborze i kształtowaniu swojej ścieżki edukacyjnej. Finowie od lat traktują edukację priorytetowo, dlatego są
w czołówce najlepiej kształcących
państw na świecie.

Uczelnie
W Finlandii działa 20 uniwersytetów: cztery artystyczne, trzy
technologiczne, trzy ekonomiczne
i dziesięć wielokierunkowych. Poza
tym kształcić się można na uczelniach
typu: politechnika, szkoły artystyczne, techniczne, ekonomiczne oraz na
Uniwersytecie Obrony Narodowej.
Wyższe szkoły oferują bardzo dużo
kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim. Na fińskich uczelniach kształci się ponad 170 tysięcy
studentów, z czego najwięcej bo ponad 35 tysięcy na najstarszym w Finlandii Uniwersytecie Helsińskim.

Po zarejestrowaniu się przyszły student otrzymuje szczegółowe informacje o warunkach przyjęcia na studia.
Część uczelni przeprowadza konkursy świadectw. Jeszcze inne organizują egzaminy wstępne. Na kierunki
z wykładowym językiem angielskim
niektóre uczelnie prowadzą również
rekrutację przez internet. Zawsze warto jednak zajrzeć na strony wybranej
uczelni i zapoznać się ze szczegółami
zasad i sposóbami rekrutacji.
Przydatne
strony:
www.universityadmissions.fi oraz www.yliopistohaku.fi

Znajomość języka, certyfikaty
Podstawowymi językami w Finlandii są fiński i szwedzki, wyższe uczelnie oferują jednak bardzo dużo kierunków z wykładowym angielskim.
Przyszły student chcąc kształcić się
w tym języku musi posiadać odpowiednio potwierdzony certyfikat. Każda uczelnia bez problemu akceptuje
certyfikaty IELTS z oceną 6,0 na poziomie akademickim lub TOEFL
z punktacją 550 w teście papierowym
lub 79-80 w internetowym. Niektóre
uczelnie organizują dla przyszłych
studentów kursy językowe, aby mogli studiować na kierunkach z wykładowym fińskim.

Koszty studiowania
Punkty ECTS i stopnie akademickie
Studia uniwersyteckie podzielone
są na trzy etapy: Pierwszy to trzyletnie studia licencjackie podczas których można zdobyć 180 punktów
ECTS uzyskując stopień „kandidaat”.
Kolejny krok to studia magisterskie
– dwuletnie (120 punktów ECTS), które kończą się zdobyciem tytułu „masterin”. Następnym etapem są studia
doktoranckie. Absolwent tych studiów
uzyskuje tytuł „doktora nauk” lub
obecny wyłącznie w fińskim systemie
edukacji tytuł „Litentiate”.
Na studiach politechnicznych, aby
zdobyć tytuł naukowy licencjata (Bachelor) trzeba zgromadzić 210 – 240
punktów ECTS.

Rekrutacja
W Finlandii każda wyższa uczelnia
samodzielnie decyduje o uznaniu lub
nie średniego wykształcenia zdobytego w innym kraju. Na ogół wystarczy
zdana matura z odpowiednim tłumaczeniem i poświadczeniem. Jeżeli chodzi o system naboru, jest on zróżnicowany. Na studia politechniczne
rekrutacja odbywa się przez internet.

Studia są bezpłatne. Jednak obowiązkowo trzeba być członkiem organizacji studenckiej i opłacać składki
na tę organizację w ramach której ma
się ubezpieczenie zdrowotne. Daje to
studentom możliwość dostępu do stypendiów naukowych, opieki medycznej, zniżek komunikacyjnych na takich samych zasadach jak studenci
miejscowi. Koszty takich opłat sięgają kwoty do 90 euro rocznie.
W znalezieniu odpowiedniej kwatery na mieście lub w akademiku pomogą z pewnością dwie fińskie organizacje VVO i SOA (Finland's Student
Housing Ltd.) oraz w rejonie Helsinek HOAS (The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region).
Zgłoszenia o potrzebie znalezienia
kwatery należy przesyłać drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o fińskie akademiki, to standard wyposażenia
i umeblowania jest wyjątkowo wysoki. Cena zależy od miejscowości i lokalizacji. Najdrożej jest oczywiście
w stolicy kraju Helsinkach. Pokój
dwuosobowy kosztuje 200 – 300 euro miesięcznie, natomiast jednoosobowy to wydatek rzędu 600 euro.
W środkowej i północnej części kraju

jest taniej nawet o jedną trzecią. Finlandia należy do światowej czołówki
najdroższych państw, dlatego koszty
utrzymania są wysokie. Dobrą wiadomością jest to, że nie trzeba wydawać
dużych środków finansowych na podręczniki. Biblioteki na fińskich uczelniach są wyjątkowo dobrze wyposażone, w każdym miejscu jest również
dostęp do internetu.

Życie studenckie
Fińskie uczelnie są doskonale zorganizowane. Na studentów czeka
przyjazny system usług i bardzo dobre warunki do prowadzenia badań
naukowych. Studia są trudne, a wykładowcy wymagający. Jednoczenie
studenci mają duże możliwości jeżeli
chodzi o samodzielne kształtowanie
własnej ścieżki naukowej. Pomimo
dużej ilości nauki znajdą czas na życie poza uczelnią. Mieszkańcy Finlandii wbrew pozorom są osobami przyjaźnie nastawionymi do życia i ludzi.
Są bardzo ciepli i doskonale potrafią
się bawić. Niewątpliwą atrakcją
zwłaszcza dla obcokrajowców są białe noce, jak również możliwość wygrzewania się w słynnych fińskich saunach, podczas gdy na dworze panuje
noc polarna. Zimniejszy niż w innych
częściach Europy klimat nie jest powodem, aby studenckie życie toczyło
się w mniejszym wymiarze. Wręcz
przeciwnie.

Stypendia
Jak w każdym kraju tak i w Finlandii student może ubiegać się o stypendium. Najlepiej zwrócić się do organizacji Centre for International
Mobility (CIMO).
Generalnie obcokrajowcy są uprawnie ni do otrzy ma nia sty pen diów
socjalnych i dofinansowania kosztów
wy na ję cia
miesz ka nia,
cho ciaż
w mniejszym stopniu niż Finowie. Poza programami edukacyjnymi Unii
Europejskiej można liczyć na pomoc
od rządu. Aby starać się o stypendium
trze ba udo wod nić, że kon kret na
uczelnia dużo zyska inwestując w danego studenta. Trzeba również na wiązać kontakt z wybraną przez siebie uczelnią i uzyskać potwierdzenie
podjęcia w niej nauki. Bardzo dobrze
wi dzia na jest zna jomość cho ciaż
w stopniu podstawowym języka fińskiego.
W kolejnym numerze „Antwerpii po
polsku” przedstawię system szkolnictwa wyższego w Norwegii.
Karolina Tomczak
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Pytania do prawnika
Pytania dotyczące zagadnień prawnych mogą Państwo kierować
na adres internetowy redakcji: antwerpiapopolsku@gmail.com,,
lub na adres: info@adwokat.be

W lutym 2012 uległem w Belgii wypadkowi przy pracy.
Czy mam prawo do odszkodowania? Pracodawca grozi
mi zwolnieniem. Czy ma do
tego prawo?
Prawo belgijskie, podobnie jak prawo
innych krajów europejskich zobowiązuje pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Osoby poszkodowane
w wypadku przy pracy w Belgii mają
prawo ubiegać się o odszkodowanie
z ubezpieczenia pracodawcy.

Zwolnienie z pracy po wypadku jest nielegalne!
Zdarza się, że pracodawca bezprawnie grozi pracownikowi zwolnieniem
z pracy, jeśli ten nie zrezygnuje z wysu nię cia rosz czeń od szko do waw czych. Ta kie po sta wie nie spra wy
przez pracodawców powoduje, iż poszkodowani podpisują niekorzystne
dla nich ugody lub oświadczenia zawierające fałszywe wersje wydarzeń.
Tego typu działania co do zasady są
bezprawne. Podpisywanie sfałszowanych raportów może mieć ponadto
wpływ na prawo do uzyskania odszkodowania.

Udokumentowanie wypadku
oraz szkód
Poszkodowani w wypadkach przy
pracy na terenie Belgii powinni pamiętać o zabezpieczeniu jak największej liczby dowodów. Zdjęcia miejsca wy pad ku zro bio ne za raz po
za jściu zda rze nia mo gą mieć du że
znaczenie przy dochodzeniu odszkodo wa nia. Wy pa dek na le ży też bez zwłocznie zgłosić belgijskiej inspekcji pracy (obowiązek pracodawcy).
W dalszej kolejności poszkodowany
powinien zabezpieczyć dane i zebrać
pisemne zeznania świadków, (którzy
z czasem mogą chcieć zapomnieć
prawdziwy przebieg wypadku). Jeżeli poszkodowany doznał szkód fizycznych niezmiernie istotne jest podjęcie leczenia – postawienie właściwej
diagnozy, opisanie dolegliwości oraz
podjęcie rehabilitacji. W przypadku
pojawienia się kosztów związanych
z wypadkiem należy zabezpieczyć oryginały faktur i rachunków.

O jakie elementy odszkodowania można ubiegać się po
wypadku przy pracy?
Podstawowym roszczeniem przysługującym poszkodowanemu jest zadośćuczynienie za doznany uszczerbek
na zdrowiu po wypadku. Pojawienie
się obrażeń po wypadku powoduje, iż
poszkodowany ma prawo występować
o ten rodzaj odszkodowania. Dalsze
roszczenia są konsekwencją uszczerbku na zdrowiu – koszty leczenia,
koszty rehabilitacji, utracone dochody na skutek niezdolności do pracy,
renty.
Podstawowe odszkodowanie w formie zasiłku chorobowego, którego wysokość równa jest niemalże wysokości wynagrodzenia zasadniczego
wypłaca ubezpieczyciel pracodawcy.
Ubezpieczyciel pokrywa również koszty leczenia, dojazdów, itp.
Ubezpieczyciel pracodawcy nie pokryje natomiast szkody moralnej. Tej
można ubiegać się jedynie w sytuacji,
jeśli jest osoba uznana za winną powstania szkody.

Co jest wynagradzane?
Jeśli zdarzy się wypadek, poszkodowany ma prawo do odszkodowania
za:
n Całkowite lub częściowe wynagrodzenie tymczasowej niezdolności do
pracy (zasiłek chorobowy);
n Trwałe kalectwo (roczną opłatę
w okresie kontroli i odsetki po upływie tego terminu);
n Zwroty za tymczasową niezdolność
do pracy lub trwałe kalectwo są rekompensatą za utratę wynagrodzenia.
Zwrot kosz tów medycz nych, far maceutycznych i szpitalnych jest wypłacany przez ubezpieczyciela pracodaw cy lub Fun dusz Gwa ran cyj ny,
jeśli pracodawca nie był ubezpieczony.

Kto płaci rachunki medyczne?
Koszty leczenia zostaną zwrócone
przez ubezpieczyciela na podstawie
taryfy z ubezpieczenia chorobowego.Warto zatrzymać oryginały zaświadczeń i rachunków dotyczących
opieki zdrowotnej.
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Od kogo można uzyskać odszkodowanie?
Odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel pracodawcy oraz częściowo
pracodawca. Jeśli pracodawca jest nieubezpieczony roszczenie odszkodowawcze można zgłosić do Funduszu
Gwarancyjnego.
Szkody moralne pokryje sprawca,
odpowiedzialny za szkodę (jeśli udowodniony został jego błąd).

Trwałe kalectwo?
Wynagrodzenie w takim wypadku
odbywa się w dwóch etapach:
n określenie stopnia niepełnosprawności i potwierdzenie przez Fundusz Wypadków przy Pracy;
n po 3 latach ustala się definitywną
kwotę stawek dla poszkodowanego
pracownika.

Wypadek w drodze do pracy?
Wypadek w drodze do pracy i z pracy jest również traktowany, jako wypadek przy pracy. Warunkiem jest,
aby pracownik poruszał się drogą
z miejsca zamieszkania do miejsca
gdzie pracuje i na odwrót.
Konieczne objazdy takie jak odwożenie dzieci do szkoły są zaliczane do
normalnej trasy podróży.

Dodatkowe odszkodowanie,
jeśli za wypadek odpowiedzialna jest strona trzecia?
Jeśli za spowodowanie wypadku
przy pracy odpowiedzialna jest strona trzecia, poszkodowany może od
strony odpowiedzialnej za wypadek
żądać wypłaty odszkodowania, którego nie wynagrodził ubezpieczyciel pracodawcy, np. zadośćuczynienia.
Jedynie szkoda, która nie została
wynagrodzona przez ubezpieczyciela
ds. wypadków przy pracy podlega wynagrodzeniu.
Iwona Wiewiórka
Advocaat
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CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
DLA POLONII
Tylko u nas:
4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne,

4
4
4
4

windykacyjne, handlowe, skarbowe, odszkodowawcze)
specjalista w zakresie prawa polskiego
psycholog dla dorosłych i dla dzieci
specjalista od ubezpieczen
doradcy zawodowi w zakresie spraw urzędowych, pomoc przy
zameldowaniu, zasiłki rodzinne, zakładanie firm, podatki i wiele
innych

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści, w razie potrzeby pójdą z Tobą do urzędu.

Wszystko w jednym miejscu!
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy współpracy z Fundacją
Semper Polonia z Warszawy.

Porady tylko na umówione spotkanie.
WIĘCEJ INFORMACJI:

mail: centrumantwerpia@gmail.com
telefon: 0485.628.498
www.centrumpomocyprawnej.be
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:

Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, Środa 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia)
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net
Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Europejski numer alarmowy w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101
112
107
110
777

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona internetowa poświęcona szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be
1) Klinika dermatologiczna Nottebohom,
Biartstraat 2, 2018 Antwerpia, tel 03/2372860
2) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Augustinus,
Oosterveldlaan 24, 2610 Wirlijk, tel 03/4433011
3) GZA Ziekenhuizen (szpital) Campus Sint Jozef,
Molenstraat 19, 2640 Mortsel, tel 03/4441211
4) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Vincentius, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia,
tel 03/2852000
5) Socjalne Centrum Medyczne, Moorkensplein 14,
2140 Borgerhout, tel 03/2358802
6) Centrum Psychiatryczne Sint Amadeus,
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel, tel 03/4406850
7) ZNA Middelheim (szpital), Lindendreef 1,
2020 Antwerpia, tel 03/2803111
8) ZNA Stuivenberg (szpital),
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpia,
tel 03/2177111
9) ZNA Sint- Erasmus (szpital),
Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout,
tel 03/2708011
10) ZNA Jan Palfijn (szpital), Lange Bremstraat 70,
2170 Merksem, tel 03/6402111
11) ZNA Hoge Beuken (szpital), Commandant
Weynsstraat 165, 2660 Hobiken, tel 03/8309090
12) ZNA Koning Paola (szpital dziecięcy – Kinderziekhuijs), Lindendreef 1, 2020 Antwerpia,
tel 03/2802000
13) ZNA Sint Elisabeth (szpital), Leopoldstraat 26,
2000 Antwerpia, tel 03/2344111

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:
Lekarze domowi:
l Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278, 2100 Deurne. Tel. 03/321.58.39
l Martin Rosenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
l Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19. Belgiëlei 124
Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea,
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35
Dentysta
Polskie Centrum Dentystyczne, Lange Leemstraat 122
tel.: 0487 427724
Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk, tel.03/828 52 60
Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten apothekers” i wpisać swój kod pocztowy, 0900/10.500.
Polski kościół
l 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
l Bracia Mniejsi Kapucyni
niedziela godz. 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte Winkelstraat 1
a Ossenmarkt 14
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 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

