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Podarujmy święta dzieciom z Domów Dziecka
Święta w Antwerpii
Legenda o św. Hubercie
Moc uścisku
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W internecie przybywa przeciwników Świąt Bożego Narodzenia. Wpisy
typu: „nie cierpię tych świąt”, lub „sztucznie rozdmuchana akcja marketingowa”
są na porządku dziennym. Autorzy powyższych cytatów mają prawo wyrażać
swoje poglądy. Ale czy stwierdzenia typu: „to święta pełne udawanej miłości
przez ludzi, którzy normalnie nie podaliby sobie ręki” są uzasadnione?
Gdyby przeciwnicy świąt tak naprawdę chcieli być w zgodzie z samym sobą,
powinni zrezygnować z obchodzenia urodzin, imienin czy różnego rodzaju rocznic.
Przecież takie uroczystości również są okazją do składania sobie najróżniejszych
życzeń.
Całe nasze życie jest pasmem zachowań nie zawsze autentycznych i nie zawsze
szczerych. Jeżeli Święta Bożego Narodzenia rozważać w tych kategoriach, to
rzeczywiście bywa, iż mają one w sobie sporo sztuczności, napuszenia i komercji.
Z każdej strony atakują nas dziwaczne krasnale w barwach coca – coli zapewniające,
że będziemy szczęśliwi dopiero wtedy gdy wydamy dostatecznie dużo pieniędzy na
świąteczne zakupy. Może rzeczywiście jest w czasie tych świąt zbyt dużo kiczu,
wymuszonego uśmiechu i składania nie zawsze szczerych życzeń.
Ale Boże Narodzenie ma przewagę nad innymi świętami. Coś, co odróżnia je od
pozostałych. Może to, że mamy dla siebie trochę więcej czasu i potrafimy przemierzyć
tysiące kilometrów aby usiąść razem przy wigilijnym stole?
A może fakt, że te święta są tak przepełnione tradycją?
Świat zmienia się w szalonym tempie. Ubożeje życie duchowe i najcenniejsze
wartości zanikają lub zostają zastąpione plastikowymi płytkimi atrapami.
Tradycja i zwyczaje, które powinny być starannie pielęgnowane bywają
zapomniane lub co gorsza, przechodzą do sfery „obciachu”. Jeżeli sami
je sobie odbierzemy to co nam zostanie?
Chyba wszyscy lubimy święta Bożego Narodzenia, chociaż nie
zawsze odpowiada nam wszystko co im towarzyszy. Ale niech
pozostanie przystrojona zielona choinka, opłatek, potrawy wigilijne
na stole, prezenty – nieważne czy za jeden, czy za tysiąc euro – ale
dane z serca. No i kolędy. Polskie, jedyne, niepowtarzalne.
Tak naprawdę Święta odbywają się w naszych sercach. Jeśli tam
pozostaną są bezpieczne i nie zagraża im ani rozdmuchana komercja
ani też zapomnienie.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego 2013 Roku
życzy 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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Z życia zespołu
ajęcia mijają nam na intensywnych próbach. Przygotowujemy nowy repertuar złożony nie tylko z muzyki
polskiej, ale również ze znanych i lubianych światowych przebojów. Pani Ola – nasza choreograf uważa, że każdy koncert powinien być urozmaicony i ciekawy dla wszystkich. Nie jest lekko. Ciągle tylko słyszymy: jeszcze raz,
powtarzamy, wolniej, równiej i tak dalej. Pani Ola mówi, że
jesteśmy coraz bardziej znanym zespołem i wymaga od nas
coraz więcej. Stwierdzenie, że mamy już grono fanów byłoby
lekką przesadą, ale z całą pewnością stajemy się zespołem
coraz bardziej popularnym wśród Polonii a nawet poza nią.
Fantastycznym przerywnikiem naszej codzienności był wyjazd do Brukseli na koncert zespołu „Enej”. Można to opisać tylko trzema słowami: jedno wielkie szaleństwo. Zaproszenie otrzymaliśmy stosunkowo późno i żeby wszystko
dopiąć na czas, rozpoczęła się akcja: telefony, SMS-y, rodzice, samochody, korki, nieprzejezdne ulice w Brukseli, objazdy i szkoła.
Musieliśmy się szybko zorganizować i na dodatek poświęcić wolny
czas w niedzielę aby przygotować
się do szkoły. Ale opłaciło się. Co
to był za koncert! Wspaniała muzyka na żywo, mnóstwo bawiących
się ludzi, śpiewających razem z zespołem i my, tuż przy scenie, mieliśmy wykonawców przed sobą dokładnie na wyciągniecie ręki. To był
mega energetyczny przekaz płynący ze sceny. Zespół nie szczędził
sił i my też. Bawiliśmy się doskonale nie tylko my, ale również nasi rodzice. Muzyka zespołu „Enej”,
to szeroko rozumiany rock z ele-

Z

mentami ska, folk i reggae. Muzycy zachwycili publiczność
mocnym, dynamicznym show. Nie zabrakło ich największych
przebojów jak i piosenek z nowej płyty. Emocje sięgnęły zenitu podczas piosenki „Skrzydlate ręce” – sala po prostu
oszalała.
Po koncercie każdy z nas otrzymał w prezencie najnowszą
płytę zespołu zatytułowaną „Folkhorod” i co najfajniejsze,
udało się nam zdobyć autografy wszystkich członków kapeli. Mamy też pamiątkowe zdjęcia.
To naprawdę był niesamowity koncert, którego długo nie
zapomnimy.
Wszystkim czytelnikom gazety „Antwerpia po polsku” życzymy wielu tak energetycznych wrażeń, jak nasze spotkanie z zespołem „Enej”. Wesołych Świąt!
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Spotkanie polskiej
pary prezydenckiej
z przedstawicielami antwerpskiej Polonii
W dniach 13 i 14 listopada na zaproszenie króla Alberta II z dwudniową oficjalną wizytą w Belgii przebywał
prezydent
RP
Bronisław
Komorowski wraz z małżonką.
Wizyta rozpoczęła się śniadaniem
wydanym na cześć polskiej pary prezydenckiej przez króla Alberta II i królową Paolę w Pałacu Królewskim Laeken w Brukseli. Następnie prezydent
Komorowski udał się do Charleroi,
gdzie zwiedził park naukowo – technologiczny, zaś późnym popołudniem
rozmawiał m.in. z szefem Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem.
Drugiego dnia wizyty przed południem w Palais d'Egmont w Brukseli odbyły się oficjalne rozmowy plenarne
z udziałem prezydenta Komorowskiego
i premiera Belgii Elio Di Rupo. Później
polski prezydent spotkał się z gubernatorem prowincji Flandrii Zachodniej
w Brugii, następnie w siedzibie polskiej
ambasady rozmawiał z Ministrem – Prezydentem Regionu Flamandzkiego,
przedstawicielami Wojska Polskiego
i polskich biur regionalnych.

Anna i Bronisław Komorowscy - polska para prezydencka

Para prezydencka znalazła również czas
na spotkanie z przedstawicielami Polonii i Polakami mieszkającymi w Belgii.
Antwerpię reprezentowały między
innymi: dyrektor Polskiej Szkoły im.
gen. St. Maczka – Monika Pruska, prezes Fundacji „Children of Europe”
– Agata Kocińska, dyrektor zarządza-

jący firmy „Batist” i właścicielka „Nowinek” – Agnieszka Nowak, Prezes
Zarządu Polsko-Flamandzkiej Fedarecji Budowlanych – Marzena Grenczyn. Spotkanie, wprawdzie oficjalne,
odbyło się w miłej i sympatycznej
atmosferze.
opr. K.L

„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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Święta okiem dzieci

G

rudzień kojarzy się nam przede
wszystkim ze Świętami. Niektórzy z nas odwiedzają na Boże
Narodzenie swoje rodziny, inni decydują się na spędzenie tego szczególnego czasu w Belgii. Zapytaliśmy kilkoro dzieci z zespołu taneczno
– wokalnego działającego przy Fundacji Children of Europe, jakie są ich
główne skojarzenia z Bożym Narodzeniem. Okazuje się, że część z nich zostaje tu na święta, a część odwiedza
krewnych w kraju. Oto, co nam odpowiedziały.
Maciek: Cieszę się, że na święta zobaczę swoją rodzinę, dziadka i psa, który wabi się Misiek. Kiedyś na święta
dostałem od cioci czerwoną czapkę
i brodę i sam zamieniłem się w Mikołaja. Prezenty były pod choinką, a ja
rozdawałem je domownikom. Od tamtej pory zawsze tak robię!
Marika: No właśnie, bo ja sądzę, że
Mikołaj nie istnieje.
Zuzia D: Ja już chcę zobaczyć dziadka i babcię. Lubię dzielić się opłatkiem
i lepić bałwana. W zeszłym roku ciocia
mnie uczyła – zobaczymy, czy w tym
roku będę umiała go ulepić sama.
Marika: Ostatnio lepiłam nie tylko
bałwana, ale też motyla ze śniegu!
Milena: Też lubię lepić bałwana, on
ma na głowie garnek, a nos ma z marchewki.
Maciek: Na święta wychodzę często
na podwórko i lepię bałwana z kolegami. Jak nam nie wychodzi, to zamiast tego rzucamy się śnieżkami.
Emilka: Najważniejsza na święta
jest choinka, ubieram ją zawsze z mamą. Są też przyjaciele, moja rodzina
i wszyscy śpiewamy kolędy – jednym
słowem jest super!
Ilona: Ja też lubię śpiewać kolędy
– „Przybieżeli do Betlejem”, „A wczora z wieczora”, ale moją ulubioną to
„Cicha noc”.
Emil: Moja ulubiona kolęda to „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Emilka: Bardzo lubię rybę po grecku, ale nie znoszę pomidorów.
Zuza Z.: Też lubię rybę! I wszystkie
ciasta: makowiec, szarlotkę. W tym roku przyjeżdżają do nas obie babcie,
więc jedna zrobi rybę, a druga ciasta.
Emil: Ja na święta najbardziej lubię
uszka w barszczu.
Maciek: Wiecie co? W Belgii jest
nudno. Czekam na wyjazd do Polski,
tam się czuję jak w domu.
Zuza Z.: Chciałabym pojechać do
Polski, ale w tym roku wszyscy przyjeżdżają do nas. Będzie nawet mój wujek z Anglii!

Julia K.: Najbardziej lubię w spędzaniu świąt w Polsce to, że jest tam
śnieg.
W Belgii pada bardzo rzadko.
Aleksy: Tak! Najfajniejsze uczucie
jest wtedy, kiedy wychodzi się z domu, a na dworze pada śnieg.
Zuzia D: Dla mnie najlepsze jest to,
że mój tata nie musi chodzić do pracy
i jest w domu. Mogę z nim spędzić trochę czasu.
Angelica: Święta Bożego Narodzenia to taki wesoły okres bo się Jezus
urodził.
Dzielimy się opłatkiem, rozpakowujemy prezenty, śpiewamy kolędy, spędzamy czas z rodziną i znajomymi. Najbardziej lubię chodzić do kościoła na
Pasterkę. Te święta kojarzą mi się
z pięknie ubraną choinką i z mnóstwem prezentów.
Karolina: Boże narodzenie kojarzy
mi się z Bogiem który się w ten dzień
rodzi. Wtedy jest śnieg, choinka, zimno, bałwan... A na stole 12 potraw
z których najbardziej lubię uszka. Te
święta są podczas zimy, dlatego można się bawić na śniegu, robić aniołki
i bałwana: garnuszek, marchewka, gałązki, kamienie, miotła – i jest bałwanek. Ale zimą jest mróz i można się przeziębić. Wtedy trzeba wypić ciepłą

herbatę z miodkiem i już jesteś zdrowy. Choinka... to drzewko z pięknymi
światełkami i bombkami, sznurki kolorowe, i pyszne cukierki lub czekolada.
Wiktoria: Święta kojarzą mi się
z choinką, prezentami, rodziną, polskimi potrawami i ze śniegiem. Lubię
lepić bałwana, śpiewać kolędy, ubierać choinkę, jeździć na łyżwach i na
nartach.
Klaudia: Moje skojarzenia to: śnieg,
ozdobiona choinka, gwiazdka, prezenty, sanki, zima, bałwan i 12 wigilijnych potraw
Ilona: Tak, te święta też kojarzą mi
się z zimą i sankami, na których lubię
jeździć.
Ewelina: Mnie też Boże Narodzenie
kojarzy się z 12 potrawami, Wigilią,
choinką, śniegiem i saniami. Wigilię
lubię też dlatego, że wtedy śpiewamy
kolędy.
Wypowiedzi zebrał i opracował
K.B.
Swoimi przemyśleniami na temat świąt podzielili się z nami:
Maciek Łukasik, Marika Bojarska, Zuzanna Dziad,
Milena Jankovic, Emilia Brzyszcz, Ilona Burek,
Zuzanna Zbiżek, Emil Kowalski, Julia Kitlarz,
Aleksy Pham, Karolina Ostolska, Klaudia Kalafut,
Ewelina Kosidło, Angelika Borkowska, Wiktoria Chojecka

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą
ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego roku.
Wszystkim współpracownikom, przyjaciołom
oraz naszym roztańczonym i rozśpiewanym
dzieciom i ich rodzicom – dziękując za
zaufanie i współpracę – życzymy zdrowych,
spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego
Narodzenia.
Niechaj nowy 2013 rok przyniesie wszystkim
spokój, szczęście, optymizm, pogodę ducha,
wiele uśmiechu i wiarę w lepsze jutro.
Zarząd Fundacji „Children of Europe”
[…] „Święta dlatego w takiej są cenie,
Że są nieliczne w różnych dni bezliku,
Jak te kosztowne, najgrubsze kamienie,
Z rzadka dzielące perły w naszyjniku” […]
Shakespeare
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PODARUJMY ŚWIĘTA
DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA!!!
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny zwłaszcza dla dzieci.
Nie wszystkie z nich spędzą je w domu rodzinnym. Pomyślmy o tych,
które do wigilijnej wieczerzy zasiądą w Domu Dziecka.

PODARUJMY IM ŚWIĘTA
Gazeta „Antwerpia po polsku” objęła patronatem akcję
do której zaprasza Polonię.
Robiąc świąteczne zakupy w polskich sklepach wrzućmy słodycze do pudełek z napisem Dom Dziecka w Zwierzyńcu.
Obok pudełek będzie puszka do której wrzućmy euro, dwa, pięć, dziesięć...
Kupując batonika, czy czekoladkę dla swojego dziecka pomyślmy też o innych dzieciach. To naprawdę niewiele kosztuje.
Jeżeli wszyscy wykażemy chociaż odrobinę dobrej woli – efekt będzie ogromny.
Zebrane słodycze i pieniążki dotrą przed świętami do dwóch Domów Dziecka w Zwierzyńcu niedaleko Zamościa.

Wierzymy, że Polonia jak zwykle nie zawiedzie
Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą. Mieszkają w nim wychowankowie w różnym wieku; od
szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej. Głównym celem placówki jest pomoc i przygotowanie podopiecznych do samodzielnego życia. W domu panuje miła, rodzinna atmosfera dająca dzieciom poczucie bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne dla ich właściwego, emocjonalnego, społecznego i intelektualnego rozwoju. Wszystkie marzą
o spokojnej, bezpiecznej przyszłości. Spora grupa to dzieci zdolne, które bardzo dobrze się uczą.
Dom Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu prowadzi również działalność opiekuńczo-wychowawczą. Mieszka w nim 30 dzieci w wieku od 6 do 20
lat. Wiele z nich to zdolni uczniowie zwierzynieckich szkół, mający
osiągnięcia w nauce języków obcych jak i przedmiotach ścisłych. Nad
ich edukacją czuwają zarówno wychowawcy, wolontariusze jak i emerytowani nauczyciele. Kilkoro z wychowanków może poszczycić się indeksami wyższych uczelni.
Dyrektor jednego z tych domów napisała do nas tak:
[…] „Każda pomoc z Państwa strony, nawet najmniejsza, to dla nas
zastrzyk energii, nadziei oraz nowych chęci do pracy. Dla naszych dzieci
to niezapomniane chwile szczęścia i radości, poczucie bycia kimś
ważnym, wyjątkowym oraz wiara w to, że są gdzieś ludzie na świecie,
którzy wierzą w nich, opiekują się nimi, pamiętają o nich. […] Będziemy
Wam dozgonnie wdzięczni za wszystko” […].

Piękne, wzruszające słowa, które zapadają głęboko w serce.
Połączmy nasze siły, otwórzmy serca i... portfele.

Nie bądźmy obojętni i podarujmy dzieciom święta!
To nie kosztuje dużo, a znaczy bardzo wiele!
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Kerst in Antwerpen
Święta w Antwerpii
Godziny otwarcia:
Pn – czw: 12.00-21.00
Pt: 12.00-23.00
Sb: 11.00-23.00
Nd: 11.00-21.00
24.12 i 31.12: 12.00-18.00
01.01.2013 14.00-21.00
Więcej informacji n a stronie:
www .dna.be/winter

Niedziele handlowe
W tym roku świąteczne niedziele
handlowe to 16 i 23 grudnia.

Bieg Świętych Mikołajów

Diabelski młyn, Steenplein

G

rudzień to Mikołaj, Boże Narodzenie, Sylwester i cały przedświąteczny okres zakupów
i przygotowań. Trudno wyobrazić sobie ten czas bez odwiedzenia starego
miasta w Antwerpii. Wprawdzie dni
stają się coraz krótsze i zimniejsze,
ale włodarze miasta zapewniają, że
atrakcji nie zabraknie, a każdy będzie
mógł rozgrzać się szklaneczką czegoś
ciepłego.

Kerstmarkt
Świąteczny kiermasz w Antwerpii
(jeden z największych w Belgii) ma
swój niepowtarzalny klimat. Centrum
starego miasta zmienia się w wielkie
Boże Narodzenie. Dorośli i dzieci znajda tu bez wątpienia coś dla siebie. Muzyka, kolorowe światełka, ozdoby, ale
przede wszystkim świąteczne stragany kuszące mieszkańców i turystów
zapachami oraz kolorami. Antwerpski
bożonarodzeniowy jarmark jest bardzo popularny nie tylko w Belgii, ale
również w Holandii. To właśnie Holendrzy stanowią znaczna część odwiedzających. Można dostać tu
wszystko: duże i małe prezenty
gwiazdkowe, bombki, stroiki, ozdoby
i mnóstwo ciekawych, świątecznych
drobiazgów. Nawet najbardziej wybredny smakosz znajdzie tu coś na
zimno i ciepło do zjedzenia, a na amatorów gorących trunków czekają niespodzianki. Około 100 straganów rozlokowanych jest na Groenplaats,
Grote Markt, Suikerrui, Handschoenmarkt i Steenplein.
Czynny: od 8 do 31 grudnia 2012
Część jarmarku na Steenplein pozostanie otwarta do 6-go stycznia
2013

Godziny otwarcia:
Pn – czw: 12.00-21.00
Pt:12.00-23.00
Sb: 11.00-23.00
Nd: 11.00-21.00
24.12 i 31.12: 12.00-18.00
01.01.2013: 14.00-21.00
Więcej in formacji na stronie:
www.dna.be/winter

Lodowisko na Steenplein
Fantastyczna zabawa dla całej rodziny. Otwarte lodowisko dla całej rodziny, z osobną częścią dla dzieci. No
i ten wspaniały widok na Scheldę!
W miłej świątecznej atmosferze gwarantowane niezapomniane przeżycia.
Jeżeli ktoś nie ma swoich łyżew można je oczywiście wypożyczyć na miejscu, koszt 4 euro.
Otwarte od soboty 8-go grudnia do
niedzieli 6-go stycznia.

Lodowisko na Steenplein. Żródło: www.dna.be/winter

To kolejna, świąteczna atrakcja. Organizatorzy przygotowali miejsce dla
pięciu tysięcy osób, które w strojach
Mikołajów przebiegną przez antwerpskie stare miasto. Impreza odbędzie
się 22 grudnia
Więcej informacji n a stronie:
www .gvasan tarum.bea

Kunst en Vliegwerk
Na Sint-Jansplein, 22.12., od godz.
16:00, będzie można spróbować zup
i przysmaków z całego świata oraz
obejrzeć występy artystyczne. Będzie
też parkiet do tańca dla wszystkich
chętnych oraz specjalne disco dla dzieci.
Więcej informacji n a stronie:
www .dna.be/winter

Spiegeltent
Od 8 do 31 grudnia na Groenplaats
będzie stał lustrzany namiot, w którym można się ogrzać, coś zjeść i wypić. Ale to nie wszystko. W namiocie
będą się odbywały koncerty, przedstawienia, pokazy. Szczegółowy program imprez oraz informacje o bile-
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tach wstępu znajdują się
www.dna.be/winter/spiegeltent

na:

Sylwester i Nowy Rok
na starówce w Antwerpii.
Do takiego spędzenia ostatniego
dnia roku zachęcają gospodarze miasta. Wszyscy, którzy wybrali taka for-

mę świętowania zgodnie twierdza, ze
klimat jest niesamowity i niepowtarzalny. Mnóstwo ludzi spacerujących
po starym mieście. Goście w kawiarenkach i restauracjach i pubach. Wyjątkowa atmosfera, wspaniały widok
na Scheldę i fantastyczny pokaz
sztucznych ogni. Złoty i kolorowy
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deszcz fajerwerków spadających
wprost do rzeki. Pośród wiekowej katedry, starych kamieniczek i ratusza
można przywitać Nowy Rok i chociaż
na chwile poczuć atmosferę tamtych
lat.
Więcej informacji na stronie:
www.dna.be/winter

Spalenie choinki
Od wielu lat imprezy świąteczne
w Antwerpii kończą się uroczystym
spaleniem choinki. To ciekawe wydarzenie będzie miało miejsce 12-go
stycznia 2013 roku w Linkeroever na
Frederik van Eedenplein. Będzie dużo dobrej muzyki, niepowtarzalna
atmosfera, no i oczywiście dużo jedzenia i picia.
Występy artystyczne rozpoczną się
o 17.00, a potem nastąpi spalenie choinki.
Więcej informacji na stronie:
www.dna.be/winter

Diabelski młyn
(wysokość 55 m)
Steenplein, czynny codziennie od 8.12.
do 06.01. w godzinach 12.00-23.00.
Wstęp: dorośli – 5 euro, dzieci – 3
euro, dzieci do 3 lat – gratis.
Więcej informacji na stronie:
www.dna.be/winter

Nieuwjaarsdrink
Na zakończenie okresu świątecznego władze miasta Antwerpia organizują wspólne powitanie Nowego Roku. Każdy otrzyma mały upominek
oraz coś do picia i jedzenia.
06.01., godz. 11.00-14.00, na Grote
Markt i Suikerrui.
Więcej informacji na stronie:
www.dna.be/winter

Badboot
Spiegeltent, Groenplaats. Żródło: www.dna.be/winter

Lodowisko, Badboot. Żródło: www.dna.be/winter

Pływający basen na okres zimowy
został zamieniony w największe odkryte pływające lodowisko.
Obiekt czynny jest od 14 listopada
aż do końca lutego. Warto się wybrać
na badboot aby przekonać jak niesamowitym uczuciem jest jeżdżenia na
łyżwach na lodowej tafli 60 cm nad
woda. Oprócz sportowych wrażeń organizatorzy zapewniają cieple przekąski i napoje.
Wstęp: 5 euro, dzieci do lat 3 – gratis
Godziny otwarcia:
Pn, wt, czw: 16.00-20.00
Sr: 12.00-20.00
Pt: 16.00-22.00
Sb: 12.00-22.00
Nd: 10.00-20.00
wiecej informacji na stronie:
www.badboot.be
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Legenda o świętym Hubercie
Kult świętego
Huberta
– patrona
myśliwych
– zaczął się
szerzyć
już od czasów
renesansu.

K

ażdy kraj ma swoje tradycje, zwyczaje i legendy,
które są częścią jego tożsamości. Już od najdawniejszych
czasów ludzie zabiegali o wsparcie świętych patronów. Przywoływali ich w chwilach zwątpienia i smutku, dziękowali za
pomoc i prosili o opiekę. Na przestrzeni dziejów, niezależnie od
stopnia rozwoju ludzkości, obowiązującej religii czy zwyczajów
panujących w danym regionie,
człowiekowi zawsze potrzebne
było wsparcie sił wyższych. Modlił się do swojego patrona i wierzył, że on nad nim czuwa.
Jedną z najbardziej znanych
i utożsamianych z Belgią legend
jest opowieść o świętym Hubercie – patronie myśliwych. Istnieje aż sześć wersji opisujących jego życie co pokazuje, jak bardzo
był kiedyś sławny i czczony. Niestety, wszystkie zawierają
sprzeczne informacje. Poniżej
przedstawię wersję, która jest
najbardziej popularna i najczęściej przedstawiana.

Beztroskie lata
Hubert jest postacią historyczną, a zarazem szczególną wśród
świętych. Starogermańskie znaczenie jego imienia oznacza
„sławny rozumem”.
Żył około tysiąca trzystu lat temu na terenie obecnej Belgii. Data jego urodzenia nie jest precyzyjnie określona. Szacuje się, że
urodził się około roku 655 w powszechnie szanowanej rodzinie
wysokiego stanu. Był potomkiem
królewskiego rodu Merowingów
i ważną postacią na dworze króla Teodoryka (Thierry) III.

Matka Huberta zmarła gdy był
jeszcze dzieckiem. Wychowywał
go tylko ojciec który zadbał o staranne wykształcenie syna. Ten
od młodości wykazywał zamiłowanie do myślistwa, odziedziczone zapewne po swoim ojcu. Podczas polowania na niedźwiedzia,
mając zaledwie czternaście lat
uratował mu życie. Dzielny młodzieniec osiadł na dworze zamożnego krewnego Pepina, gdzie został
mianowany
rycerzem
i wielkim łowczym. Ożenił się
z przedstawicielką jednego z najznamienitszych rodów tamtejszej części Europy, słynącą z urody księżniczką Floribanne
z Leuven z którą miał syna Floriberta. W tym okresie Hubert
rozkoszował się życiem pełnym
wszelkich uciech i stąd zapewne zyskał przydomek „miłośnika przyjemności”. Życie wypełniały mu nocne biesiady
w towarzystwie przyjaciół. Całe
dnie spędzał na polowaniach
w których zatracił się całkowicie. Konno i z psami, bez umiaru uganiał się za zwierzyną po
Puszczy Ardeńskiej. Gdy zmarł
mu ojciec, a wkrótce ukochana
żona, długo nie mógł otrząsnąć
się z tak ogromnego ciosu. Dla
zabicia rozpaczy z jeszcze większą pasją oddawał się myślistwu. Nie przestrzegał nawet zasady, by dzień święty święcić.

Wyjątkowe spotkanie
W Dzień Bożego Narodzenia
roku 683 (według niektórych
źródeł 695) Hubert wraz z towarzyszami z książęcej drużyny
i sforą psów ruszył w lasy Gór
Ardeńskich na konne polowanie.

W pewnej chwili jeźdźcom ukazał się ogromny biały jeleń. Hubert ruszył konno za zwierzem,
a towarzysze zostali daleko w tyle. Pościg trwał wiele godzin.
W pewnym momencie jeleń sam
zatrzymał się na leśnej polanie,
a w jego rozłożystym porożu jaśniał gorejący krzyż. Koń Huberta stanął jak wryty, a psy towarzyszące księciu nie chciały
atakować zwierza. Wówczas jeleń przemówił ludzkim głosem:
– Hubercie, czemu niepokoisz
biedne zwierzę, a nie dbasz o zbawienie duszy?
– Panie, co mam robić? Jeleń
odrzekł: – Jedź do Maastricht,
do mojego sługi Lamberta, on ci
powie co masz uczynić.
Lambert był wówczas biskupem
Maastricht i Liege. Spotkanie
z nim całkowicie odmieniło życie
Huberta. Porzucił dwór, zrezygnował z pierwszeństwa do sukcesji w Akwitanii na rzecz młodszego brata Eudona, któremu
powierzył także wychowanie swojego nieletniego syna. Majątek
osobisty rozdał ubogim, po czym
przyjął stan duchowny. Został
księdzem i ulubieńcem biskupa
Lamberta. Następne siedem lat
spędził w Puszczy Ardeńskiej odprawiając pokutę, potem zaś udał
się na pielgrzymkę do Rzymu. Po
tragicznej śmierci swojego patrona (prawdopodobnie Lambert został zamordowany), ówczesny papież konsekrował Huberta na
biskupa i od tej pory sprawował
on urząd ordynariusza diecezji
Maastricht. Wkrótce biskupstwo
jak i relikwie świętego Lamberta
przeniósł do pobliskiego Liege.
Wzorem swego poprzednika nie
ustawał w pracy duszpasterskiej
i misyjnej, zyskując ogromny szacunek i uznanie. Zmarł w 727 roku w Liege.

Święty Hubert

Wizje Świętego Huberta. Jan Brueghel. Żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki

Krótko po swojej śmierci Hubert został kanonizowany i jako
święty ustanowiony przez
kościół stał się patronem myśliwych. Oficjalny wpływ na szybką kanonizację i przyporządkowanie Huberta myśliwym, miała
przygoda na polowaniu, po której tak zmieniło się jego życie.
Duże znaczenie miały też rozliczne cuda mu przypisywane.
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Włókna z niebiańskiej stuły Huberta
uważano za skuteczne lekarstwo przeciw chorobom ludzi i zwierząt. Jeszcze
za jego życia dotknięcie stuły w cudowny sposób leczyło chorych. Podobne
właściwości miał mieć również darowany mu przez papieża klucz niebiański.
Święty Hubert stał się patronem
Liege. Sława jego uzdrowicielskich
czynów rozchodziła się po całym masywie Ardenów i Brabancji, gdzie do
dnia dzisiejszego znajdują się liczne
miejsca kultu tego świętego.
W 743 roku relikwie Huberta
umieszczono w głównym ołtarzu kościoła świętego Piotra i Pawła w Liege. Pod wezwaniem świętego Huberta powstawały na tamtych terenach
liczne klasztory, kościoły i bractwa.
Jego ciało było wielokrotnie przenoszone i ekshumowane. Ku wielkiemu
zdziwieniu, po otwarciu grobu okazało się, że ciało świętego jest nietknięte rozkładem, szaty w których został
pochowany są całe, a z grobu unosi
się miły zapach.
Ostateczna przeprowadzka szczątków Huberta do bazyliki, noszącej dziś
nazwę Saint Hubert, miała miejsce

trzeciego listopada (według wielu źródeł dzień jego śmierci). Ten właśnie
dzień stał się świętem podopiecznych
Huberta – myśliwych. Cudowna stuła biskupia do dziś przechowywana
jest w Saint Hubert, zaś grób dawnego hulaki i myśliwego stanowi współcześnie cel pielgrzymek łowieckiej braci z całej Europy.

Myśliwska brać
Kult świętego Huberta – patrona
myśliwych – zaczął się szerzyć już od
czasów renesansu. Jan Bruegel, artysta pochodzący ze szkoły flamandzkiej
namalował „Widzenie św. Huberta”
– jak dotąd najpiękniejsze przedstawienie sceny spotkania z jeleniem.
Z francuskojęzycznych Niderlandów
i z samej Francji mit i wiara w świętego Huberta rozprzestrzeniły się po
całej Europie. Jest on obecnie najbardziej znanym i najpopularniejszym patronem braci łowieckiej.
W dniu trzeciego listopada, na jego
cześć urządza się najważniejsze, uroczyste i okazałe polowania, które często poprzedzone są mszą świętą w intencji przyrody i myśliwych. Bywa, że
nabożeństwo celebrowane jest nie
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w kościele lecz w terenie, przy śródleśnych kapliczkach poświęconych
właśnie patronowi myśliwych. Msza
Hubertowska to bodaj jedyne nabożeństwo w trakcie którego w świątyni mogą być obecne zwierzęta związane z polowaniem: psy, sokoły
a nawet konie.
Świętego Huberta nazywano Wielkim Apostołem Ardenów. Jego misyjna działalność przyczyniła się do szerzenia chrystianizacji i nawracania
ludów pogańskich, co niejednokrotnie czynił z narażeniem życia.
W Belgii, ku czci Huberta powstało
wiele pięknych zwyczajów ludowych.
W XV wieku ustanowiono nawet kilka orderów jego imienia. Istniały również pod jego wezwaniem bractwa, a kilka miast obrało go sobie za patrona.
Dziś święty Hubert kojarzy się przede wszystkim z knieją, odgłosem rogu myśliwskiego, trzaskiem gałęzi łamanych przez uciekającego zwierza
i lasami Puszczy Ardeńskiej. Ale również żywy jest jego kult jako zwykłego człowieka, który po latach błądzenia znalazł w swoim życiu cel i oddał
mu się bez reszty.
Aleksandra Dobiecka

MSZE ŚWIĘTE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
Bracia Mniejsi
Kapucyni
Ossenmarkt 14,
2000 Antwerpen
Pasterka o godz.23.00
Msze w czasie
Świąt Bożego
Narodzenia:

25 i 26 grudnia
o godz. 12.15 i 17.00

1 stycznia
o godz. 12.15 i 17.00

Polski kościół
Grotesteenweg 650, Berchem
14.12.2012 – ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
ADWENTOWYCH
Msza św. o godz. 19.00 z nauką ogólną.
Rekolekcje poprowadzi o. Piotr Stanisławczyk conv.
15.12.2012 – Msza św. o godz.
18.30 z nauką ogólną a po Mszy św. nauka dla małżeństw
i tych, którzy przygotowują się do zawarcia Sakramentu
Małżeństwa
16.12.2012 – TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
– Msza św. o godz. 9.00 i 13.00.
Po Mszy św. o godz. 13.00 nauka dla młodzieży z naszej
parafi
Pasterka o godz.22:00
Msze w czasie Świąt Bożego Narodzenia:
25 i 26 grudnia o godz. 9.00 i 13.00
1 stycznia o godz. 13.00 i 18.00

Więcej informacji: www.pmkantwerpia.be
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Od stycznia 2013
zapraszamy do nowego biura:
Turnhoutsebaan 200, 2970 Schilde
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W dniach 15-16 grudnia
Antwerpię odwiedzi trenerka rozwoju osobistego,
bioenergoterapeutka, psychoterapeutka,

lek.med.Jwona Sicińska
i poprowadzi kurs
„Spotkanie z Podświadomością cz. 1”
więcej informacji na:
www.iwonasicinska.wordpress.com/antwerpia
lub 0484786810

13

14

Antwerpia po polsku

grudzień 2012

Wywiad ze Świętym Mikołajem
Prosto
z Laponii
i wyłącznie
dla „Antwerpii
po polsku”
ze świętym
Mikołajem
rozmawia
Ewa Janik.

EWA JANIK: Witam Święty
Mikołaju. Powiedz naszym czytelnikom skąd
wziął się pomysł na tak
oryginalny strój?
ŚWIĘTY MIKOŁAJ: To bardzo długa i ciekawa historia. Dawno temu, gdy byłem jeszcze biskupem
Miry, moje szaty wyglądały zgoła inaczej. Przede wszystkim
bardziej dostojnie. Miałem pastorał, na głowie mitrę i piastowałem godny kościelny urząd.
A teraz sama widzisz. Chodzę
w czerwonym kubraku z czerwoną
czapką z białym pomponem i tą długą siwą brodą... (Mikołaj zamyślił się
i westchnął głęboko).
Powiem ci dziecko, że to moje przeobrażenie dokonało się

na początku XIX wieku. Wtedy
to pewien Amerykanin, Thomast
Nast, na podstawie książki Clementa A.Moore po prostu mnie
takiego namalował. I tak już zostało. Szkoda tylko, że nie zapytał mnie o zdanie, nie mówiąc
już o zgodzie. Teraz już jestem
mądrzejszy i mój wizerunek jest
zastrzeżony w urzędzie patentowym. Tak na wszelki wypadek, żeby któregoś dnia ktoś nie
próbował mnie „poprawić”.
Bo sama rozumiesz, że wizerunek świętego Mikołaja nie może już ulec zmianie. Wiele razy
chciałem w swoim stroju coś
zmienić aby być w zgodzie z najnowszymi trendami mody, ale
moje elfy, skrzaty i renifery tak
mocno protestowały, że machnąłem na to ręką.

A jak to się stało, że
z urzędu biskupa „przeszedłeś” do tak nietypowej pracy. Sam ją sobie
znalazłeś?
Zostałem wybrany, a decyzja
zapadła odgórnie. Chyba wiesz
o czym mówię. Mikołaja wybiera się raz na długi czas, kiedy
poprzedni przechodzi na emeryturę. Nie chcę się chwalić, ale
trzeba mieć sporo zasług dla ludzi aby otrzymać tę posadę. Bo
jest to wyjątkowa praca. Początkowo długo terminowałem przy
moim poprzedniku, aż któregoś
roku uznał, że jestem gotowy.
Zaakceptowali mnie moi współpracownicy, renifery (to bardzo
ważne), a przede wszystkim dzieci. Wiesz, (Mikołaj ożywił się,
a w oku pojawił się specyficzny
błysk) – dużo czasu musiało upłynąć zanim tak naprawdę zrozumiałem jak wiele moja osoba znaczy dla dzieci. To nieprawda, że
Mikołaj to komercja i połączenie
coca-coli ze sklepowymi wystawami. Jestem opiekunem i strażnikiem dzieci. W ich serduszkach
zajmuję wyjątkowe miejsce.
Przez cały rok czekają na mnie
z nadzieją i utęsknieniem.

Mikołaju, zawsze strasznie mnie intrygowało
w jaki sposób zostawiasz dzieciom prezenty. Możesz uchylić
rąbka tajemnicy?
W kontrakcie mam zapisane zachowanie tajemnicy zawodowej, ale co nieco mogę Ci wyjaśnić. Nie zdradzę
sekretu jeżeli powiem, że
wchodzę przede wszystkim
przez komin. Niestety
dawne czasy dużych wygodnych kominów już
się skończyły. Jest ich
coraz mniej a projektanci domów zupełnie
o mnie zapomnieli.
No cóż, (Mikołaj
westchnął głęboko)
coraz ciężej mi się
pracuje. Mogę ci
jeszcze powiedzieć,
że często korzystam
z otwartych okien.
Oczywiście są i inne sposoby, ale tych nie mogę
zdradzić. Rozumiesz – tajemnica zawodowa.
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Ciężko pracujesz przez cały
rok. Czy masz czas na odpoczynek?
Ależ oczywiście, że mam. Muszę dużo odpoczywać. Sama rozumiesz... (figlarny uśmiech), w moim wieku człowiek musi na siebie uważać. Mój
harmonogram jest perfekcyjnie rozpisany. Jeżeli nie wydarzy się żadna niespodzianka i wszystko przebiega zgodnie z założonym planem, to szóstego
stycznia, kiedy kończy się prawosławne Boże Narodzenie, mam już wolne.
Nie oznacza to oczywiście, że cały
rok odpoczywam. Odbieram mnóstwo
listów, przygotowuję prezenty, sprawdzam czy dzieci są grzeczne, pilnuję
elfów i skrzatów oraz dbam o renifery. Jednym słowem mnóstwo pracy.
Ale jak mam wolne, to przede wszystkim jeżdżę samochodem. Dlaczego się
tak dziwisz? To ciągłe podróżowanie
w chmurach sprawia, że nawet św. Mikołaj musi czasami poczuć grunt pod
stopami, a dokładniej pod kołami. Lubię jeszcze pograć sobie na gitarze i pośpiewać, a przed snem poczytać ciekawą książkę. Na więcej przyjemności
niestety już nie mam czasu.

Zdradź nam proszę Mikołaju:
o co najczęściej proszą Cię
dzieci w swoich listach?
Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie
dzieci maja przedziwne prośby i marzenia. Często rozmijają się całkowicie z tym co chcieliby im podarować
rodzice. Do życzeń o pieska, kotka,
a nawet szczura czy tygrysa już się
przyzwyczaiłem. Ale wyobraź sobie (i
tu Mikołaj na samo wspomnienie zaczął się śmiać), że dziewczynka poprosiła mnie o żyrafę. Mieszkając w bloku – rozumiesz? Jeszcze gdyby to było
ostatnie piętro, ale parter? Niedawno
jeden chłopiec zażyczył sobie rakietę
kosmiczną z której mógłby skoczyć na
ziemię i pobić kolejny rekord. Inny poprosił o robota, który odrabiałby za
niego lekcje. Ale pytałaś o co dzieci
proszą najczęściej. Hm... dziewczynki
o lalki Barbie, Kucyki Pony i tym podobne rzeczy. Chłopcy proszą o klocki lego, wypasiony rower, konsole do
gier i takie tam tablety czy smart fony. I o komputery jeszcze proszą. Wiesz
dziecko, nawet moje elfy się dziwią, że
nie używam komputera, ale ja chyba
staromodny jakiś jestem.

rozzłościł). Gdyby to ode mnie zależało, to właśnie niektórzy rodzice otrzymywaliby pod choinkę rózgi. Czy ty
sobie wyobrażasz co by się działo, gdybym ja kiedyś takiej rózgi użył? Hałas by się zrobił co niemiara. Rzecznik Praw Dziecka by wystąpił
i pomstował na świętego Mikołaja.
A poza tym z natury jestem łagodny
jak baranek, nawet na renifery i elfy
nie potrafię porządnie krzyknąć.

Zmieńmy temat Mikołaju. Do
tej pory nie wiem, jak to było
z tymi skarpetami?
Ze skarpetami to ciekawa historia.
Któregoś dnia spotkałem biednego
wieśniaka. Był strasznie smutny
i przygnębiony. Poprosiłem, aby powiedział co mu leży na sercu. Okazało się, że miał trzy piękne córki, których nie mógł wydać za mąż bo nie
miały posagu. Zrobiło mi się go strasznie żal i długo myślałem jak mu pomoc (w tym miejscu Mikołaj zasępił
się i westchnął). Wreszcie znalazłem
rozwiązanie. Przygotowałem trzy woreczki z pieniędzmi i udałem się do
chałupy wieśniaka. Ponieważ było
późno, wszyscy już spali i drzwi były
zamknięte. Wszedłem więc na dach
i przez otwór w kominie wrzuciłem
woreczki, które wpadły do suszących
się przy kominku dziewczęcych skarpet. Następnego dnia w domu wieśniaka zapanowała ogromna radość.
Wkrótce córki wyszły za mąż i żyły
długo i szczęśliwie. Stąd właśnie wziął
się zwyczaj wkładania mikołajowych
prezentów do skarpet.

Muszę cię zapytać o ważną
rzecz. Wiem, że potrafisz wiele, ale jak zdążysz w tak
krótkim czasie obdarować
prezentami dzieci z całego
świata?
Dziecko drogie, mówiłem już, że zawodowych sekretów się nie zdradza.
Wspominałem też, iż jestem perfekcyjnie przygotowany. Zresztą przez
tyle lat wiele się nauczyłem. Nie wiem
czy zauważyłaś, ale do tej pory nikt
nigdy nie widział mnie wkładającego
prezenty pod choinkę. To powinno dać
ci do myślenia...

Ale rózgi chyba nie używasz?

A twoje sanie Mikołaju? Co
jest w nich takiego, że poruszają się chyba z prędkością
światła?

Rózga to bajki, jakieś nieprawdziwe informacje posiadasz i tyle. Całe
nieporozumienie wzięło się stąd, że to
rodzice straszą dzieci mówiąc: „jak będziesz niegrzeczny to Mikołaj zamiast
prezentu przyniesie ci rózgę”. Zabobony jakieś. Nie potrafią wychować
dzieci i straszą je (Mikołaj trochę się

Ale z ciebie ciekawa osóbka. Pytasz
i pytasz. A z jakiej gazety jesteś?
Z antwerpskiej? Znam, znam, czytam każdy numer. Ale pytasz o sanie.
Mogę ci zdradzić kilka szczegółów.
Moje sanie wyposażone są w najnowsze zdobycze techniki, ale nie byle
jakiej bo magicznej. Podróżując sa-
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niami zakrzywiam przestrzeń i w bardzo krótkim czasie znajduję się tam,
gdzie powinienem.

Jak to, zakrzywiasz przestrzeń?
Jak to jak, normalnie zakrzywiam.
A w związku z tym, że zakrzywiam,
nie muszę tłumaczyć się przed związkami zawodowymi ze zmęczenia reniferów, przepracowania elfów i skrzatów, przeładowanych sań i takich tam
(Mikołaj trochę się wzburzył, zamilkł
i po chwili powiedział): wiesz jak oni
mnie męczą, jaka to biurokracja? Ciągle mam tylko uważać żeby tu nie za
dużo, tu nie za mało... Nawet czasami wydaje mi się, że o złą pogodę też
mają pretensje właśnie do mnie. Mówię ci, głowa czasami pęka od tego
wszystkiego. Ostatnio przyczepili się
do moich worków, że są bez dna. A niby jakie mają być? Moje worki mają
nieskończoną ładowność. Nie ma takiej? Jest, jest – uwierz mi drogie
dziecko. Jak inaczej mógłbym do jednego worka włożyć tak wielką ilość
prezentów? Chodzi o to, że prezent
włożony do mojego worka traci swoją masę i kształt, zachowuje tylko jego wzory, przez co jest poręczny i łatwy w transporcie. Między nami ci
powiem, że to mój wynalazek.

Nie chciałabym Mikołaju
nadużywać twojej cierpliwości, pozwól więc że zadam ci
ostatnie pytanie. Jak przekonać tych, którzy nie wierzą
że istniejesz?
To przecież jasne ze istnieję. Gdyby nie było świętego Mikołaja, to skąd
wzięłyby się te wszystkie prezenty pod
choinką? Nie powiesz mi, że od rodziców. Przecież oni nie mają z tym nic
wspólnego. Bo skąd niby mają wiedzieć na jakie prezenty czekają ich
dzieci? O tym wie tylko i wyłącznie
święty Mikołaj. A skąd wie? To chyba
oczywiste. Ze snów, marzeń i listów
od dzieci. Z tych listów przebija wiara w to, że marzenia się spełniają. I to
jest moje główne zadanie.

Czego Mikołaju życzysz naszym czytelnikom? Nie tylko
tym małym ale i tym dużym?
A może tym dużym przede
wszystkim!
Oczywiście uśmiechu, wiary w siebie i we mnie. Wiesz co ci powiem? Wiara w świętego Mikołaja obserwującego was z daleka i spełniającego wasze
marzenia jest wielka, magiczna i wyzwala w ludziach dużo ciepła i miłości.
Dziękuję Mikołaju i Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia!
Wesołych Świąt dla całej Antwerpii!
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Różne oblicza Sylwestra
Według
przepowiedni
greckiej
wieszczki
Sybilli, śpiący
kamiennym
snem Lewiatan
w roku 1000
miał się
zbudzić,
skruszyć
pieczęć,
a potem spalić
niebo i ziemię.

O

d wieków ostatni dzień
grudnia był dniem szczególnym. Zawsze towarzyszyły mu emocje: od religijnych
uniesień aż do rozpasanej rozpusty. Gdy tylko kończyły się
Święta Bożego Narodzenia, w ludziach narastała potrzeba zabawy i szaleństwa. Realizowali te
pragnienia w różny sposób, niekiedy bardzo przedziwny. Trwało to do czasu kiedy wymyślono
sylwestrowe bale. Szampan, zabawy, fajerwerki i tańce do białego rana.
Dlaczego tak hucznie witamy
nadejście Nowego Roku? I czy
zawsze tak było?

Papież Sylwester I
i smok
Dawno, naprawdę dawno temu papież Sylwester I stoczył
zwycięską walkę z wielkim ognistym smokiem Lewiatanem, który według religijnej symboliki
był uosobieniem szatana i wszelkiego zła. Papież wprawdzie
smoka pokonał, lecz nie zdołał
go zabić. Udało mu się związać
pysk bestii poświęconą nicią
i nałożyć na nią pieczęć ze znakiem krzyża. Smok został uwięziony w lochach Watykanu, ale
wbrew pozorom nie stanowiło
to gwarancji bezpieczeństwa.
Bowiem według przepowiedni
greckiej wieszczki Sybilli, śpiący kamiennym snem Lewiatan
w roku 1000 miał się zbudzić,
skruszyć pieczęć, a potem spalić niebo i ziemię.
Papież zmarł w roku 355
i w krótkim czasie stał się świę-

tym. Ale mieszkańcy Rzymu
o przepowiedni nie zapomnieli.
Rok tysięczny zbliżał się wielkimi krokami, w Watykanie rządził papież Sylwester II, który
był całkowitym przeciwieństwem swojego poprzednika. Pasjonował się astronomią i matematyką, lubił konstruować
urządzenia mechaniczne, zaczytywał się w starożytnej filozofii.
Jego rozległa wiedza i pęd do
nauki powodowały wśród Rzymian strach i podejrzenia o konszachty z siłami nieczystymi. Taka właśnie atmosfera panowała
w Wiecznym Mieście 31 grudnia 999 roku. Mieszkańcy Rzymu z trwogą i napięciem czekali
na
uwolnienie
smoka
i zniszczenie świata. Również
w innych krajach które przyjęły chrześcijaństwo, ludzie popadali w przerażenie, kryli się
w domach i modlili oczekując na
koniec świata. Wierzyli, że zginą w ogniu gdy na ziemię spadną gwiazdy (historycy nazwali
ten okres „kryzysem millenium”). Gdy wybiła północ
a smok nie pojawił się na moście Anioła, ludzie odetchnęli
z ulgą i powszechne przerażenie zamieniło się w radość. Tłumy Rzymian wyległy na ulice pijąc wino, tańcząc i bawiąc się.
Papież Sylwester II udzielił
błogosławieństwa urbi et orbi
na nowy rok, nowy wiek i kolejne tysiąclecia. Tradycja ta została do dziś i kontynuują ją kolejni papieże. Zaś ostatni dzień
roku wraz z nocnymi zabawami
i ucztami witającymi Nowy Rok
nazwano Sylwestrem.

Różne daty nowego roku

Papierz Sylwester I. Żródło: www.wikipedia.pl

Przez
następne
stulecia
o uwięzionym smoku zapomniano, a typowego Sylwestra i zabaw z nim związanych nie obchodzono. Dużo czasu musiało
upłynąć zanim ostatni dzień
grudnia ustanowiono ostatnim
dniem roku.
W czasach Imperium Rzymskiego nowy rok zaczynał się
w marcu, ale coraz częściej napotykano problemy związane
z ustalaniem konkretnych dat.
Dla jasności i przejrzystości,
Juliusz Cezar postanowił uporządkować kalendarz.
W opracowanym z jego pole-

cenia kalendarzu juliańskim,
wprowadzonym w 45 roku przed
naszą erą, każdy kolejny rok rozpoczynał się 1 stycznia. Później
zmienili to Chrześcijanie którzy
chcieli aby nowy rok zaczynał
się w dniu narodzin Jezusa, ale
nie potrafili tego dokładnie wyliczyć. Te kwestie uregulował
dopiero sobór nicejski w 325 roku przyjmując oficjalnie dzień
25 grudnia jako dzień narodzin
Chrystusa. Przez wiele lat zmieniały się propozycje i daty końca roku co spowodowało, że
w różnych miejscach na świecie
przypadały one na inne dni a nawet miesiące. Na przykład w Anglii, w dziewiątym wieku, początkiem nowego roku była
Wielkanoc, natomiast we Francji i Włoszech dzień 25 grudnia
lub 25 marca (w zależności od
regionu).
Mijały stulecia, a spory i kłótnie odnośnie końca starego roku trwały.
W związku z tym, iż niemożliwe było ustalenie który rok właściwie trwa, niemożliwe było
również narodzenie się tradycji
zakończenia starego roku i przywitania nowego. Przełomowym
okazał się dopiero rok 1563, kiedy król Francji Karol IX zdecydował się wyznaczyć w kalendarzu początek nowego roku na
dzień pierwszego stycznia. Przyłączyli się do tego Rosjanie,
natomiast Anglicy przyjęli tę datę prawie sto lat później.

Kościelne karnawały
U zarania chrześcijaństwa duchowni tańczyli w kościołach uważając, że zasłużą tym na łaskę boską
iludzką. Taniec wkościołach był tradycją często spotykaną. Bawiono się
w rocznicę narodzin Jezusa, w święto pierwszego męczennika świętego Szczepana (dzień później), następnie pierwszego stycznia w Dzień
Obrzezania, atakże wświęto Trzech
Króli czyli szóstego stycznia. Szeregowi kapłani świętowali, a biskupi
coraz częściej patrzyli na to z niesmakiem traktując te obyczaje jako
pogańskie rytuały.
W roku 633 sobór w Toledo
ostatecznie zakazał zabaw
w kościołach. Nie dostosowano
się do tego na terenie Bizancjum, gdzie „w Konstantynopolu pod koniec grudnia lud i kler
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czynili wrzask, krzyk, tańce, błazenady w samym środku Świątyni, naprzeciw samego Sanktuarium” (wg Jeana
Babtiste'a Thiersa). Z biegiem czasu
w Europie zwyczaj kościelnych zabaw
organizowanych po Bożym Narodzeniu zanikł całkowicie.

Święto Głupców
Dzisiaj chyba nikt nie pozwoliłby
sobie na to, co wyprawiali kiedyś pobożni chrześcijanie. Po roku 1100 we
Francji, Anglii i Niemczech obchodzo no świę to Głup ców. Świę to do prawdy wyjątkowe i przedziwne. Na
przełomie grudnia i stycznia młodzi
du chow ni opa nowy wa li świą ty nię,
aby drwić i stroić sobie żarty ze swoich przełożonych. Na początku, jednego z kleryków ogłaszali Papieżem
Głupców. Ubierali go w szaty przynależne Ojcu Świętemu i wręczali mu
pastorał. Następnie do kościoła wprowa dza ny był osioł uczest ni czą cy
w prześmiewczej, pełnej drwin i ironii mszy świętej. Na ołtarzu zamiast
kielicha z winem stały beczki pełne
napitków. Hostie zastępowano tłustym mięsiwem, pod ołtarzem palono szmaty i łachmany, a im więcej było dymu i smrodu tym lepiej. Przekaz
był jasny i czytelny. Młodzi duchowni wyraźnienie dawali do zrozumienia co sądzą o swoich przełożonych,
zwierzchnikach kościoła katolickiego.
Początkowo tego typu zabawy popularne były tylko w kręgach kościelnych, ale z biegiem czasu polubili je
także inni ludzie. W tych dniach kościół stawał się jednym wielkim miej-

scem zabawy i uciechy. Pijani ludzie
ubrani w śmieszne stroje i maski tańczyli, śpiewali, grali w kości przy ołtarzu, pili wino, objadali się szynkami
i
mięsiwem.
Po
parodii
nabożeństwa pijany tłum wytaczał się
na ulice. Prowadził go Papież Głupców a towarzyszący mu orszak siedział na osiołkach twarzami zwrócony do ogonów. Po obejściu miasta
orszak wracał na przykościelny cmentarz gdzie bawiono się do białego rana. Ludzie jedli, pili, tańczyli, czasem
odbywały się nawet orgie seksualne.
Jak się można domyślić, zwierzchnikom kościoła takie zwyczaje bardzo
się nie podobały. Pomimo coraz głośniejszych głosów krytykujących święto Głupców, przez wiele lat wyżsi duchowni katoliccy nic z tym fantem nie
zrobili. Pomimo, że takie traktowanie
bożej świątyni było herezją która
w tamtych czasach kończyła się spaleniem na stosie.
Konkretne stanowisko kościół zajął dopiero w 1566 roku, kiedy sobór
w Toledo specjalnym dekretem potępił te zwyczaje i pod groźbą ekskomuniki zakazał tańców, śpiewów i wszelakich zabaw w kościołach. Ludzie nie
bardzo się tymi zakazami przejęli,
gdyż od pewnego czasu święto Głupców przeniosło się już na ulice. Nie
wybierali jednak Papieża Głupców, ale
Migdałowego Króla – wodzireja zabawy, który otrzymywał pozłacany pastorał, a jego zadaniem było czuwanie i odpowiadanie za prawidłowy
(czytaj: udany) przebieg zabawy. Dla
„imprezowiczów” ważne było, aby król
był człowiekiem majętnym. Istniała

Parada głupców. Żródło: http://plfoto.com/zdjecie,inne,parada-glupcow,507954.html
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wtedy nadzieja, że impreza będzie
trwała dłużej.
Powyższy zwyczaj rozprzestrzeniał
się i był coraz bardziej popularny. Najbardziej upodobali go sobie Włosi, którzy jako pierwsi wpadli na pomysł aby
rozpoczynać go od konkretnego dnia.
Wybrali święto Trzech Króli. Wypada
w tym miejscu dodać, że w Europie
jeszcze ostatecznie nie ustalono kiedy kończy się stary i zaczyna nowy
rok, dlatego w zakresie terminów panowała duża swoboda.

Szampański Nowy Rok
Biorąc przykład z Włochów, coraz
więcej mieszkańców Europy bawiło
się w karnawale i z biegiem czasu przestało szaleć w okresie po świętach Bożego Narodzenia. Wprawdzie nie ustanowiono wtedy jeszcze w tym dniu
oficjalnego, nowego święta ale coraz
więcej osób poddawało się tej magicznej dacie. Sylwester traktowany był
jako najlepszy moment do składania
sobie życzeń, odwiedzin krewnych
i znajomych. Z biegiem czasu okazało się, że wywiązanie się z obowiązku
składania noworocznych życzeń babciom, dziadkom, ciociom, wujkom, kuzynkom, kuzynom i całej rzeszy przyjaciół i znajomych było fizycznie
niemożliwe. Wtedy właśnie w Europie spopularyzował się obyczaj wysyłania służących ze specjalnymi kartami, na odwrocie których wypisywano
własnoręcznie życzenia. Potem rolę
doręczyciela przejęła poczta. Były to
czasy, kiedy zabawy sylwestrowe nie
były jeszcze przyjętą normą.
Wszystko uległo zmianie, gdy spopularyzował się zwyczaj wypowiadania o północy życzeń, kiedy ludzie na
swój sposób zaklinali rzeczywistość
aby ich marzenia się spełniły. Dostrzeżono możliwość, że wysyłanie kartek
z życzeniami i zabawy związane z sylwestrowymi życzeniami można by połączyć. Zwyczaj sylwestrowej zabawy
w ostatni dzień grudnia spopularyzowała francuska arystokracja i bogate mieszczaństwo. Rozpoczęło się
sylwestrowe szaleństwo, które trwa
do dziś.
Co roku miliardy ludzi na całym
świecie na sylwestrowych balach, prywatkach czy spotkaniach w gronie rodzinnym, z kieliszkiem szampana żegnają stary rok. Składają sobie
najlepsze życzenia i oczekują, że nowy rok przyniesie im same dobre nowiny i zdarzenia. Pewnie nikt w tym
dniu nie pomyśli o papieżu i smoku
zamkniętym w lochach Watykanu, lecz
właśnie taki był początek zawiłej historii obecnego Sylwestra. Szampańskiej zabawy!
Anna Janicka
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Tilapia
– rozkosz dla smakoszy?

P

rognozy dla tilapii są następujące: za 15 – 20 lat nikt nie będzie wyprawiał się w dalekie rejsy w poszukiwaniu ławic tuńczyka czy
dorsza. Fabryki ze świeżymi, smacznymi rybami zbudowane zostaną w pobliżu dużych miast – na lądzie. Królować będzie tilapia.

Jej wysokość tilapia
Ta egzotyczna, afrykańska ryba jest
wręcz idealna do potrzeb kulinarnych.
Nie ma ości, przykrego rybiego zapachu, za to ma przepyszne białe mięso
i doskonale się filetuje.
Czyli idealny produkt dla osób, które nie przepadają za rybami, ale ze
względów zdrowotnych chcą je mieć
w swoim jadłospisie. Tilapia nawet
podczas smażenia nie wydaje charakterystycznego rybiego zapachu. Jest
słod ko wod ną ry bą ho do wla ną, po dobną kształtem do okonia. Doskonale nadaje się do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania na parze.
Zawiera średni poziom tłuszczu ale
niestety, jak na rybę ma niezbyt du-

żą zawartość białka i kwasów omega-3.
Pod względem popularności tilapia plasuje się w pierwszej piątce na świecie.
Została odkryta na nowo nie tak
dawno, chociaż znana jest już od wieków. Ma nawet swoje miejsce w Biblii, a dokładnie w cudach w niej opisywanych. Jednym z nich jest moment
wykarmienia pięciu tysięcy ludzi przez
Jezusa, który w cudowny sposób rozmnożył dwie tilapie.
Naturalnym środowiskiem tej ryby
są afrykańskie rzeki i jeziora oraz kraje leżące na wschodnim, azjatyckim
wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Świeża czy mrożona?
Coraz częściej zwracamy uwagę nie
tylko na to jak jemy, ale i co jemy.
Do lamusa odchodzą czasy tanich
mrożonek chociażby dlatego, że producenci zapewniają stały dopływ świeżych produktów. Tak samo będzie z rybami.
Fascynaci
mięsa
tilapii
przekonują, że zamiast mrożonych rybich filetów, klienci coraz częściej ku-

pować będą świeżą rybę. I tu zaczyna
się problem pod tytułem świeża ryba
właśnie.
Na przykład w Bałtyku, większość
łowisk jest mało zarybiona a do tego
nałożone są przez Komisję Europejską limity połowów. Dlatego brakuje
np. świeżego dorsza. Na nasze stoły
coraz częściej trafiać będą hodowlane
ryby z tak zwanych akwakultur (naturalny lub sztuczny zbiornik w którym hodowane są na przykład ryby).
Skończą się czasy dzikich łososi czy
tuńczyków, będziemy jeść ryby hodowane w specjalnie przystosowanych
do tego zbiornikach. Aż trudno uwierzyć, że dziś około 45% ryb konsumowanych przez ludzi pochodzi właśnie
z hodowli. Trzeba jeszcze wziąć pod
uwagę, że nie wszystkie gatunki chętnie rozmnażają w sztucznym środowisku (czytaj: w niewoli). Dotyczy to na
przykład węgorza i tuńczyka.
Tilapia jest rybą łatwo adaptującą
się do warunków akwakultury, mogącą żyć w różnych warunkach, szybko rosnącą i odporną na choroby.
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Dochodowy interes
Powodzenie interesu zwanego „tilapia” zależy przede wszystkim od tego, czy uda się klientów przekonać,
że warto wydać dwa razy więcej na
świeżą rybę niż na mrożone filety. Prognozy są dobre. Na przykład w Polsce jeszcze dwa lata temu zapotrzebowanie na tilapię zamykało się w ilości
jednego kontenera miesięcznie. Dzisiaj cztery 20-to tonowe kontenery
w miesiącu to za mało. Jest się o co
bić, bo interes z tilapią w tle jest wyjątkowo dochodowy. Na świecie kilogram odfiletowywanej ryby kosztuje
u producenta jeden – najwyżej trzy
dolary, a w handlu detalicznym nawet 10 dolarów. Zyski z przemysłu
związanego z tilapią, nazywanego
„fish low-cost” stały się już na tyle duże, że naukowcy na całym świecie
rozpoczęli prace nad technologią hodowli tej ryby także w krajach o chłodniejszym klimacie.
W Polsce tilapia jest coraz bardziej popularna, chociaż daleko jej do łososia,
czy dorsza. Według najnowszych danych, zna ją zaledwie około 35% Polaków. Niestety tylko z nazwy, bo większość nie miała możliwości aby ją kupić.
Ale przewidywania analityków rynkowych są na tyle optymistyczne, że
znaleźli się już pierwsi inwestorzy.
Niedawno pod Płońskiem niedaleko
Warszawy wybudowano najnowocześniejszą w Europie hodowlę tej afrykańskiej ryby.

Filet z Czerwonej Tilapii w sosie z kaparów i zielonego pieprzu, Żródło: globalfish.pl

Firma Global-Fish zainwestowała
w to przedsięwzięcie ponad 45 mln
złotych. Zakład będzie dostarczał
1.300 ton świeżej tilapii rocznie. Hodowla jest ekologiczna z zamkniętym
obiegiem wody, prowadzona z zachowaniem najwyższych światowych
standardów hodowli ryb.
Pierwsza partia do sprzedaży będzie gotowa właśnie na święta. Takie
hodowle za oceanem są już bardzo po-

pularne, jedna powstała nawet na nowojorskim Bronksie. Ale największym
potentatem na światowym rynku jest
firma Aquafinca, która w zeszłym roku na eks por cie tila pii do Sta nów
Zjednoczonych zarobiła ponad 60 milionów dolarów. Właśnie w USA tilapia jest popularniejsza niż świeży łosoś
czy
tuń czyk.
Ame ry ka nie
twierdzą, że jest smaczna nawet dla
tych, którzy ryby nie lubią. Przedstawiciele koncernu Global-Fish, który
rozpoczął ekspansję w Polsce, uruchomili specjalną przedświątecz ną
kampanię mającą na celu uświadomienie Polakom zasadniczych różnic
między tilapią pochodzącą z azjatyckich hodowli, a świeżą – z polskiej akwakultury.
Jak to zwykle bywa w przypadku
nowości wprowadzanych na rynek,
opinie o każdym produkcie są podzielone. Część konsumentów uważa mięso tilapii za rewelacyjne, część jest
bardziej ostrożna. Ocena należy do
każdego z nas, ale póki co, biznes kwitnie a tilapia jest coraz bardziej poszukiwana na rynku. Producenci twierdzą, że jest o wiele smaczniejsza niż
karp i tylko kwestią czasu jest, kiedy
zagości na wigilijnym stole.
Pożyjemy, zobaczymy – jak mówi
stare przysłowie. Jeżeli jednak ktoś
przedkłada starego, poczciwego karpia nad rybie nowości, niech nie kieruje się wskaźnikami popularności tilapii i przy wigilijnym stole zajada
z przyjemnością karpia w galarecie.
Smacznego i Wesołych Świąt!
Hanna Korcz
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Prezenty pełne emocji
Kupując
prezent
musimy wziąć
przede
wszystkim
pod uwagę
płeć, wiek,
zainteresowania
i osobowość
adresata
upominku.

W

szyscy uwielbiamy święta Bożego Narodzenia.
A jeśli nie wszyscy, to na
pewno większość z nas. I z pewnością uwielbiamy dostawać
prezenty. Nawet te niewielkie,
sprawiają nam ogromną radość.
W czasie przedświątecznego
szaleństwa często zapominamy
o tym, że sposób w jaki dajemy
prezenty wiele mówi o nas samych.
Dlaczego właśnie w tym czasie jesteśmy bardziej skłonni do
wyjątkowej hojności? Dlaczego
kupujemy dla bliskich i przyjaciół podarunki przekraczające
czasami nasze możliwości finansowe? Dlaczego towarzyszą temu tak ogromne emocje?
A przede wszystkim dlaczego
kupujemy upominki i lubimy je
otrzymywać?

Naukowcy a święty Mikołaj
Naukowcy twierdzą, że za dawanie i branie prezentów odpowiada nasz mózg, który tak
chętnie poszukuje źródeł przyjemności jako czynnika rozwoju i regeneracji. Brzmi to trochę
poważnie i naukowo, ale chyba
wszystko się zgadza.
W świątecznym pospiechu, zamieszaniu i chaosie spontanicznie pielęgnujemy rytuały kultywowane przez ludzkość tysiące
lat przed narodzeniem Chrystusa. Cieszymy się sprawiając radość innym. Jednak według naukowców, podświadomie (i nie
tylko podświadomie) na ogół za-

wsze oczekujemy nagrody w postaci pochwały za starania i docenienia tych starań.
A co ma do tego Mikołaj? Od
niego wszystko się zaczęło. Jak
powszechnie wiadomo, to właśnie on był sławnym prekursorem dawania prezentów. Biskup
z Miry, znany w świecie ze swojego miłosierdzia i hojności, rozdał cały swój majątek ubogim.
Kojarzy się ze skromnością
i anonimowością – stąd wrzucanie prezentów przez komin, czy
zostawianie ich w skarpecie.
Dla nas takie spontaniczne
i bezinteresowne sprawianie innym przyjemności jest pełne
emocji. Cieszymy się obserwując minę bliskiej nam osoby podczas rozpakowywania prezentu.
Sprawia nam to wielką radość
i czujemy się lepsi, bardziej dowartościowani.

Nie wszystko złoto co się
świeci
Socjologowie zajmujący się
właśnie prezentami świątecznymi i emocjami z tym związanymi,
przestrzegają przed wpadnięciem w pułapkę opakowywania
prezentów niezbyt estetycznie
lub tandetnie. To co wiąże się
z emocjami, nie zawsze jest racjonalne. O tym, jak kolosalne
znaczenie dla odbiorcy ma wygląd upominku, doskonale wiedzą wielkie koncerny. Sztaby
specjalistów pracują nad odpowiednim kształtem opakowania,
kolorem i dodatkami. Kiedy powściągniemy nasze nie zawsze
zdrowe emocje towarzyszące kupowaniu prezentów
może okazać się, że
obdarowany dostrzeże w upominku wartość nie tylko
materialną
i
emocjonalną,
a nawet uczuciową. Poprzez odpowiednie, eleganckie opakowanie
sprawimy, że prezent przez nas ofiarowany stanie się
bardziej atrakcyjny i pożądany.
I tutaj kilka cennych rad specjalistów:

n Decydując się na biały kolor
opakowania miejmy na uwadze, że nada on prezentowi
zwiewności i lekkości. Natomiast kolor czarny podkreśli
ciężar prezentu i jego moc.
n Wybierając wstążki, pamiętajmy aby do siebie pasowały. To
oczywiście kwestia gustu
i estetycznego smaku.
n Jeżeli chcemy aby kolor opakowania przyciągał uwagę
i intrygował, zdecydujmy się
na czerwień i żółć.
n Elegancji i blichtru doda
z pewnością złota kokarda, zaś
elegancki szyk zapewni połączenie dwóch kolorów: złota
i bordo.
n Zwróćmy uwagę, że najtrudniej jest zapakować prezenty
o nie ty po wych kształ tach.
Trzeba znaleźć odpowiedniej
wiel ko ści pu deł ko w któ re
dany prezent się zmieści lub
zapakować je w specjalne torebki ze świątecznymi motywami.
n Wyjątkowo ładnie będą wyglądały upominki zapakowane
w kawałki jedwabiu lub szyfonu i przewiązane kokardą.
n Świąteczne prezenty warto
udekorować zielonymi gałązkami, szyszkami lub innymi
ozdobami świątecznymi
n Coraz modniejsze jest opakowywanie upominków w naturalny, ekologiczny papier do
pakowania
przewiązany
wstążką z rafii.

Unikajmy tandety
Od zawsze wiadomo, że to co
dobre i markowe musi kosztować i tylko pozornie można oszczędzać kupując namiastki lub
podróbki. Unikajmy więc tandetnych prezentów i byle jakich,
niezbyt estetycznych opakowań.
Brzydkie i niestaranne opakowania świadczą przede wszystkim o nas; o na szym gu ście,
a właściwie bezguściu. A co gorsza, mo gą być ode bra ne ja ko
brak szacunku i lekceważenie
osoby przez nas obdarowywanej. Dlatego w ferworze prezentowych emocji nie zapominajmy o od po wied niej ran dze
na sze go upo min ku. Ku pu jąc
markowe produkty podkreślamy nie tylko szacunek dla odbiorcy, ale również własną kla-
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sę. Dbając o odpowiednie opakowanie upominku pokazujemy nasze emocje włożone w przygotowanie prezentu jak rów nież i uczu cia zwią za ne
z jego wręczeniem.

Prezent prezentowi nierówny
Przy zakupie wszelkiego rodzaju
upominków istnieją zasady których
warto przestrzegać. Pierwsza z nich
to mniej emocji, a więcej rozwagi, rozsądku i racjonalizmu. Kupując prezent musimy wziąć przede wszystkim
pod uwagę płeć, wiek, zainteresowania i osobowość adresata upominku.
Innymi kryteriami kierujemy się przy
wyborze prezentu dla osoby bliskiej,
innymi dla przyjaciół, jeszcze innymi dla znajomych czy osób mało znanych. Obojętnie dla kogo prezent
jest przeznaczony, nietaktem są
upominki z serii krawat, czekoladopodobna bombonierka czy skarpetki. Są to rzeczy mało efektowne i raczej
nie na miejscu, podobnie jak
ofiarowanie żonie najlepszej teflonowej patelni – co jest grubym
nietaktem. Kupując perfumy musimy doskonale znać upodobania,
gusty a przed wszystkim osobowość adre sa ta. Z książ ką jest
właściwie tak samo. Wyobraźmy sobie na przykład poezje
Miłosza dla osoby zupełnie
poezją się nie interesującej.
Inne nietrafione prezenty to
poradniki dotyczące odchudzania, czy porostu włosów.
Upo mi nek dla bli skiej nam
oso by jest mniej szym prob le mem. Na ogół wiemy o czym marzy, jakie ma zainteresowania, co
ją interesuje i co lubi. Dla dalszej rodziny czy znajomych idealne są prezenty neutralne. Elegancki długopis,
wieczne pióro, skórzany organi zer
czy inny pożyteczny drobiazg. Ważna jest też cena. Prezent nie może być
zbyt drogi, aby osoba obdarowana nie
poczuła się zobowiązana, ani zbyt tani, by nie poczuła się z kolei niedowartościowana. Przyjęło się kupowanie pre zen tów prak tycz nych, ale
powinny mieć one również pewną dozę ekstrawagancji. Nie warto wybierać czegoś co akurat nam się podoba. Trzeba ofiarowywać komuś to, co
sprawi jemu przyjemność. Bardzo dobrym pomysłem jest ukrycie prezentu w innym prezencie. Na przykład
w pluszowym misiu czy bombonierce. Nie ma to jak kilka niespodzianek
naraz.

Prezenty dla dzieci
Tutaj nasze prezentowe emocje dają o sobie znać w całej pełni. To właśnie dzieci, zwłaszcza te najmłodsze,
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są najlepszymi i najbardziej wdzięcznymi odbiorcami wszelkiego rodzaju
prezentów i upominków. To one czekają przez cały rok na wizytę świętego Mikołaja i to dla nich prezenty leżące pod choinką mają magiczną moc.
Wyczekują pierwszej gwiazdki i potem są bardzo szczęśliwe, albo bardzo rozczarowane. Nasuwa się pytanie: czym kie ro wać się w wy bo rze
prezentów dla dzieci: emocjami czy
rozsądkiem? Z pewnością trzeba wybie rać upo min ki któ re ucie szą na szych milusińskich, a jednocześnie
bawią, uczą, rozwijają, skłaniają
do myślenia. Najlepiej sprawdza
się metoda kilku prezentów. I wcale nie muszą być drogie. Ważne
jest, aby dziec ko otrzy ma ło to
o czym marzy i to, co ma też wartość edukacyjną.
Z roku na rok wydajemy coraz więcej pieniędzy na prezenty świąteczne. Niezmiennie
to wa rzy szą
te mu
ogrom ne emo cje i chęć
spełnienia marzeń najbliższych. Trzeba bardzo uważać, aby nasze starania nie
po szły na mar ne. Upo min ki
należy kupować mądrze, a przede wszystkim wcześniej podjąć decyzję: czy prezent ma być przydatny
i praktyczny, czy ma tylko stanowić
wartość sentymentalną. To duża różnica; prezent dla ciała, czy dla duszy.
Pakowanie i dawanie prezentów
to wbrew pozorom wielka sztuka, ale
war to po świę cić tro chę cza su, aby
świąteczne upominki sprawiły radość
obdarowanym. Najczęściej prezenty
dajemy tym, których lubimy lub kochamy, dlatego czasem dajemy się
po nieść emo cjom. W ta kich sy tu a cjach pamiętajmy, że kupujemy prezent dla kogoś, i to jemu ma on sprawić radość. Każdy zakup musi być
dokładnie przemyślany i dopasowany do osoby którą chcemy obdarować. Prezenty wcale nie muszą być
drogie, liczą się przede wszystkim intencje i adekwatność. To wszystko
jest bez wąt pie nia bar dzo istot ne
w czasie świąt. Lecz nie należy zapominać o innych aspektach życia, które jest tylko przeplatane szczególnymi oka zja mi i głów nie to czy się
pośród prozy dnia codziennego. Wtedy właśnie dzieje się to, co jest najważniejsze: uczucia, wzajemne zrozumienie i szacunek, wyrozumiałość,
cierpliwość i cały szereg czynników,
które w czasie świąt sprawią, że będą one naprawdę radosne i szczęśliwe. Wesołych Świąt!

Marta Wawrocka
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Ciekawostki świąteczne
Święty Mikołaj wśród rekinów

Wyjątkowy miłośnik świąt

Rzecz miała miejsce w zeszłym roku w Sydney (Australia), gdzie święta Bożego Narodzenia upływają
w ciepłej atmosferze pod słonecznym
niebem gorącego lata.
Znajduje się tam jedno z najwię kszych oceanariów na świecie, w którym podziwiać można ponad 650 różnych ga tun ków mor skiej fa u ny.
W cza sie bo żo na ro dze nio wej go rą czki właściciele postanowili zafundować zwiedzającym niezwykłe widowisko. Zaproszony przez nich święty
Mikołaj nie rozdawał prezentów ludziom, lecz rekinom. Rekinie prezenty to oczywiście rybki, które wielkie
trzymetrowe bestie zajadały ze smakiem. Dzielny Mikołaj nie przestraszył się nie tylko rekinów ale i potężnej płasz czki, wzbu dza jąc tym
ogromny aplauz zgromadzonych widzów.
Tak naprawdę to żal mi Australijczyków, bo co to za święta gdzie nie
ma śniegu i niepowtarzalnego, zimowe go kli ma tu. A że są re ki ny? To
przecież żadna atrakcja.

Bo że Na ro dze nie moż na świę to wać różnie. Niektórzy do tych świąt
podchodzą z dystansem i bez emocji, inni zaś nie mogą się bez nich
obejść. W Wielkiej Brytanii mieszka
pewien zwykły elektryk ale niezwykły czło wiek o na zwi sku An drew
Park, któ ry przez czter na ście lat
świę ta Bo że go Na ro dze nia ob cho dził 365 razy w roku. Wszechobecny światowy kryzys zmusił go jednak do za prze sta nia co dzien ne go
zwy cza ju. To wy jąt ko we hob by
wbrew pozorom okazało się bardzo
kosztowne. W ciągu czternastu lat
pan Park zużył ponad 40 kuchenek
w których piekł indyka, a także 24
od twa rza cze wi deo na któ rych co dzien nie oglą dał orę dzie kró lo wej
wy gła sza ne do miesz kań ców Wiel kiej Brytanii. A co najciekawsze – napisał i wysłał do samego siebie ponad 200 tysięcy świątecznych kartek
po czto wych. W chwili pod ję cia decyzji, iż nie będzie świętował przez
cały rok – podjął decyzję następną.
Zaoszczędzone w ten sposób pienią-

dze zamierza wydać na swój własny
pogrzeb, który musi koniecznie odbyć się w Boże Narodzenie.
Cóż, od stycznia do grudnia to jednak spory kawałek czasu i „trafienie”
w odpowiedni moment może być nie
lada problemem.

Święty Mikołaj a nauka
W obecnych czasach nauka jest w stanie zbadać wiele niezbadanych dotąd
zjawisk i rozwikłać (chociaż częściowo) największe zagadki tego świata.
Badania doktora Larrego Silverberga z Uniwersytetu Północnej Karoliny dowodzą, iż Święty Mikołaj nie
dość, że istnieje, to jak najbardziej jest
na bieżąco z najnowocześniejszymi
osiągnięciami techniki. O co dokładnie chodzi?
Od wieków zwykli ludzie a także naukowcy zastanawiali się, jakich sań
używa Święty Mikołaj jeżeli jest w stanie w jedną noc przemierzyć całą ziemię. I jak to jest z jego workiem na
prezenty. Ma dno, czy jest bez dna?
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Doktor Silverberg znalazł odpowiedzi na te zagadki – wydawałoby się
– nie do rozwiązania. Badając powyższe zjawiska od strony fizyki i inżynierii kosmicznej stwierdził, że Miko łaj po tra fi prze miesz czać się
w cza so prze strzeni. Dla te go to, co
zwykłym śmiertelnikom zajęłoby całe lata, on wykonuje w jedną noc. Poza tym naukowiec z całym przekonaniem twierdzi, że – i tu cytat: „Mikołaj
nie wszystkie prezenty przewozi w saniach. Część sadzi pod drzewem, a one
wyra sta ją w dowolne przed mioty”.
Silverberg ma również swoją wyjątkową teorię na temat zdolności świętego Mikołaja co do określania czy
dzieci były grzeczne, czy też nie. Według niego, na biegunie północnym
Mikołaj ma zainstalowaną bardzo zaawansowaną technicznie aparaturę
oraz zestaw wyjątkowo mocnych anten satelitarnych, które odbierają sygnały z całego świata. Są tak czułe
i dokładne, że na podstawie specjalnej analizy można stwierdzić, jak zachowywało się każde dziecko.
Zdarzają się genialne dzieci, ale nawet one nie zaakceptują mikołajowej
inwigilacji. Święty Mikołaj w serduszkach najmłodszych zajmuje wyjątkowe miejsce i nawet najbardziej genialna teoria nie jest w stanie tego zmienić.

A tak na marginesie; ciekawe z jakich pieniędzy finansowane są pasjonujące badania doktora Silverberga?
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A tak naprawdę to pewnie chodzi
o to, że w Australii mają już dość Mikołaja w krótkich spodenkach i w saniach na kółkach.

Boże Narodzenie w czerwcu?
Święty Mikołaj bez pracy
I znów nauka ingeruje w zwyczaje pielęgnowane przez ludzkość od wieków.
Niedawno światowa prasa rozpisywała się na temat odkrycia australijskich astronomów. Ustalili oni dokładny czas pojawienia się gwiazdy
betlejemskiej. Na podstawie swoich
badań wyliczyli, że Boże Narodzenie
powinno być obchodzone w... czerwcu. Z ich obliczeń wynika, że gwiazda wyznaczyła datę narodzin Jezusa
nie na 25 grudnia, lecz na 17 czerwca.
Naukowcy twierdzą też, że gwiazda
betlejemska była prawdopodobnie koniunkcją dwóch planet – Wenus i Jowisza – które razem mogły uformować
bardzo jasny promień światła. Astronomowie w swoich wyliczeniach kierowali się rewelacyjnym ponoć programem
do rekonstrukcji ruchu ciał niebieskich
oraz uwagami zawartymi w Ewangelii
według świętego Mateusza.
Może to i prawda. Ciekawe, czy jest
to pierwszy krok na drodze do przeniesienia zimy z półkuli północnej na
południową?

Globalny kryzys finansowy dotknął
także branży Mikołajkowej.
W Stanach Zjednoczonych, szukając
oszczędności, zaczęto zwalniać Mikołajów. Oczywiście nie jest to zjawisko
powszechne, ale zanotowano już kilkadziesiąt takich przypadków. W kilku
stanach władze, za wszelką cenę próbując załatać dziurę budżetową, masowo zwalniają pracowników administracji. Na pierwszy ogień poszli właśnie
Mikołaje. Przeciwnicy polityczni jak
i okoliczni mieszkańcy są zaskoczeni
i zdegustowani. Ci ostatni stwierdzili,
że nie ma mowy, aby zabrakło świętego Mikołaja, bo dzieci byłyby niepocieszone. Dlatego jednogłośnie podjęli decyzję, iż będą Mikołaja opłacać sami aby
tradycji stało się zadość.
No i słusznie. Niech sobie zwalniają mniej zapracowanych urzędników,
ale Mikołaja niechaj zostawią w spokoju. Świętym spokoju.
Na podstawie informacji prasowych
opracowała Karolina Tomczak

Poszukujemy
w Antwerpii i okolicach (ewentualnie Bruksela)

chętnych osób do założenia
zespołu muzycznego
o charakterze zarobkowym.
Celem byłyby: imprezy okolicznościowe, dancingi,
wesela itp...

DOBRE OKNA
prosto z fabryki
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756

Osoby zainteresowane muzyką rockową, metalową
również mile widziane!

Kontakt:
Tel: +32484738113
e-mail:
tomekfireblade@wp.pl
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej

Brazylijczyk z heroiną
zatrzymany na brukselskim
lotnisku
Na lotnisku w Brukseli zatrzymano
młodego Brazylijczyka u którego
w walizce znaleziono paczkę zawierającą cztery kilogramy heroiny. Niedoszły podsądny został doprowadzony przed oblicze sędziego śledczego
i wkrótce zwolniony. Powód? Okazało się, że w sądzie nie ma tłumacza.
Młodzieńcowi nie pozostało nic innego jak wsiąść do najbliższego samolotu i spokojnie odlecieć do kraju.
Agencja DPA

Zgubione klucze
sprawiedliwości
Władze więzienia w Leuven zgubiły klucze, które otwierały drzwi 180
cel przestępców. Według dziennika
„Het Laaste Nieuws”, pęk poszukiwanych kluczy należał do więziennego
kapelana. Oprócz kluczy do cel, były
w nim dwa bardzo ważne klucze: klucz
główny, którym można otworzyć
drzwi wszystkich 180 cel oraz klucz
pomocniczy, pozwalający na otwarcie
dwudziestu przejść pomiędzy różnymi sektorami więzienia. Początkowo
dyrekcja więzienia próbowała bagatelizować i wyciszać sprawę, nie zgłosiła nawet zaginięcia kierownictwu
służb więziennych. Jednakże w momencie koniecznej wymiany tak dużej ilości zamków w wiezieniu sprawa wyszła na jaw. Dyrekcja unika
wszelkich komentarzy, a personel ma
nadzieję że klucze nie wpadły w ręce
osadzonych.
„Het Laaste Nieuws”

Protest belgijskich
pracowników
Około 200 pracowników belgijskich
zakładów koncernu motoryzacyjnego
Ford, protestowało przed europejską
centralą firmy w Kolonii (Niemcy)
przeciwko planom zamknięcia fabryki. Do starć z policją doszło już w momencie zablokowania przez strajkujących wjazdu na teren firmy. Jak
donosi agencja DPA, grupa zamaskowanych demonstrantów (około 40
osób) wdarła się na teren zakładu, po-

wybijała okna i odpaliła petardy. Do
uciszenia demonstrantów skierowany został stuosobowy oddział policji,
który przez kilka godzin usiłował zaprowadzić porządek. Po szamotaninie
między stróżami prawa a strajkującymi oraz rękoczynach i obelgach ze
strony protestujących, zapanował spokój.
Akcja Belgów była protestem przeciwko planom zamknięcia do końca
2014 roku zakładów w Genk, co spowodowałoby utratę bezpośredniej pracy przez 4,5 tysiące osób i utratę
zatrudnienia u około 5 tysięcy poddostawców.
W Genk produkowane są modele
Mondeo, S-MAX oraz Galaxy i jest to
30% produkcji samochodów w Belgii.
Władze koncernu Forda mają zamiar
przenieść produkcję tych samochodów do hiszpańskiej Walencji.
Agencja DPA

ArcelorMittal wycofuje się
z inwestycji w Belgii
Gigant metalurgiczny Arcelor podał do publicznej wiadomości informację o planowanych zwolnieniach
pracowników i wycofaniu się ze swoich inwestycji w Belgii. Ciągnące się
od miesięcy negocjacje nic nie dały
ponieważ belgijski rząd, związki zawodowe i Arcelor nie doszły do porozumienia. Władze i związkowcy chcieli zachować dotychczasowe miejsca
pracy, ale byli zbyt mało elastyczni
i skłonni do ustępstw. W efekcie koncern metalurgiczny nie tylko będzie
zwalniał pracowników, ale też rezygnuje z wartego 138 milionów euro
planu inwestycji w Belgii. Według
rzecznika prasowego Arcelor, rząd
i związkowcy nie godząc się na restrukturyzację i zwolnienie 795 pracowników doprowadzili do zamknięcia dodatkowych linii produkcyjnych
co spowodowało, że zagrożonych zwolnieniem jest teraz blisko dwa tysiące
osób. Belgijscy specjaliści uważają
natomiast, że „Arcelor, dla którego
belgijskie operacje są małą pozycją
w jego globalnej działalności kpi sobie z apeli rządu, prasy i związkowców”.
„Le Soir”

Kontrowersyjna książka
Belgijska rodzina królewska postanowiła zwrócić się do Krajowej Rady

Etyki Dziennikarstwa, aby wyraziła
swoje zdanie na temat kontrowersyjnej (zdaniem pałacu królewskiego)
książki „Questions royales” („Sprawy
królewskie”) autorstwa Frederica Deborsu. Rada Etyki ma osądzić, czy autor książki poświęconej rodzinie królewskiej nie dopuścił się błędów
i złamania etyki.
Deborsu – dziennikarz frankofońskiej telewizji publicznej RTBF został
do czasu wyjaśnienia sprawy zawieszony w obowiązkach służbowych.
W swojej książce opisuje życie w królewskim pałacu, ale te opisy opierają
się przede wszystkim na anonimowych donosach. Zawarte w publikacji informacje dotyczące króla Alberta II, królowej Paoli oraz ich
potomstwa, rodzina królewska podsumowuje jako zbiór oszczerstw i fałszerstw. Obie strony czekają na decyzję Rady Etyki.
„La Libre Belgique”

Piraci drogowi
na belgijskich drogach
Według Ministerstwa Transportu,
w Belgii jest coraz więcej piratów drogowych. Najnowsze statystyki podają, że 40 % Belgów przekracza dopuszczalną prędkość na autostradach,
a około jedna trzecia na drogach lokalnych. Do tej pory w powszechnej
opinii kierowcy belgijscy uważani byli za jeżdżących spokojnie, może nawet czasem zbyt wolno. Zarzucano im
nieusprawiedliwione blokowanie lewego pasa na autostradach i opóźnienia w chwili ruszania na zielonym
świetle. Obecnie okazuje się, że kierowcy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość, co spowodowało automatycznie wzrost liczby śmiertelnych
wypadków, która w porównaniu do
roku ubiegłego wzrosła aż o cztery
procent.
Agencja IAR

Belgijskie gratulacje
dla Obamy
Premier Belgii – Elio Di Rupo był
pierwszym zagranicznym przywódcą,
który pogratulował zwycięstwa w wyborach prezydenckich Barakowi Obamie.
Jak poinformowała agencja AFP,
stało się to dokładnie o godzinie 5:33
rano. Media belgijskie z przekąsem
komentują wyjątkową szybkość premiera stwierdzając, że potrzebował aż
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541 dni aby sformować swój rząd,
a gratulacje Obamie złożył w rekordowym tempie. Co ciekawe, europejskie gazety miały problem z podaniem
prawidłowych wyników wyborów,
które ogłoszono w USA już po zamknięciu wydań europejskich. Niektóre belgijskie dzienniki jak „Het Laatste Nieuws” przezornie przygotowane
były na wszystko. Gazeta opracowała dwie wersje pierwszej strony – jedna z wizerunkiem Obamy, druga ze
zdjęciem Romneya dodając za każdym
razem stosowny komentarz dotyczący wygranej odpowiedniego kandydata. Po pojawieniu się wyników wydanie ze zwycięskim Romneyem nie
zostało po prostu wydrukowane. Jeszcze dalej poszła gazeta „De Morgen”.
Wprawdzie zamieściła tytuł „Prezydent Mitt Romney”, ale poleciła czytelnikom, żeby szybko odwrócili stronę jeśli wygra Obama. Natomiast „Le
Soir” swoim czytelnikom udzielił następującej instrukcji: „Obama przegrał – czytaj str.2; wygrał – strona 3”.
Agencja AFP

Na ratunek Dexii
Belgia i Francja uzgodniły, że wesprą koncern bankowy Dexia kwotą
około 5,5 mld euro. Ministerstwa finansów obu krajów poinformowały,
że 2,92 mld euro zapewni Belgia, natomiast Francja wpłaci pozostałe 2,59
mld euro. Jak podaje „La Libre Belgique” oba kraje w zamian otrzymają
preferencyjne akcje z prawami głosu,
by móc przejąć wszystkie ewentualne
przyszłe zyski finansowe Dexii”.
Ubiegły rok Dexia zakończyła ze stratą 11,6 mld euro, a strata za pierwsze
dziewięć miesięcy bieżącego roku już
jest niemała.
Dokapitalizowanie koncernu wymaga zgody rządów Belgii i Francji oraz
akcjonariuszy Dexii, czyli belgijskich
i francuskich instytucji publicznych.
Musi je również zatwierdzić Komisja
Europejska.
„La Libre Belgique”

Podwyżka belgijskiego
VAT-u?
Premier Belgii Elio Di Rupo oprócz
podwyżek akcyzy, coraz poważniej bierze pod uwagę możliwość zwiększenia podatku BTW z 21 do 22%. Rząd
belgijski od dłuższego czasu szuka
oszczędności budżetowych i obawia
się, że cięcie wydatków publicznych
nie wystarczy aby uzyskać kwotę 3,7
miliardów euro której brakuje w przyszłorocznym budżecie.
Bart De Weaver przewodniczący NVA – partii, która wygrała wybory
w Antwerpii – uważa, że podwyżki ak-

cyzy i BTW nie do końca mogą się
sprawdzić, ponieważ pociągną za sobą podwyżki i ograniczenia kosztów
pracy.
„Gazet Van Antwerpen”

Szariat w Belgii
W niedawnych wyborach lokalnych
w Brukseli, oprócz głównych sił politycznych Belgii brała także udział Partia Islam, której dwóch muzułmańskich kandydatów bez problemu
zdobyło miejsca w dużych dzielnicach
Brukseli – Anderlecht i Molenbeek.
Krótko po zdobyciu mandatów
oświadczyli: „Jako muzułmanie wybrani na ten urząd odwołujemy się do
Koranu. Uważamy, że islam jest religią uniwersalną. Nasza obecność w radzie daje nam możliwość wyrażania
własnego zdania”. Według nich „to
właśnie islam umożliwił powstanie europejskiej cywilizacji”. W ulotkach zapowiadają wprowadzenie w swoich
dzielnicach głównych przykazań szariatu czyli: uznanie przez państwo muzułmańskich świąt, zniesienie zakazu publicznego noszenia hidżabu
i wprowadzenie żywności halal (specjalny rytuał podczas zabijania zwierząt). Obaj są również gorącymi zwolennikami wprowadzenia w Belgii
szariatu. Chcą „uczulić ludzi, pokazać
im zalety płynące z posiadania muzułmanów i islamskiego prawa. Wtedy
islamskie prawo stanie się czymś zupełnie naturalnym i stworzymy islamskie państwo. Zajmie to całe dziesięciolecia, nawet wiek, ale proces już
się rozpoczął”.
Z roku na rok zwiększa się populacja muzułmanów w Belgii, czego do-
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wodem może być fakt, ze od 2009 roku najpopularniejszym imieniem nadawanym dzieciom w Brukseli i Antwerpii jest Mohamed. Wśród
nieislamskich mieszkańców Belgii coraz częściej słychać glosy, że w przyszłości należy spodziewać się wzrostu
napięć społecznych pomiędzy muzułmanami a pozostałymi społecznościami kraju.
„La Libre Belgique”

Pustki w brukselskich
sądach
W Belgii od dawna panują spory
i napięcia dotyczące udziału flamandzkojęzycznej i francuskojęzycznej
społeczności w życiu publicznym kraju. W spornym okręgu BHV czyli:
Bruksela – Hal – Vilvorde od pewnego czasu pustoszeją sądy. Wielu flamandzkojęzycznych sędziów opuszcza dwujęzyczny obszar BHV, co grozi
paraliżem wymiaru sprawiedliwości
w stolicy. Dzieje się tak, ponieważ od
niedawna funkcjonuje nowy podział
pracowników sądu dokonany w ramach reformy państwa. Wprowadzona ustawa miała rozwiązać kryzys instytucjonalny istniejący pomiędzy
dwoma głównymi wspólnotami kraju. A jest wręcz odwrotnie. Nowy
podział pracowników sądu: 80% francuskojęzycznych i 20% flamandzkojęzycznych doprowadził do rezygnacji z pracy wielu flamandzkich sędziów
i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości.
„De Standaard”
Opr. Karolina Morawska
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Kącik histotyczny
Bożonarodzeniowe pojednanie
Ten wyjątkowy rozejm zawarty
w trakcie działań wojennych pomiędzy żołnierzami dwóch walczących ze
sobą stron, to jeden z mniej znanych
ale szczególnych faktów historycznych. Pokazuje, jak wielką moc mają
święta Bożego Narodzenia i jakimi odruchami w tych świątecznych dniach
kierują się ludzie. Wojenne pojednanie było czymś bardzo spontanicznym
i zaskakującym nawet dla samych
uczestników.

Frontowe Boże Narodzenie
To niezwykłe wydarzenie miało
miejsce podczas pierwszej wojny światowej na froncie zachodnim w pobliżu Ypres na terenie Belgii. Świat nie
znał dotąd wojny, która obracała tak
duże obszary ziemi w krajobraz księżycowy, pochłaniała miliony ofiar, nie
rozróżniała cywilów od żołnierzy i była olbrzymią falą przemocy i zniszczenia, która dotknęła wiele państw.
W Wigilię Bożego Narodzenia 1914
roku walczący ze sobą żołnierze zachowali się w sposób zaskakujący i nie
mający precedensu w dotychczasowej
historii wojen. Po stronie niemieckiej
żołnierze udekorowali swoje okopy
lampkami i skleconymi naprędce
ozdobami świątecznymi. Okopy ciągnęły się setkami kilometrów, ale na
niektórych odcinkach dzieliła je odległość tylko kilkudziesięciu metrów.
Dlatego Anglicy doskonale widzieli
płomyki świeczek. W pewnym momencie Niemcy zaintonowali kolędę „Stille Nacht”, a brytyjscy żołnierze zaczęli wtórować im po angielsku. Nagle
ktoś zdecydował się wychylić z okopu, ktoś inny podjął decyzję aby z oko-

pu wyjść. Za nim wyszedł następny
i następny... Żołnierze niemieccy i brytyjscy stanęli naprzeciwko siebie bez
broni. To musiało być trudne – podać
rękę i złożyć życzenia komuś, kto pomimo chwilowego i samowolnego zawieszenia broni ciągle pozostawał
wrogiem i dostrzec w nim człowieka.
Obie strony zgodziły się na zebranie i pochowanie zabitych leżących na
niczyjej ziemi. Szkocka jednostka 6th
Gordon Highlanders pogrzebała zwłoki swoich towarzyszy we wspólnym
grobie z Niemcami. Po czym przy
akompaniamencie dudziarza odśpiewano Psalm 23. Wieść o rozejmie szybko rozeszła się po linii frontu i na wielu odcinkach doszło do podobnych
zdarzeń. Kapitan Stockwell ze strony
fizylierów walijskich oraz jeden z dowódców niemieckich uzgodnili, że rozejm będzie trwał do godziny 8:30 drugiego
dnia
świąt.
Oficerowie
obdarowali się symbolicznymi upominkami. Niemcy sprezentowali Brytyjczykom beczkę piwa, w zamian
otrzymali śliwkowy pudding. Wymienili się żywnością niczym opłatkiem.
Dowództwo ustaliło, że szeregowcy mieli pozostać w okopach, ale żołnierze obu stron tych ustaleń nie dotrzy ma li. Do go dzi ny dwu nastej,
prawie połowa brytyjskiego frontu
spontanicznie zawarła rozejm z żołnierzami niemieckimi. Na ziemi która niedawno była polem walki, żołnie rze obu stron wy mie nia li się
drobiazgami, rozdawali sobie prezenty. Rozegrano nawet mecz futbolowy
za koń czo ny zwycięstwem drużyny
niemieckiej 3:2.
Nie padł ani jeden strzał.

1914. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_bo%C5%BConarodzeniowy

Koniec rozejmu
Dowództwo brytyjskie dowiedziało
się o całej sprawie ze sporym opóźnieniem, gdyż oddalone było od Ypres
o około 30 mil. Drugiego dnia świąt
wyżsi oficerowie obydwu stron bezskutecznie próbowali doprowadzić do
zakończenia pojednania. Oficjalnie rozejm zakończył się o godzinie 8:30,
ale przez cały dzień żadna ze stron nie
podjęła walki, nikt nie strzelił. Alianci i żołnierze niemieccy nie spieszyli
się do bitwy, nie chcieli już ze sobą
walczyć. W niektórych miejscach frontu rozejm trwał aż do Nowego Roku,
a Szkoci utrzymali go aż do trzeciego
stycznia.
Zarówno niemieckie jak i brytyjskie
dowództwo, próbowały niejednokrotnie interweniować, ale trudno było
przerwać coś, co powstało na fali entuzjazmu bratających się ludzi. Ostatecznie rozejm zakończyli snajperzy
z obu stron strzelając do tych żołnierzy, którzy wciąż próbowali przechodzić na drugą stronę okopów. Wkrótce po niemieckiej stronie front
obsadzili inni, nowi żołnierze z Prus.
Po tym szczególnym doświadczeniu
dowództwa obu armii postanowiły nie
dopuścić w przyszłości do podobnych
zdarzeń, dlatego częściej wymieniano
oddziały żołnierzy na danych odcinkach frontu, a na okres Bożego Narodzenia zarządzano ostrzał artyleryjski.
Ze strony aliantów w bożonarodzeniowym rozejmie oprócz oddziałów
angielskich wzięli też udział żołnierze francuscy, belgijscy i hinduscy.
To było jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń I wojny światowej.
W wigilijną noc żołnierze wyszli
z okopów jakby zapominając, że jest
wojna a ich obowiązkiem wobec Ojczyzny jest zabicie jak największej ilości wrogów.
Bożonarodzeniowe pojednanie stało się symbolem porównywalnym do
antycznej Grecji w okresie olimpiad.
Wy ra ża ło pra gnie nia prze cięt ne go
żołnierza, który miał dosyć tej wojny, nie miał już w sobie woli walki
i chciał tylko jednego: wrócić do domu. Pokazało, jak wielką moc mają
święta i jak wiele ludzie są w stanie
zrobić aby tę atmosferę uszanować,
przeżyć święta godnie i spokojnie. Bo
święta czuje się w sercu i sercem się
je przeżywa.
Anna Janicka
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden

Geachte lezers,
Het kerstfeest brengt met zich
veel vreugde en reflexies over
het vorige jaar. We danken onze
lezers, medewerkers en
vrienden voor het vertrouwen
en de medewerking en we
wensen hen een mooie vrolijke
kerst en moge 2013 ons allemaal
rust, optimisme en liefde
brengen, evenals een mooie en
hoopvolle blik op de toekomst.
En als we in 2013 terugkijken
naar het voorbije jaar, laat dan
alleen maar de goede
herinneringen boven komen.
2012 was een mooi jaar,
laat 2013 nog beter zijn!
Children of Europe vzv
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KERSTTRADITIES
Er bestaan veel verschillen tussen Polen en Vlamingen,
onder andere de taal. Toch zijn er veel zaken die ons met
elkaar verbinden, zoals de traditionele christelijke feesten,
waar Kerstmis er één van is.
De Kerstdagen zijn voor ons Polen bijzondere feestdagen.
De belangrijkste dag is ‘Wigilia’ of kerstavond op 24
december. Aan deze dag zijn een aantal rijke en
interessante tradities verbonden. Polen vieren Wigilia met
hun naaste familie. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg
dat het de belangrijkste dag van het jaar is voor de Polen.
Die dag komen Poolse familieleden uit de hele wereld
samen om met hun naasten aan tafel te zitten. Kerstavond
is in de Poolse traditie dan ook de meest plechtige en
aangrijpende avond van het jaar. Wigilia betekent in de
Poolse traditie een avond van dicht bij elkaar zijn, van
vergiffenis en van liefde, het is een avond van terugblikken
en bezinning.
Wigilia wordt vooral geassocieerd met een zeer
feestelijke, warme en familiale sfeer met heerlijke
traditionele gerechten die voortkomt uit een oude, rijke
traditie. Zo moest in vroegere tijden een oneven aantal
personen aan tafel plaatsnemen en ook het aantal gerechten
moest oneven zijn: 5 of 7 bij de boeren, 9 bij de adel en
11 of 13 bij de hoge aristocratie. Het oneven aantal moest
de rijke oogst het jaar daarop verzekeren. Men geloofde
ook dat men de kerstgerechten met natuurlijke producten
uit de tuin, het veld, het bos en het water diende klaar te
maken.
Het voorbereiden van dat oneven aantal lekkernijen alsook
het klaarmaken van de eetkamer en het dekken van de
feestelijke tafel was zeer belangrijk en moest volgens de
oude gebruiken verlopen. Zo bestrooide men in de
zuidwestelijke streek van Silezië de vloer van de kamer
waar de eettafel stond met stro, zodat de kamer tijdens
de maaltijd deed denken aan de geboorteplaats van
Christus. Onder het tafellaken legde men hooi en de tafel
versierde men met een sneeuwwitte doek met spartakje
erop…
Laten we dan ook het belangrijkste niet vergeten: in een
hoek van de kamer moest natuurlijk steevast een verse
kerstboom staan. Deze werd meestal door al de kinderen
versierd met appels, noten, zoetigheden en kaarsen en
later met kerstballen. Maar wat lag onder de kerstboom?
Natuurlijk, cadeautjes, cadeautjes en nog eens cadeautjes
voor de kinderen.
Tijdens Wigilia of Kerstavond wordt heerlijk gekookt en
gegeten. Wat stond en staat op onze kersttafel, welke
gerechten komen die avond uit de pot? De traditie schrijft
voedsel voor tijdens de vastenperiode voor. In traditionele
katholieke families drinkt men die avond geen alcohol en
eet men geen vlees maar staan er visgerechten op het
menu. En wat voor vissen bereiden de Poolse huisvrouwen?
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Een Vlaming zou onmiddellijk denken aan zalm, kabeljauw
of zeebaars.
De Poolse kersttraditie houdt echter van iets vettere
vissen, meestal zoetwatervissen zoals snoek en
snoekbaars maar ook zoutwatervis zoals haring. De meest
geliefde en traditionele vis die tijdens Wigilia op alle Poolse
tafels verschijnt is ‘karp’ (karper). Die wordt dan meestal
enkele dagen op voorhand levend aangekocht en op
kerstavond thuis geslacht. Men bereidt de karper op
honderden verschillende manieren, warm of koud, afhankelijk
van de streek. Het meest populaire gerecht is gepaneerde
en in boter of olie gebakken stukjes karper. Zeer geliefd
is ook een koud geserveerd gerecht, namelijk ‘Karper op
Joodse wijze’(Karp po żydowsku).
Verder geniet men van verschillende soorten soep zoals
paddenstoelensoep, barszcz (rode bietensoep) en vissoep
of van een compote van gedroogde vruchten. Ook
verschillende gebakjes die enkele dagen op voorhand
klaargemaakt worden en de voorraadkast vullen behoren
tot de traditie: sernik (kwarkgebak), makowiec
(maanzaadgebak), szarlotka (appelstroedel) en het
onontbeerlijke piernik (peperkoekengebak). Deze gebakjes
worden klaargemaakt met onder andere verschillende
kruiden, honing, rozijnen, noten, amandelen, gedroogde
pruimen, kaneel en gember. Een zeer belangrijke gewoonte
in de Poolse kersttraditie is het uitdelen van opłatek. Dit
is een zeer dun wafelbrood (vergelijkbaar met een hostie),
waarvan iedereen een deel van de ander zijn of haar opłatek
opeet en men elkaar het allerbeste wenst. Gebruikelijk is
ook een extra plek aan tafel met een bord voor een
onvoorziene gast, dit als symbool van gastvrijheid en als
plek voor eventueel overleden familieleden.
De recepten verschillen afhankelijk van streek en huis,
maar toch wordt in elk huis een aantal dezelfde gerechte
geserveerd.
Onderaan enkele recepten van typische Poolse gerechten
die tijdens kerstavond gegeten worden.
SMAKELIJK!
Maya Stępień
Bert Haesebeyt

www.1000rad.pl
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Recept voor een smakelijke
kerstelijke maanzadentaart.
Bereidingstijd: 20-30 minuten
Gang: Nagerecht
Keuken: Poolse keuken
Smaak: Zoet
Gelegenheid: kerst
Uit eigen keuken: Nee

Bereidingswijze
l verhit de melk en de suiker samen, tot de suiker

opgelost is
l verdeel de 1/2 van die zoete melk over het brood
l doe het maanzaad in een pan en overgieten met

de rest van het maanzaad en laat 10 min weken
l vervolgens de rum, de rozijnen en amandelen door

Ingrediënten
l
l
l
l
l
l

100 g oudbakken wit brood
1/2 liter melk
100 g suiker
250 g gemalen maanzaad
6 el rum
50 g rozijnen en 50 g gehakte amandelen

Voorbereiding
l rasp de korsten van het brood
l het brood in niet te dikke plakken snijden
l leg ze naast elkaar in een schaal

het maanzaad mengen
l in een glazen schaal om en om lagen maken van

de met zoete melk besprenkelde sneetjes en
maanzaadmassa
l de bovenste laag moet maanzaad zijn
l de schaal afdekken en in de koelkast zetten tot
het serveren
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Karper
Karper is in Polen een populair gerecht en op talloze
manieren bereid.Men eet dit gerecht daar graag op de avond
voor Kerstmis.

Voorbereiding
l De filets in behoorlijk grote stukken snijden en licht

bestrooien met zout 30 min. zo laten staan
l De zuurkool in een pan doen met een dikke bodem doe

Bereidingstijd: 0-60 minuten
Gang: Hoofdgerecht
Keuken: Poolse keuken
Smaak: Anders
Techniek: Bakken
Gelegenheid: erst
Uit eigen keuken: Nee

er 2,8 dl water bij aan de koken brengen en op laag
vuur gaar laten worden
l De paddestoelen in een andera pan doen water erbij
doen en ze net onder water zetten. De paddestoelen op
laag vuur laten wellen tot ze zacht zijn en dan dan in
plakjes snijden apart houden en het kookvocht bewaren

Bereidingswijze
Ingrediënten voor 4 personen
l
l
l
l
l

1 karper van 900-1000 grschoon gemaakt en gefileerd
zout
bloem
1-2 eieren los geklopt
droog broodkruim,boter en olie voor te bakken.

Hulpmiddelen
Kool en Paddestoelen op Poolse wijze:
l 450 gr zuurkool naar keuze
l 60-90 gr. gedroogde paddestoelen
l 2 el boter
l 1 ui fijn gesnipperd
l 1,5 el. bloem.

l De boter verhitten en de uiensnippers hier in bakken

tot ze goudbruin zijn, de bloem erover strooien en er
door roeren l Als de zuurkool gaar is afgieten en het
kookvocht bij de uien doen in laten dikken en bij de
zuurkool doen al roerend aan de kook brengenl Hier
de paddestoelen plakjes met het vocht waar ze in geweld
zijn erdoor doen l De vis licht bestuiven met bloem en
de overtollige bloem er af schudden l Devis bestrijken
met de los geklopte eieren of ze er door wentelen l
Door het broodkruim halen en het overtollige kruim er
af schudden l Wat boter en olie samen verhitten in een
grote koekepan de visstukjes hierin goudbruin bakken
ca.5 min.per kant Het mengsel van boter en olie moet
tot halverwege de vis reiken l De vis laten uitlekken
op keukenpapier en meteen daarna serveren met de
zuurkool en paddestoelen ernaast

Serveertips
Geef er eventueel wat kriel aardappeltjes of puree bij.
JK

25/26 december
Dit is een tijd van rust, het van familie bezoeken, kerkgang
en het eten van lekkernijen. Net als in veel andere landen,
zijn tijdens de kerst de huizen versierd met kerstbomen, die
hier geliefd werden in de 19 de eeuw. Oorspronkelijk opgetuigd
met vruchten, noten en handgemaakte sieraden (sommige
gemaakt van lege eierschalen). De maretak wordt ook
opgehangen, een gebruik dat uit de Engelse traditie is
overgenomen.
In dit vakantieseizoen is het in de dorpen gebruikelijk dat
woningen bezocht worden door kolędnicy” – een groep jonge
mensen vermomd als Herodes, een jood, de Soldaat, de
Dood, Duivel, en de Oude man, die de scčne van de dood
van Herodes en zijn verbanning naar de hel uitbeelden. Er
zijn ook “kolędnicy” die de huizen bezoeken met een ster,
met Turon (heidense god (Donar) die er uitziet als een dierlijk
monster en een geit.
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Polecamy
Jack Allerts „Vodka,
tranen & kogels”
– „Wódka, łzy i kule”.
[…] „Ależ nie miało to większego znaczenia. Wybory zostały sfałszowane.
Staliśmy się kolejną Republiką Związku radzieckiego z lokalnymi barwami.”
[…]
[…] To jest niestety los tego kraju.
Nasi mocarni sąsiedzi wciąż nam do...
ją, podczas kiedy Amerykanie biernie
się temu przyglądają.
Zawsze byliśmy ofiarami. W ten właśnie sposób będą się czuli Polacy w przyszłości. Anonimowi bohaterowie Europy, ofiary- ta rola pasuje do nas jak ulał”
[…]
Tak niewiele ukazuje się książek o Polsce napisanych w języku niderlandzkim.
Dlatego z tym większym entuzjazmem
postanowiłam przeczytać książkę holenderskiego autora Jacka Allertsa
„Wódka, łzy i kule”. Muszę przyznać, że
kiedy zerknęłam na tytuł brzmiący dość
kontrowersyjnie, mój entuzjazm nieco
przygasł. Pomyślałam sobie: znów jedna z tych książek, traktujących Polskę
i Polaków w sposób powierzchowny
i stereotypowy. Jednak ciekawość czytelnika pokonała uprzedzenie do tytułu i zagłębiłam się w lekturę książki.
Po przeczytaniu pierwszego rozdziału pojawiło się lekkie rozczarowanie.
Podtytuł umieszczony na pierwszej
stronie brzmiał – Dramatyczna historia rodziny za Żelazną Kurtyną – tylko
tego dramatyzmu było jak na lekarstwo. Stwierdziłam więc – zresztą dość
pochopnie – że mam w ręku egzemplarz
„literatury pociągowej”, czyli prozy zwanej lekką, łatwą i przyjemną. Na szczęście okazało się, że książkę Jacka Allertsa trudno zaliczyć do tego gatunku
powieści. Jest to misternie i z wielkim
kunsztem literackim napisana powieść.
Ciekawa, zaskakująca i wielopłaszczyznowa. Autor wykazał się ogromną znajomością realiów historycznych i społecznych Polski XX wieku.
Główną bohaterką jest Gosia Olchowska oraz losy jej rodziny rozgrywające
się w Polsce na przestrzeni pięćdziesięciu lat. Zarówno Gosia jak i jej bliscy
uwikłani są nie tylko w osobiste i rodzinne historie. Są także świadkami
dramatycznych wydarzeń historycznych i jak się przekonamy podczas lektury książki, bardzo mocno uwikłani
i zdeterminowani tymi wydarzeniami.
Okres PRL-u, strajki robotników, Stan
Wojenny, Strajki NSZZ Solidarność,
Wałęsa i historia walczącego po stronie AK dziadka Gosi.

Wpływ dramatyzmu historycznych
wydarzeń na losy bohaterów jest obecny na każdej stronie powieści. Rozpoczynając od dziadka Zygmunta, który
wbrew woli swojej matki bierze udział
w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem Wilk i jako jedyny z czworga swoich przyjaciół przeżyje ten koszmar. Z kolei ojciec Zygmunta (pradziadek Gosi)
pod presją przechodzi na stronę Armii
Berlinga i w ten sposób staje po przeciwnej stronie walczących niż jego syn. W Powstaniu Warszawskim ginie wielka miłość dziadka, szesnastoletnia Basia.
Niezwykle ciekawą postacią książki
jest Lorenz – najbliższy przyjaciel dziadka Zygmunta. To przedstawiciel polskiej inteligencji, wszechstronnie wykształcony, władający biegle kilkoma
językami, grający w tenisa i posiadający bystry i realny pogląd na mające
miejsce wydarzenia. Niestety w powojennej Ludowej Polsce wyzwolonej
przez Sowietów, nie ma miejsca dla takich jak Lorenz, którzy walczyli o wolność tego kraju w Armii Krajowej
o czym możemy przekonać się podczas
czytania książki.
Wszystkie te pojęcia: Powstanie Warszawskie, AK, Katyń, na długo znikną
z kart podręczników historycznych,
z których będzie się uczyła Gosia. To
ogromne dziedzictwo historyczne i kulturowe zostanie jej przekazane z ust
dziadka i zapisane w dzienniczku.
Jest jeszcze druga linia rodziny, mianowicie rodzice ze strony ojca Gosi.
Dziadek Jan, który w 1956 roku nielegalnie przekroczył granicę Niemiec
Zachodnich, a stamtąd wyjechał do
Ameryki i nigdy już nie wrócił do
Ojczyzny. Ta część rodziny symbolizuje zaradnych, praktycznych Polaków,
którzy w komunistycznym systemie nie
potrafili się w żaden sposób odnaleźć.
Woleli życie na obczyźnie, aniżeli w ukochanym kraju wśród swoich bliskich.
Kwestia migracji przewija się
w książce nieustannie. Po II wojnie
światowej masowo migrują członkowie
Armii Krajowej, ojciec Gosi w poszukiwaniu lepszego życia za oceanem, jej
najbliżsi przyjaciele w tym „wyzwolona” przyjaciółka Magdalena, której marzeniem jest kariera filmowa w Hollywood. Autor jakby celowo porusza ten
wątek, te trudne wybory, które rozdzielają i różnią rodzinę Gosi. Wreszcie obsesja migracji ojca oraz przekonania,
że Polska nie ma żadnej przyszłości, doprowadza do rozwodu jej rodziców,
a ostatecznie – jak przekonamy się
o tym w ostatnich wersetach książki
– do całkowitego wyobcowania, utraty
więzi między ojcem i córką.

[…] „Moje uczucia do ojca oraz do
tego kogoś obcego są tak odległe.
Trudno wręcz sobie wyobrazić, że chodzi o jedną i tę samą osobę. Jest to miłość rzeczy przeciwstawnych, tych
przeciwstawności, wśród których się
wychowałam. Miłość i nienawiść, miałam ten przywilej oglądać to w wielkim patosie, siedząc w pierwszym rzędzie.” […]
Najciekawszym wątkiem w książce
są dygresje filozoficzne.
Kwestia wolności jednostki i wolności zbiorowej. To pytanie zadaje sobie nieustannie Gosia, jak również inni bohaterowie powieści. Symbolem
tej wolności jest ciekawa postać Magdaleny, kobiety seksualnie wyzwolonej i ciekawej świata, przygód i fizycznej miłości.
Jest ona metaforą nowoczesnej Marii Magdaleny, która swoimi włosami
otarła łzy księdza w którym była bez
pamięci zakochana. Magdalena symbolizuje wszystko to, czego Gosia się boi
i przed czym ucieka. Wyzwolenie seksualne, wolność jednostki, równouprawnienie kobiety i mężczyzny. Jej
spojrzenie na życie jest bardzo epikurejskie, powiedziałabym wręcz hedonistyczne, ale paradoksalnie to właśnie
ona znajduje szczęście i spełnienie w życiu osobistym. Emigruje do Ameryki,
zostaje matką czworga dzieci. Odkrywa w sobie nie tylko pokłady kobiecości, ale również subtelną satysfakcję
macierzyństwa. To ona, żyjąc jeszcze
w PRL-owskiej rzeczywistości przekracza
granice.
Moim zdaniem najbardziej wzruszającym wątkiem jest walka Gosi i jej mamy z rakiem.
Piękna więź między tymi dwiema kobietami pokazuje, jakie wartości okazują się najważniejsze w życiu. Świat
rzeczy materialnych staje się diabelnie
błahy, kiedy stajemy w obliczu śmierci ukochanej osoby. To właśnie Gosia
z nieopisanym poświęceniem opiekuje
się swoją matką, która przechodzi chemioterapię. I tu historia się powtarza,
ta historia rodzinna, bowiem tak kiedyś matka Gosi walczyła o życie swego ojca.
Powieść Jacka Allertsa zawiera tak
wiele ciekawych wątków, że mogłabym kontynuować owe dywagacje literackie bez końca. Zachęcam jednak
wszystkich gorąco do przeczytania
książki pod tytułem „Vodka, tranen
& kogels”.
Przetłumaczyła i opisała
Maya Stępień
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii.

wadza naszych uczniów w świąteczną atmosferę
i uświadamia im, że już wkrótce zasiądą przy wigilijnych stołach z bliskimi.

Jest taki dzień…
Jest taki dzień w roku szkolnym, kiedy oceny,
sprawdziany i prace domowe schodzą na dalszy
plan. Tego dnia w klasach panuje niezwykły świąteczny nastrój. Uczniowie spotykają się z nauczycielami, aby poznawać i pielęgnować piękne polskie tradycje bożonarodzeniowe. Składają sobie
życzenia, wspólnie śpiewają polskie kolędy i uczą
się szacunku do zwyczajów utrwalonych w naszej kulturze narodowej. To dzień, który wpro-

Cała społeczność Szkoły Polskiej
im gen. St. Maczka w Antwerpii
składa wszystkim Państwu
najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i pełnych radości
Świat Bożego Narodzenia oraz pomyślności
i realizacji planów w Nowym Roku

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada to data szczególna w polskim kalendarzu
i wyjątkowa okazja do refleksji nad patriotyzmem, rzeczą piękną, ale trudną, której wciąż trzeba się uczyć. 17.
listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość, podczas
której uczniowie klas podstawowych, gimnazjum i liceum, przygotowani przez Panie nauczycielki – Anetę Waszkiewicz, Agnieszkę Śliwowską i Jolantę Demczak, zaprezentowali akademię, przypominającą historię 123 lat
niewoli Polski oraz moment jej wyzwolenia – począwszy
od dnia, kiedy nasz kraj jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, poprzez okres zaborów
wypełniony walką o wolność aż do dnia 11 listopada 1918
roku. To było wspaniałe widowisko oraz ciekawa lekcja
historii i patriotyzmu, która przypomniała naszym
uczniom, że „to co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”.

Pamiętamy o naszych bohaterach.
Polscy żołnierze, którzy polegli w czasie II wojny światowej na terenach północnej Francji, Belgii i Holandii są szczególnie bliscy pamięci uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 1
listopada Pani Dyrektor Monika Pruska, odwiedziła groby
i złożyła kwiaty, w imieniu całej społeczności szkolnej, na
polskim cmentarzu wojskowym w Granville Langannerie
(Normandia/ Francja). Również w listopadzie uczniowie I klasy gimnazjum z Paniami nauczycielkami odwiedzili groby
polskich żołnierzy, którzy spoczywają na cmentarzu wojskowym w Antwerpii.
Magdalena Olszewska
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„Filemon”
Malutka kulka rudej sierści patrzyła na mnie spod stołu…
- Mamooo! – wrzasnęłam dziko. On
już jest duży, patrzy na oczy…Kiedy
go zabierzemy?
Mama bez przekonania pokręciła
głową.
- Uff, nie miała baba kłopotu, obiecała dziecku kota.
Po jakimś miesiącu ruda kulka wylądowała w naszym mieszkaniu. Zaczęło się… zwiedzanie mieszkania,
myszkowanie (czyt. kotowanie) w każdym kącie, włażenie do łóżka, za łóżko, pod łóżko…Obwąchiwanie sprzętu po sprzęcie, wieszanie się pazurami
na przecudnych maminych firanach
i o zgrozo… posikiwanie poza kuwetę.
Ja, rezolutna sześciolatka, niewiele sobie z tego robiąc, tuliłam to rude
stworzenie ze zdwojonym zapałem.
Jako dobrze wychowana osóbka sprzątałam po swoim pupilu i uczyłam go
dobrych manier.
Rudą kulkę trzeba było jakoś nazwać (żeby mieć na kogo zwalać winę
za różne, niekoniecznie kocie psoty).
Inspiracja zjawiła się szybko. Małe,
miłe kocię dostało wielkie i jakże dumne imię – Filemon (dzieci PRL-u pamiętają kultową kreskówkę). Mimo
niewątpliwego kociakowatego uroku
rudzielca, jego imię przenigdy nie
przybrało trywialnego brzmienia „Filuś”, tak więc kociątko pozostało nobliwym Filemonem.
W mieszkaniu rezydowaliśmy we
trójkę – mama, ja i Filemon. Życie toczyło się miło i spokojnie, aż…
Moja rodzicielka jest dobrą matką
i odkąd pamiętam taką była, chciała
i dziecku i kotu nieba przychylić. Na
poobiednie deserki w tygodniu raczej
nie można było liczyć ale w niedzielne popołudnie – czemu nie?
Placek ze śliwkami, to było to!
Cukiernicze arcydzieło powstało.
Pachniało obłędnie w całym mieszkaniu. Nadeszła wyczekiwana chwila
konsumpcji.
Kot spał, co jakiś czas otwierał oko
i łypał nim leniwie, niby tak przypad-

kiem, oceniając sytuację panującą
w kuchni.
Zjadłyśmy spory kawałek ciasta. Pozostałą część w brytfance, mama wstawiła do piekarnika. Kot spał dalej i nie
wykazywał najmniejszego zainteresowania działaniami kuchennymi. Nastała spokojna poplackowa noc. Dom
spał, nic nie mąciło naszych miarowych oddechów…do czasu.
Oczy Filomena otworzyły się powoli. Drobne, subtelne ciałko przeciągnęło się ospale ale z gracją. Mordka
rozwarła się w bezgłośnym ziewnięciu.
- Czas na nocną przekąskę – mruknęło kociątko…
Nastał pogodny poniedziałkowy poranek. Obudziłam się w doskonałym
humorze, mimo tego że musiałam iść
do szkoły. Drugim słowem po „dzień
dobry mamo” było – Filemon, Filemon?! Filemooon!
Nie miałyśmy z mamą zbyt dużo czasu, jak to w poniedziałkowy poranek.
Śniadanie, mycie zębów, ubieranie się,
makijaż (to mama) i karmienie kota…kota jednak nie było…
Przekopywanie mieszkania w poszukiwaniu zaginionego zwierzaka
zajęło kolejne pół godziny…Filemooon!!!
Gdybym miała wtedy makijaż to rozmazałby się w pięć sekund. Łzy płynęły mi w takiej ilości, jakbym miała
sześć par oczu. Nos przybrał kształt
kartofla i kolor pomidora (z niego też ciekło).
Mama wykazała się przytomnością umysłu i siła zaciągnęła mnie do szkoły.
Miała, biedactwo nadzieję,
że wśród dzieci zapomnę
o zgubie.
Płonne jej nadzieje…
Na przerwach międzylekcyjnych buczałam po
kątach. Pod koniec zajęć
(na szczęście małe dzieci nie
mają ich więcej niż cztery godziny) moja twarz przypominała twarz alergika po bliskim kontakcie z osą. Pani wychowawczyni
dręczona niepokojem o moje zdrowie

psychiczne i fizyczne, zadzwoniła do
mamy. W ciągu godziny, jeszcze bardziej napuchnięta z powodu szlochów,
przyjechałam do domu.
Przekopywanie mieszkania zaczęło
się od nowa.
- Filemooon!!!
Minęła kolejna „dobra” godzina („dobra” godzina, to tak jak godzina i dwadzieścia minut), gdy w śród mojego
pochlipywania i posmarkiwania ledwo usłyszałyśmy delikatny chrobot.
Zlokalizowanie chrobotu zajęło nam
chwilkę, dochodził z kuchni.
- Skrob, skrob, skrob… natężenie
dźwięku rosło…
- Skrob, skrob, skrob, miauuu!!! Wydarło się coś w niebogłosy.
Nie było wątpliwości skąd dochodziło miauuu!!!
Piekarnik. Z niego wrzeszczało najgłośniej!
Prędkość światła była niczym w porównaniu z prędkością jaką osiągnęłam biegnąc do drącego się piekarnika.
- Filemooon!!!
W brytfance na okruchach po placku ze śliwkami siedział zaginiony, obżarty do granic możliwości kot, drąc
się z radości na mój widok.
Małgorzata Baran
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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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Moc uścisku
Co jest nieodłącznym elementem
Świąt Bożego Narodzenia? Choinka,
opłatek, życzenia, spotkania z rodziną... Każdy to powie i będzie miał rację. Jednak najbardziej niedocenianym
elementem każdych świąt, nie tylko
Bożego Narodzenia, ale też uroczystości rodzinnych czy prywatnych – oraz
oczywiście na co dzień – jest czuły dotyk, kryjący się w gestach takich jak:
uścisk, pocałunek i przytulenie!
Współcześnie cierpimy na deficyt
bliskości. Okazywanie czułości ma dla
nas wielkie znaczenie nie tylko od
święta, ale i w dzień powszedni. Dowody na to znajdziemy w poniższym
artykule.

Czuły dotyk – lekarstwo na
wszystko
Wystarczy porozmawiać z dowolnym lekarzem aby usłyszeć, że dotyk
kochanej osoby ma charakter terapeutyczny. Dlaczego? Pod jego wpływem
w naszym organizmie wytwarzają się
dobroczynne substancje, dzięki którym stajemy się odporniejsi. Co za tym
idzie, uściski, pocałunki i przytulenie
sprawiają, że mniej chorujemy, szybciej zdrowiejemy, a nawet... możemy
przedłużyć swoje życie!!! Czy dla potwierdzenia tej tezy potrzebny jest
nam inny dowód niż fakt, że chore
dziecko, jeśli jest tulone i noszone na
rękach, szybciej wyzdrowieje niż to
leżące samotnie w szpitalnym łóżku?
Jeżeli o dzieciach mowa... Czuły dotyk jest istotny szczególnie dla nich.

Pocałunek, przytulenie przez rodziców poprawia nie tylko funkcjonowanie ich organizmów, ale i odpowiada
za ich prawidłowy rozwój. To nie wymysły! Potwierdzały to już obserwacje lekarzy na początku XX wieku kiedy zauważono, że niemowlęta
– sieroty, nie mające zaspokojonej potrzeby bliskości, wykazywały mniejsze szanse na przeżycie niż te dzieci,
których potrzeba kontaktu fizycznego z rodzicami była w pełni zaspokajana. Późniejsze badania potwierdziły wagę czułości dla zdrowia ludzkiego
wykazując, że dobrze odżywione maluchy, mieszkające w doskonałych warunkach, a jednak wychowywane bez
ciepła i kontaktu fizycznego z bliskimi rozwijają się znacznie gorzej, częściej gorączkują i chorują na infekcje
dróg oddechowych oraz pokarmowych niż te, których potrzeba bliskości została w pełni zaspokojona.

Dotyk – nauka czułości
i własnej wartości

Okazywanie miłości dziecku (głaskanie, tulenie, pozwalanie na położenie głowy na ramieniu) oraz mówienie mu, że jest bezpieczne, kochane,
w pełni akceptowane i wyjątkowe, pobudza nie tylko jego fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny rozwój.
Dodatkowo podczas przytulania się
organizm ludzki wydziela hormon
przywiązania – oksytocynę. To dzięki
niej czuły dotyk zbliża nas do siebie
sprawiając, że darzymy się większą
sympatią. Co za
tym idzie, im częściej dzieci są
przytulane, tym
bardziej przywiązują się do swoich
rodziców, co z kolei w późniejszych
latach procentuje
w rozwoju ich osobowości i uczuć
wyższych, takich
jak: miłość, przyjaźń, empatia, zaufanie. Nie zapominajmy o tym.
Badania naukowe
udowodniły bowiem, że dzieci,
którym rodzice
okazują czułość,
już w przedszkolu
są bardziej towarzyskie i łatwiej
nawiązują konŻródło: http://puchatek.swiatbajek.net/tapety/1024x768/kubus-puchatek-tapetatakty z innymi,
20.jpg
utrzymując z nimi

lepsze relacje, udzielając im w razie
potrzeby wsparcia. Z kolei maluchy
pozbawione głaskania, tulenia i pocałunków mogą stać się zimne emocjonalnie i nieufne wobec innych.
Przytulając dziecko uczymy je więc
właściwych zachowań społecznych,
dzięki czemu lepiej odnajdzie się ono
w grupie rówieśniczej, stając się bardziej odporne na krytykę – co jest ważne zwłaszcza w okresie dojrzewania.

Dotyk – zbawienny dla mózgu
Dotyk sprawia, że układ nerwowy
małego dziecka szybciej dojrzewa, zaś
jego mózg lepiej funkcjonuje. Z tego
powodu maluchy przytulane często
przez rodziców łatwiej się koncentrują, a także szybciej zaczynają czytać
i pisać.
Są one także sprawniejsze fizycznie
niż ich koledzy, którym okazywano
mniej czułości. Wykazują między innymi: lepsze poczucie rytmu, wyrobione przez masowanie, głaskanie czy
miarowe bujanie na kolanach lub słuchanie bicia serca rodzica podczas
opierania głowy na jego klatce piersiowej.

Przytulenie ukoi zszargane
nerwy
Od bliskości i dotyku nie powinni
też stronić dorośli. Jeżeli jesteśmy
zestresowani lub czujemy nieprzyjemne napięcie, zamiast brać tabletki uspokajające powinniśmy mocno
przytulić się do bliskiej nam osoby!
Pod czas uści sku nie tyl ko zwol ni
tempo nasze serce i spadnie ciśnienie krwi, lecz tak że ob niży się po ziom hormonu towarzyszącego odczuwaniu stresu – kortyzolu. Warto
o tym pamiętać także w trakcie bezsennych nocy... Uścisk i przytulenie
się może być także skutecznym środkiem ułatwiającym zasypianie i głęboki sen.

Dotyk zawsze potrzebny
Pamiętajmy o zbawiennym wpływie
dotyku na ludzkie zdrowie. Przytulajmy się do bliskich nie tylko w święta,
składając życzenia, ale i co dnia. Zauważmy, że uścisk i ucałowanie jest
najlepszym lekarstwem na stres i wiele innych dolegliwości. Spójrzmy na
dzieci! Przytulenie się do mamy poprawi humor i ukoi natychmiast
wszelki ból, niezależnie od tego czy
jest on fizyczny czy emocjonalny. Z dorosłymi jest identycznie. Nie lekceważmy tego i... nie wstydźmy się dotyku!
Anna Jaroszewicz
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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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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

grudzień 2012
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Dama kiedyś i dziś
Dama
czy
damulka

C

ofnijmy się o jakieś sto,
dwieście lat. Zamknijmy
oczy i wyobraźmy sobie
szerokie aleje otoczone szpalerem drzew, pełne powozów
w których siedzą dżentelmeni
i damy trzymające w dłoniach
parasolki, oczywiście w obowiązkowych koronkowych rękawiczkach. Powóz staje, dżentelmen
podając dłoń pomaga damie wysiąść chroniąc ją przed ewentualnym upadkiem. Ona staje pewnie na ziemi i tanecznym
krokiem, z lekkością motyla
udaje się na jedno z kolejnych
przyjęć w zamku powiedzmy
księcia X.
Chyba każda z nas w latach
dzieciństwa chciała być damą.
Mieć piękne suknie, nienaganną fryzurę, lokaja, służącą i powóz. Marzyły nam się krynoliny, woalki, bale do białego rana,
śnieżnobiała cera i rąbek pantofelka wyzywająco wystający
spod sukni. Zalotne spojrzenie
znad przymkniętych powiek
i zmysłowy francuski akcent.
Jednym słowem bajka.
Są tacy którzy twierdzą, że
damy są zapomnianym reliktem
zamierzchłej przeszłości. Inni,
że ostatnie damy stąpały po tym
świecie w XVIII-tym wieku. Czy
to oznacza, że współcześnie dam
nie ma?

Dama w XVIII-wiecznej Francji .
Żródło: historiamody.cba.pl

Dama czy damulka?
Zadajmy sobie pytanie. Czy
kobieta może o każdej porze
dnia a nawet chwilę po przebudzeniu wyglądać jak z żurnala?
Zadbana, jakby przed chwilą wyszła jednocześnie z salonu odnowy biologicznej, solarium, od
fryzjera, krawcowej i kosmetyczki? Czy istnieją panie których
nie ima się kurz, brud, pot,
deszcz i wszystkie inne przypadłości tego świata? Z pewnością
są kobiety uwodzące mężczyzn
powłóczystym
spojrzeniem,
westchnieniami, stylem ubierania się, zachciankami, kaprysami czy omdlewającą bezsilnością
wobec najprostszego problemu.
I tu dotykamy sedna sprawy: czy
są to damy, czy damulki? Czy
mają autentyczny styl i klasę,
czy tylko bawią się w damę? Czy
są to delikatne, subtelne kobiety, czy raczej żywe atrapy plastikowej lalki Barbie?
Udawanie damy dla wielu pań
może być i jest świetną zabawą
choć wymaga też sporo wysiłku. Pani uczestnicząca w paradzie dam musi być pięknie ubrana, uczesana, umalowana,
opalona i wysportowana. Oczywiście powinna być jeśli nie
szczupła, to wręcz chuda i jeśli
to tylko wypada – a najczęściej
tak – koniecznie eksponować
spiczaste kolana i wielki dekolt
oraz odkryte plecy.
Chodzić na pokazy mody i kupować ubrania z najnowszej kolekcji (cena oczywiście nie gra
roli). Powinna też dbać o ciągłą obecność w kolorowych magazynach, gdzie na bieżąco zamieszczane
są
zdjęcia
z kolejnego balu, akcji dobroczynnej, spaceru z dzieckiem
a nawet wyjścia na zakupy. Można się z nich też dowiedzieć o
rozwodach, zerwaniach, porzuceniach, kolejnych małżeństwach, operacjach plastycznych i innych, często bardzo
osobistych sprawach.
Na wszelki wypadek wiele
dam poddaje się procesowi medialnego „wytresowania”. W tym
celu kandydatka uczęszcza do
specjalnej szkoły, gdzie na bardzo przyśpieszonych kursach
uczy się swobodnej i lekkiej konwersacji (co jest wielką sztuką),
odpowiedniego zachowania przy

stole (na przykład jedzenia
bezy), właściwego ubierania się
(dobierania stroju do danej sytuacji) i wielu innych niezbędnych umiejętności.
A co z zaletami umysłu? Tego
nie można naprędce nauczyć się
w żadnej szkole, wykuć na blachę ani kupić.
Ktoś złośliwy powiedział, że
największy śmiech budzi pani,
która zamiast damy staje się damulką. Jako przykład podał znane – jak to ujął – aktoreczki, piosenkareczki lub celebryteczki.
Jest w tym stwierdzeniu sporo
prawdy gdyż wiele pań niestety
nie zdaje sobie sprawy z tego,
że różnica pomiędzy damą a damulką jest ogromna i łatwo mogą być zaliczone do tej drugiej
kategorii.

Damą być
Bycie damą w zależności od
epoki, uwarunkowań społecznych a nawet historii, oznaczało coś innego. Samo pojęcie ewaluowało i obecnie ma wiele
różnych odcieni jak: dama, dama dystyngowana, dama dworu, czy pierwsza dama.
W dawnych czasach było to
określenie łatwe do zdefiniowania. Kobieta zasługująca na miano damy musiała wywodzić się
z wyższych sfer i mieć odpowiednie obycie salonowe. Była
wszechstronnie chociaż najczęściej powierzchownie wykształcona i obowiązkowo posługiwała się biegle przynajmniej
jednym językiem obcym. Najlepiej francuskim. Kojarzyła się
z kruchą, filigranową i delikatną osóbką o mlecznej cerze, poruszającą się z ogromnym
wdziękiem. Oczywiście zajęcie
przez nią miejsca w powozie wymagało asysty i czasu. Nieodłączne atrybuty ówczesnej damy to przepiękne suknie
z jedwabiu, szyfonu czy tafty,
klejnoty, koronki, futra i sztab
służących oraz garderobianych.
U jej boku oczywiście arystokrata – dżentelmen, który był gotów umrzeć w pojedynku w obronie jej czci i honoru.
Z biegiem czasu pojęcie „dama” nabierało coraz innego znaczenia a prawdziwych dam stawało się coraz mniej – i mniej
było przy nich dżentelmenów.
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Dama współczesna
Co oznacza bycie damą w czasach
obecnych? To przede wszystkim kobiecość wdzięk i inteligencja. Odpowiednie wykształcenie i oczytanie (a
to nie zawsze idzie w parze). Poza tym
rozsądek, dyskrecja, takt i kultura
osobista.
Współczesna dama powinna mieć
poczucie dumy i własnej wartości.
Z zastrzeżeniem, że kobieta jest
dumna z tego, że jest kobietą i nie myli tego z wyniosłym lub pogardliwym
spoglądanie na innych z wysoka.
Kolejnym atutem powinna być
umiejętność panowania nad sobą
w każdej sytuacji. Sądzi się, iż kobiety łatwiej ulegają emocjom niż mężczyźni, lecz dama nie wrzeszczy, nie
krzyczy, nie robi awantur, nie podnosi głosu. Zawsze i wszędzie zachowuje spokój. Takie opanowanie wbrew
pozorom jest potężniejszym orężem
niż irytacja i krzyk, a kobiecie pozwala wyjść z twarzą z niejednej trudnej
sytuacji. Oczywiście dama nie przeklina i nie używa słów ogólnie uznanych jako obraźliwe lub wulgarne.
Jest jeszcze coś takiego jak umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji.
Damą trzeba być na spotkaniu biznesowym, na balu, sprzątając mieszkanie, a nawet pijąc piwo w pubie, czy
odpowiadając na nieprzystojne zaczepki. Kobieta uważana za damę swobodnie założy kalosze i przekopie ogródek. Ale zrobi to z godnością,
wdziękiem i bez narzekania. Zawsze
ma klasę, styl i dystans do siebie, szacunek do innych, do świata i zrozumienie dla życia.

Zasady damy
Aby zasłużyć na miano damy trzeba znać i na co dzień przestrzegać
mnóstwo pisanych i niepisanych zasad, nakazów i norm. Oto niektóre
z nich:
n Dama dba o siebie w każdej sytuacji. Koniec z przybrudzonym szlafrokiem, odrostami i rozczochranymi włosami. Podarte spodnie i stary
podkoszulek wędrują do kosza. Dama zawsze powinna wyglądać czysto, schludnie i na swój sposób elegancko. Do tego nie są potrzebne
wielkie kwoty pieniędzy. Wystarczy
po prostu chcieć.
n Kolejną zasadą jest odpowiedni
ubiór w zależności od okoliczności.
Dama zawsze pamięta, że strój do
pracy zasadniczo różni się od ubioru wieczorowego czy sportowego.
Nie zakłada rano sukni wieczorowej, a do pracy nie idzie obwieszona szaloną ilością biżuterii. Wie, że
długość spódniczki w kostiumie do
pracy lub na spotkanie biznesowe

n

n

n

n

nie powinna być krótsza niż tak zwane „trzy palce” nad kolanem i że obowiązkowe są rajstopy lub pończochy.
Kobieta pretendująca do miana damy wie również, że kolor jej butów
zawsze powinien odpowiadać kolorowi torebki, a ta z kolei musi być
dopasowana do jej sylwetki. Buty
założone na spotkanie w interesach
lub do pracy nie mogą mieć odkrytych palców ani pięt, a szpilka nie
może być wyższa niż 5 cm.
Obowiązują również żelazne zasady
dotyczące koloru lakieru na paznokciach. Na co dzień nie jest dopuszczalny jaskrawy odcień czerwieni
ani jakiekolwiek wzorki. Kolor powinien być jasno-pastelowy lub bezbarwny. Czerwony lakier wskazany
jest tylko na specjalne okazje.
Dama przyciąga wzrok dyskretną
elegancją, a nie wyzywającym strojem. Ubiera się w dobre gatunkowo
rzeczy, kompletując je w harmonijną i gustowną całość.
Wyznaje pogląd, że
moda przemija, stroje pozostają, najlepszym zaś stylem jest
styl ponadczasowy.
I zawsze pamięta, że
najbardziej
uniwersalnym kolorem
jest czerń, zaś strój
powinien być elegancki a nie smutny.
Dama nie komentuje
zachwytu nad swoim
wyglądem, mówi po
prostu: dziękuję. Pamięta, że dobre wychowanie obowiązuje
zawsze i wszędzie bez
względu na płeć, wykształcenie czy pochodzenie. Jest kobietą, której walory
towarzyskie i poczucie pewności siebie
płyną z szacunku do
samej siebie. Dlatego
szanuje innych, nie
plotkuje, obca jej jest
zawiść i złośliwe komentarze wobec drugiego człowieka.

Drogie Panie
W każdej kobiecie
drzemie dama. Trzeba
tylko pozwolić jej się
przebudzić. Jeżeli nie
będziemy zachowywać
się jak damy, mężczyźni nie będą nas traktować tak, jakbyśmy tego
chciały a dżentelmeni
odejdą w siną dal.
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Bycie damą polega na naturalnym
wdzięku każdej z nas i postępowaniu
które zdopinguje mężczyzn do bycia
dżentelmenem. Dbajmy o takie zachowanie i postawę, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy kobietami z klasą
i przy nas z klasą należy się zachowywać.
Szanujmy siebie za to, że jesteśmy
kobietami, matkami i tego szacunku
wymagajmy od płci przeciwnej. Chociaż można nas różnie klasyfikować:
bizneswoman, celebrytki, kumpelki,
wiedźmy, jędze, kury domowe, a nawet matki Polki, zawsze i w każdej sytuacji możemy być damami. Nie dajmy się ponieść mniej lub bardziej
modnym trendom, bądźmy kobietami
w całym tego słowa znaczeniu.
„Jesteśmy tego warte”!
Barbara Kamińska
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Dżentelmeni są wśród nas?

D

awniej dżentelmen kojarzył się
z odpowiednią pozycją społeczną, dobrym wykształceniem,
frakiem lub smokingiem, elegancją
i nienagannymi manierami oraz koniecznie z lokajem, który dbał o buty
i garderobę swojego pracodawcy.
Mogłoby się wydawać, że dziś prawdziwych dżentelmenów już nie ma.
Nic bardziej mylnego. Są wśród nas
i mają się dobrze.

Od T-shirtów do garnituru
Zacznijmy od tego, że takie elementy garderoby jak krótkie spodenki czy
T-shirty, dżentelmen zakłada tylko
na siłownię. Powycierane dżinsy również nie należą do ulubionych elementów jego garderoby. Tak po prawdzie,
nie posiada ich wcale. W tym momencie nasuwa się pytanie: Co zakłada
dżentelmen w sytuacji wyjścia do parku czy po zakupy, jeżeli nie ma w swojej szafie dżinsów? Odpowiedź jest następująca: długie spodnie z materiału,
do tego na przykład polo i mokasyny.
No i marynarkę, jeżeli sytuacja tego
wymaga.

Ubiorem na każdą okazję jest dla
dżentelmena garnitur. Może być wizytowy, sportowy, letni a nawet zimowy. To zależy od fasonu i rodzaju materiału. Dla dżentelmena garnitur nie
jest uniformem, lecz zwykłą oznaką
elegancji w każdej sytuacji. Jak mówi Roman Zaczkiewicz – członek Klubu Dżentelmenów: „Jest różnica między kimś kto nosi się elegancko bo
lubi, a kimś kto to robi bo musi”. Według niego „dżinsy nigdy nie były i nie
będą oznaką elegancji”. Spodnie uszyte z odpowiedniego materiału, dopasowanie do tego koszuli, krawata i marynarki oraz odpowiednie obuwie,
oznacza wyróżnienie się z tłumu. Z zaznaczeniem, że według dżentelmena
takie wyróżnianie się musi mieć klasę i styl.

Męska elegancja w wydaniu
klasycznym
Na początku XX wieku w Wielkiej
Brytanii wykształcił się styl noszenia
garnituru. Był to ubiór codzienny,
a na specjalne okazje zakładano frak
albo smoking. Oglądając zdjęcia czy
filmy z tamtych
lat można zauważyć, że nawet
robotnicy
do
pracy w fabrykach chodzili
w garniturach
i dopiero na
miejscu przebierali się w robocze kombinezony.
Na
ten
klasyczny codzienny męski
zestaw składał
się
garnitur
–
najczęściej
z kamizelką, koszula, krawat,
kapelusz i oczywiście skórzane
buty. Po wojnie,
stopniowo garnitur stawał się
strojem wizytowym. Za sprawą
mody ubiory zaczęły się upraszczać i mężczyźni do pracy, na
spacer a nawet
na randki, zaczęli zakładać
podkoszulki,
dżinsy, nawet
krótkie spoden-

ki. Jednak – jak twierdzą znawcy tematu – wychodzenie na ulicę w krótkich spodenkach jest po prostu nieeleganckie.
W Polsce, gustownie ubrany mężczyzna kojarzony jest przede wszystkim z okresem II Rzeczpospolitej
i okresem sanacji. Potem z Zachodu
przywędrowały dżinsy i prawie wszyscy mężczyźni stali się... tacy sami.
Nastał okres, kiedy noszenie garniturów i bycie eleganckim stało się po
prostu niepraktyczne, niepotrzebne,
uciążliwe a nawet nudne.

Moda a elegancja
Roman Zaczkiewicz twierdzi, że
„Elegancki mężczyzna nie musi być
modny. On na tę modę zerka, ale nie
należy ubierać się od stop do głów sięgając po zestaw z najnowszego żurnala”. „Za klasyczną elegancją stoi
przede wszystkim własny ponadczasowy styl”.
Dżentelmeni uważają, że elegancja
to nie tylko kwestia zewnętrznego wyglądu. To przede wszystkim pewien
rodzaj uprzejmości, wrażliwości i podejścia do innych, sposobu ich traktowania. Mężczyzna ubrany elegancko nie powinien być odbierany jako
człowiek sztuczny, wyniosły. Raczej
jako ktoś uprzejmy i dobrze wychowany.
W jaki sposób w czasach dżinsów,
podkoszulek, bluz z kapturem i krótkich spodni mężczyzna może prezentować cechy dżentelmena i zostać zauważonym
przez
kobietę?
Dżentelmeni mają odpowiedź na to
pytanie. Uważają, że byle jaki luz i poprzecierane dżinsy nie odzwierciedlają prawdziwej natury mężczyzny.

Bycie dżentelmenem
Dawniej, mężczyźni w stosunku do
których używano określenia „gentleman” wywodzili się z zamożnych rodzin i nie musieli pracować na swoje
utrzymanie. Dlatego też przez długi
okres niepracowanie było jednym
z ważniejszych kryteriów bycia dżentelmenem. Jeżeli zaistniała sytuacja,
że mężczyzna wywodzący się z takich
sfer zmuszony był podjąć pracę zarobkową, za wszelką cenę wystrzegać się
musiał pracy fizycznej. Przynależność
do elitarnego grona zapewniało także odpowiednie wykształcenie. Wskazane było ukończenie jednej z prestiżowych uczelni, najlepiej na kierunku
prawniczym.
Na podstawie „Polskiego Kodeksu
Honorowego” autorstwa Władysława
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Boziewicza z 1919 roku „dżentelmen
był mężczyzną odznaczającym się nienagannymi manierami, nieposzlakowanym imieniem i uznawaniem honoru za najwyższą wartość. Był
pełnoletni, niezależny i posiadający
przynajmniej średnie wykształcenie.
Odznaczał się męstwem, czyli zdecydowaniem i odwagą”. Ówcześni dżentelmeni przestrzegali również takich
zasad jak: oddawanie długów honorowych czyli tych zaciąganych na słowo, prawdomówności i jawności działania.
Czy w obecnych czasach dotrzymywanie słowa, lojalność i przestrzeganie zasad jest w ogóle możliwe? Panowie
zrzeszeni
w
Klubie
Dżentelmena twierdzą, że chcą przywrócić do życia „umiłowanie pewnej
jakości, sposobu życia i adaptowanie
go do współczesnych warunków”. „Bo
każdy swoją poprzeczkę życiową ma
zawieszoną na innej wysokości. Chodzi o to, żeby była zawieszona jak najwyżej”.

Poradnik dżentelmena
Każdy mężczyzna chciałby pokazać
się kobiecie (szczególnie wybrance
swego serca) z jak najlepszej strony,
zaimponować i zdobyć jej uznanie. Bowiem kobietom przysługują przywileje o których mężczyzna zawsze powinien pamiętać. Poniżej kilka
sytuacji które zdarzają się nader często w życiu codziennym, a dla każdego dżentelmena są oczywistą oczywistością.
n Kobietę jako pierwszą należy przepuszczać w drzwiach. W jej obecności
mężczyzna powinien drzwi otworzyć,
ewentualnie przytrzymać je i przepuścić panią aby weszła pierwsza. Mężczyzna powinien także wstać i zaproponować stojącej damie swoje miejsce
siedzące.
n Idąc ulicą w towarzystwie kobiety mężczyzna musi pamiętać, aby jego towarzyszka zawsze znajdowała się
po jego prawej stronie. Prawa strona
uznawana jest za silniejszą i mężczyzna lepiej może uchronić kobietę przed
ewentualnym upadkiem. Jeżeli pada
deszcz, a jadące ulicą samochody ochlapują pieszych wodą lub błotem, mężczyzna powinien prowadzić kobietę
po przeciwnej do ulicy stronie chodnika.
n Osobnym zagadnieniem jest wsiadanie i wysiadanie kobiety z samochodu. Przy obu tych czynnościach mężczyzna powinien zaoferować pani
swoją pomoc. Podczas wsiadania wystarczy, że otworzy i przytrzyma
drzwi. Natomiast przy wysiadaniu,
oprócz otwarcia i przytrzymania
drzwi, mężczyzna powinien podać kobiecie rękę która ją wesprze.

n Zapraszając kobietę do restauracji czy kawiarni, dżentelmen skrupulatnie przestrzega ściśle ustalonych
zasad savoir-vivre. Wchodząc do lokalu powinien kobiecie otworzyć
drzwi i pozwolić jej wejść jako pierwszej. Następnym jego obowiązkiem
jest pomoc przy zdjęciu wierzchniego
okrycia i oddanie go do szatni. Potem
można udać się do stolika. Jeżeli stolik wskazany jest przez kelnera, to on
idzie jako pierwszy, za nim kobieta
a na końcu mężczyzna. W sytuacji gdy
stoliki nie są wskazywane przez obsługę lokalu, mężczyzna idzie jako
pierwszy, a tuż za nim kobieta.
n Kiedy mężczyzna i kobieta wchodzą po schodach, kobieta idzie przodem a mężczyzna zaraz za nią. Przy
schodzeniu jest odwrotnie – mężczyzna schodzi przed kobietą. Kolejność
taka ma swoje praktyczne uzasadnienie. Panowie, idąc za lub przed paniami mają za zadanie chronić je przed
ewentualnym upadkiem. Jeśli jednak
dama nie ma zamiaru iść osobno, oczywiście można iść obok niej. Ostateczne
decyzje zależą od aktualnej sytuacji,
lecz celem nadrzędnym zawsze pozostaje bezpieczeństwo i komfort kobiety.
I jeszcze słówko o całowaniu pań w rękę. Jest wiele kobiet którym się to podoba ale
są i takie, którym ten zwyczaj
nie odpowiada. Należy więc
uważać, żeby nie przekroczyć
pewnej granicy. Kiedyś damy
same podawały uniesioną
dłoń do pocałunku. Teraz często bywa, że uścisną dłoń
mężczyzny tak zdecydowanie
i silnie, że ten zapomina o kobiecej słabości, ale to już zupełnie inny temat.
Trzeba również pamiętać,
aby powyżej opisane gesty
w stosunku do kobiet nie były zbyt sztuczne i teatralne.
Odsuwanie krzesła i przepuszczanie w drzwiach należy tak zorganizować, aby wyglądały
jak
czynność
naturalna, niewymuszona
i swobodna.
Współczesny dżentelmen
nie jest już wiernym odzwierciedleniem gentlemana z lat
trzydziestych XX wieku – czasu eleganckich przyjęć i nienagannych manier. Nie nosi
już kapelusza i nie zawsze ma
w butonierce kwiat. Ale o byciu dżentelmenem nie stanowi tylko ubiór. To także kwestia ogłady towarzyskiej,
kultury osobistej i własnego
stylu. Mężczyzna pretendują-
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cy do miana dżentelmena musi pamiętać, że powinien wyróżniać się swoim
zachowaniem nie tylko w momentach
przynoszących mu korzyści w postaci podziwu otoczenia, ale także wtedy kiedy nikt inny tego nie widzi.
Samo słowo „gentleman” brzmi
dumnie i kojarzy się pozytywnie. Kiedyś było określeniem elitarnym. Czasy obecne przyniosły jednak nowe, inne realia życia.
Każda pani chciałaby, aby wszyscy
panowie, a zwłaszcza jej partner prezentowali cały wachlarz pozytywnych
cech: lojalność, poczucie odpowiedzialności, wierność, uczciwość, punktualność, siłę lub delikatność w zależności od potrzeby chwili i wiele, wiele
innych.
Zbliża się sylwester i czas karnawałowych zabaw. Może niektórzy z panów skorzystają z powyższych porad
i dadzą swoim partnerkom chociaż namiastkę eleganckiego stylu bycia. Bo
wbrew pozorom kobiety pragną po
prostu czuć się w obecności mężczyzny miło i komfortowo. Nie tylko na
balu, lecz także każdego innego dnia.
Karolina Tomczak
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Czy kobiety są z Wenus
a mężczyźni z Marsa?
Mars i Wenus, dwie odległe
od siebie Planety, które dzieli
ogromna galaktyczna przestrzeń.
Czy podobnie jest z mężczyznami
i kobietami?
Podobno mężczyźni mają mózg
o 10% większy od kobiet ale zawartość szarych komórek jest taka sama.
Wniosek z tego taki, że komórki kobiece żyją w strasznym tłoku i czasem
zwyczajnie nie ogarniają banalnie prostych sytuacji. Kiedy jednak dochodzi do sytuacji ekstremalnych są zwarte i gotowe do działania. Kierując się
prostym rozumowaniem kobieta, zdaniem naszych uroczych panów nie zawsze logicznie myśli.
Dajmy na to nasza pani Wenus widząc stado krów pasących się na łące
powie ...Jakie piękne krówki... natomiast pan Mars ...o wołowinka
mniam... Pozornie świadczy to o tym,
że kobieta potrafi dostrzec tylko piękno krajobrazu ze zwierzątkami w tle.
Natomiast mężczyzna, jak przystało
na prawdziwego samca i przywódcę
zobaczy w takiej krowie wyłącznie pożywienie a konkretnie...duszoną wołowinkę, zrazy zawijane i inne smakowite dania, które w efekcie i tak
przyrządzi Wenus.
Od lat wizerunek kobiety za kierownicą budził szyderstwa a czasem nawet lęk wśród dominującej rasy męskiej. Kiedy kobieta kierowca
wymusza pierwszeństwo, pan kierowca wali w klakson bez opamiętania
i wrzeszczy...jak jedziesz głupia babo!!!... Ale w sytuacji gdy to mężczyzna za kierownicą robi podobny manewr, jego kolega z tyłu naciskając
hamulec podniesionym głosem mówi.....co Ty robisz człowieku?.... Do
tej sytuacji idealnie pasuje stare powiedzenie Panów, że „Świat dzieli się
na kobiety i ludzi”. Interesującą teoria ale tylko teoretycznie bo ciekawe
ilu z Was „ludzi” uniknęło zapłaty
mandatu? Z autopsji wiem, że kobiety płacą rzadko:)
Mając na uwadze różnice miedzy tymi dwiema Planetami najbardziej obrazowe są tak zwane sytuacje łazienkowe. Pan Mars przed wyjściem na
imprezę, barykaduje się w łazience żeby dokonać z pozoru prostych czynności renowacyjnych. I tak zaczyna
się lusterkowy dramat.......przerywanie brwi, pielenie uszu, równanie wąsów, układanie włosów pod warunkiem, ze nasz przystojniak je ma. Brak

tego ważnego dla naszego przystojniaka upierzenia powoduje dodatkowo tracone minuty. Próby zaczesywania tyłu do przodu nie przynoszą
oczekiwanego efektu bez zastosowania super kleju. Długotrwałe szczotkowanie tylnych partii głowy w bliżej
nieokreśloną łódeczkę w końcu przynosi pożądany efekt. Pozostało już tylko spryskanie się od stóp do głów markowymi perfumami i pozdrowienie się
do lustra z szelmowskim uśmiechem....wow! ale jestem przystojny...
Tymczasem pani Wenus widząc kontem oka, że czas masakrycznych
udziwnień jej partnera dobiegł końca prawie ślizgiem wpada do łazienki..... bo cholera, jeszcze sobie o czymś
przypomni i wróci.....
System Wenus w skrajnych sytuacjach typu 20 min do wyjścia jest niezawodny. Szybki prysznic, włosy
w ręcznik, perfekcyjnie wykonany makijaż zrobiony doskonałą techniką
wprawnej ręki. Końcowy etap... fryzura na wpół mokra w artystycznym
nieładzie, dosuniecie suwaka sukienki i gotowe. Rzucenie okiem do lustra
żeby potwierdzić swoją doskonałość

psuje pan Mars. Drepcze w korytarzu
starając się nie ominąć żadnego lustrzanego odbicia, które utrzymuje
jego stan samo zachwytu. Dzwoni kluczykami od auta, co chwilę nawołując... Ile to można siedzieć w łazience?! Szybciej! Jesteśmy spóźnieni!
Jesteś taka niezorganizowana!
Jedynym orężem w rękach naszej
Wenus po za urokiem osobistym jest,
spryt i manipulacja. Pan Mars nie ma
szans z przebiegłością i upatrzonym
celem pani Wenus.
Mając w zamyśle zakup opon do
swojego kochanego auta, pójdzie do
sklepu odzieżowego ze swoją panią
i kupi jej wystrzałową sukienkę, która w ogóle nie była w planach. Mało
tego, sam dokona wyboru kreacji nie
mając pojęcia, że tak świetnie zna się
na modzie.
Można by tak bez końca wymieniać
jak bardzo różnią się te dwie,, Planety,, ale po co? Zejdźmy lepiej na ziemię. Wiadomo przecież, że od wieków
te dwie półkule (pan i pani) idealnie
do siebie pasowały......
Anna Szymborska
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Co z tym końcem świata?
Ten temat jest ciągle na czasie gdyż
spirala strachu będzie nakręcana na
całym świecie aż do 21 grudnia tego
roku. Według instytutu badawczego
Ipsos „wiarę w koniec świata za swojego życia deklaruje 15% ankietowanych. Ponad 10% sądzi, że ma to jakiś związek z kończącym się 21
grudnia 2012 kalendarzem Majów”.
Badania przeprowadzono w wielu krajach świata. Na usta ciśnie się pytanie: dlaczego aż tak wiele osób?

Dlaczego się boją?
Zwalanie całej winy na media wydaje mi się przesadzone. Wyobraźmy
sobie, że media na ten temat milczą.
Dopiero byłyby domysły i spekulacje:
„oni coś przed nami ukrywają!” i odsetek przestraszonych byłby jeszcze
większy. A potęgę przekazu – z ust do
ust, trudno zbagatelizować.
Dzięki mediom, ten balon strachu
trochę sflaczał i jest już blisko ziemi,
choć pewnie trochę drgnie przed samym 21 XII. Dawanie wiary katastroficznym wizjom w oparciu o domysły
i pseudonaukowe teorie jest kompletnym brakiem optymizmu i ufności
w lepsze jutro.
Powodów pesymizmu jest wiele i to
złożony problem. Jednak jeśli ktoś
sam na siebie wydaje wyrok śmierci
w piekielnym ogniu wulkanów lub
w gorącym pyle pumeksu z podaniem
dokładnej daty, życie musiało mu nieźle dopiec. Ale to nie takie proste: wymigać się od życia, którego ma się
dość. Jeśli ktoś liczy na to, że kosmiczne siły uwolnią go od spłacania siedmiu pożyczek i pozwolą na wzięcie ósmej aby mógł zabalować sobie przed
wielkim końcem, przykro mi – szanowni pesymiści. Moim zdaniem, ludzkość jeszcze nie zasłużyła sobie na
Wielki Kosmiczny Armagedon który
rozwiąże wszystkie problemy i „wyzeruje” chaotyczny postęp naszej cywilizacji do jakiegoś punktu wyjściowego. Człowieka stać na o wiele
więcej. Może sam całą ludzkość w pył
obrócić jednym naciśnięciem czerwonego guzika.

kowcy twierdzą, że to bardzo rzadkie
zjawisko też nie wiąże się z wystąpieniem katastrofalnych skutków. Może
tylko zastanawiać wyznaczenie właśnie na ten dzień końca cyklu kalendarza Majów. Zdumiewająca wiedza
starożytnych w zakresie astronomii
robi wrażenie i pobudza wyobraźnię,
jednak nikt nie znalazł dowodów na
wiązanie przez Majów tych zjawisk
z katastrofami o zasięgu globalnym.
Wykorzystali paradę planet jako znak
czasu wskazujący datę nowego cyklu
swojego kalendarza i okazję do zamanifestowania nam swojej potężnej wiedzy. Faktycznie, trudno o wyraźniejszy i naukowo namacalny znak czasu
na niebie.

Świat się przygotowuje.
Oczywiście nie wszyscy, jednak pewna część ludzi na całym świecie uległa podszeptom rozpasanej wyobraźni
i paranaukowym wywodom. Różnych
„końców świata”, poczynając – powiedzmy – od spodziewanego przebudzenia się Lewiatana, było w historii
ludzkości wiele. Jednak pokorne oczekiwanie na wyroki niebios nie jest jedyną postawą wobec różnych fatalistycznych wizji. Obecnie, nawet
przeciętny człowiek bierze swój los
w swoje ręce i sięga po różne „plany
awaryjne”. Najpowszechniejsze jest
samodzielne budowanie większych
i mniejszych bunkrów. Wielu ludzi
planuje na ten czas wyjazd.
W okolice Gór Atlas w Afryce wybierają się nabywcy „pieczar” oferowanych przez przedsiębiorczego Patryka Geryla, który najpierw zrobił
wielki szum wokół końca świata 2012,
potem zaczął sprzedawać różne możliwości przetrwania. Jednak moje wątpliwości wzbudza sensowność posiadania zasobnego konta w świecie,
który – jego zdaniem – będzie tak sponiewierany, że posiadanie zwykłego
scyzoryka – moim zdaniem – będzie
bardziej sensowne niż wirtualna liczba na koncie w banku, który ma być
przecież totalnie zatopiony, kompletnie spalony lub przywalony ogromnymi zwałami ziemi.

Parada planet
Takie zjawisko miało miejsce w lutym tego roku i... nic. Co prawda
w jednej linii stanęły „tylko” Wenus,
Uran, Jowisz i Merkury. Szóstego
czerwca w takiej paradzie uczestniczyły Słońce, Wenus i Ziemia i... też
nic. Ale 21 grudnia czeka nas ustawienie się prawie w jednej – bo nie
idealnej – linii: Saturna, Jowisza, Wenus, Merkurego, Marsa i Ziemi. Nau-

Naukowcy kontra przestraszeni.
Po jednej stronie naukowcy odwołujący się do zdrowego rozsądku,
z drugiej wielkie rzesze oczekujących
na straszne kataklizmy. Generalnie:
nie ma naukowych podstaw by przewidywać, ani dowodów na wystąpienie w najbliższym czasie (setki i tysiące lat) jakiejkolwiek globalnej

katastrofy. Przestraszeni przygotowują się jednak do końca świata lub
co najmniej do wielkiej katastrofy i nic
ich od tego nie odwiedzie. Cóż, mają
do tego prawo. Ale w ten sposób zarażają strachem innych.
Przytaczanie tutaj szeregu różnych sporów zcałą argumentacją, niczego nie wniesie ponad to, co już powszechnie wiadomo
lub tylko się przypuszcza.

Skutki
Wielu naukowców przypuszcza, że
u schyłku tego roku może zginąć sporo ludzi: wielu przestraszonych może
popełnić samobójstwo aby uprzedzić
to co – ich zdaniem – nieuniknione.
Jeśli ktoś taki wyrok uzna za ostateczny i nie będzie mu odpowiadać potęga żywiołów w roli kata, może zechcieć sam skrócić sobie życie i np.
wyskoczyć z 10-go piętra na 11-te aby
zdenerwować do białości krewkiego
sąsiada, który dokona na nim wielkiego łomotu ze skutkiem natychmiastowym.
Z jednej strony ciągle podsyca się
atmosferę strachu, z drugiej strony
powstają inicjatywy próbujące uspokajać i rozprawiać się z pseudonauką.
Np. witryna http://www.2012hoax.org
Pewnie nikogo nie zdziwi, że już
przed świętami wszystkie kurorty położone wysoko w górach będą oblegane przez turystów. Wielu ludzi wybiera się w tym roku w góry...
Można też widzieć skutki skutków.
Staropolskie „Nie wywołuj wilka z lasu” można traktować jako odwołanie
się do siły sprawczej ludzkiego umysłu: to na co czekasz, to otrzymasz.
Jak zareaguje „wilk” na tak intensywne, świadome i podświadome oczekiwanie na katastrofę przez miliony ludzi na przestrzeni wielu lat? Ja mogę
tylko się przeciwstawić następująco:
„skuś baba na dziada, skuś baba na
dziada”.

Co po 21 XII?
Nic. A raczej niewiele się nie zmieni z dnia na dzień. Ludzkość dalej będzie przemierzać czas na drodze postępu cywilizacji i rozglądać się: na
boki, za siebie i przed siebie. Jedni będą to czynić z ufnością – w atmosferze rozsądku i refleksji, inni podejrzliwie – w atmosferze nieufności i na
granicy histerii. Tak było, jest i jeszcze długo będzie. Znajdzie się kolejna przepowiednia która znowu będzie
dzielić ludzi. I tak dalej, aż... do końca świata.
Michał Nowacki
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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
Kilka miesięcy temu zostałem zatrzymany przez policję za jazdę po pijanemu.
Dostałem wezwanie do sądu na rozprawę. Jak mogę
się w tej sprawie bronić?
Czy lepiej wziąć adwokata
czy też zgłosić się osobiście
na rozprawę?

Za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu ustawa o wykroczeniach
drogowych przewiduje dwie możliwości wykroczeń:
- wykroczenie z tytułu prowadzenia
po spożyciu alkoholu (art. 34 Ustawy)
(kontrola alkomatem lub badanie krwi
wykazało stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi, bez
zewnętrznych oznak upojenia alkoholowego)
- wykroczenie z tytułu prowadzenia
w stanie upojenia alkoholowego (art.
35 Ustawy), (kontrola alkomatem lub
badanie krwi wykazało stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub
we krwi, zatrzymany dodatkowo wykazywał zewnętrzne oznaki upojenia
alkoholowego na przykład: powłóczył
nogami, wypowiadał się niewyraźnie,
miał słabą orientację w czasie i przestrzeni, odór alkoholowy, itp.).
Z tytułu prowadzenia pojazdu po
spożyciu alkoholu (art.34) ustawa o
wykroczeniach drogowych przewiduje karę pieniężną w wysokości od 200
do 2000 EUR (mnożonych razy 6 za
wykroczenia po 1/01/2012; efektywna kara pieniężna wynosić może zatem od 1200 do 12000 EUR).
Za prowadzenie pojazdu w stanie
upojenia alkoholowego ustawa o wykroczeniach drogowych jest surowsza.
W tym wypadku przewidziana kara
pieniężna wynosi od 200 do 2000 EUR
(mnożonych razy 6 za wykroczenia po
1/01/2012; efektywna kara pieniężna
wynosić może zatem od 1200 do
12000 EUR). Ponadto kodeks nakazuje sędziemu nałożenie kary zakazu
prowadzenia pojazdów (minimalnie 8
dni) oraz obowiązku zdania testów
psycho-medycznych, medycznych lub
praktycznych.
Udając się na rozprawę, należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż jeśli w raporcie policyjnym znajdują się niepod-

ważalne dane odnośnie wykroczenia,
możliwość polemiki na rozprawie będzie ograniczona. Z tego też względu
obrona w większości spraw skupia się
na przedstawieniu sądowi okoliczności łagodzących na podstawie których
sąd może karę złagodzić lub częściowo zawiesić.
Obecność adwokata na rozprawie
ma w tym wypadku głównie na celu
wskazanie sądowi na te okoliczności
oraz uzyskanie złagodzenia wymiaru
kary.
Jeśli Pański pojazd, w którym został Pan zatrzymany, posiada belgijską polisę ubezpieczeniową, wówczas prawdopodobnie dysponuje pan
ubezpieczeniem w sprawie pomocy
prawnej (tzw. rechtsbijstand/assistance juridique), które pokrywa
koszty adwokata prowadzącego
sprawę.

§§

W tym wypadku ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty adwokata, a
Pan na rozprawie będzie pewien, iż
wszystkie argumenty, które chciał
Pan przedstawić sądowi zostały przedłożone.
Ponadto obecność adwokata na rozprawie w żadnym wypadku nie jest
przez sąd odbierana negatywnie. Jeśli chce Pan brać udział w rozprawie
może Pan sam również zgłosić się na
rozprawę i przedstawić swoją wersję
wydarzeń sądowi, a adwokat przedstawi dodatkowe argumenty które
pod względem prawnym są istotne dla
sprawy.
Iwona Wiewiórka
Advocaat

KANCELARIA PRAWNA
Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

Prowadzi sprawy:
n Gospodarcze;
n Handlowe;
n Windykacyjne;
n Odszkodowawcze;

n Pracy i ubezpieczeń

społecznych;
n Rodzinne;
n Karne.

Obsługa prawna w j. polskim,
niderlandzkim, angielskim, rosyjskim
bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA
NA EUROPEJSKIM POZIOMIE
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OGŁOSZENIA
DROBNE

bezpłatnie

Dodaj
swoje ogłoszenie drobne
wysyłając maila pod adres

antwerpiapopolsku@gmail.com
% Naprawy: pralek, zmywarek, suszarek, piekarników, odkurzaczy, elektronarzędzi budowlanych, instalacji elektrycznych, domofonów, instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Nie naprawiam: lodówek, zamrażarek i sprzętu będącego
na gwarancji. Bruksela i Antwerpia. Tel. +32 489 269 506.
% Profesjonalne strzyżenie psów i kotów z dojazdem
do klienta. Antwerpia i okolice. Tel. 049250 7228
% Złotnik jubiler czeladnik specjalizacja srebro produkcja, unikaty lat 49 szukam pracy w Antwerpii. Tel.0488/974 394
% Sprzedam używany komputer stacjonarny z monitorem
i oryginalnym windowsem 7. Cena 350 euro, więcej
informacji 0483 192 048
% WYPRZEDAŻ: Książki - parapsychologia; ezoteryka, nauka
rozwoju duchowego oraz ciekawe dodatki. TV Philips plus
DVD recorder, grzejnik olejak, łóżko do masażu.
Kontak: Katarzyna, tel 03 449 51 62, gsm 0473 48 22 43.
Miejsce Mortsel-Antwerpia

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły

Apartament z dużym ogrodem
do wynajęcia w Mortsel
Dwie sypialnie, ładny salon.
Cena 650 euro plus koszty

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego
i niemieckiego

tel: 0475 28 00 27

GSM 0496 113 823
e-mail: stepien.maya@gmail.com

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803
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Historie życiem pisane

W

Polsce nam się nie wiodło.
Często zmienialiśmy wynajmowane mieszkania, potem
pokoje. Problemem był brak pracy.
Unikaliśmy bankowych pożyczek, ale
drobne pożyczki od znajomych spłacaliśmy zawsze w terminie, więc często prosiliśmy o kilkaset złotych na
jakiś czas. Ale było coraz trudniej. Nasi rodzice byli przeciwni temu małżeństwu, ale byliśmy młodzi i zakochani więc pobraliśmy się wbrew ich
woli. Na ich pomoc nie mogliśmy liczyć. A pracy nie było, szczególnie dla
mnie. Mam dość specyficzny i rzadko
spotykany zawód, na który w naszym
mieście nie było zapotrzebowania. A ja
już nie chciałem napraszać się do prostych prac. Wyjazd do innego miasta
zakończył się fiaskiem. Żonie udało
się wrócić do poprzedniej pracy a ja
dalej wertowałem gazety. Między nami zaczęło się psuć. Dzieci nie mieliśmy więc Krystynka nie zawsze wracała prosto z pracy do domu.
Któregoś dnia stałem na przystanku przy którym gwałtownie zahamował samochód. Wychylił się z niego
uśmiechnięty kolega sprzed lat. Ledwie go poznałem. Wsiadaj szybko, bo
autobus nadjeżdża! Pojechaliśmy do
pobliskiej restauracji. Wspomnieniom
nie było końca. Okazało się, że on
mieszka i pracuje w Belgii a teraz przyjechał tylko na ślub brata. Po stereotypowym „no i co u ciebie?” zwiesiłem
głowę. Widzę, że nietęgo. No dalej, gadaj co jest. Nie ty pierwszy i nie ostatni. Ja też swoje wziąłem w plecy. Kiedy dowiedział się jaki mam zawód, aż
klasną w ręce. Przecież mój boss szuka kogoś takiego od dłuższego czasu
i nic! Nawet mnie nie zapytał czy chcę,
sięgnął po komórkę i po chwili już
rozmawiał w niezrozumiałym dla mnie
języku. Tylko raz mnie spytał: znasz
angielski? Tak, nieźle. Zakończył rozmowę i powiedział zdecydowanie: jedziesz ze mną. Ale ja... – nie ma mowy. Jeśli przyjadę bez ciebie, to i ty
i ja będziemy bez pracy.
Od tego czasu minęły już trzy lata.
Ale po kolei. Oczywiście jestem w Belgii, ale bez Krystynki. Byłem u niej
kilka razy, przez ten czas. Obiecywała, że dołączy tutaj do mnie, ale ciągle były jakieś przeszkody. Pomagałem jej finansowo, rozmawialiśmy
dość często przez telefon ale czas szedł
do przodu. Rozmowy się nie kleiły a ja
zacząłem mieć różne wątpliwości.
W zeszłym roku w grudniu planowałem do niej pojechać. Uzgodniliśmy,

że będę tam przed świętami. Wziąłem
w pracy zaległy urlop i zacząłem przygotowania. Długo wybierałem prezenty. Na dwa dni przed wyjazdem wezwał mnie szef i powiedział, że właśnie
dostał ponaglenie w sprawie zrealizowania kontraktu, który był zawieszony z powodu kłopotów finansowych
kontrahenta. Teraz sytuacja się zmieniła i trzeba go szybko zrealizować.
O wyjeździe nie ma mowy, potem dostanę urlop kiedy będę chciał i specjalną premię. Musiałem się zgodzić.
Od razu zadzwoniłem do Krystynki.
Potraktowała to lekko, mówiąc: nie
szkodzi, zobaczymy się później. Zaprosi do siebie koleżankę która pokłóciła się z mężem i razem spędzą wigilię na smutno. Na dwa dni przed
wigilią znowu wezwał mnie szef.
Z kontraktu jednak nici i mogę jechać.
Ucieszyłem się i postanowiłem zrobić
Krystynce niespodziankę.

Stanąłem przed drzwiami. Dobiegał
zza nich dźwięk telewizora. Otworzyłem po cichu, w dużym pokoju jednak
nikogo nie było. Wszedłem do drugiego i... zrobiło mi się ciemno przed
oczami. W łóżku leżała Krystynka i jej
wspaniałomyślny szef. To nie jest tak
jak myślisz – dotarło tylko do mnie.
Po chwili wyszedłem bez słowa. Wziąłem mój bagaż który stał przy
drzwiach i zamknąłem je. Po sekundzie otworzyłem je ponownie, wrzuciłem klucz i tym razem nimi trzasnąłem.
Nie wiem jak znalazłem się na dworcu. To zastanawiające, że człowiek odruchowo w takich sytuacjach idzie
właśnie na dworzec. Może podświadomie widzi w nim nową drogę do innej przyszłości? Było pusto, tylko
w drugim końcu poczekalni siedziała grupka ludzi. Usiadłem na ławce.
Poczułem się bardzo zmęczony. Zacząłem na nich patrzeć. Pili piwo. Potem zauważyłem, że to chyba bezdomni, bo wyglądali bardzo nieciekawie.
Potem wstała jakaś kobieta, która sie-

działa trochę na uboczu i zaczęła iść
w moim kierunku. Ma pan może papierosa? Podałem jej. Przepraszam
może jeszcze ogień? Podałem jej zapalniczkę a ona zaczęła przypalać papierosa. Tu nie wolno palić – powiedziałem. Ach, przecież jest wigilia...
opuściła wzrok i chciała odejść. Wydała mi się inna od reszty towarzystwa. Powiedziałem szybko: proszę zaczekać!
Może
pani
usiądzie,
zaproponowałem. Ale ja... nie szkodzi. Wstałem i odsunąłem krzesło.
Miała łzy w oczach. Usiadła i powiedziała: dawno tak mnie nie potraktowano. Dziękuję. Pewnie pan się domyśla, co ja tutaj robię, ale co pan
tutaj robi, spóźnił się pan na pociąg?
Nie, to nie to. Właśnie dzisiaj zostałem sam. – I nie ma pan dokąd pójść?
I tak i nie, odpowiedziałem. To pani...
znajomi? – spytałem. Ostatnio na ciekawsze towarzystwo nie mogę liczyć.
Zresztą oni, jak pan widzi, są bardzo
zajęci. Ja ich nie obchodzę.
Zacząłem intensywnie myśleć przyglądając się mojej nowej znajomej. Nie
wiem czy była szczupła, czy po prostu wychudzona, lecz jej zmęczona
twarz była miła a słownictwo oraz timbre głosu wskazywały na to, że wcześniej bywała w zupełnie innym środowisku niż jej niedawne wulgarne
i pijane towarzystwo. Za brudną odzieżą i wszystkimi zapachami świata dostrzegłem samotnego tak jak ja człowieka. Nie patrzyłem na nią jak na
kobietę.
Mam pewien pomysł, ale wie pani,
że w wigilię nie odmawia się proszącemu? Patrzyła na mnie spokojnym
wzrokiem w którym nie było zaciekawienia lecz zwykłe wyczekiwanie. Zapraszam panią na kolację wigilijną.
Ale ja... ma pani jakiś bagaż? Wszystko mam przy sobie – odpowiedziała
spuszczając wzrok. No to idziemy.
Wstałem, ona się zawahała. Spojrzała w stronę grupy tamtych ludzi, co
mam do stracenia – powiedziała i wstała. Ale jak ja wyglądam, przecież... To
nic nie szkodzi. A dokąd pójdziemy?
Jeszcze nie wiem.
Po pół godzinie zauważyłem skromny neon „Hotel”. Zatrzymaliśmy się
i powiedziałem: to chyba dobre miejsce na kolację. Kobieta się zawahała
i spojrzała na mnie badawczo. Ach!
żachnąłem się, to nie tak. Nie ufa mi
pani? Dobrze, zgadzam się, przecież
w wigilię... Zamówię dwa osobne pokoje, oczywiście, jeśli będą wolne.
W jej oczach zobaczyłem wdzięczność.
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Drzwi były zamknięte, ale nacisnąłem
dzwonek. Otworzyła starsza kobieta
i spojrzała na nas taksującym wzrokiem. Poproszę o dwa osobne pokoje.
Aa... to proszę wejść. Weszliśmy, a ja
poprosiłem gospodynię o chwilę rozmowy. Moja towarzyszka czekała przy
drzwiach, a my podeszliśmy do portierni. Wyjaśniłem pokrótce sytuację
i spytałem, czy nie może odsprzedać
czegoś do ubrania dla kobiety.
A owszem, są ciuszki mojej córki która wyjechała do Anglii. Ma całą szafę
rzeczy, które chciała nawet wyrzucić.
Nasza restauracja jest już nieczynna,
ale coś się znajdzie. Wręczyła mi jeden klucz, a drugi wzięła i podeszła
do bezdomnej. Damy sobie radę – powiedziała i wskazała mi drogę na piętro. Ile płacę? Kobieta wzruszyła ramionami. To trochę potrwa, ale niech
pan za jakiś czas zejdzie na dół. Poszły na zaplecze. Położyłem przy
okienku kilka banknotów euro i poszedłem do swojego pokoju.
Zszedłem na dół. W rogu stał stół
na którym była zastawa na trzy osoby i nasza gospodyni donosiła właśnie kolejne potrawy. Była w doskonałym nastroju. Poszła na zaplecze i po
jakimś czasie wyszły obie panie. Aż
mnie zatkało. Zamiast zaniedbanego
Kopciuszka ujrzałem zupełnie inną

kobietę. Uśmiechała się nieśmiało i była bardzo zmieszana. No i co? – spytała nasza gospodyni. Jestem pod wrażeniem, odpowiedziałem. Usiedliśmy
do stołu. Dopiero wtedy dowiedziałem się, że ma na imię Ewa.
To była wspaniała kolacja wigilijna.
Ewa była na początku bardzo spięta
i czuła się nieswojo. Stopniowo jednak atmosfera stawała się coraz fajniejsza. Zobaczyłem też po raz pierwszy uśmiech na jej twarzy. Tak nie
mógł się uśmiechać ktoś zepsuty i zły.
Najpierw były swobodne tematy, ale
potem zaczęliśmy rozmawiać o życiu.
Każde z nas opowiedziało swoją historię i okazało się, że łączy je jedno: brak
drugiego człowieka, takiego na dobre
i na złe. Każde z nas było kiedyś potraktowane niesprawiedliwie i krzywdząco. Nasza gospodyni przyniosła
drobne upominki. Ja też coś mam – powiedziałem i sięgnąłem do mojej torby którą wcześniej zniosłem na dół.
W końcu każde poszło do swojego pokoju.
Następnego dnia obudził mnie hotelowy telefon. Zapraszam na śniadanie – usłyszałem. Szybko się pozbierałem i zszedłem na dół. Przez
uchylone drzwi zobaczyłem obie panie
krzątające się w kuchni. Po śniada-
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niu, kiedy już wypiliśmy ostatnie łyczki herbaty – a trwało to wyjątkowo
długo, zapadła cisza. Na mnie już czas
– odezwała się Ewa. Bardzo dziękuję
za wszystko. Nigdy nie zapomnę tej
kolacji. Powoli, powoli, nie śpiesz się
tak – wtrąciła gospodyni który była
jednocześnie właścicielką hotelu. Nigdzie nie pójdziesz, będziesz pracować tutaj. Bardzo dziękuję powiedziała i wzruszona pobiegła na górę.
Właścicielka poszła na zaplecze. Ja poszedłem do pokoju, ubrałem się szybko, zszedłem na dół, napisałem kilka
słów na kartce którą położyłem przy
okienku i cicho zamknąłem za sobą
hotelowe drzwi. Nie byłem w stanie
osobiście się pożegnać.
Znalazłem się na tym samym dworcu. Kupiłem bilet i usiadłem przy tym
samym stoliku co ostatnio. Było mi
ciężko na sercu. W końcu nadjechał
mój pociąg do którego wsiadłem bez
przekonania. Na następnej stacji z niego wysiadłem. To nie było podjęcie
decyzji. Wszystko raczej potoczyło się
samo. Do hotelu dotarłem wieczorem
i stanąłem w drzwiach. Właścicielka
spojrzała na mnie i tylko smutno pokiwała głową. Z zaplecza wyszła Ewa.
Powiedziała spokojnie: to dobrze że
wróciłeś...
Adam
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Słowo o byle czym

B

ylejakość zaskoczyła mnie kilka dni temu przy goleniu odzywając się zza lustra: nie widzę
powodów, abyś nie mógł na mnie patrzeć. Zresztą i tak mnie nie widzisz,
ale za to możesz podziwiać swoją wątpliwej atrakcyjności facjatę. Włosków
na brodzie przybywa a na głowie ubywa? Nie dałem się sprowokować i odparłem spokojnie: nie odczuwam żadnych
emo cji
przed
lu strem,
z wyjątkiem obawy przed zacięciem.
To dobrze – odparła „B”. A jak ci idzie
pisanie? Sama wiesz, że tematów nie
brakuje. Temat tematowi nie równy
– usłyszałem. Najwyższy czas, abyś
napisał o byle czym. Ale o takim byle czymś, że większego byle czego nie
ma. Łatwo powiedzieć – ja na to. Proszę cię o dyskretną podpowiedź. „B”
po chwili: napisz o czymś co jest niepotrzebne. Wybacz moją śmiałość – ja
na to – ale na świecie wszystko jest
potrzebne gdyż świat bez jednego elementu nie stanowiłby już całości. Widzę, że dzisiaj jesteś wyspany – usłysza łem. Jest jed nak coś, co jest
niepotrzebne jeżeli nie wszystkim, to
na pewno wielu ludziom. Mam na myśli śmieć. Myślałem, że źle usłyszałem, lecz ona dalej swoje: śmieć jest
takim byle czym, że nikt nie zwraca
na niego uwagi. To zależy, gdzie leży – ja na to. Napisz o śmieciu i już!
Jeśli się nie wywiążesz, pogadamy
inaczej! Zniknęła.
Ups! Z nią nie wygram. Może w ekologię... nie, wtedy byłoby po mnie.
Muszę inaczej. Ponieważ miałem wolne, zacząłem pisać od razu.

Śmieć
Leży śmieć na ulicy. Ot – zwykły
kawałek papieru który nawet nie był
dobrze zmięty. Tej nocy padało i wiatr
był tak silny, że śmieć nie tyle leżał,
ile był miotany na wszystkie strony
przez całą ulicę. W końcu miał tego
dość więc przykleił się do rynny, obok
wylotu z którego ciurkiem leciała woda. No tak – myśli sobie – dosłownie
trafiłem z deszczu pod rynnę. Zresztą cze go miał bym się spo dzie wać.
A tak niedawno byłem istotną częścią po czyt ne go ty god ni ka. Chy ba
pięć osób mnie czytało a teraz... zwykły śmieć. Co za los!
Naraz z przejeżdżającego samochodu dobiegło histeryczne: mam już tego dość! To koniec! Śmieć usłyszał
delikatny pobrzękujący stukot i obok
niego wylądowała... złota obrączka.
Rozległ się pisk opon, samochód stanął. Wysiadł z niego mężczyzna i zaczął szukać. Jednak w końcu zrezy-

gno wał choć był o krok od ryn ny.
Nasz mokry kawałek papieru zauważył, że szukający miał drogie markowe buty. Cóż, większość dam zaczyna taksowanie mężczyzny poczynając
od butów, a co dopiero śmieć, który
na szer szą per spek ty wę li czyć nie
mógł. Samochód odjechał i zrobiło
się cicho. Słychać było tylko szum
wia tru i de likatne chlupanie wody
z rynny.
Obrączka leżała mokra i smutna.
W końcu śmieć odezwał się pierwszy:
no i cóż, potraktowano cię jak śmieć...
Szkoda mówić – obrączka na to. Ale
czuję ulgę. Jego mi szkoda, ale ona
to wyjątkowa zołza. A ty jak tu trafiłeś? – Też z samochodu. Jakiś facet
zapisał sobie na mnie adres pewnej
kobiety, ale ona nie chciała się z nim
spotkać. Po krótkiej rozmowie przez
komórkę wyrwał mnie i teraz... sama widzisz. Obrączka spojrzała przyjaźniej na swojego towarzysza niedoli i powiedziała cicho: nie martw się,
jakoś to będzie. Nie jesteś sam... chyba ciebie polubiłam. Korzystając z silnego podmuchu wiatru zadźwięczała delikatnie i szepnęła: to dla ciebie.
Śmieć nie wiedział jak się zachować.
Tkwił przyklejony do rynny, poczuł
się bezradny i zrobiło mu się przykro gdyż nie mógł odwzajemnić przyjaznego odruchu uroczej znajomej.
Pomyślał sobie: co ja mam zrobić?
Nie mogę nawet zaszeleścić. Przecież
nie chcę jej stracić. Jest taka subtelna i miła... Ogarnął go stan ducha
którego nie umiał nazwać. Poczuł się
jak tytułowa strona najnowszego katalogu biżuterii. To było dla niego
nowe, ale było mu z tym dobrze. Jak
nigdy.
Już od pewnego czasu deszcz nie
pa dał i wiatr tro chę wy su szył nie szczęsnego zakochanego śmiecia który szepnął do swojej złotej wybranki serca: idę do ciebie. Odkleił się od
rynny i spadł prosto na nią. Obrączka westchnęła: nareszcie jesteśmy
razem. Teraz nikt mnie nie zauważy... jest mi tak dobrze... chcę zostać
z tobą do końca czasu. – Ja też tego
chcę. Jesteś dla mnie... wszystkim.
Tak szeptali sobie czułe słowa do samego rana. Cały świat przestał dla
nich istnieć.
Jednak czas jest nieubłagany. Ulica zaczęła budzić się z nocnego letargu i zakochani usłyszeli wzmagające się szu ra nie i stu kot bu tów
przechodniów. Śmieć prawie zupełnie wysechł i ogarnął go strach. Co
będzie, jeżeli zawieje wiatr i poniesie mnie nie wiadomo dokąd? Co ja

bym sam zrobił? Niczego przecież od
niej nie oczekuję. Nie obchodzi mnie
to, że jest cała ze złota. Nawet nie
musi nic mówić. Pragnę tylko żeby
po prostu przy mnie była. Mogę tak
trwać całe wieki. Ach, gdyby tak wydarzył się cud!
Nagle poczuł, że spadł na niego mały ka myk kop nię ty przez ja kie goś
przechodnia. Po pewnym czasie kolejny. Wiatr, który na szczęście nie
ustał zupełnie, naniósł na niego trochę kurzu. W śmiecia wstąpiła nadzieja i aż zaszeleścił z radości: może jed nak po zo sta nę tu taj z mo ją
obrączką na długo?
Minął rok. Zakochana para tkwiła
dalej w szczelinie pod rynną i syciła
się swoją bliskością. Jednak czas był
dla śmiecia okrutny. Ciągła obecność
wilgoci i zmienna pogoda odciskały
swoje piętno na coraz bardziej zmurszałym nieszczęśniku który czuł, że
jego koniec jest bliski. Zaczynał kruszeć i po prostu się rozpadać. Erozja
niszczy skały a co dopiero takie byle co jak ja – pomyślał smutno. Nie
smuć się – szepnęła obrączka. Ja, tak
naprawdę, zawsze będę z tobą. To tylko kwestia czasu, który dla mnie i dla
ciebie po prostu biegnie inaczej, ale
zawsze w jednym kierunku. To przecież tylko materia: złoto czy papier,
prę dzej czy póź niej zo sta ną uni cestwione przez naturę.
Czy to ważne kiedy? Czy za kilka
dni, dziesięcioleci, czy za tysiące lat?
Ty dla mnie będziesz istniał zawsze.
Nieważne jak długo żyjemy, ale ważne jest jak żyjemy. Dałeś mi najwspanial sze chwi le, a każ da z nich jest
warta więcej niż dziesięć lat mojego
do tych cza so we go ży cia. Ca ły nasz
wspólnie przeżyty czas jest dla mnie
jak wieczność. Czym więc się smucisz? Kiedyś będziemy znowu razem,
tylko inaczej. Nasz śmieć był zupełnie spokojny. Wsłuchiwał się bez słowa w szept ob rą czki tak dłu go, aż
prze stał być kar tką pa pie ru. Je go
czas dobiegł końca. Ostatnie zmurszałe skrawki porwał wiatr i zmyła
woda. Obrączka nie rozpaczała. Zamyśliła się tylko głęboko i zaczęła
błyszczeć. Lecz nie tylko zewnętrznym odbitym światłem zależnym od
kapryśnego słońca. Błyszczała najwspanialszym blaskiem, dzięki któremu poczuła się naprawdę wartościowa. Cenniejsza niż złoto.
Michał Nowacki
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
Ambasada RP w Królestwie Belgii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200, Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl
Wydział Konsularny Ambasady RP w Królestwie Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405 (po godzinach pracy
urzędu) wyłącznie w sprawach pilnych takich jak nagłe
zgony, wypadki, zagrożenia życia
Fax +32 (0)2 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl

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

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

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

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

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

Polski kościół
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

