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od re dak cji 

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
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Za ję cia mi ja ją nam na in ten syw nych pró bach. Przy go -
to wu je my no wy re per tu ar zło żo ny nie tyl ko z mu zy ki
pol skiej, ale rów nież ze zna nych i lu bia nych świa to -

wych prze bo jów. Pani Ola – na sza cho re o graf uwa ża, że każ -
dy kon cert po wi nien być uroz ma i co ny i cie ka wy dla wszyst -
kich. Nie jest lek ko. Cią gle tyl ko sły szy my: jesz cze raz,
po wta rza my, wol niej, rów niej i tak da lej. Pani Ola mó wi, że
je steś my co raz bar dziej zna nym zes po łem i wy ma ga od nas
co raz wię cej. Stwier dze nie, że ma my już gro no fa nów by ło by
lek ką prze sa dą, ale z ca łą pew no ścią sta je my się zes po łem
co raz bar dziej popularnym wśród Po lo nii a na wet po za nią.

Fan ta stycz nym prze ryw ni kiem na szej co dzien no ści był wy -
jazd do Bruk se li na kon cert zes po łu „Enej”. Moż na to opi -
sać tyl ko trze ma sło wa mi: jed no wiel kie sza leń stwo. Za pro -
sze nie otrzy ma liś my sto sun ko wo póź no i że by wszyst ko
do piąć na czas, roz po czę ła się ak -
cja: te le fo ny, SMS-y, ro dzi ce, sa -
mo cho dy, kor ki, nie prze jezd ne uli -
ce w Bruk se li, ob ja zdy i szko ła.
Mu sie liś my się szyb ko zor ga ni zo -
wać i na do da tek po świę cić wol ny
czas w nie dzie lę aby przy go to wać
się do szko ły. Ale op ła ci ło się. Co
to był za kon cert! Wspa nia ła mu -
zy ka na ży wo, mnó stwo ba wią cych
się lu dzi, śpie wa ją cych ra zem z zes -
po łem i my, tuż przy sce nie, mie -
liś my wy ko naw ców przed so bą do -
kład nie na wy cią gnie cie rę ki. To był
me ga ener ge tycz ny prze kaz pły ną -
cy ze sce ny. Zes pół nie szczę dził
sił i my też. Ba wi liś my się do sko -
na le nie tyl ko my, ale rów nież na -
si ro dzi ce. Mu zy ka zes po łu „Enej”,
to sze ro ko ro zu mia ny rock z ele -

men ta mi ska, folk i reg gae. Mu zy cy za chwy ci li pu blicz ność
moc nym, dy na micz nym show. Nie za bra kło ich naj wię kszych
prze bo jów jak i pio se nek z no wej pły ty. Emo cje się gnę ły ze -
ni tu pod czas pio sen ki „Skrzy dla te rę ce” – sa la po pro stu
osza la ła.

Po kon cer cie każ dy z nas otrzy mał w pre zen cie naj no wszą
pły tę zes po łu za ty tu ło wa ną „Fol kho rod” i co naj faj niej sze,
uda ło się nam zdo być au to gra fy wszyst kich człon ków ka pe -
li. Ma my też pa miąt ko we zdję cia.

To na praw dę był nie sa mo wi ty kon cert, któ re go dłu go nie
za pom ni my.

Wszyst kim czy tel ni kom ga ze ty „An twer pia po pol sku” ży -
czy my wie lu tak ener ge tycz nych wra żeń, jak na sze spot ka -
nie z zes po łem „Enej”. We so łych Świąt!

Z życia zespołu



W dniach 13 i 14 li sto pa da na za -
pro sze nie kró la Al ber ta II z dwud nio -
wą ofi cjal ną wi zy tą w Bel gii prze by -
wał pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski wraz z mał żon ką.

Wi zy ta roz po czę ła się śnia da niem
wy da nym na cześć pol skiej pa ry pre -
zy den ckiej przez kró la Al ber ta II i kró -
lo wą Pa o lę w Pa ła cu Kró lew skim La -
e ken w Bruk se li. Na stęp nie pre zy dent
Ko mo row ski udał się do Char le roi,
gdzie zwie dził park na u ko wo – tech -
no lo gicz ny, zaś póź nym po po łud niem
roz ma wiał m.in. z sze fem Ra dy Eu ro -
pej skiej Her ma nem Van Rom pu y em.

Dru gie go dnia wi zy ty przed po łud -
niem w Pa la is d'Eg mont w Bruk se li od -
by ły się ofi cjal ne roz mo wy ple nar ne
zudzia łem pre zy den ta Ko mo row skie go
i pre mie ra Bel gii Elio Di Ru po. Póź niej
pol ski pre zy dent spot kał się z gu ber na -
to rem pro win cji Flan drii Za chod niej
w Bru gii, na stęp nie w sie dzi bie pol skiej
am ba sa dy roz ma wiał zMi ni strem – Pre -
zy den tem Re gio nu Fla man dzkie go,
przed sta wi cie la mi Woj ska Pol skie go
i pol skich biur re gio nal nych.

Pa ra pre zy den cka zna laz ła rów nież czas
na spot ka nie z przed sta wi cie la mi Po lo -
nii i Po la ka mi miesz ka ją cy mi w Bel gii.

An twer pię re pre zen to wa ły mię dzy
in ny mi: dy rek tor Pol skiej Szko ły im.
gen. St. Ma czka – Mo ni ka Pru ska, pre -
zes Fun da cji „Chil dren of Eu ro pe”
– Aga ta Ko cińska, dy rek tor za rzą dza -

ją cy fir my „Ba tist” i wła ści ciel ka „No -
wi nek” – Agniesz ka No wak, Pre zes
Za rzą du Pol sko-Fla man dzkiej Fe da -
re cji Bu do wla nych – Ma rze na Gren -
czyn. Spot ka nie, wpraw dzie ofi cjal ne,
od by ło się w mi łej i sym pa tycz nej
atmo s fe rze.

oopprr..  KK..LL

Spotkanie polskiej 
pary prezydenckiej
z przedstawicielami antwerpskiej Polonii
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„„RRoozz  ttaańń  cczzoo  nnee  pprrzzeedd  sszzkkoo  llaa  kkii””  
Zapraszamy dzieci w wieku 3 i 4 lat 

do wspólnej zabawy z tańcem i piosenką.

Zajęcia odbywają się 
ww kkaażżddąą  ssoobboottęę  

w godzinach 
oodd  99::3300  ddoo  1111::0000  

Anna i Bronisław Komorowscy - polska para prezydencka

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii::  00448899..882233..880033
lluubb  iinn  ffoo@@cchhiill  ddrree  nnoo  ffee  uu  rroo  ppee..bbee



Gru dzień ko ja rzy się nam prze de
wszyst kim ze Świę ta mi. Nie któ -
rzy z nas od wie dza ją na Bo że

Na ro dze nie swo je ro dzi ny, in ni de cy -
du ją się na spę dze nie te go szcze gól -
ne go cza su w Bel gii. Za py ta liś my kil -
ko ro dzie ci z zes po łu ta necz no
– wo kal ne go dzia ła ją ce go przy Fun -
da cji Chil dren of Eu ro pe, ja kie są ich
głów ne sko ja rze nia z Bo żym Na ro dze -
niem. Oka zu je się, że część z nich zo -
sta je tu na świę ta, a część od wie dza
krew nych w kra ju. Oto, co nam od po -
wie dzia ły.

Ma ciek: Cie szę się, że na świę ta zo -
ba czę swo ją ro dzi nę, dziad ka i psa, któ -
ry wa bi się Mi siek. Kie dyś na świę ta
do sta łem od cio ci czer wo ną czap kę
i bro dę i sam za mie ni łem się w Mi ko -
ła ja. Pre zen ty by ły pod cho in ką, a ja
roz da wa łem je do mow ni kom. Od tam -
tej po ry za wsze tak ro bię!

Ma ri ka: No właś nie, bo ja są dzę, że
Mi ko łaj nie ist nie je.

Zu zia D: Ja już chcę zo ba czyć dziad -
ka i bab cię. Lu bię dzie lić się op łat kiem
i le pić bał wa na. W ze szłym ro ku cio cia
mnie uczy ła – zo ba czy my, czy w tym
ro ku bę dę umia ła go ule pić sa ma.

Ma ri ka: Osta t nio le pi łam nie tyl ko
bał wa na, ale też mo ty la ze śnie gu!

Mi le na: Też lu bię le pić bał wa na, on
ma na gło wie gar nek, a nos ma z mar -
chew ki.

Ma ciek: Na świę ta wy cho dzę czę sto
na pod wór ko i le pię bał wa na z ko le -
ga mi. Jak nam nie wy cho dzi, to za -
miast te go rzu ca my się śnież ka mi.

Emil ka: Naj waż niej sza na świę ta
jest cho in ka, ubie ram ją za wsze z ma -
mą. Są też przy ja cie le, mo ja ro dzi na
i wszy scy śpie wa my ko lę dy – jed nym
sło wem jest su per!

Ilo na: Ja też lu bię śpie wać ko lę dy
– „Przy bie że li do Bet le jem”, „A wczo -
ra z wie czo ra”, ale mo ją ulu bio ną to
„Ci cha noc”.

Emil: Mo ja ulu bio na ko lę da to „Pój -
dźmy wszy scy do sta jen ki”.

Emil ka: Bar dzo lu bię ry bę po grec -
ku, ale nie zno szę po mi do rów.

Zu za Z.: Też lu bię ry bę! I wszyst kie
cia sta: ma ko wiec, szar lot kę. W tym ro -
ku przy jeż dża ją do nas obie bab cie,
więc jed na zro bi ry bę, a dru ga cia sta.

Emil: Ja na świę ta naj bar dziej lu bię
uszka w bar szczu.

Ma ciek: Wie cie co? W Bel gii jest
nud no. Cze kam na wy jazd do Pol ski,
tam się czu ję jak w do mu.

Zu za Z.: Chcia ła bym po je chać do
Pol ski, ale w tym ro ku wszy scy przy -
jeż dża ją do nas. Bę dzie na wet mój wu -
jek z An glii!

Ju lia K.: Naj bar dziej lu bię w spę -
dza niu świąt w Pol sce to, że jest tam
śnieg.

W Bel gii pa da bar dzo rzad ko.
Alek sy: Tak! Naj faj niej sze uczu cie

jest wte dy, kie dy wy cho dzi się z do -
mu, a na dwo rze pa da śnieg.

Zu zia D: Dla mnie naj lep sze jest to,
że mój ta ta nie mu si cho dzić do pra cy
i jest w do mu. Mo gę z nim spę dzić tro -
chę cza su.

An ge li ca: Świę ta Bo że go Na ro dze -
nia to ta ki we so ły okres bo się Je zus
uro dził.

Dzie li my się op łat kiem, roz pa ko wu -
je my pre zen ty, śpie wa my ko lę dy, spę -
dza my czas z ro dzi ną i zna jo my mi. Naj -
bar dziej lu bię cho dzić do koś cio ła na
Pa ster kę. Te świę ta ko ja rzą mi się
z pięk nie ubra ną cho in ką i z mnó -
stwem pre zen tów.

Ka ro li na: Bo że na ro dze nie ko ja rzy
mi się z Bo giem któ ry się w ten dzień
ro dzi. Wte dy jest śnieg, cho in ka, zim -
no, bał wan... A na sto le 12 po traw
z któ rych naj bar dziej lu bię uszka. Te
świę ta są pod czas zi my, dla te go moż -
na się ba wić na śnie gu, ro bić anioł ki
i bał wa na: gar nu szek, mar chew ka, ga -
łąz ki, ka mie nie, miot ła – i jest bał wa -
nek. Ale zi mą jest mróz i moż na się prze -
zię bić. Wte dy trze ba wy pić ciep łą

her ba tę z miod kiem i już je steś zdro -
wy. Cho in ka... to drzew ko z pięk ny mi
świa teł ka mi i bom bka mi, sznur ki ko -
lo ro we, i pysz ne cu kier ki lub cze ko la -
da.

Wik to ria: Świę ta ko ja rzą mi się
z cho in ką, pre zen ta mi, ro dzi ną, pol -
ski mi po tra wa mi i ze śnie giem. Lu bię
le pić bał wa na, śpie wać ko lę dy, ubie -
rać cho in kę, jeź dzić na łyż wach i na
nar tach. 

Kla u dia: Mo je sko ja rze nia to: śnieg,
ozdo bio na cho in ka, gwiazd ka, pre zen -
ty, san ki, zi ma, bał wan i 12 wi gi lij -
nych po traw

Ilo na: Tak, te świę ta też ko ja rzą mi
się z zi mą i san ka mi, na któ rych lu bię
jeź dzić. 

Ewe li na: Mnie też Bo że Na ro dze nie
ko ja rzy się z 12 po tra wa mi, Wi gi lią,
cho in ką, śnie giem i sa nia mi. Wi gi lię
lu bię też dla te go, że wte dy śpie wa my
ko lę dy.

WWyy  ppoo  wwiiee  ddzzii  zzee  bbrraałł  ii oopprraa  ccoo  wwaałł
KK..BB..

Swo i mi prze my śle nia mi na te mat świąt po dzie li li się z na -
mi:
Ma ciek Łu ka sik, Ma ri ka Bo jar ska, Zu zan na Dziad, 
Mi le na Jan ko vic, Emi lia Brzyszcz, Ilo na Bu rek, 
Zu zan na Zbi żek, Emil Ko wal ski, Ju lia Kit larz, 
Alek sy Pham, Ka ro li na Ostol ska, Kla u dia Ka la fut, 
Ewe li na Ko si dło, Angelika Borkowska, Wiktoria Chojecka

Święta okiem dzieci
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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 



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 Zwierzyń cu pro wa dzi dzia łal ność opie kuń czo-wy -
cho waw czą. Miesz ka ją w nim wy cho wan ko wie w róż nym wie ku; od
szko ły pod sta wo wej do po nad gim na zjal nej. Głów nym ce lem pla ców -
ki jest po moc i przy go to wa nie po do piecz nych do sa mo dziel ne go ży -
cia. W do mu pa nu je mi ła, ro dzin na atmo s fe ra da ją ca dzie ciom po czu -
cie bez pie czeń stwa, co jest bar dzo waż ne dla ich wła ści we go, emo -
cjo nal ne go, spo łecz ne go i in te lek tu al ne go roz wo ju. Wszyst kie ma rzą
o spo koj nej, bez piecz nej przy szło ści. Spo ra gru pa to dzie ci zdol ne, któ -
re bar dzo do brze się uczą.

Dom Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu pro wa dzi rów nież dzia łal ność opie -
kuń czo-wy cho waw czą. Miesz ka w nim 30 dzie ci w wie ku od 6 do 20
lat. Wie le z nich to zdol ni ucznio wie zwie rzy niec kich szkół, ma ją cy
osią gnię cia w na u ce ję zy ków ob cych jak i przed mio tach ści słych. Nad
ich edu ka cją czu wa ją za rów no wy cho waw cy, wo lon ta riu sze jak i eme -
ry to wa ni na u czy cie le. Kil ko ro z wy cho wan ków mo że po szczy cić się in -
dek sa mi 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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Gru dzień to Mi ko łaj, Bo że Na ro -
dze nie, Syl we ster i ca ły przed -
świą tecz ny okres za ku pów

i przy go to wań. Trud no wy o bra zić so -
bie ten czas bez od wie dze nia sta re go
mia sta w An twer pii. Wpraw dzie dni
sta ją się co raz krót sze i zim niej sze,
ale wło da rze mia sta za pew nia ją, że
atrak cji nie za brak nie, a każ dy bę dzie
mógł roz grzać się szkla ne czką cze goś
ciep łe go.

Ker stmarkt
Świą tecz ny kier masz w An twer pii

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

Czyn ny: od 8 do 31 grud nia 2012
Część jar mar ku na Ste en ple in po -

zo sta nie otwar ta do 6-go stycz nia
2013

Go dzi ny otwar cia:
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 

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  sstt  rroo  nniiee::
wwwwww..ddnnaa..bbee//wwiinn  tteerr

Lo do wi sko na Ste en ple in
Fan ta stycz na za ba wa dla ca łej ro -

dzi ny. Otwar te lo do wi sko dla ca łej ro -
dzi ny, z osob ną czę ścią dla dzie ci. No
i ten wspa nia ły wi dok na Schel dę!
W mi łej świą tecz nej atmo s fe rze gwa -
ran to wa ne nie za pom nia ne prze ży cia.
Je że li ktoś nie ma swo ich ły żew moż -
na je oczy wi ście wy po ży czyć na miej -
scu, koszt 4 eu ro.

Otwar te od so bo ty 8-go grud nia do
nie dzie li 6-go stycz nia.

Go dzi ny otwar cia:
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 

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..ddnnaa..bbee//wwiinn  tteerr

Nie dzie le han dlo we
W tym ro ku świą tecz ne nie dzie le

han dlo we to 16 i 23 gru dnia.

Bieg Świę tych Mi ko ła jów
To ko lej na, świą tecz na atrak cja. Or -

ga ni za to rzy przy go to wa li miej sce dla
pię ciu ty się cy osób, któ re w stro jach
Mi ko ła jów prze bie gną przez an twer -
pskie sta re mia sto. Im pre za odbędzie
się 22 grud nia 
WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..ggvvaa  ssaann  ttaa  rruumm..bbeeaa

Kunst en Vliegwerk
Na Sint-Jan sple in, 22.12., od godz.

16:00, bę dzie moż na spró bo wać zup
i przy sma ków z ca łe go świa ta oraz
obej rzeć wy stę py ar ty stycz ne. Bę dzie
też par kiet do tań ca dla wszyst kich
chęt nych oraz spe cjal ne di sco dla dzie -
ci.
WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..ddnnaa..bbee//wwiinn  tteerr

Spie gel tent
Od 8 do 31 grud nia na Groen pla ats

bę dzie stał lu strza ny na miot, w któ -
rym moż na się ogrzać, coś zjeść i wy -
pić. Ale to nie wszyst ko. W na mio cie
bę dą się od by wa ły kon cer ty, przed -
sta wie nia, po ka zy. Szcze gó ło wy pro -
gram im prez oraz in for ma cje o bi le -

Kerst in An twer pen
Święta w Antwerpii
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Lodowisko na Ste en ple in. Żródło: www.dna.be/winter

Diabelski młyn, Steenplein



tach wstę pu znaj du ją się na:
www.dna.be/win ter/spie gel tent

Syl we ster i No wy Rok 
na sta rów ce w An twer pii. 

Do ta kie go spę dze nia osta t nie go
dnia ro ku za chę ca ją gos po da rze mia -
sta. Wszy scy, któ rzy wy bra li ta ka for -

mę świę to wa nia zgod nie twier dza, ze
kli mat jest nie sa mo wi ty i nie pow ta -
rzal ny. Mnó stwo lu dzi spa ce ru ją cych
po sta rym mie ście. Go ście w ka wia -
ren kach i re sta u ra cjach i pu bach. Wy -
jąt ko wa atmo s fe ra, wspa nia ły wi dok
na Schel dę i fan ta stycz ny po kaz
sztucz nych ogni. Zło ty i ko lo ro wy

deszcz fa jer wer ków spa da ją cych
wprost do rze ki. Po śród wie ko wej ka -
te dry, sta rych ka mie ni czek i ra tu sza
moż na przy wi tać No wy Rok i cho ciaż
na chwi le po czuć atmo s fe rę tam tych
lat.
WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..ddnnaa..bbee//wwiinn  tteerr

Spa le nie cho in ki
Od wie lu lat im pre zy świą tecz ne

w An twer pii koń czą się uro czy stym
spa le niem cho in ki. To cie ka we wy da -
rze nie bę dzie mia ło miej sce 12-go
stycz nia 2013 ro ku w Lin ke roe ver na
Fre de rik van Ee den ple in. Bę dzie du -
żo do brej mu zy ki, nie pow ta rzal na
atmo s fe ra, no i oczy wi ście du żo je dze -
nia i pi cia.

Wy stę py ar ty stycz ne roz pocz ną się
o 17.00, a po tem na stą pi spa le nie cho -
in ki.
WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..ddnnaa..bbee//wwiinn  tteerr

Dia bel ski młyn 
(wy so kość 55 m)

Ste en ple in, czyn ny co dzien nie od 8.12.
do 06.01. w go dzi nach 12.00-23.00.

Wstęp: do ro śli – 5 eu ro, dzie ci – 3
eu ro, dzie ci do 3 lat – gra tis.
WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..ddnnaa..bbee//wwiinn  tteerr

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

go wła dze mia sta An twer pia or ga ni -
zu ją wspól ne po wi ta nie No we go Ro -
ku. Każ dy otrzy ma ma ły upo mi nek
oraz coś do pi cia i je dze nia.
06.01., godz. 11.00-14.00, na Gro te
Markt i Su i ker rui.
WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..ddnnaa..bbee//wwiinn  tteerr

Bad bo ot
Pły wa ją cy ba sen na okres zi mo wy

zo stał za mie nio ny w naj wię ksze od -
kry te pły wa ją ce lo do wi sko. 

Obiekt czyn ny jest od 14 li sto pa da
aż do koń ca lu te go. War to się wy brać
na bad bo ot aby prze ko nać jak nie sa -
mo wi tym uczu ciem jest jeż dże nia na
łyż wach na lo do wej taf li 60 cm nad
wo da. Oprócz spor to wych wra żeń or -
ga ni za to rzy za pew nia ją cie ple prze ką -
ski i na po je.

Wstęp: 5 eu ro, dzie ci do lat 3 – gra -
tis 

Go dzi ny otwar cia:
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

wwiiee  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee::
wwwwww..bbaadd  bboo  oott..bbee
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Każ dy kraj ma swo je tra dy -
cje, zwy cza je i le gen dy,
któ re są czę ścią je go toż -

sa mo ści. Już od naj daw niej szych
cza sów lu dzie za bie ga li o wspar -
cie świę tych pa tro nów. Przy wo -
ły wa li ich w chwi lach zwąt pie -
nia i smut ku, dzię ko wa li za
po moc i pro si li o opie kę. Na prze -
strze ni dzie jów, nie za leż nie od
stop nia roz wo ju ludz ko ści, obo -
wią zu ją cej re li gii czy zwy cza jów
pa nu ją cych w da nym re gio nie,
czło wie ko wi za wsze po trzeb ne
by ło wspar cie sił wyż szych. Mo -
dlił się do swo je go pa tro na i wie -
rzył, że on nad nim czu wa.

Jed ną z naj bar dziej zna nych
i utoż sa mia nych z Bel gią le gend
jest opo wieść o świę tym Hu ber -
cie – pa tro nie my śli wych. Ist nie -
je aż sześć wer sji opi su ją cych je -
go ży cie co po ka zu je, jak bar dzo
był kie dyś sław ny i czczo ny. Nie -
ste ty, wszyst kie za wie ra ją
sprzecz ne in for ma cje. Po ni żej
przed sta wię wer sję, któ ra jest
naj bar dziej po pu lar na i naj czę -
ściej przed sta wia na. 

Bez tro skie la ta
Hu bert jest po sta cią hi sto rycz -

ną, a za ra zem szcze gól ną wśród
świę tych. Sta ro ger mań skie zna -
cze nie je go imie nia ozna cza
„sław ny ro zu mem”. 

Żył oko ło ty sią ca trzy stu lat te -
mu na te re nie obec nej Bel gii. Da -
ta je go uro dze nia nie jest pre cy -
zyj nie okre ślo na. Sza cu je się, że
uro dził się oko ło ro ku 655 w po -
wszech nie sza no wa nej ro dzi nie
wy so kie go sta nu. Był po tom kiem
kró lew skie go ro du Me ro win gów
i waż ną po sta cią na dwo rze kró -
la Te o do ry ka (Thier ry) III. 

Mat ka Hu ber ta zmar ła gdy był
jesz cze dziec kiem. Wy cho wy wał
go tyl ko oj ciec któ ry za dbał o sta -
ran ne wy kształ ce nie sy na. Ten
od mło do ści wy ka zy wał za mi ło -
wa nie do my śli stwa, odzie dzi czo -
ne za pew ne po swo im oj cu. Pod -
czas po lo wa nia na niedź wie dzia,
ma jąc za led wie czter na ście lat
ura to wał mu ży cie. Dziel ny mło -
dzie niec osiadł na dwo rze za moż -
ne go krew ne go Pe pi na, gdzie zo -
stał mia no wa ny ry ce rzem
i wiel kim łow czym. Oże nił się
z przed sta wi ciel ką jed ne go z naj -
zna mie nit szych ro dów tam tej -
szej czę ści Eu ro py, sły ną cą z uro -
dy księż ni czką Flo ri ban ne
z Le u ven z któ rą miał sy na Flo -
ri ber ta. W tym okre sie Hu bert
roz ko szo wał się ży ciem peł nym
wszel kich uciech i stąd za pew -
ne zy skał przy do mek „mi łoś ni -
ka przy jem no ści”. Ży cie wy peł -
nia ły mu noc ne bie sia dy
w to wa rzy stwie przy ja ciół. Ca łe
dnie spę dzał na po lo wa niach
w któ rych za tra cił się cał ko wi -
cie. Kon no i z psa mi, bez umia -
ru uga niał się za zwie rzy ną po
Pusz czy Ar deń skiej. Gdy zmarł
mu oj ciec, a wkrót ce uko cha na
żo na, dłu go nie mógł otrząs nąć
się z tak ogrom ne go cio su. Dla
za bi cia roz pa czy z jesz cze wię -
kszą pa sją od da wał się my śli -
stwu. Nie prze strze gał na wet za -
sa dy, by dzień świę ty świę cić.

Wy jąt ko we spot ka nie
W Dzień Bo że go Na ro dze nia

ro ku 683 (we dług nie któ rych
źró deł 695) Hu bert wraz z to wa -
rzy sza mi z ksią żę cej dru ży ny
i sfo rą psów ru szył w la sy Gór
Ar deń skich na kon ne po lo wa nie.

W pew nej chwi li jeź dźcom uka -
zał się ogrom ny bia ły je leń. Hu -
bert ru szył kon no za zwie rzem,
a to wa rzy sze zo sta li da le ko w ty -
le. Po ścig trwał wie le go dzin.
W pew nym mo men cie je leń sam
za trzy mał się na leś nej po la nie,
a w je go roz ło ży stym po ro żu jaś -
niał go re ją cy krzyż. Koń Hu ber -
ta sta nął jak wry ty, a psy to wa -
rzy szą ce księ ciu nie chcia ły
ata ko wać zwie rza. Wów czas je -
leń prze mó wił ludz kim gło sem:

– Hu ber cie, cze mu nie po ko isz
bied ne zwie rzę, a nie dbasz o zba -
wie nie du szy?

– Panie, co mam ro bić? Je leń
od rzekł: – Jedź do Ma a stricht,
do mo je go słu gi Lam ber ta, on ci
po wie co masz uczy nić.

Lam bert był wów czas bi sku pem
Ma a stricht i Lie ge. Spot ka nie
z nim cał ko wi cie od mie ni ło ży cie
Hu ber ta. Po rzu cił dwór, zre zy -
gno wał z pier wszeń stwa do suk -
ce sji w Ak wi ta nii na rzecz młod -
sze go bra ta Eu do na, któ re mu
po wie rzył tak że wy cho wa nie swo -
je go nie let nie go sy na. Ma ją tek
oso bi sty roz dał ubo gim, po czym
przy jął stan du chow ny. Zo stał
księ dzem i ulu bień cem bi sku pa
Lam ber ta. Na stęp ne sie dem lat
spę dził w Pusz czy Ar deń skiej od -
pra wia jąc po ku tę, po tem zaś udał
się na piel grzym kę do Rzy mu. Po
tra gicz nej śmier ci swo je go pa tro -
na (praw do po dob nie Lam bert zo -
stał za mor do wa ny), ów czes ny pa -
pież kon se kro wał Hu ber ta na
bi sku pa i od tej po ry spra wo wał
on urząd or dy na riu sza die ce zji
Ma a stricht. Wkrót ce bi skup stwo
jak i re lik wie świę te go Lam ber ta
prze niósł do po bli skie go Lie ge.
Wzo rem swe go po przed ni ka nie
usta wał w pra cy dusz pa ster skiej
i mi syj nej, zy sku jąc ogrom ny sza -
cu nek i uzna nie. Zmarł w 727 ro -
ku w Lie ge.

Świę ty Hu bert
Krót ko po swo jej śmier ci Hu -

bert zo stał ka no ni zo wa ny i ja ko
świę ty usta no wio ny przez 
koś ciół stał się pa tro nem my śli -
wych. Ofi cjal ny wpływ na szyb -
ką ka no ni za cję i przy po rząd ko -
wa nie Hu ber ta my śli wym, mia ła
przy go da na po lo wa niu, po któ -
rej tak zmie ni ło się je go ży cie.
Du że zna cze nie mia ły też roz -
licz ne cu da mu przy pi sy wa ne.

Le gen da o świę tym Hu ber cie
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Kult świętego
Huberta
– patrona
myśliwych
– zaczął się
szerzyć 
już od czasów
renesansu.

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



Włók na z nie biań skiej stu ły Hu ber ta
uwa ża no za sku tecz ne le kar stwo prze -
ciw cho ro bom lu dzi i zwie rząt. Jesz cze
za je go ży cia do tknię cie stu ły w cu dow -
ny spo sób le czy ło cho rych. Po dob ne
wła ści wo ści miał mieć rów nież da ro -
wa ny mu przez pa pie ża klucz nie biań -
ski.

Świę ty Hu bert stał się pa tro nem
Lie ge. Sła wa je go uzdro wi ciel skich
czy nów roz cho dzi ła się po ca łym ma -
sy wie Ar de nów i Bra ban cji, gdzie do
dnia dzi siej sze go znaj du ją się licz ne
miej sca kul tu te go świę te go.

W 743 ro ku re lik wie Hu ber ta
umiesz czo no w głów nym oł ta rzu koś -
cio ła świę te go Pio tra i Pa wła w Lie -
ge. Pod wez wa niem świę te go Hu ber -
ta po wsta wa ły na tam tych te re nach
licz ne klasz to ry, koś cio ły i brac twa.
Je go cia ło by ło wie lo krot nie prze no -
szo ne i eks hu mo wa ne. Ku wiel kie mu
zdzi wie niu, po otwar ciu gro bu oka za -
ło się, że cia ło świę te go jest nie tknię -
te roz kła dem, sza ty w któ rych zo stał
po cho wa ny są ca łe, a z gro bu uno si
się mi ły za pach.

Osta teczna prze pro wadz ka szcząt -
ków Hu ber ta do ba zy li ki, no szą cej dziś
na zwę Sa int Hu bert, mia ła miej sce

trze cie go li sto pa da (we dług wie lu źró -
deł dzień je go śmier ci). Ten właś nie
dzień stał się świę tem po do piecz nych
Hu ber ta – my śli wych. Cu dow na stu -
ła bi sku pia do dziś prze cho wy wa na
jest w Sa int Hu bert, zaś grób daw ne -
go hu la ki i my śli we go sta no wi współ -
cześ nie cel piel grzy mek ło wiec kiej bra -
ci z ca łej Eu ro py.

My śliw ska brać
Kult świę te go Hu ber ta – pa tro na

my śli wych – za czął się sze rzyć już od
cza sów re ne san su. Jan Bru e gel, ar ty -
sta po cho dzą cy ze szko ły fla man dzkiej
na ma lo wał „Wi dze nie św. Hu ber ta”
– jak do tąd naj pięk niej sze przed sta -
wie nie sce ny spot ka nia z je le niem. 

Z fran cu sko ję zycz nych Ni der lan dów
i z sa mej Fran cji mit i wia ra w świę -
te go Hu ber ta roz prze strze ni ły się po
ca łej Eu ro pie. Jest on obec nie naj bar -
dziej zna nym i naj po pu lar niej szym pa -
tro nem bra ci ło wiec kiej. 

W dniu trze cie go li sto pa da, na je go
cześć urzą dza się naj waż niej sze, uro -
czy ste i oka za łe po lo wa nia, któ re czę -
sto po prze dzo ne są mszą świę tą w in -
ten cji przy ro dy i my śli wych. By wa, że
na bo żeń stwo ce le bro wa ne jest nie

w koś cie le lecz w te re nie, przy śró -
dleś nych ka pli czkach po świę co nych
właś nie pa tro no wi my śli wych. Msza
Hu ber tow ska to bo daj je dy ne na bo -
żeń stwo w trak cie któ re go w świą ty -
ni mo gą być obec ne zwie rzę ta zwią -
za ne z po lo wa niem: psy, so ko ły
a na wet ko nie.

Świę te go Hu ber ta na zy wa no Wiel -
kim Apo sto łem Ar de nów. Je go mi syj -
na dzia łal ność przy czy ni ła się do sze -
rze nia chry stia ni za cji i na wra ca nia
lu dów po gań skich, co nie jed no krot -
nie czy nił z na ra że niem ży cia. 

W Bel gii, ku czci Hu ber ta po wsta ło
wie le pięk nych zwy cza jów lu do wych. 

W XV wie ku usta no wio no na wet kil -
ka or de rów je go imie nia. Ist nia ły rów -
nież pod je go wez wa niem brac twa, a kil -
ka miast ob ra ło go so bie za pa tro na. 

Dziś świę ty Hu bert ko ja rzy się prze -
de wszyst kim z knie ją, od gło sem ro -
gu my śliw skie go, trza skiem ga łę zi ła -
ma nych przez ucie ka ją ce go zwie rza
i la sa mi Pusz czy Ar deń skiej. Ale rów -
nież ży wy jest je go kult ja ko zwy kłe -
go czło wie ka, któ ry po la tach błą dze -
nia zna lazł w swo im ży ciu cel i od dał
mu się bez resz ty. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa  
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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

MSZE ŚWIĘTE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

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



EWA JA NIK: Wi tam Świę ty
Mi ko ła ju. Po wiedz na -
szym czy tel ni kom skąd
wziął się po mysł na tak
ory gi nal ny strój?

ŚWIĘ TY MI KO ŁAJ: To bar dzo dłu -
ga i cie ka wa hi sto ria. Daw no te -
mu, gdy by łem jesz cze bi sku pem
Mi ry, mo je sza ty wy glą da ły zgo -
ła ina czej. Prze de wszyst kim
bar dziej do stoj nie. Mia łem pa -
sto rał, na gło wie mi trę i pia sto -
wa łem god ny koś ciel ny urząd.

A te raz sa ma wi dzisz. Cho dzę
w czer wo nym ku bra ku z czer wo ną
czap ką zbia łym pom po nem itą dłu -
gą si wą bro dą... (Mi ko łaj za my ślił się
i west chnął głę bo ko).

Po wiem ci dziec ko, że to mo -
je prze o bra że nie do ko na ło się

na po cząt ku XIX wie ku. Wte dy
to pe wien Ame ry ka nin, Tho mast
Nast, na pod sta wie książ ki Cle -
men ta A.Mo o re po pro stu mnie
ta kie go na ma lo wał. I tak już zo -
sta ło. Szko da tyl ko, że nie za py -
tał mnie o zda nie, nie mó wiąc
już o zgo dzie. Te raz już je stem
mą drzej szy i mój wi ze ru nek jest
za strze żo ny w urzę dzie pa ten -
to wym. Tak na wszel ki wy pa -
dek, że by któ re goś dnia ktoś nie
pró bo wał mnie „po pra wić”.

Bo sa ma ro zu miesz, że wi ze -
ru nek świę te go Mi ko ła ja nie mo -
że już ulec zmia nie. Wie le ra zy
chcia łem w swo im stro ju coś
zmie nić aby być w zgo dzie z naj -
no wszy mi tren da mi mo dy, ale
mo je el fy, skrza ty i re ni fe ry tak
moc no pro te sto wa ły, że mach -
ną łem na to rę ką.

A jak to się sta ło, że
z urzę du bi sku pa „prze -
sze dłeś” do tak nie ty po -
wej pra cy. Sam ją so bie
zna laz łeś?

Zo sta łem wy bra ny, a de cy zja
za pa dła od gór nie. Chy ba wiesz
o czym mó wię. Mi ko ła ja wy bie -
ra się raz na dłu gi czas, kie dy
po przed ni prze cho dzi na eme ry -
tu rę. Nie chcę się chwa lić, ale
trze ba mieć spo ro za sług dla lu -
dzi aby otrzy mać tę po sa dę. Bo
jest to wy jąt ko wa pra ca. Po cząt -
ko wo dłu go ter mi no wa łem przy
mo im po przed ni ku, aż któ re goś
ro ku uznał, że je stem go to wy.
Za ak cep to wa li mnie moi współ -
pra cow ni cy, re ni fe ry (to bar dzo
waż ne), a prze de wszyst kim dzie -
ci. Wiesz, (Mi ko łaj oży wił się,
a w oku po ja wił się spe cy ficz ny
błysk) – du żo cza su mu sia ło upły -
nąć za nim tak na praw dę zro zu -
mia łem jak wie le mo ja oso ba zna -
czy dla dzie ci. To nie praw da, że
Mi ko łaj to ko mer cja i po łą cze nie
co ca-co li ze skle po wy mi wy sta -
wa mi. Je stem opie ku nem i straż -
ni kiem dzieci. W ich ser dusz kach
zaj mu ję wy jąt ko we miej sce.
Przez ca ły rok cze ka ją na mnie
z na dzie ją i utęsk nie niem. 

Mi ko ła ju, za wsze strasz -
nie mnie in try go wa ło

w ja ki spo sób zo sta -
wiasz dzie ciom pre -
zen ty. Mo żesz uchy lić
rąb ka ta jem ni cy?

W kon trak cie mam za pi sa -
ne za cho wa nie ta jem ni cy za -
wo do wej, ale co nie co mo -
gę Ci wy jaś nić. Nie zdra dzę
se kre tu je że li po wiem, że
wcho dzę prze de wszyst kim
przez ko min. Nie ste ty

daw ne cza sy du żych wy -
god nych ko mi nów już
się skoń czy ły. Jest ich
co raz mniej a pro jek -
tan ci do mów zu peł nie
o mnie za pom nie li.
No cóż, (Mi ko łaj
west chnął głę bo ko)
co raz cię żej mi się
pra cu je. Mo gę ci
jesz cze po wie dzieć,
że czę sto ko rzy stam

z otwar tych okien.
Oczy wi ście są i in ne spo -

so by, ale tych nie mo gę
zdra dzić. Ro zu miesz – ta jem -

ni ca za wo do wa.

Wywiad ze Świętym Mikołajem
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Cięż ko pra cu jesz przez ca ły
rok. Czy masz czas na od po -
czy nek?

Ależ oczy wi ście, że mam. Mu szę du -
żo od po czy wać. Sa ma ro zu miesz... (fi -
glar ny uśmiech), w mo im wie ku czło -
wiek mu si na sie bie uwa żać. Mój
har mo no gram jest per fek cyj nie roz pi -
sa ny. Je że li nie wy da rzy się żad na nie -
spo dzian ka i wszyst ko prze bie ga zgod -
nie z za ło żo nym pla nem, to szó ste go
stycz nia, kie dy koń czy się pra wo sław -
ne Bo że Na ro dze nie, mam już wol ne.

Nie ozna cza to oczy wi ście, że ca ły
rok od po czy wam. Od bie ram mnó stwo
li stów, przy go to wu ję pre zen ty, spraw -
dzam czy dzie ci są grzecz ne, pil nu ję
el fów i skrza tów oraz dbam o re ni fe -
ry. Jed nym sło wem mnó stwo pra cy.
Ale jak mam wol ne, to prze de wszyst -
kim jeż dżę sa mo cho dem. Dla cze go się
tak dzi wisz? To ciąg łe pod ró żo wa nie
w chmu rach spra wia, że na wet św. Mi -
ko łaj mu si cza sa mi po czuć grunt pod
sto pa mi, a do kład niej pod ko ła mi. Lu -
bię jesz cze po grać so bie na gi ta rze i po -
śpie wać, a przed snem po czy tać cie ka -
wą książ kę. Na wię cej przy jem no ści
nie ste ty już nie mam cza su.

Zdradź nam pro szę Mi ko ła ju:
o co naj czę ściej pro szą Cię
dzie ci w swo ich li stach?

Na wet so bie nie wy o bra żasz, ja kie
dzie ci ma ja prze dziw ne proś by i ma -
rze nia. Czę sto roz mi ja ją się cał ko wi -
cie z tym co chcie li by im po da ro wać
ro dzi ce. Do ży czeń o pie ska, kot ka,
a na wet szczu ra czy ty gry sa już się
przy zwy cza i łem. Ale wy o braź so bie (i
tu Mi ko łaj na sa mo wspom nie nie za -
czął się śmiać), że dziew czyn ka po pro -
si ła mnie o ży ra fę. Miesz ka jąc w blo -
ku – ro zu miesz? Jesz cze gdy by to by ło
osta t nie pię tro, ale par ter? Nie daw no
je den chło piec za ży czył so bie ra kie tę
kos micz ną z któ rej móg łby sko czyć na
zie mię i po bić ko lej ny re kord. In ny po -
pro sił o ro bo ta, któ ry od ra biał by za
nie go lek cje. Ale py ta łaś o co dzie ci
pro szą naj czę ściej. Hm... dziew czyn ki
o lal ki Bar bie, Ku cy ki Po ny i tym po -
dob ne rze czy. Chłop cy pro szą o kloc -
ki le go, wy pa sio ny ro wer, kon so le do
gier i ta kie tam tab le ty czy smart fo -
ny. I o kom pu te ry jesz cze pro szą. Wiesz
dziec ko, na wet mo je el fy się dzi wią, że
nie uży wam kom pu te ra, ale ja chy ba
sta ro mod ny ja kiś je stem.

Ale ró zgi chy ba nie uży wasz?
Ró zga to baj ki, ja kieś nie praw dzi -

we in for ma cje po sia dasz i ty le. Ca łe
nie po ro zu mie nie wzię ło się stąd, że to
ro dzi ce stra szą dzie ci mó wiąc: „jak bę -
dziesz nie grzecz ny to Mi ko łaj za miast
pre zen tu przy nie sie ci ró zgę”. Za bo -
bo ny ja kieś. Nie po tra fią wy cho wać
dzie ci i stra szą je (Mi ko łaj tro chę się

roz zło ścił). Gdy by to ode mnie za le ża -
ło, to właś nie nie któ rzy ro dzi ce otrzy -
my wa li by pod cho in kę ró zgi. Czy ty
so bie wy o bra żasz co by się dzia ło, gdy -
bym ja kie dyś ta kiej ró zgi użył? Ha -
łas by się zro bił co nie mia ra. Rzecz -
nik Praw Dziec ka by wy stą pił
i pom sto wał na świę te go Mi ko ła ja.
A po za tym z na tu ry je stem ła god ny
jak ba ra nek, na wet na re ni fe ry i el fy
nie po tra fię po rząd nie krzyk nąć.

Zmień my te mat Mi ko ła ju. Do
tej po ry nie wiem, jak to by ło
z ty mi skar pe ta mi?

Ze skar pe ta mi to cie ka wa hi sto ria.
Któ re goś dnia spot ka łem bied ne go
wieś nia ka. Był strasz nie smut ny
i przy gnę bio ny. Po pro si łem, aby po -
wie dział co mu le ży na ser cu. Oka za -
ło się, że miał trzy pięk ne cór ki, któ -
rych nie mógł wy dać za mąż bo nie
mia ły po sa gu. Zro bi ło mi się go strasz -
nie żal i dłu go my śla łem jak mu po -
moc (w tym miej scu Mi ko łaj za sę pił
się i west chnął). Wresz cie zna laz łem
roz wią za nie. Przy go to wa łem trzy wo -
re czki z pie niędz mi i uda łem się do
cha łu py wieś nia ka. Po nie waż by ło
póź no, wszy scy już spa li i drzwi by ły
zam knię te. Wsze dłem więc na dach
i przez otwór w ko mi nie wrzu ci łem
wo re czki, któ re wpa dły do su szą cych
się przy ko min ku dziew czę cych skar -
pet. Na stęp ne go dnia w do mu wieś -
nia ka za pa no wa ła ogrom na ra dość.
Wkrót ce cór ki wy szły za mąż i ży ły
dłu go i szczę śli wie. Stąd właś nie wziął
się zwy czaj wkła da nia mi ko ła jo wych
pre zen tów do skar pet.

Mu szę cię za py tać o waż ną
rzecz. Wiem, że po tra fisz wie -
le, ale jak zdą żysz w tak
krót kim cza sie ob da ro wać
pre zen ta mi dzie ci z ca łe go
świa ta?

Dziec ko dro gie, mó wi łem już, że za -
wo do wych se kre tów się nie zdra dza.

Wspo mi na łem też, iż je stem per fek -
cyj nie przy go to wa ny. Zresz tą przez
ty le lat wie le się na u czy łem. Nie wiem
czy za u wa ży łaś, ale do tej po ry nikt
ni gdy nie wi dział mnie wkła da ją ce go
pre zen ty pod cho in kę. To po win no dać
ci do my śle nia...

A two je sa nie Mi ko ła ju? Co
jest w nich ta kie go, że po ru -
sza ją się chy ba z pręd ko ścią
świat ła?

Ale z cie bie cie ka wa osób ka. Py tasz
i py tasz. A z ja kiej ga ze ty je steś?

Z an twer pskiej? Znam, znam, czy -
tam każ dy nu mer. Ale py tasz o sa nie.
Mo gę ci zdra dzić kil ka szcze gó łów.
Mo je sa nie wy po sa żo ne są w naj no -
wsze zdo by cze tech ni ki, ale nie by le
ja kiej bo ma gicz nej. Pod ró żu jąc sa -

nia mi za krzy wiam prze strzeń i w bar -
dzo krót kim cza sie znaj du ję się tam,
gdzie po wi nie nem.

Jak to, za krzy wiasz prze -
strzeń?

Jak to jak, nor mal nie za krzy wiam.
A w związ ku z tym, że za krzy wiam,
nie mu szę tłu ma czyć się przed związ -
ka mi za wo do wy mi ze zmę cze nia re ni -
fe rów, prze pra co wa nia el fów i skrza -
tów, prze ła do wa nych sań i ta kich tam
(Mi ko łaj tro chę się wzbu rzył, za milkł
i po chwi li po wie dział): wiesz jak oni
mnie mę czą, ja ka to biu ro kra cja? Cią -
gle mam tyl ko uwa żać że by tu nie za
du żo, tu nie za ma ło... Na wet cza sa -
mi wy da je mi się, że o złą po go dę też
ma ją pre ten sje właś nie do mnie. Mó -
wię ci, gło wa cza sa mi pę ka od te go
wszyst kie go. Osta t nio przy cze pi li się
do mo ich wor ków, że są bez dna. A ni -
by ja kie ma ją być? Mo je wor ki ma ją
nie skoń czo ną ła dow ność. Nie ma ta -
kiej? Jest, jest – uwierz mi dro gie
dziec ko. Jak ina czej móg łbym do jed -
ne go wor ka wło żyć tak wiel ką ilość
pre zen tów? Cho dzi o to, że pre zent
wło żo ny do mo je go wor ka tra ci swo -
ją ma sę i kształt, za cho wu je tyl ko je -
go wzo ry, przez co jest po ręcz ny i ła -
twy w trans por cie. Mię dzy na mi ci
po wiem, że to mój wy na la zek.

Nie chcia ła bym Mi ko ła ju
nad u ży wać two jej cier pli wo -
ści, poz wól więc że za dam ci
osta t nie py ta nie. Jak prze ko -
nać tych, któ rzy nie wie rzą
że ist nie jesz?

To prze cież jas ne ze ist nie ję. Gdy -
by nie by ło świę te go Mi ko ła ja, to skąd
wzię ły by się te wszyst kie pre zen ty pod
cho in ką? Nie po wiesz mi, że od ro dzi -
ców. Prze cież oni nie ma ją z tym nic
wspól ne go. Bo skąd ni by ma ją wie -
dzieć na ja kie pre zen ty cze ka ją ich
dzie ci? O tym wie tyl ko i wy łącz nie
świę ty Mi ko łaj. A skąd wie? To chy ba
oczy wi ste. Ze snów, ma rzeń i li stów
od dzie ci. Z tych li stów prze bi ja wia -
ra w to, że ma rze nia się speł nia ją. I to
jest mo je głów ne za da nie.

Cze go Mi ko ła ju ży czysz na -
szym czy tel ni kom? Nie tyl ko
tym ma łym ale i tym du żym?
A mo że tym du żym prze de
wszyst kim!

Oczy wi ście uśmie chu, wia ry w sie -
bie i we mnie. Wiesz co ci po wiem? Wia -
ra w świę te go Mi ko ła ja ob ser wu ją ce -
go was z da le ka i speł nia ją ce go wa sze
ma rze nia jest wiel ka, ma gicz na i wy -
zwa la w lu dziach du żo ciep ła i mi ło ści.

DDzziięę  kkuu  jjęę  MMii  kkoo  łłaa  jjuu  ii WWee  ssoo  łłyycchh  ŚŚwwiiąątt
BBoo  żżee  ggoo  NNaa  rroo  ddzzee  nniiaa!!

We so łych Świąt dla ca łej An twer pii!
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Od wie ków osta t ni dzień
grud nia był dniem szcze -
gól nym. Za wsze to wa rzy -

szy ły mu emo cje: od re li gij nych
unie sień aż do roz pa sa nej roz -
pu sty. Gdy tyl ko koń czy ły się
Świę ta Bo że go Na ro dze nia, w lu -
dziach na ra sta ła po trze ba za ba -
wy i sza leń stwa. Re a li zo wa li te
pra gnie nia w róż ny spo sób, nie -
kie dy bar dzo prze dziw ny. Trwa -
ło to do cza su kie dy wy my ślo no
syl we stro we ba le. Szam pan, za -
ba wy, fa jer wer ki i tań ce do bia -
łe go ra na. 

Dla cze go tak hucz nie wi ta my
nad ej ście No we go Ro ku? I czy
za wsze tak by ło?

Pa pież Syl we ster I
i smok

Daw no, na praw dę daw no te -
mu pa pież Syl we ster I sto czył
zwy cię ską wal kę z wiel kim ogni -
stym smo kiem Le wia ta nem, któ -
ry we dług re li gij nej sym bo li ki
był uo so bie niem sza ta na i wszel -
kie go zła. Pa pież wpraw dzie
smo ka po ko nał, lecz nie zdo łał
go za bić. Uda ło mu się zwią zać
pysk be stii po świę co ną ni cią
i na ło żyć na nią pie częć ze zna -
kiem krzy ża. Smok zo stał uwię -
zio ny w lo chach Wa ty ka nu, ale
wbrew po zo rom nie sta no wi ło
to gwa ran cji bez pie czeń stwa.
Bo wiem we dług prze po wied ni
grec kiej wiesz czki Sy bil li, śpią -
cy ka mien nym snem Le wia tan
w ro ku 1000 miał się zbu dzić,
skru szyć pie częć, a po tem spa -
lić nie bo i zie mię. 

Pa pież zmarł w ro ku 355
i w krót kim cza sie stał się świę -

tym. Ale miesz kań cy Rzy mu
o prze po wied ni nie za pom nie li.
Rok ty sięcz ny zbli żał się wiel ki -
mi kro ka mi, w Wa ty ka nie rzą -
dził pa pież Syl we ster II, któ ry
był cał ko wi tym prze ci wień -
stwem swo je go po przed ni ka. Pa -
sjo no wał się astro no mią i ma te -
ma ty ką, lu bił kon stru o wać
urzą dze nia me cha nicz ne, za czy -
ty wał się w sta ro żyt nej fi lo zo fii.
Je go roz leg ła wie dza i pęd do
na u ki po wo do wa ły wśród Rzy -
mian strach i po dej rze nia o kon -
szach ty z si ła mi nie czy sty mi. Ta -
ka właś nie atmo s fe ra pa no wa ła
w Wiecz nym Mie ście 31 grud -
nia 999 ro ku. Miesz kań cy Rzy -
mu z trwo gą i na pię ciem cze ka -
li na uwol nie nie smo ka
i znisz cze nie świa ta. Rów nież
w in nych kra jach któ re przy ję -
ły chrze ści jań stwo, lu dzie po pa -
da li w prze ra że nie, kry li się
w do mach i mo dli li ocze ku jąc na
ko niec świa ta. Wie rzy li, że zgi -
ną w ogniu gdy na zie mię spad -
ną gwia zdy (hi sto ry cy na zwa li
ten okres „kry zy sem mil le -
nium”). Gdy wy bi ła pół noc
a smok nie po ja wił się na mo -
ście Anio ła, lu dzie odet chnę li
z ul gą i po wszech ne prze ra że -
nie za mie ni ło się w ra dość. Tłu -
my Rzy mian wy leg ły na uli ce pi -
jąc wi no, tań cząc i ba wiąc się. 

Pa pież Syl we ster II udzie lił
bło go sła wień stwa ur bi et or bi
na no wy rok, no wy wiek i ko lej -
ne ty siąc le cia. Tra dy cja ta zo -
sta ła do dziś i kon ty nu u ją ją ko -
lej ni pa pie że. Zaś osta t ni dzień
ro ku wraz z noc ny mi za ba wa mi
i uczta mi wi ta ją cy mi No wy Rok
na zwa no Syl we strem.

Róż ne da ty no we go ro ku
Przez na stęp ne stu le cia

o uwię zio nym smo ku za pom nia -
no, a ty po we go Syl we stra i za -
baw z nim zwią za nych nie ob -
cho dzo no. Du żo cza su mu sia ło
upły nąć za nim osta t ni dzień
grud nia usta no wio no osta t nim
dniem ro ku.

W cza sach Im pe rium Rzym -
skie go no wy rok za czy nał się
w mar cu, ale co raz czę ściej na -
po ty ka no prob le my zwią za ne
z usta la niem kon kret nych dat. 

Dla jas no ści i przej rzy sto ści,
Ju liusz Ce zar po sta no wił upo -
rząd ko wać ka len darz. 

W opra co wa nym z je go po le -

ce nia ka len da rzu ju liań skim,
wpro wa dzo nym w 45 ro ku przed
na szą erą, każ dy ko lej ny rok roz -
po czy nał się 1 stycz nia. Póź niej
zmie ni li to Chrze ści ja nie któ rzy
chcie li aby no wy rok za czy nał
się w dniu na ro dzin Je zu sa, ale
nie po tra fi li te go do kład nie wy -
li czyć. Te kwe stie ure gu lo wał
do pie ro so bór ni cej ski w 325 ro -
ku przyj mu jąc ofi cjal nie dzień
25 grud nia ja ko dzień na ro dzin
Chry stu sa. Przez wie le lat zmie -
nia ły się pro po zy cje i da ty koń -
ca ro ku co spo wo do wa ło, że
w róż nych miej scach na świe cie
przy pa da ły one na in ne dni a na -
wet mie sią ce. Na przy kład w An -
glii, w dzie wią tym wie ku, po -
cząt kiem no we go ro ku by ła
Wiel ka noc, nato miast we Fran -
cji i Wło szech dzień 25 grud nia
lub 25 mar ca (w za leż no ści od
re gio nu). 

Mi ja ły stu le cia, a spo ry i kłót -
nie od noś nie koń ca sta re go ro -
ku trwa ły. 

W związ ku z tym, iż nie moż li -
we by ło usta le nie któ ry rok wła -
ści wie trwa, nie moż li we by ło
rów nież na ro dze nie się tra dy cji
za koń cze nia sta re go ro ku i przy -
wi ta nia no we go. Prze ło mo wym
oka zał się do pie ro rok 1563, kie -
dy król Fran cji Ka rol IX zde cy -
do wał się wy zna czyć w ka len da -
rzu po czą tek no we go ro ku na
dzień pier wsze go stycz nia. Przy -
łą czy li się do te go Ro sja nie,
nato miast An gli cy przy ję li tę da -
tę pra wie sto lat póź niej. 

Koś ciel ne kar na wa ły
U za ra nia chrze ści jań stwa du -

chow ni tań czy li w koś cio łach uwa -
ża jąc, że za słu żą tym na ła skę bo ską
iludz ką. Ta niec wkoś cio łach był tra -
dy cją czę sto spo ty ka ną. Ba wio no się
wrocz ni cę na ro dzin Je zu sa, wświę -
to pier wsze go mę czen ni ka świę te -
go Szcze pa na (dzień póź niej), na stęp -
nie pier wsze go stycz nia w Dzień
Ob rze za nia, atak że wświę to Trzech
Kró li czy li szó ste go stycz nia. Sze re -
go wi ka pła ni świę to wa li, a bi sku pi
co raz czę ściej pa trzy li na to z nie -
sma kiem trak tu jąc te oby cza je ja ko
po gań skie ry tu a ły. 

W ro ku 633 so bór w To le do
osta tecznie za ka zał za baw
w koś cio łach. Nie do sto so wa no
się do te go na te re nie Bi zan -
cjum, gdzie „w Kon stan ty no po -
lu pod ko niec grud nia lud i kler

Różne oblicza Sylwestra
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czy ni li wrzask, krzyk, tań ce, bła ze na -
dy w sa mym środ ku Świą ty ni, na prze -
ciw sa me go San ktu a rium” (wg Je a na
Bab ti ste'a Thier sa). Z bie giem cza su
w Eu ro pie zwy czaj koś ciel nych za baw
or ga ni zo wa nych po Bo żym Na ro dze -
niu za nikł cał ko wi cie. 

Świę to Głup ców
Dzi siaj chy ba nikt nie poz wo lił by

so bie na to, co wy pra wia li kie dyś po -
boż ni chrze ści ja nie. Po ro ku 1100 we
Fran cji, An glii i Niem czech ob cho -
dzo no świę to Głup ców. Świę to do -
praw dy wy jąt ko we i prze dziw ne. Na
prze ło mie grud nia i stycz nia mło dzi
du chow ni opa no wy wa li świą ty nię,
aby drwić i stro ić so bie żar ty ze swo -
ich prze ło żo nych. Na po cząt ku, jed -
ne go z kle ry ków ogła sza li Pa pie żem
Głup ców. Ubie ra li go w sza ty przy na -
leż ne Oj cu Świę te mu i wrę cza li mu
pa sto rał. Na stęp nie do koś cio ła wpro -
wa dza ny był osioł uczest ni czą cy
w prze śmiew czej, peł nej drwin i iro -
nii mszy świę tej. Na oł ta rzu za miast
kie li cha z wi nem sta ły be czki peł ne
na pit ków. Ho stie za stę po wa no tłu -
stym mię si wem, pod oł ta rzem pa lo -
no szma ty i łach ma ny, a im wię cej by -
ło dy mu i smro du tym le piej. Prze kaz
był jas ny i czy tel ny. Mło dzi du chow -
ni wy raź nie nie da wa li do zro zu mie -
nia co są dzą o swo ich prze ło żo nych,
zwierz chni kach koś cio ła ka to lic kie -
go.

Po cząt ko wo te go ty pu za ba wy po -
pu lar ne by ły tyl ko w krę gach koś ciel -
nych, ale z bie giem cza su po lu bi li je
tak że in ni lu dzie. W tych dniach koś -
ciół sta wał się jed nym wiel kim miej -

scem za ba wy i ucie chy. Pi ja ni lu dzie
ubra ni w śmiesz ne stro je i ma ski tań -
czy li, śpie wa li, gra li w koś ci przy oł -
ta rzu, pi li wi no, ob ja da li się szyn ka -
mi i mię si wem. Po pa ro dii
na bo żeń stwa pi ja ny tłum wy ta czał się
na uli ce. Pro wa dził go Pa pież Głup -
ców a to wa rzy szą cy mu or szak sie -
dział na osioł kach twa rza mi zwró co -
ny do ogo nów. Po obej ściu mia sta
or szak wra cał na przy ko ściel ny cmen -
tarz gdzie ba wio no się do bia łe go ra -
na. Lu dzie je dli, pi li, tań czy li, cza sem
od by wa ły się na wet or gie sek su al ne. 

Jak się moż na do my ślić, zwierz chni -
kom koś cio ła ta kie zwy cza je bar dzo
się nie po do ba ły. Po mi mo co raz głoś -
niej szych gło sów kry ty ku ją cych świę -
to Głup ców, przez wie le lat wy żsi du -
chow ni ka to lic cy nic z tym fan tem nie
zro bi li. Po mi mo, że ta kie trak to wa nie
bo żej świą ty ni by ło he re zją któ ra
w tam tych cza sach koń czy ła się spa -
le niem na sto sie.

Kon kret ne sta no wi sko koś ciół za -
jął do pie ro w 1566 ro ku, kie dy so bór
w To le do spe cjal nym de kre tem po tę -
pił te zwy cza je i pod groź bą eks ko mu -
ni ki za ka zał tań ców, śpie wów i wsze -
la kich za baw w koś cio łach. Lu dzie nie
bar dzo się ty mi za ka za mi prze ję li,
gdyż od pew ne go cza su świę to Głup -
ców prze nio sło się już na uli ce. Nie
wy bie ra li jed nak Pa pie ża Głup ców, ale
Mi gda ło we go Kró la – wo dzi re ja za ba -
wy, któ ry otrzy my wał po zła ca ny pa -
sto rał, a je go za da niem by ło czu wa -
nie i od po wia da nie za pra wi dło wy
(czy taj: uda ny) prze bieg za ba wy. Dla
„im pre zo wi czów” waż ne by ło, aby król
był czło wie kiem ma jęt nym. Ist nia ła

wte dy na dzie ja, że im pre za bę dzie
trwa ła dłu żej.

Po wyż szy zwy czaj roz prze strze niał
się i był co raz bar dziej po pu lar ny. Naj -
bar dziej upo do ba li go so bie Wło si, któ -
rzy ja ko pier wsi wpa dli na po mysł aby
roz po czy nać go od kon kret ne go dnia.
Wy bra li świę to Trzech Kró li. Wy pa da
w tym miej scu do dać, że w Eu ro pie
jesz cze osta tecznie nie usta lo no kie -
dy koń czy się sta ry i za czy na no wy
rok, dla te go w za kre sie ter mi nów pa -
no wa ła du ża swo bo da.

Szam pań ski No wy Rok
Bio rąc przy kład z Wło chów, co raz

wię cej miesz kań ców Eu ro py ba wi ło
się w kar na wa le i z bie giem cza su prze -
sta ło sza leć w okre sie po świę tach Bo -
że go Na ro dze nia. Wpraw dzie nie usta -
no wio no wte dy jesz cze w tym dniu
ofi cjal ne go, no we go świę ta ale co raz
wię cej osób pod da wa ło się tej ma gicz -
nej da cie. Syl we ster trak to wa ny był
ja ko naj lep szy mo ment do skła da nia
so bie ży czeń, od wie dzin krew nych
i zna jo mych. Z bie giem cza su oka za -
ło się, że wy wią za nie się z obo wiąz ku
skła da nia no wo rocz nych ży czeń bab -
ciom, dziad kom, cio ciom, wuj kom, ku -
zyn kom, ku zy nom i ca łej rze szy przy -
ja ciół i zna jo mych by ło fi zycz nie
nie moż li we. Wte dy właś nie w Eu ro -
pie spo pu la ry zo wał się oby czaj wy sy -
ła nia słu żą cych ze spe cjal ny mi kar ta -
mi, na od wro cie któ rych wy pi sy wa no
włas no ręcz nie ży cze nia. Po tem ro lę
do rę czy cie la prze ję ła po czta. By ły to
cza sy, kie dy za ba wy syl we stro we nie
by ły jesz cze przy ję tą nor mą.

Wszyst ko uleg ło zmia nie, gdy spo -
pu la ry zo wał się zwy czaj wy po wia da -
nia o pół no cy ży czeń, kie dy lu dzie na
swój spo sób za kli na li rze czy wi stość
aby ich ma rze nia się speł ni ły. Do strze -
żo no moż li wość, że wy sy ła nie kar tek
z ży cze nia mi i za ba wy zwią za ne z syl -
we stro wy mi ży cze nia mi moż na by po -
łą czyć. Zwy czaj syl we stro wej za ba wy
w osta t ni dzień grud nia spo pu la ry -
zo wa ła fran cu ska ary sto kra cja i bo -
ga te miesz czań stwo. Roz po czę ło się
syl we stro we sza leń stwo, któ re trwa
do dziś. 

Co ro ku mi liar dy lu dzi na ca łym
świe cie na syl we stro wych ba lach, pry -
wat kach czy spot ka niach w gro nie ro -
dzin nym, z kie lisz kiem szam pa na że -
gna ją sta ry rok. Skła da ją so bie
naj lep sze ży cze nia i ocze ku ją, że no -
wy rok przy nie sie im sa me do bre no -
wi ny i zda rze nia. Pew nie nikt w tym
dniu nie po my śli o pa pie żu i smo ku
zam knię tym w lo chach Wa ty ka nu, lecz
właś nie ta ki był po czą tek za wi łej hi -
sto rii obec ne go Syl we stra. Szam pań -
skiej za ba wy!

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Pro gno zy dla ti la pii są na stę pu -
ją ce: za 15 – 20 lat nikt nie bę -
dzie wy pra wiał się w da le kie rej -

sy w po szu ki wa niu ła wic tuń czy ka czy
do rsza. Fa bry ki ze świe ży mi, smacz -
ny mi ry ba mi zbu do wa ne zo sta ną w po -
bli żu du żych miast – na lą dzie. Kró lo -
wać bę dzie ti la pia.

Jej wy so kość ti la pia
Ta eg zo tycz na, af ry kań ska ry ba jest

wręcz ide al na do po trzeb ku li nar nych.
Nie ma ości, przy kre go ry bie go za pa -
chu, za to ma prze pysz ne bia łe mię so
i do sko na le się fi le tu je. 

Czy li ide al ny pro dukt dla osób, któ -
re nie prze pa da ją za ry ba mi, ale ze
wzglę dów zdro wot nych chcą je mieć
w swo im ja dłos pi sie. Ti la pia na wet
pod czas sma że nia nie wy da je cha rak -
te ry stycz ne go ry bie go za pa chu. Jest
słod ko wod ną ry bą ho do wla ną, po -
dob ną kształ tem do oko nia. Do sko -
na le na da je się do pie cze nia, sma że -
nia, gril lo wa nia i go to wa nia na pa rze.
Za wie ra śred ni po ziom tłusz czu ale
nie ste ty, jak na ry bę ma nie zbyt du -

żą za war tość biał ka i kwa sów ome -
ga-3. 

Pod wzglę dem po pu lar no ści ti la pia pla -
su je się w pier wszej piąt ce na świe cie. 

Zo sta ła od kry ta na no wo nie tak
daw no, cho ciaż zna na jest już od wie -
ków. Ma na wet swo je miej sce w Bib -
lii, a do kład nie w cu dach w niej opi -
sy wa nych. Jed nym z nich jest mo ment
wy kar mie nia pię ciu ty się cy lu dzi przez
Je zu sa, któ ry w cu dow ny spo sób roz -
mno żył dwie ti la pie.

Na tu ral nym śro do wi skiem tej ry by
są af ry kań skie rze ki i je zio ra oraz kra -
je le żą ce na wschod nim, azja tyc kim
wy brze żu Mo rza Śró dziem ne go.

Świe ża czy mro żo na?
Co raz czę ściej zwra ca my uwa gę nie

tyl ko na to jak je my, ale i co je my. 
Do la mu sa od cho dzą cza sy ta nich

mro żo nek cho ciaż by dla te go, że pro -
du cen ci za pew nia ją sta ły do pływ świe -
żych pro duk tów. Tak sa mo bę dzie z ry -
ba mi. Fa scy na ci mię sa ti la pii
prze ko nu ją, że za miast mro żo nych ry -
bich fi le tów, klien ci co raz czę ściej ku -

po wać bę dą świe żą ry bę. I tu za czy na
się prob lem pod ty tu łem świe ża ry ba
właś nie. 

Na przy kład w Bał ty ku, wię kszość
ło wisk jest ma ło za ry bio na a do te go
na ło żo ne są przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską li mi ty po ło wów. Dla te go bra ku je
np. świe że go do rsza. Na na sze sto ły
co raz czę ściej tra fiać bę dą ho do wla ne
ry by z tak zwa nych ak wa kul tur (na -
tu ral ny lub sztucz ny zbior nik w któ -
rym ho do wa ne są na przy kład ry by).
Skoń czą się cza sy dzi kich ło so si czy
tuń czy ków, bę dzie my jeść ry by ho do -
wa ne w spe cjal nie przy sto so wa nych
do te go zbior ni kach. Aż trud no uwie -
rzyć, że dziś oko ło 45% ryb kon su mo -
wa nych przez lu dzi po cho dzi właś nie
z ho do wli. Trze ba jesz cze wziąć pod
uwa gę, że nie wszyst kie ga tun ki chęt -
nie roz mna ża ją w sztucz nym śro do wi -
sku (czy taj: w nie wo li). Do ty czy to na
przy kład wę go rza i tuń czy ka.

Ti la pia jest ry bą ła two adap tu ją cą
się do wa run ków ak wa kul tu ry, mo -
gą cą żyć w róż nych wa run kach, szyb -
ko ros ną cą i od por ną na cho ro by. 

Ti la pia 
– roz kosz dla sma ko szy?
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Do cho do wy in te res
Po wo dze nie in te re su zwa ne go „ti -

la pia” za le ży prze de wszyst kim od te -
go, czy uda się klien tów prze ko nać,
że war to wy dać dwa ra zy wię cej na
świe żą ry bę niż na mro żo ne fi le ty. Pro -
gno zy są do bre. Na przy kład w Pol -
sce jesz cze dwa la ta te mu za po trze bo -
wa nie na ti la pię za my ka ło się w ilo ści
jed ne go kon te ne ra mie sięcz nie. Dzi -
siaj czte ry 20-to to no we kon te ne ry
w mie sią cu to za ma ło. Jest się o co
bić, bo in te res z ti la pią w tle jest wy -
jąt ko wo do cho do wy. Na świe cie ki lo -
gram od fi le to wy wa nej ry by kosz tu je
u pro du cen ta je den – naj wy żej trzy
do la ry, a w han dlu de ta licz nym na -
wet 10 do la rów. Zy ski z prze my słu
zwią za ne go z ti la pią, na zy wa ne go
„fish low-cost” sta ły się już na ty le du -
że, że na u kow cy na ca łym świe cie 
roz po czę li pra ce nad tech no lo gią ho -
do wli tej ry by tak że w kra jach o chłod -
niej szym kli ma cie. 

WPol sce ti la pia jest co raz bar dziej po -
pu lar na, cho ciaż da le ko jej do ło so sia,
czy do rsza. We dług naj no wszych da -
nych, zna ją za led wie oko ło 35% Po la -
ków. Nie ste ty tyl ko z na zwy, bo wię -
kszość nie mia ła moż li wo ści aby ją ku pić. 

Ale prze wi dy wa nia ana li ty ków ryn -
ko wych są na ty le op ty mi stycz ne, że
zna le źli się już pier wsi in we sto rzy.
Nie daw no pod Płoń skiem nie da le ko
War sza wy wy bu do wa no naj no wo cześ -
niej szą w Eu ro pie ho do wlę tej af ry -
kań skiej ry by.

Fir ma Glo bal-Fish za in we sto wa ła
w to przed sięw zię cie po nad 45 mln
zło tych. Za kład bę dzie do star czał
1.300 ton świe żej ti la pii rocz nie. Ho -
do wla jest eko lo gicz na z zam knię tym
obie giem wo dy, pro wa dzo na z za cho -
wa niem naj wyż szych świa to wych
stan dar dów ho do wli ryb. 

Pier wsza par tia do sprze da ży bę -
dzie go to wa właś nie na świę ta. Ta kie
ho do wle za oce a nem są już bar dzo po -

pu lar ne, jed na po wsta ła na wet na no -
wo jor skim Bron ksie. Ale naj wię kszym
po ten ta tem na świa to wym ryn ku jest
fir ma Aqu a fin ca, któ ra w ze szłym ro -
ku na eks por cie ti la pii do Sta nów
Zjed no czo nych za ro bi ła po nad 60 mi -
lio nów do la rów. Właś nie w USA ti la -
pia jest po pu lar niej sza niż świe ży ło -
soś czy tuń czyk. Ame ry ka nie
twier dzą, że jest smacz na na wet dla
tych, któ rzy ry by nie lu bią. Przed sta -
wi cie le kon cer nu Glo bal-Fish, któ ry
roz po czął eks pan sję w Pol sce, uru -
cho mi li spe cjal ną przed świą tecz ną
kam pa nię ma ją cą na ce lu uświa do -
mie nie Po la kom za sad ni czych róż nic
mię dzy ti la pią po cho dzą cą z azja tyc -
kich ho do wli, a świe żą – z pol skiej ak -
wa kul tu ry. 

Jak to zwy kle by wa w przy pad ku
no wo ści wpro wa dza nych na ry nek,
opi nie o każ dym pro duk cie są po dzie -
lo ne. Część kon su men tów uwa ża mię -
so ti la pii za re we la cyj ne, część jest
bar dziej ostroż na. Oce na na le ży do
każ de go z nas, ale pó ki co, biz nes kwit -
nie a ti la pia jest co raz bar dziej po szu -
ki wa na na ryn ku. Pro du cen ci twier -
dzą, że jest o wie le smacz niej sza niż
karp i tyl ko kwe stią cza su jest, kie dy
za go ści na wi gi lij nym sto le.

Po ży je my, zo ba czy my – jak mó wi
sta re przy sło wie. Je że li jed nak ktoś
przed kła da sta re go, po czci we go kar -
pia nad ry bie no wo ści, niech nie kie -
ru je się wskaź ni ka mi po pu lar no ści ti -
la pii i przy wi gi lij nym sto le za ja da
z przy jem no ścią kar pia w ga la re cie.
Smacz ne go i We so łych Świąt!

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  
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Wszy scy uwiel bia my świę -
ta Bo że go Na ro dze nia.
A je śli nie wszy scy, to na

pew no wię kszość z nas. I z pew -
no ścią uwiel bia my do sta wać
pre zen ty. Na wet te nie wiel kie,
spra wia ją nam ogrom ną ra dość.

W cza sie przed świą tecz ne go
sza leń stwa czę sto za po mi na my
o tym, że spo sób w ja ki da je my
pre zen ty wie le mó wi o nas sa -
mych. 

Dla cze go właś nie w tym cza -
sie je steś my bar dziej skłon ni do
wy jąt ko wej hoj no ści? Dla cze go
ku pu je my dla bli skich i przy ja -
ciół po da run ki prze kra cza ją ce
cza sa mi na sze moż li wo ści fi nan -
so we? Dla cze go to wa rzy szą te -
mu tak ogrom ne emo cje? 

A prze de wszyst kim dla cze go
ku pu je my upo min ki i lu bi my je
otrzy my wać?

Na u kow cy a świę ty Mi -
ko łaj

Na u kow cy twier dzą, że za da -
wa nie i bra nie pre zen tów od po -
wia da nasz mózg, któ ry tak 
chęt nie po szu ku je źró deł przy -
jem no ści ja ko czyn ni ka roz wo -
ju i re ge ne ra cji. Brzmi to tro chę
po waż nie i na u ko wo, ale chy ba
wszyst ko się zga dza. 

W świą tecz nym po spie chu, za -
mie sza niu i cha o sie spon ta nicz -
nie pie lę gnu je my ry tu a ły kul ty -
wo wa ne przez ludz kość ty sią ce
lat przed na ro dze niem Chry stu -
sa. Cie szy my się spra wia jąc ra -
dość in nym. Jed nak we dług na -
u kow ców, pod świa do mie (i nie
tyl ko pod świa do mie) na ogół za -

wsze ocze ku je my na gro dy w po -
sta ci po chwa ły za sta ra nia i do -
ce nie nia tych sta rań. 

A co ma do te go Mi ko łaj? Od
nie go wszyst ko się za czę ło. Jak
po wszech nie wia do mo, to właś -
nie on był sław nym pre kur so -
rem da wa nia pre zen tów. Bi skup
z Mi ry, zna ny w świe cie ze swo -
je go mi ło sier dzia i hoj no ści, roz -
dał ca ły swój ma ją tek ubo gim.
Ko ja rzy się ze skrom no ścią
i ano ni mo wo ścią – stąd wrzu ca -
nie pre zen tów przez ko min, czy
zo sta wia nie ich w skar pe cie. 

Dla nas ta kie spon ta nicz ne
i bez in te re sow ne spra wia nie in -
nym przy jem no ści jest peł ne
emo cji. Cie szy my się ob ser wu -
jąc mi nę bli skiej nam oso by pod -
czas roz pa ko wy wa nia pre zen tu.
Spra wia nam to wiel ką ra dość
i czu je my się lep si, bar dziej do -
war to ścio wa ni.

Nie wszyst ko zło to co się
świe ci

So cjo lo go wie zaj mu ją cy się
właś nie pre zen ta mi świą tecz ny -
mi i emo cja mi z tym zwią za ny mi,
prze strze ga ją przed wpad nię -
ciem w pu łap kę opa ko wy wa nia
pre zen tów nie zbyt este tycz nie
lub tan det nie. To co wią że się
z emo cja mi, nie za wsze jest ra -
cjo nal ne. O tym, jak ko lo sal ne
zna cze nie dla od bior cy ma wy -
gląd upo min ku, do sko na le wie -
dzą wiel kie kon cer ny. Szta by
spe cja li stów pra cu ją nad od po -
wied nim kształ tem opa ko wa nia,
ko lo rem i do dat ka mi. Kie dy po -
wścią gnie my na sze nie za wsze

zdro we emo cje to -
wa rzy szą ce ku po -
wa niu pre zen tów
mo że oka zać się, że
ob da ro wa ny do -
strze że w upo min -
ku war tość nie tyl -
ko ma te rial ną
i emo cjo nal ną,
a na wet uczu cio -
wą. Po przez od po -
wied nie, ele gan -
ckie opa ko wa nie
spra wi my, że pre -
zent przez nas ofia -
ro wa ny sta nie się
bar dziej atrak cyj -
ny i po żą da ny. 

I tu taj kil ka cen -
nych rad spe cja li -
stów:

n De cy du jąc się na bia ły ko lor
opa ko wa nia miej my na uwa -
dze, że nada on pre zen to wi
zwiew no ści i lek ko ści. Nato -
miast ko lor czar ny pod kre śli
cię żar pre zen tu i je go moc.

n Wy bie ra jąc wstąż ki, pa mię taj -
my aby do sie bie pa so wa ły. To
oczy wi ście kwe stia gu stu
i este tycz ne go sma ku.

n Je że li chce my aby ko lor opa -
ko wa nia przy cią gał uwa gę
i in try go wał, zde cy duj my się
na czer wień i żółć.

n Ele gan cji i blich tru do da
z pew no ścią zło ta ko kar da, zaś
ele gan cki szyk za pew ni po łą -
cze nie dwóch ko lo rów: zło ta
i bor do.

n Zwróć my uwa gę, że naj trud -
niej jest za pa ko wać pre zen ty
o nie ty po wych kształ tach.
Trze ba zna leźć od po wied niej
wiel ko ści pu deł ko w któ re 
da ny pre zent się zmie ści lub
za pa ko wać je w spe cjal ne to -
reb ki ze świą tecz ny mi mo ty -
wa mi.

n Wy jąt ko wo ład nie bę dą wy glą -
da ły upo min ki za pa ko wa ne
w ka wał ki jed wa biu lub szy -
fo nu i prze wią za ne ko kar dą.

n Świą tecz ne pre zen ty war to
ude ko ro wać zie lo ny mi ga łąz -
ka mi, szysz ka mi lub in ny mi
ozdo ba mi świą tecz ny mi

n Co raz mod niej sze jest opa ko -
wy wa nie upo min ków w na tu -
ral ny, eko lo gicz ny pa pier do
pa ko wa nia prze wią za ny
wstąż ką z ra fii. 

Uni kajmy tan de ty
Od za wsze wia do mo, że to co

do bre i mar ko we mu si kosz to -
wać i tyl ko po zor nie moż na osz -
czę dzać ku pu jąc na miast ki lub
pod rób ki. Uni kajmy więc tan -
det nych pre zen tów i by le ja kich,
nie zbyt este tycz nych opa ko wań.
Brzyd kie i nie sta ran ne opa ko -
wa nia świad czą prze de wszyst -
kim o nas; o na szym gu ście,
a wła ści wie bez gu ściu. A co gor -
sza, mo gą być ode bra ne ja ko
brak sza cun ku i lek ce wa że nie
oso by przez nas ob da ro wy wa -
nej. Dla te go w fer wo rze pre zen -
to wych emo cji nie za po mi naj -
my o od po wied niej ran dze
na sze go upo min ku. Ku pu jąc
mar ko we pro duk ty pod kre śla -
my nie tyl ko sza cu nek dla od -
bior cy, ale rów nież włas ną kla -
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sę. Dba jąc o od po wied nie opa ko wa -
nie upo min ku po ka zu je my na sze emo -
cje wło żo ne w przy go to wa nie pre zen -
tu jak rów nież i uczu cia zwią za ne
z je go wrę cze niem. 

Pre zent pre zen to wi nie rów ny
Przy za ku pie wszel kie go ro dza ju

upo min ków ist nie ją za sa dy któ rych
war to prze strze gać. Pier wsza z nich
to mniej emo cji, a wię cej roz wa gi, roz -
sąd ku i ra cjo na liz mu. Ku pu jąc pre -
zent mu si my wziąć prze de wszyst kim
pod uwa gę płeć, wiek, za in te re so wa -
nia i oso bo wość adre sa ta upo min ku.
In ny mi kry te ria mi kie ru je my się przy
wy bo rze pre zen tu dla oso by bli skiej,
in ny mi dla przy ja ciół, jesz cze in ny -
mi dla zna jo mych czy osób ma ło zna -
nych. Obo jęt nie dla ko go pre zent
jest prze zna czo ny, nie tak tem są
upo min ki z se rii kra wat, cze -
ko la do po dob na bom bo nier -
ka czy skar pet ki. Są to rze -
czy ma ło efek tow ne i ra czej
nie na miej scu, po dob nie jak
ofia ro wa nie żo nie naj lep szej tef -
lo no wej pa tel ni – co jest gru bym
nie tak tem. Ku pu jąc per fu my mu -
si my do sko na le znać upo do ba nia,
gu sty a przed wszyst kim oso bo -
wość adre sa ta. Z książ ką jest
wła ści wie tak sa mo. Wy o braź -
my so bie na przy kład po ezje
Mi ło sza dla oso by zu peł nie
po ezją się nie in te re su ją cej.
In ne nie tra fio ne pre zen ty to
po rad ni ki do ty czą ce od chu -
dza nia, czy po ro stu wło sów.
Upo mi nek dla bli skiej nam
oso by jest mniej szym prob le -
mem. Na ogół wie my o czym ma -
rzy, ja kie ma za in te re so wa nia, co
ją in te re su je i co lu bi. Dla dal szej ro -
dzi ny czy zna jo mych ide al ne są pre -
zen ty ne u tral ne. Ele gan cki dłu go pis,
wiecz ne pió ro, skó rza ny or ga ni zer
czy in ny po ży tecz ny dro biazg. Waż -
na jest też ce na. Pre zent nie mo że być
zbyt dro gi, aby oso ba ob da ro wa na nie
po czu ła się zo bo wią za na, ani zbyt ta -
ni, by nie po czu ła się z ko lei nie do -
war to ścio wa na. Przy ję ło się ku po wa -
nie pre zen tów prak tycz nych, ale
po win ny mieć one rów nież pew ną do -
zę eks tra wa gan cji. Nie war to wy bie -
rać cze goś co aku rat nam się po do -
ba. Trze ba ofia ro wy wać ko muś to, co
spra wi je mu przy jem ność. Bar dzo do -
brym po my słem jest ukry cie pre zen -
tu w in nym pre zen cie. Na przy kład
w plu szo wym mi siu czy bom bo nier -
ce. Nie ma to jak kil ka nie spo dzia nek
na raz. 

Pre zen ty dla dzie ci
Tu taj na sze pre zen to we emo cje da -

ją o so bie znać w ca łej peł ni. To właś -
nie dzie ci, zwłasz cza te naj młod sze,

są naj lep szy mi i naj bar dziej wdzięcz -
ny mi od bior ca mi wszel kie go ro dza ju
pre zen tów i upo min ków. To one cze -
ka ją przez ca ły rok na wi zy tę świę te -
go Mi ko ła ja i to dla nich pre zen ty le -
żą ce pod cho in ką ma ją ma gicz ną moc.
Wy cze ku ją pier wszej gwiazd ki i po -
tem są bar dzo szczę śli we, al bo bar -
dzo roz cza ro wa ne. Na su wa się py ta -
nie: czym kie ro wać się w wy bo rze
pre zen tów dla dzie ci: emo cja mi czy
roz sąd kiem? Z pew no ścią trze ba wy -
bie rać upo min ki któ re ucie szą na -

szych mi lu siń skich, a jed no cześ nie
ba wią, uczą, roz wi ja ją, skła nia ją
do my śle nia. Naj le piej spraw dza
się me to da kil ku pre zen tów. I wca -
le nie mu szą być dro gie. Waż ne
jest, aby dziec ko otrzy ma ło to
o czym ma rzy i to, co ma też war -
tość edu ka cyj ną.

Z ro ku na rok wy da je my co -
raz wię cej pie nię dzy na pre -

zen ty świą tecz ne. Nie zmien -
nie to wa rzy szą te mu
ogrom ne emo cje i chęć
speł nie nia ma rzeń naj bliż -
szych. Trze ba bar dzo uwa -

żać, aby na sze sta ra nia nie
po szły na mar ne. Upo min ki

na le ży ku po wać mą drze, a prze -
de wszyst kim wcześ niej pod jąć de -

cy zję: czy pre zent ma być przy dat ny
i prak tycz ny, czy ma tyl ko sta no wić
war tość sen ty men tal ną. To du ża róż -
ni ca; pre zent dla cia ła, czy dla du szy.

Pa ko wa nie i da wa nie pre zen tów
to wbrew po zo rom wiel ka sztu ka, ale
war to po świę cić tro chę cza su, aby
świą tecz ne upo min ki spra wi ły ra dość
ob da ro wa nym. Naj czę ściej pre zen ty
da je my tym, któ rych lu bi my lub ko -
cha my, dla te go cza sem da je my się
po nieść emo cjom. W ta kich sy tu a -
cjach pa mię taj my, że ku pu je my pre -
zent dla ko goś, i to je mu ma on spra -
wić ra dość. Każ dy za kup mu si być
do kład nie prze my śla ny i do pa so wa -
ny do oso by któ rą chce my ob da ro -
wać. Pre zen ty wca le nie mu szą być
dro gie, li czą się prze de wszyst kim in -
ten cje i adek wat ność. To wszyst ko
jest bez wąt pie nia bar dzo istot ne
w cza sie świąt. Lecz nie na le ży za po -
mi nać o in nych as pek tach ży cia, któ -
re jest tyl ko prze pla ta ne szcze gól ny -
mi oka zja mi i głów nie to czy się
po śród pro zy dnia co dzien ne go. Wte -
dy właś nie dzie je się to, co jest naj -
waż niej sze: uczu cia, wza jem ne zro -
zu mie nie i sza cu nek, wy ro zu mia łość,
cier pli wość i ca ły sze reg czyn ni ków,
któ re w cza sie świąt spra wią, że bę -
dą one na praw dę ra dos ne i szczę śli -
we. We so łych Świąt! 

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa  
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Świę ty Mi ko łaj wśród re ki nów
Rzecz mia ła miej sce w ze szłym ro -

ku w Syd ney (Au stra lia), gdzie świę -
ta Bo że go Na ro dze nia upły wa ją
w ciep łej atmo s fe rze pod sło necz nym
nie bem go rą ce go la ta. 

Znaj du je się tam jed no z naj wię -
kszych oce a na riów na świe cie, w któ -
rym po dzi wiać moż na po nad 650 róż -
nych ga tun ków mor skiej fa u ny.
W cza sie bo żo na ro dze nio wej go rą -
czki wła ści cie le po sta no wi li za fun do -
wać zwie dza ją cym nie zwy kłe wi do -
wi sko. Za pro szo ny przez nich świę ty
Mi ko łaj nie roz da wał pre zen tów lu -
dziom, lecz re ki nom. Re ki nie pre zen -
ty to oczy wi ście ryb ki, któ re wiel kie
trzy me tro we be stie za ja da ły ze sma -
kiem. Dziel ny Mi ko łaj nie prze stra -
szył się nie tyl ko re ki nów ale i po tęż -
nej płasz czki, wzbu dza jąc tym
ogrom ny apla uz zgro ma dzo nych wi -
dzów. 

Tak na praw dę to żal mi Au stra lij -
czy ków, bo co to za świę ta gdzie nie
ma śnie gu i nie pow ta rzal ne go, zi mo -
we go kli ma tu. A że są re ki ny? To
prze cież żad na atrak cja.

Wy jąt ko wy mi łoś nik świąt
Bo że Na ro dze nie moż na świę to -

wać róż nie. Nie któ rzy do tych świąt
pod cho dzą z dy stan sem i bez emo -
cji, in ni zaś nie mo gą się bez nich
obejść. W Wiel kiej Bry ta nii miesz ka
pe wien zwy kły elek tryk ale nie zwy -
kły 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 ra zy w ro ku. Wsze cho bec -
ny świa to wy kry zys zmu sił go jed -
nak do za prze sta nia co dzien ne go
zwy cza ju. To wy jąt ko we hob by
wbrew po zo rom oka za ło się bar dzo
kosz tow ne. W cią gu czter na stu lat
pan Park zu żył po nad 40 ku che nek
w któ rych piekł in dy ka, a tak że 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 Bry ta nii. A co naj cie ka wsze – na -
pi sał i wy słał do sa me go sie bie po -
nad 200 ty się cy świą tecz nych kar tek
po czto wych. W chwi li pod ję cia de -
cy zji, iż nie bę dzie świę to wał przez
ca ły rok – pod jął de cy zję na stęp ną.
Za osz czę dzo ne w ten spo sób pie nią -

dze za mie rza wy dać na swój włas ny
po grzeb, któ ry mu si ko niecz nie od -
być się w Bo że Na ro dze nie. 

Cóż, od stycz nia do grud nia to jed -
nak spo ry ka wa łek cza su i „tra fie nie”
w od po wied ni mo ment mo że być nie
la da prob le mem. 

Świę ty Mi ko łaj a na u ka

W obec nych cza sach na u ka jest w sta -
nie zba dać wie le nie zba da nych do tąd
zja wisk i roz wi kłać (cho ciaż czę ścio -
wo) naj wię ksze za gad ki te go świa ta.

Ba da nia do kto ra Lar re go Sil ver ber -
ga z Uni wersytetu Pół noc nej Ka ro li -
ny do wo dzą, iż Świę ty Mi ko łaj nie
dość, że ist nie je, to jak naj bar dziej jest
na bie żą co z naj no wo cześ niej szy mi
osią gnię cia mi tech ni ki. O co do kład -
nie cho dzi? 

Od wie ków zwy kli lu dzie a tak że na -
u kow cy za sta na wia li się, ja kich sań
uży wa Świę ty Mi ko łaj je że li jest w sta -
nie w jed ną noc prze mie rzyć ca łą zie -
mię. I jak to jest z je go wor kiem na
pre zen ty. Ma dno, czy jest bez dna?

Ciekawostki świąteczne
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Do ktor Sil ver berg zna lazł od po wie -
dzi na te za gad ki – wy da wa ło by się
– nie do roz wią za nia. Ba da jąc po wyż -
sze zja wi ska od stro ny fi zy ki i in ży -
nie rii kos micz nej stwier dził, że Mi -
ko łaj po tra fi prze miesz czać się
w cza so prze strze ni. Dla te go to, co
zwy kłym śmier tel ni kom za ję ło by ca -
łe la ta, on wy ko nu je w jed ną noc. Po -
za tym na u ko wiec z ca łym prze ko na -
niem twier dzi, że – i tu cy tat: „Mi ko łaj
nie wszyst kie pre zen ty prze wo zi w sa -
niach. Część sa dzi pod drze wem, a one
wy ra sta ją w do wol ne przed mio ty”.
Sil ver berg ma rów nież swo ją wy jąt -
ko wą te o rię na te mat zdol no ści świę -
te go Mi ko ła ja co do okre śla nia czy
dzie ci by ły grzecz ne, czy też nie. We -
dług nie go, na bie gu nie pół noc nym
Mi ko łaj ma za in sta lo wa ną bar dzo za -
a wan so wa ną tech nicz nie apa ra tu rę
oraz ze staw wy jąt ko wo moc nych an -
ten sa te li tar nych, któ re od bie ra ją sy -
gna ły z ca łe go świa ta. Są tak czu łe
i do kład ne, że na pod sta wie spe cjal -
nej ana li zy moż na stwier dzić, jak za -
cho wy wa ło się każ de dziec ko. 

Zda rza ją się ge nial ne dzie ci, ale na -
wet one nie za ak cep tu ją mi ko ła jo wej
in wi gi la cji. Świę ty Mi ko łaj w ser dusz -
kach naj młod szych zaj mu je wy jąt ko -
we miej sce i na wet naj bar dziej ge nial -
na te o ria nie jest w sta nie te go zmie nić. 

A tak na mar gi ne sie; cie ka we z ja -
kich pie nię dzy fi nan so wa ne są pa sjo -
nu ją ce ba da nia do kto ra Sil ver ber ga?

Bo że Na ro dze nie w czer wcu?

I znów na u ka in ge ru je wzwy cza je pie -
lę gno wa ne przez ludz kość od wie ków. 

Nie daw no świa to wa pra sa roz pi sy -
wa ła się na te mat od kry cia au stra lij -
skich astro no mów. Usta li li oni do kład -
ny czas po ja wie nia się gwia zdy
bet le jem skiej. Na pod sta wie swo ich
ba dań wy li czy li, że Bo że Na ro dze nie
po win no być ob cho dzo ne w... czer -
wcu. Z ich ob li czeń wy ni ka, że gwia -
zda wy zna czy ła da tę na ro dzin Je zu sa
nie na 25 grud nia, lecz na 17 czer wca. 

Na u kow cy twier dzą też, że gwia zda
bet le jem ska by ła praw do po dob nie ko -
niun kcją dwóch pla net – We nus i Jo wi -
sza – któ re ra zem mog ły ufor mo wać
bar dzo jas ny pro mień świat ła. Astro no -
mo wie w swo ich wy li cze niach kie ro wa -
li się re we la cyj nym po noć pro gra mem
do re kon struk cji ru chu ciał nie bie skich
oraz uwa ga mi za war ty mi w Ewan ge lii
we dług świę te go Ma te u sza.

Mo że to i praw da. Cie ka we, czy jest
to pier wszy krok na dro dze do prze -
nie sie nia zi my z pół ku li pół noc nej na
po łud nio wą? 

A tak na praw dę to pew nie cho dzi
o to, że w Au stra lii ma ją już dość Mi -
ko ła ja w krót kich spo den kach i w sa -
niach na kół kach. 

Świę ty Mi ko łaj bez pra cy

Glo bal ny kry zys fi nan so wy do tknął
tak że bran ży Mi ko łaj ko wej.

W Sta nach Zjed no czo nych, szu ka jąc
osz częd no ści, za czę to zwal niać Mi ko -
ła jów. Oczy wi ście nie jest to zja wi sko
po wszech ne, ale za no to wa no już kil ka -
dzie siąt ta kich przy pad ków. W kil ku
sta nach wła dze, za wszel ką ce nę pró -
bu jąc za ła tać dziu rę bu dże to wą, ma so -
wo zwal nia ją pra cow ni ków ad mi ni stra -
cji. Na pier wszy ogień po szli właś nie
Mi ko ła je. Prze ciw ni cy po li tycz ni jak
i oko licz ni miesz kań cy są za sko cze ni
i zde gu sto wa ni. Ci osta t ni stwier dzi li,
że nie ma mo wy, aby za bra kło świę te -
go Mi ko ła ja, bo dzie ci by ły by nie po cie -
szo ne. Dla te go jed nog łoś nie pod ję li de -
cy zję, iż bę dą Mi ko ła ja op ła cać sa mi aby
tra dy cji sta ło się za dość.

No i słusz nie. Niech so bie zwal nia -
ją mniej za pra co wa nych urzęd ni ków,
ale Mi ko ła ja nie chaj zo sta wią w spo -
ko ju. Świę tym spo ko ju.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych
oopprraa  ccoo  wwaa  łłaa  KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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DOBRE OKNA 
prosto z fabryki 
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756

Poszukujemy
w Antwerpii i okolicach (ewentualnie Bruksela)

chętnych osób do założenia
zespołu muzycznego 

o charakterze zarobkowym.
Celem byłyby: imprezy okolicznościowe, dancingi,

wesela itp...

Osoby zainteresowane muzyką rockową, metalową
również mile widziane!

Kontakt:
Tel: +32484738113

e-mail: 
tomekfireblade@wp.pl



Brazylijczyk z heroiną
zatrzymany na brukselskim
lotnisku

Na lot ni sku w Bruk se li za trzy ma no
mło de go Bra zy lij czy ka u któ re go
w wa liz ce zna le zio no pa czkę za wie ra -
ją cą czte ry ki lo gra my he ro i ny. Nie -
do szły pod sąd ny zo stał do pro wa dzo -
ny przed ob li cze sę dzie go śled cze go
i wkrót ce zwol nio ny. Po wód? Oka za -
ło się, że w są dzie nie ma tłu ma cza.
Mło dzień co wi nie po zo sta ło nic in ne -
go jak wsiąść do naj bliż sze go sa mo -
lo tu i spo koj nie od le cieć do kra ju.

AAggeenn  ccjjaa  DDPPAA

Zgu bio ne klu cze 
spra wie dli wo ści

Wła dze wię zie nia w Le u ven zgu bi -
ły klu cze, któ re otwie ra ły drzwi 180
cel prze stęp ców. We dług dzien ni ka
„Het La a ste Nie uws”, pęk po szu ki wa -
nych klu czy na le żał do wię zien ne go
ka pe la na. Oprócz klu czy do cel, by ły
w nim dwa bar dzo waż ne klu cze: klucz
głów ny, któ rym moż na otwo rzyć
drzwi wszyst kich 180 cel oraz klucz
po moc ni czy, poz wa la ją cy na otwar cie
dwu dzie stu przejść po mię dzy róż ny -
mi sek to ra mi wię zie nia. Po cząt ko wo
dy rek cja wię zie nia pró bo wa ła ba ga -
te li zo wać i wy ci szać spra wę, nie zgło -
si ła na wet za gi nię cia kie row nic twu
służb wię zien nych. Jed nak że w mo -
men cie ko niecz nej wy mia ny tak du -
żej ilo ści zam ków w wie zie niu spra -
wa wy szła na jaw. Dy rek cja uni ka
wszel kich ko men ta rzy, a per so nel ma
na dzie ję że klu cze nie wpa dły w rę ce
osa dzo nych.

„„HHeett  LLaa  aa  ssttee  NNiiee  uuwwss””  

Pro test bel gij skich 
pra cow ni ków

Oko ło 200 pra cow ni ków bel gij skich
za kła dów kon cer nu mo to ry za cyj ne go
Ford, pro te sto wa ło przed eu ro pej ską
cen tra lą fir my w Ko lo nii (Niem cy)
prze ciw ko pla nom zam knię cia fa bry -
ki. Do starć z po li cją do szło już w mo -
men cie za blo ko wa nia przez straj ku -
ją cych wja zdu na te ren fir my. Jak
do no si agen cja DPA, gru pa za ma sko -
wa nych de mon stran tów (oko ło 40
osób) wdar ła się na te ren za kła du, po -

wy bi ja ła ok na i od pa li ła pe tar dy. Do
uci sze nia de mon stran tów skie ro wa -
ny zo stał stu o so bo wy od dział po li cji,
któ ry przez kil ka go dzin usi ło wał za -

pro wa dzić po rzą dek. Po sza mo ta ni nie
mię dzy stró ża mi pra wa a straj ku ją cy -
mi oraz rę ko czy nach i obel gach ze
stro ny pro te stu ją cych, za pa no wał spo -
kój. 

Ak cja Bel gów by ła pro te stem prze -
ciw ko pla nom zam knię cia do koń ca
2014 ro ku za kła dów w Genk, co spo -
wo do wa ło by utra tę bez poś red niej pra -
cy przez 4,5 ty sią ce osób i utra tę 
za trud nie nia u oko ło 5 ty się cy pod do -
staw ców.

W Genk pro du ko wa ne są mo de le
Mon deo, S-MAX oraz Ga la xy i jest to
30% pro duk cji sa mo cho dów w Bel gii.
Wła dze kon cer nu For da ma ją za miar
prze nieść pro duk cję tych sa mo cho -
dów do hisz pań skiej Wa len cji.

AAggeenn  ccjjaa  DDPPAA

Ar ce lor Mit tal wy co fu je się 
z in we sty cji w Bel gii

Gi gant me ta lur gicz ny Ar ce lor po -
dał do pu blicz nej wia do mo ści in for -
ma cję o pla no wa nych zwol nie niach
pra cow ni ków i wy co fa niu się ze swo -
ich in we sty cji w Bel gii. Cią gną ce się
od mie się cy ne go cja cje nic nie da ły
po nie waż bel gij ski rząd, związ ki za -
wo do we i Ar ce lor nie do szły do po ro -
zu mie nia. Wła dze i związ kow cy chcie -
li za cho wać do tych cza so we miej sca
pra cy, ale by li zbyt ma ło ela stycz ni
i skłon ni do ustępstw. W efek cie kon -
cern me ta lur gicz ny nie tyl ko bę dzie
zwal niał pra cow ni ków, ale też re zy -
gnu je z war te go 138 mi lio nów eu ro
pla nu in we sty cji w Bel gii. We dług
rzecz ni ka pra so we go Ar ce lor, rząd
i związ kow cy nie go dząc się na re -
struk tu ry za cję i zwol nie nie 795 pra -
cow ni ków do pro wa dzi li do zam knię -
cia do dat ko wych li nii pro duk cyj nych
co spo wo do wa ło, że za gro żo nych zwol -
nie niem jest te raz bli sko dwa ty sią ce
osób. Bel gij scy spe cja li ści uwa ża ją
nato miast, że „Ar ce lor, dla któ re go
bel gij skie ope ra cje są ma łą po zy cją
w je go glo bal nej dzia łal no ści kpi so -
bie z ape li rzą du, pra sy i związ kow -
ców”.

„„LLee  SSoo  iirr””  

Kon tro wer syj na książ ka
Bel gij ska ro dzi na kró lew ska po sta -

no wi ła zwró cić się do Kra jo wej Ra dy

Ety ki Dzien ni kar stwa, aby wy ra zi ła
swo je zda nie na te mat kon tro wer syj -
nej (zda niem pa ła cu kró lew skie go)
książ ki „Qu e stions ro y a les” („Spra wy
kró lew skie”) au tor stwa Fre de ri ca De -
bor su. Ra da Ety ki ma osą dzić, czy au -
tor książ ki po świę co nej ro dzi nie kró -
lew skiej nie do pu ścił się błę dów
i zła ma nia ety ki. 

De bor su – dzien ni karz fran ko foń -
skiej te le wi zji pu blicz nej RTBF zo stał
do cza su wy jaś nie nia spra wy za wie -
szo ny w obo wiąz kach służ bo wych.

W swo jej książ ce opi su je ży cie w kró -
lew skim pa ła cu, ale te opi sy opie ra ją
się prze de wszyst kim na ano ni mo -
wych do no sach. Za war te w pu bli ka -
cji in for ma cje do ty czą ce kró la Al ber -
ta II, kró lo wej Pa o li oraz ich
po tom stwa, ro dzi na kró lew ska pod -
su mo wu je ja ko zbiór osz czerstw i fał -
szerstw. Obie stro ny cze ka ją na de cy -
zję Ra dy Ety ki.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Pi ra ci dro go wi 
na bel gij skich dro gach

We dług Mi ni ster stwa Trans por tu,
w Bel gii jest co raz wię cej pi ra tów dro -
go wych. Naj no wsze sta ty sty ki po da -
ją, że 40 % Bel gów prze kra cza do pusz -
czal ną pręd kość na au to stra dach,
a oko ło jed na trze cia na dro gach lo -
kal nych. Do tej po ry w po wszech nej
opi nii kie row cy bel gij scy uwa ża ni by -
li za jeż dżą cych spo koj nie, mo że na -
wet cza sem zbyt wol no. Za rzu ca no im
nie u spra wie dli wio ne blo ko wa nie le -
we go pa sa na au to stra dach i opóź nie -
nia w chwi li ru sza nia na zie lo nym
świet le. Obec nie oka zu je się, że kie -
row cy na gmin nie prze kra cza ją do zwo -
lo ną pręd kość, co spo wo do wa ło au to -
ma tycz nie wzrost licz by śmier tel nych
wy pad ków, któ ra w po rów na niu do
ro ku ubieg łe go wzro sła aż o czte ry
pro cent. 

AAggeenn  ccjjaa  IIAARR  
Bel gij skie gra tu la cje 
dla Oba my

Pre mier Bel gii – Elio Di Ru po był
pier wszym za gra nicz nym przy wód cą,
któ ry po gra tu lo wał zwy cię stwa w wy -
bo rach pre zy den ckich Ba ra ko wi Oba -
mie. 

Jak po in for mo wa ła agen cja AFP,
sta ło się to do kład nie o go dzi nie 5:33
ra no. Me dia bel gij skie z prze ką sem
ko men tu ją wy jąt ko wą szyb kość pre -
mie ra stwier dza jąc, że po trze bo wał aż
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541 dni aby sfor mo wać swój rząd,
a gra tu la cje Oba mie zło żył w re kor -
do wym tem pie. Co cie ka we, eu ro pej -
skie ga ze ty mia ły prob lem z po da niem
pra wi dło wych wy ni ków wy bo rów,
któ re ogło szo no w USA już po zam -
knię ciu wy dań eu ro pej skich. Nie któ -
re bel gij skie dzien ni ki jak „Het La at -
ste Nie uws” prze zor nie przy go to wa ne
by ły na wszyst ko. Ga ze ta opra co wa -
ła dwie wer sje pier wszej stro ny – jed -
na z wi ze run kiem Oba my, dru ga ze
zdję ciem Rom ne ya do da jąc za każ dym
ra zem sto sow ny ko men tarz do ty czą -
cy wy gra nej od po wied nie go kan dy -
da ta. Po po ja wie niu się wy ni ków wy -
da nie ze zwy cię skim Rom ne y em nie
zo sta ło po pro stu wy dru ko wa ne. Jesz -
cze da lej po szła ga ze ta „De Mor gen”.
Wpraw dzie za mie ści ła ty tuł „Pre zy -
dent Mitt Rom ney”, ale po le ci ła czy -
tel ni kom, że by szyb ko od wró ci li stro -
nę je śli wy gra Oba ma. Nato miast „Le
So ir” swo im czy tel ni kom udzie lił na -
stę pu ją cej in struk cji: „Oba ma prze -
grał – czy taj str.2; wy grał – stro na 3”. 

AAggeenn  ccjjaa  AAFFPP

Na ra tu nek De xii
Bel gia i Fran cja uzgod ni ły, że we -

sprą kon cern ban ko wy De xia kwo tą
oko ło 5,5 mld eu ro. Mi ni ster stwa fi -
nan sów obu kra jów po in for mo wa ły,
że 2,92 mld eu ro za pew ni Bel gia, nato -
miast Fran cja wpła ci po zo sta łe 2,59
mld eu ro. Jak po da je „La Li bre Bel gi -
que” oba kra je w za mian otrzy ma ją
pre fe ren cyj ne ak cje z pra wa mi gło su,
by móc prze jąć wszyst kie ewen tu al ne
przy szłe zy ski fi nan so we De xii”.
Ubieg ły rok De xia za koń czy ła ze stra -
tą 11,6 mld eu ro, a stra ta za pier wsze
dzie więć mie się cy bie żą ce go ro ku już
jest nie ma ła. 

Do ka pi ta li zo wa nie kon cer nu wy ma -
ga zgo dy rzą dów Bel gii i Fran cji oraz
ak cjo na riu szy De xii, czy li bel gij skich
i fran cu skich in sty tu cji pu blicz nych.
Mu si je rów nież za twier dzić Ko mi sja
Eu ro pej ska. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  

Pod wyż ka bel gij skie go
VAT-u?

Pre mier Bel gii Elio Di Ru po oprócz
pod wy żek ak cy zy, co raz po waż niej bie -
rze pod uwa gę moż li wość zwię ksze -
nia po dat ku BTW z 21 do 22%. Rząd
bel gij ski od dłuż sze go cza su szu ka
osz częd no ści bu dże to wych i oba wia
się, że cię cie wy dat ków pu blicz nych
nie wy star czy aby uzy skać kwo tę 3,7
mi liar dów eu ro któ rej bra ku je w przy -
szło rocz nym bu dże cie.

Bart De We a ver prze wod ni czą cy N-
VA – par tii, któ ra wy gra ła wy bo ry
w An twer pii – uwa ża, że pod wyż ki ak -

cy zy i BTW nie do koń ca mo gą się
spraw dzić, po nie waż po cią gną za so -
bą pod wyż ki i ogra ni cze nia kosz tów
pra cy.

„„GGaa  zzeett  VVaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

Sza riat w Bel gii
W nie daw nych wy bo rach lo kal nych

w Bruk se li, oprócz głów nych sił po li -
tycz nych Bel gii bra ła tak że udział Par -
tia Is lam, któ rej dwóch mu zuł mań -
skich kan dy da tów bez prob le mu
zdo by ło miej sca w du żych dziel ni cach
Bruk se li – An der lecht i Mo len be ek.
Krót ko po zdo by ciu man da tów
oświad czy li: „Ja ko mu zuł ma nie wy -
bra ni na ten urząd od wo łu je my się do
Ko ra nu. Uwa ża my, że is lam jest re li -
gią uni wersalną. Na sza obec ność w ra -
dzie da je nam moż li wość wy ra ża nia
włas ne go zda nia”. We dług nich „to
właś nie is lam umoż li wił po wsta nie eu -
ro pej skiej cy wi li za cji”. W ulot kach za -
po wia da ją wpro wa dze nie w swo ich
dziel ni cach głów nych przy ka zań sza -
ria tu czy li: uzna nie przez pań stwo mu -
zuł mań skich świąt, znie sie nie za ka -
zu pu blicz ne go no sze nia hi dża bu
i wpro wa dze nie żyw no ści ha lal (spe -
cjal ny ry tu ał pod czas za bi ja nia zwie -
rząt). Obaj są rów nież go rą cy mi zwo -
len ni ka mi wpro wa dze nia w Bel gii
sza ria tu. Chcą „uczu lić lu dzi, po ka zać
im za le ty pły ną ce z po sia da nia mu zuł -
ma nów i is lam skie go pra wa. Wte dy
is lam skie pra wo sta nie się czymś zu -
peł nie na tu ral nym i stwo rzy my is lam -
skie pań stwo. Zaj mie to ca łe dzie się -
cio le cia, na wet wiek, ale pro ces już
się roz po czął”.

Z ro ku na rok zwię ksza się po pu la -
cja mu zuł ma nów w Bel gii, cze go do -

wo dem mo że być fakt, ze od 2009 ro -
ku naj po pu lar niej szym imie niem na -
da wa nym dzie ciom w Bruk se li i An -
twer pii jest Mo ha med. Wśród
nie is lam skich miesz kań ców Bel gii co -
raz czę ściej sły chać glo sy, że w przy -
szło ści na le ży spo dzie wać się wzro stu
na pięć spo łecz nych po mię dzy mu zuł -
ma na mi a po zo sta ły mi spo łecz no ścia -
mi kra ju.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Pust ki w bruk sel skich 
są dach

W Bel gii od daw na pa nu ją spo ry
i na pię cia do ty czą ce udzia łu fla man -
dzko ję zycz nej i fran cu sko ję zycz nej
spo łecz no ści w ży ciu pu blicz nym kra -
ju. W spor nym okrę gu BHV czy li:
Bruk se la – Hal – Vil vor de od pew ne -
go cza su pu sto sze ją są dy. Wie lu fla -
man dzko ję zycz nych sę dziów opusz -
cza dwu ję zycz ny ob szar BHV, co gro zi
pa ra li żem wy mia ru spra wie dli wo ści
w sto li cy. Dzie je się tak, po nie waż od
nie daw na fun kcjo nu je no wy po dział
pra cow ni ków są du do ko na ny w ra -
mach re for my pań stwa. Wpro wa dzo -
na usta wa mia ła roz wią zać kry zys in -
sty tu cjo nal ny ist nie ją cy po mię dzy
dwo ma głów ny mi wspól no ta mi kra -
ju. A jest wręcz od wrot nie. No wy 
po dział pra cow ni ków są du: 80% fran -
cu sko ję zycz nych i 20% fla man dzko -
ję zycz nych do pro wa dził do re zy gna -
cji z pra cy wie lu fla man dzkich sę dziów
i in nych pra cow ni ków wy mia ru spra -
wie dli wo ści.

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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Ten wy jąt ko wy ro zejm za war ty
w trak cie dzia łań wo jen nych po mię -
dzy żoł nie rza mi dwóch wal czą cych ze
so bą stron, to je den z mniej zna nych
ale szcze gól nych fak tów hi sto rycz -
nych. Po ka zu je, jak wiel ką moc ma ją
świę ta Bo że go Na ro dze nia i ja ki mi od -
ru cha mi w tych świą tecz nych dniach
kie ru ją się lu dzie. Wo jen ne po jed na -
nie by ło czymś bar dzo spon ta nicz nym
i za ska ku ją cym na wet dla sa mych
uczest ni ków.

Fron to we Bo że Na ro dze nie 
To nie zwy kłe wy da rze nie mia ło

miej sce pod czas pier wszej woj ny świa -
to wej na fron cie za chod nim w po bli -
żu Ypres na te re nie Bel gii. Świat nie
znał do tąd woj ny, któ ra ob ra ca ła tak
du że ob sza ry zie mi w kra jo braz księ -
ży co wy, po chła nia ła mi lio ny ofiar, nie
roz róż nia ła cy wi lów od żoł nie rzy i by -
ła ol brzy mią fa lą prze mo cy i znisz cze -
nia, któ ra do tknę ła wie le państw.

W Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia 1914
ro ku wal czą cy ze so bą żoł nie rze za -
cho wa li się w spo sób za ska ku ją cy i nie
ma ją cy pre ce den su w do tych cza so wej
hi sto rii wo jen. Po stro nie nie miec kiej
żoł nie rze ude ko ro wa li swo je oko py
lam pka mi i skle co ny mi na pręd ce
ozdo ba mi świą tecz ny mi. Oko py cią -
gnę ły się set ka mi ki lo me trów, ale na
nie któ rych od cin kach dzie li ła je od -
leg łość tyl ko kil ku dzie się ciu me trów.
Dla te go An gli cy do sko na le wi dzie li
pło my ki świe czek. W pew nym mo men -
cie Niem cy za in to no wa li ko lę dę „Stil -
le Nacht”, a bry tyj scy żoł nie rze za czę -
li wtó ro wać im po an giel sku. Na gle
ktoś zde cy do wał się wy chy lić z oko -
pu, ktoś in ny pod jął de cy zję aby z oko -

pu wyjść. Za nim wy szedł na stęp ny
i na stęp ny... Żoł nie rze nie miec cy i bry -
tyj scy sta nę li na prze ciw ko sie bie bez
bro ni. To mu sia ło być trud ne – po dać
rę kę i zło żyć ży cze nia ko muś, kto po -
mi mo chwi lo we go i sa mo wol ne go za -
wie sze nia bro ni cią gle po zo sta wał
wro giem i do strzec w nim czło wie ka. 

Obie stro ny zgo dzi ły się na ze bra -
nie i po cho wa nie za bi tych le żą cych na
ni czy jej zie mi. Szkoc ka jed nost ka 6th
Gor don Hig hlan ders po grze ba ła zwło -
ki swo ich to wa rzy szy we wspól nym
gro bie z Niem ca mi. Po czym przy
akom pa nia men cie du dzia rza od śpie -
wa no Psalm 23. Wieść o ro zej mie szyb -
ko ro ze szła się po li nii fron tu i na wie -
lu od cin kach do szło do po dob nych
zda rzeń. Ka pi tan Stoc kwell ze stro ny
fi zy lie rów wa lij skich oraz je den z do -
wód ców nie miec kich uzgod ni li, że ro -
zejm bę dzie trwał do go dzi ny 8:30 dru -
gie go dnia świąt. Ofi ce ro wie
ob da ro wa li się sym bo licz ny mi upo -
min ka mi. Niem cy spre zen to wa li Bry -
tyj czy kom be czkę pi wa, w za mian
otrzy ma li śliw ko wy pud ding. Wy mie -
ni li się żyw no ścią ni czym op łat kiem.

Do wódz two usta li ło, że sze re gow -
cy mie li po zo stać w oko pach, ale żoł -
nie rze obu stron tych usta leń nie do -
trzy ma li. Do go dzi ny dwu na stej,
pra wie po ło wa bry tyj skie go fron tu
spon ta nicz nie za war ła ro zejm z żoł -
nie rza mi nie miec ki mi. Na zie mi któ -
ra nie daw no by ła po lem wal ki, żoł -
nie rze obu stron wy mie nia li się
dro bia zga mi, roz da wa li so bie pre zen -
ty. Ro ze gra no na wet mecz fut bo lo wy
za koń czo ny zwy cię stwem dru ży ny
nie miec kiej 3:2.

Nie padł ani je den strzał.

Ko niec ro zej mu
Do wódz two bry tyj skie do wie dzia ło

się o ca łej spra wie ze spo rym opóź nie -
niem, gdyż od da lo ne by ło od Ypres
o oko ło 30 mil. Dru gie go dnia świąt
wy żsi ofi ce ro wie obyd wu stron bez -
sku tecz nie pró bo wa li do pro wa dzić do
za koń cze nia po jed na nia. Ofi cjal nie ro -
zejm za koń czył się o go dzi nie 8:30,
ale przez ca ły dzień żad na ze stron nie
pod ję ła wal ki, nikt nie strze lił. Alian -
ci i żoł nie rze nie miec cy nie spie szy li
się do bi twy, nie chcie li już ze so bą
wal czyć. W nie któ rych miej scach fron -
tu ro zejm trwał aż do No we go Ro ku,
a Szko ci utrzy ma li go aż do trze cie go
stycz nia. 

Za rów no nie miec kie jak i bry tyj skie
do wódz two, pró bo wa ły nie jed no krot -
nie in ter we nio wać, ale trud no by ło
przer wać coś, co po wsta ło na fa li en -
tu zjaz mu bra ta ją cych się lu dzi. Osta -
tecznie ro zejm za koń czy li snaj pe rzy
z obu stron strze la jąc do tych żoł nie -
rzy, któ rzy wciąż pró bo wa li prze cho -
dzić na dru gą stro nę oko pów. Wkrót -
ce po nie miec kiej stro nie front
ob sa dzi li in ni, no wi żoł nie rze z Prus. 

Po tym szcze gól nym do świad cze niu
do wódz twa obu ar mii po sta no wi ły nie
do pu ścić w przy szło ści do po dob nych
zda rzeń, dla te go czę ściej wy mie nia no
od dzia ły żoł nie rzy na da nych od cin -
kach fron tu, a na okres Bo że go Na ro -
dze nia za rzą dza no ostrzał ar ty le ryj ski.

Ze stro ny alian tów w bo żo na ro dze -
nio wym ro zej mie oprócz od dzia łów
an giel skich wzię li też udział żoł nie -
rze fran cu scy, bel gij scy i hin du scy.

To by ło jed no z naj bar dziej za ska -
ku ją cych wy da rzeń I woj ny świa to -
wej. 

W wi gi lij ną noc żoł nie rze wy szli
z oko pów jak by za po mi na jąc, że jest
woj na a ich obo wiąz kiem wo bec Oj -
czyz ny jest za bi cie jak naj wię kszej ilo -
ści wro gów.

Bo żo na ro dze nio we po jed na nie sta -
ło się sym bo lem po rów ny wal nym do
an tycz nej Gre cji w okre sie olim piad.
Wy ra ża ło pra gnie nia prze cięt ne go
żoł nie rza, któ ry miał do syć tej woj -
ny, nie miał już w so bie wo li wal ki
i chciał tyl ko jed ne go: wró cić do do -
mu. Po ka za ło, jak wiel ką moc ma ją
świę ta i jak wie le lu dzie są w sta nie
zro bić aby tę atmo s fe rę usza no wać,
prze żyć świę ta god nie i spo koj nie. Bo
świę ta czu je się w ser cu i ser cem się
je prze ży wa.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Kącik histotyczny
Bożonarodzeniowe pojednanie
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

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?

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
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Bereidingstijd: 20-30 minuten
Gang: Nagerecht
Keuken: Poolse keuken
Smaak: Zoet
Gelegenheid: kerst
Uit eigen keuken: Nee 

Ingrediënten
l 100 g oudbakken wit brood
l 1/2 liter melk
l 100 g suiker
l 250 g gemalen maanzaad
l 6 el rum
l 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

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

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

Recept voor een smakelijke
kerstelijke maanzadentaart.
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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.

Karper
Karper is in Polen een populair gerecht en op talloze

manieren bereid.Men eet dit gerecht daar graag op de avond
voor Kerstmis.

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

Ingrediënten voor 4 personen

l 1 karper van 900-1000 grschoon gemaakt en gefileerd 
l zout 
l bloem
l 1-2 eieren los geklopt 
l 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.

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

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
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



Jack Al lerts „Vod ka, 
tra nen & ko gels” 
– „Wód ka, łzy i ku le”.

[…] „Ależ nie mia ło to wię ksze go zna -
cze nia. Wy bo ry zo sta ły sfał szo wa ne.
Sta liś my się ko lej ną Re pub li ką Związ -
ku ra dziec kie go z lo kal ny mi bar wa mi.”
[…]

[…] To jest nie ste ty los te go kra ju.
Na si mo car ni są sie dzi wciąż nam do...
ją, pod czas kie dy Ame ry ka nie bier nie
się te mu przy glą da ją.

Za wsze by liś my ofia ra mi. W ten właś -
nie spo sób bę dą się czu li Po la cy w przy -
szło ści. Ano ni mo wi bo ha te ro wie Eu ro -
py, ofia ry- ta ro la pa su je do nas jak ulał”
[…]

Tak nie wie le uka zu je się ksią żek oPol -
sce na pi sa nych w ję zy ku ni der lan dzkim.
Dla te go z tym wię kszym en tu zjaz mem
po sta no wi łam prze czy tać książ kę ho -
len der skie go au to ra Jac ka Al ler tsa
„Wód ka, łzy i ku le”. Mu szę przy znać, że
kie dy zer knę łam na ty tuł brzmią cy dość
kon tro wer syj nie, mój en tu zjazm nie co
przy gasł. Po my śla łam so bie: znów jed -
na z tych ksią żek, trak tu ją cych Pol skę
i Po la ków w spo sób po wierz chow ny
i ste re o ty po wy. Jed nak cie ka wość czy -
tel ni ka po ko na ła uprze dze nie do ty tu -
łu i za głę bi łam się w lek tu rę książ ki.

Po prze czy ta niu pier wsze go roz dzia -
łu po ja wi ło się lek kie roz cza ro wa nie.
Pod ty tuł umiesz czo ny na pier wszej
stro nie brzmiał – Dra ma tycz na hi sto -
ria ro dzi ny za Że laz ną Kur ty ną – tyl ko
te go dra ma tyz mu by ło jak na le kar -
stwo. Stwier dzi łam więc – zresz tą dość
po chop nie – że mam w rę ku eg zem plarz
„li te ra tu ry po cią go wej”, czy li pro zy zwa -
nej lek ką, ła twą i przy jem ną. Na szczę -
ście oka za ło się, że książ kę Jac ka Al -
ler tsa trud no za li czyć do te go ga tun ku
po wie ści. Jest to mi ster nie i z wiel kim
kun sztem li te rac kim na pi sa na po wieść.
Cie ka wa, za ska ku ją ca i wie lop łasz czyz -
no wa. Au tor wy ka zał się ogrom ną zna -
jo mo ścią re a liów hi sto rycz nych i spo -
łecz nych Pol ski XX wie ku.

Głów ną bo ha ter ką jest Go sia Ol chow -
ska oraz lo sy jej ro dzi ny roz gry wa ją ce
się w Pol sce na prze strze ni pięć dzie się -
ciu lat. Za rów no Go sia jak i jej bli scy
uwi kła ni są nie tyl ko w oso bi ste i ro -
dzin ne hi sto rie. Są tak że świad ka mi
dra ma tycz nych wy da rzeń hi sto rycz -
nych i jak się prze ko na my pod czas lek -
tu ry książ ki, bar dzo moc no uwi kła ni
i zde ter mi no wa ni ty mi wy da rze nia mi.
Okres PRL-u, straj ki ro bot ni ków, Stan
Wo jen ny, Straj ki NSZZ So li dar ność,
Wa łę sa i hi sto ria wal czą ce go po stro -
nie AK dziad ka Go si. 

Wpływ dra ma tyz mu hi sto rycz nych
wy da rzeń na lo sy bo ha te rów jest obec -
ny na każ dej stro nie po wie ści. Roz po -
czy na jąc od dziad ka Zyg mun ta, któ ry
wbrew wo li swo jej mat ki bie rze udział
wPo wsta niu War szaw skim pod pseudo -
nimem Wilk i ja ko je dy ny zczwor ga swo -
ich przy ja ciół prze ży je ten kosz mar. Zko -
lei oj ciec Zyg mun ta (pra dzia dek Go si)
pod pre sją prze cho dzi na stro nę Ar mii
Ber lin ga iwten spo sób sta je po prze ciw -
nej stro nie wal czą cych niż je go syn. WPo -
wsta niu War szaw skim gi nie wiel ka mi -
łość dziad ka, szes na sto let nia Ba sia. 

Nie zwy kle cie ka wą po sta cią książ ki
jest Lo renz – naj bliż szy przy ja ciel dziad -
ka Zyg mun ta. To przed sta wi ciel pol -
skiej in te li gen cji, wszech stron nie wy -
kształ co ny, wła da ją cy bie gle kil ko ma
ję zy ka mi, gra ją cy w te ni sa i po sia da ją -
cy by stry i re al ny po gląd na ma ją ce
miej sce wy da rze nia. Nie ste ty w po wo -
jen nej Lu do wej Pol sce wy zwo lo nej
przez So wie tów, nie ma miej sca dla ta -
kich jak Lo renz, któ rzy wal czy li o wol -
ność te go kra ju w Ar mii Kra jo wej
o czym mo że my prze ko nać się pod czas
czy ta nia książ ki. 

Wszyst kie te po ję cia: Po wsta nie War -
szaw skie, AK, Ka tyń, na dłu go znik ną
z kart pod ręcz ni ków hi sto rycz nych,
z któ rych bę dzie się uczy ła Go sia. To
ogrom ne dzie dzic two hi sto rycz ne i kul -
tu ro we zo sta nie jej prze ka za ne z ust
dziad ka i za pi sa ne w dzien ni czku. 

Jest jesz cze dru ga li nia ro dzi ny, mia -
no wi cie ro dzi ce ze stro ny oj ca Go si.

Dzia dek Jan, któ ry w 1956 ro ku nie -
le gal nie prze kro czył gra ni cę Nie miec
Za chod nich, a stam tąd wy je chał do
Ame ry ki i ni gdy już nie wró cił do 
Oj czyz ny. Ta część ro dzi ny sym bo li zu -
je za rad nych, prak tycz nych Po la ków,
któ rzy w ko mu ni stycz nym sy ste mie nie
po tra fi li się w ża den spo sób od na leźć.
Wo le li ży cie na ob czyź nie, ani że li w uko -
cha nym kra ju wśród swo ich bli skich.

Kwe stia mi gra cji prze wi ja się
w książ ce nie u stan nie. Po II woj nie
świa to wej ma so wo mi gru ją człon ko wie
Ar mii Kra jo wej, oj ciec Go si w po szu ki -
wa niu lep sze go ży cia za oce a nem, jej
naj bliż si przy ja cie le w tym „wy zwo lo -
na” przy ja ciół ka Ma gda le na, któ rej ma -
rze niem jest ka rie ra fil mo wa w Hol ly -
wo od. Au tor jak by ce lo wo po ru sza ten
wą tek, te trud ne wy bo ry, któ re roz dzie -
la ją i róż nią ro dzi nę Go si. Wresz cie ob -
se sja mi gra cji oj ca oraz prze ko na nia,
że Pol ska nie ma żad nej przy szło ści, do -
pro wa dza do roz wo du jej ro dzi ców,
a osta tecznie – jak prze ko na my się
o tym w osta t nich wer setach książ ki
– do cał ko wi te go wy ob co wa nia, utra ty
wię zi mię dzy oj cem i cór ką. 

[…] „Mo je uczu cia do oj ca oraz do
te go ko goś ob ce go są tak od leg łe.
Trud no wręcz so bie wy o bra zić, że cho -
dzi o jed ną i tę sa mą oso bę. Jest to mi -
łość rze czy prze ciw staw nych, tych
prze ciw staw no ści, wśród któ rych się
wy cho wa łam. Mi łość i nie na wiść, mia -
łam ten przy wi lej oglą dać to w wiel -
kim pa to sie, sie dząc w pier wszym rzę -
dzie.” […]

Naj cie ka wszym wąt kiem w książ ce
są dy gre sje fi lo zo ficz ne. 

Kwe stia wol no ści jed nost ki i wol -
no ści zbio ro wej. To py ta nie za da je so -
bie nie u stan nie Go sia, jak rów nież in -
ni bo ha te ro wie po wie ści. Sym bo lem
tej wol no ści jest cie ka wa po stać Ma -
gda le ny, ko bie ty sek su al nie wy zwo -
lo nej i cie ka wej świa ta, przy gód i fi -
zycz nej mi ło ści.

Jest ona me ta fo rą no wo czes nej Ma -
rii Ma gda le ny, któ ra swo i mi wło sa mi
otar ła łzy księ dza w któ rym by ła bez
pa mię ci za ko cha na. Ma gda le na sym bo -
li zu je wszyst ko to, cze go Go sia się boi
i przed czym ucie ka. Wy zwo le nie sek -
su al ne, wol ność jed nost ki, rów no u -
praw nie nie ko bie ty i męż czyz ny. Jej
spoj rze nie na ży cie jest bar dzo epi ku -
rej skie, po wie dzia ła bym wręcz he do ni -
stycz ne, ale pa ra dok sal nie to właś nie
ona znaj du je szczę ście i speł nie nie w ży -
ciu oso bi stym. Emi gru je do Ame ry ki,
zo sta je mat ką czwor ga dzie ci. Od kry -
wa w so bie nie tyl ko po kła dy ko bie co -
ści, ale rów nież sub tel ną sa tys fak cję
ma cie rzyń stwa. To ona, ży jąc jesz cze
wPRL-ow skiej rze czy wi sto ści prze kra cza
gra ni ce.

Mo im zda niem naj bar dziej wzru sza -
ją cym wąt kiem jest wal ka Go si i jej ma -
my z ra kiem.

Pięk na więź mię dzy ty mi dwie ma ko -
bie ta mi po ka zu je, ja kie war to ści oka -
zu ją się naj waż niej sze w ży ciu. Świat
rze czy ma te rial nych sta je się dia bel nie
bła hy, kie dy sta je my w ob li czu śmier -
ci uko cha nej oso by. To właś nie Go sia
z nie o pi sa nym po świę ce niem opie ku je
się swo ją mat ką, któ ra prze cho dzi che -
mio te ra pię. I tu hi sto ria się po wta rza,
ta hi sto ria ro dzin na, bo wiem tak kie -
dyś mat ka Go si wal czy ła o ży cie swe -
go oj ca. 

Po wieść Jac ka Al ler tsa za wie ra tak
wie le cie ka wych wąt ków, że mog ła -
bym kon ty nu o wać owe dy wa ga cje li -
te rac kie bez koń ca. Za chę cam jed nak
wszyst kich go rą co do prze czy ta nia
książ ki pod ty tu łem „Vod ka, tra nen
& ko gels”.

Prze tłu ma czy ła i opi sa ła
MMaayyaa  SSttęę  ppiieeńń

Polecamy
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Jest taki dzień… 
Jest taki dzień w roku szkolnym, kiedy oceny,

spraw dzia ny i pra ce do mo we scho dzą na dal szy
plan. Te go dnia w kla sach pa nu je nie zwy kły świą -
tecz ny na strój. Ucznio wie spo ty ka ją się z na u czy -
cie la mi, aby po zna wać i pie lę gno wać pięk ne pol -
skie tra dy cje bo żo na ro dze nio we. Skła da ją so bie
ży cze nia, wspól nie śpie wa ją pol skie ko lę dy i uczą
się sza cun ku do zwy cza jów utrwa lo nych w na -
szej kul tu rze na ro do wej. To dzień, któ ry wpro -

wa dza na szych uczniów w świą tecz ną atmo s fe rę
i uświa da mia im, że już wkrót ce za sią dą przy wi -
gi lij nych sto łach z bliskimi.

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

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii
Newsletter
Szkolnego
Punktu
Konsultacyjnego
im. Gen.
Stanisława
Maczka 
przy
Ambasadzie
RP w Brukseli
z siedzibą
w Antwerpii. 

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to data szczególna w polskim ka len da rzu
i wy jąt ko wa oka zja do ref lek sji nad pa trio tyz mem, rze -
czą pięk ną, ale trud ną, któ rej wciąż trze ba się uczyć. 17.
li sto pa da w na szej szko le od by ła się uro czy stość, pod czas
któ rej ucznio wie klas pod sta wo wych, gim na zjum i li ce -
um, przy go to wa ni przez Panie na u czy ciel ki – Ane tę Wasz -
kie wicz, Agniesz kę Śli wow ską i Jo lan tę Dem czak, za pre -
zen to wa li aka de mię, przy po mi na ją cą hi sto rię 123 lat
nie wo li Pol ski oraz mo ment jej wy zwo le nia – po czą wszy
od dnia, kie dy nasz kraj ja ko nie po dleg łe pań stwo prze -
sta ło ist nieć na ma pie Eu ro py, po przez okres za bo rów
wy peł nio ny wal ką o wol ność aż do dnia 11 li sto pa da 1918
ro ku. To by ło wspa nia łe wi do wi sko oraz cie ka wa lek cja
hi sto rii i pa trio tyz mu, któ ra przy pom nia ła na szym
uczniom, że „to co prze ży ło jed no po ko le nie, dru gie prze -
ra bia w ser cu i pa mię ci”.

Pa mię ta my o na szych bo ha te rach. 
Pol scy żoł nie rze, któ rzy po le gli w cza sie II woj ny świa to -

wej na te re nach pół noc nej Fran cji, Bel gii i Ho lan dii są szcze -
gól nie bli scy pa mię ci uczniów i na u czy cie li na szej szko ły. 1
li sto pa da Pani Dy rek tor Mo ni ka Pru ska, od wie dzi ła gro by
i zło ży ła kwia ty, w imie niu ca łej spo łecz no ści szkol nej, na
pol skim cmen ta rzu woj sko wym w Gran vil le Lan gan ne rie
(Nor man dia/ Fran cja). Rów nież w li sto pa dzie ucznio wie I kla -
sy gim na zjum z Pania mi na u czy ciel ka mi od wie dzi li gro by
pol skich żoł nie rzy, któ rzy spo czy wa ją na cmen ta rzu woj -
sko wym w An twer pii.

MMaaggddaalleennaa  OOllsszzeewwsskkaa



Ma lut ka kul ka ru dej sier ści pa trzy -
ła na mnie spod sto łu… 

- Ma mo oo! – wrzas nę łam dzi ko. On
już jest du ży, pa trzy na oczy…Kie dy
go za bie rze my?

Ma ma bez prze ko na nia po krę ci ła
gło wą.

- Uff, nie mia ła ba ba kło po tu, obie -
ca ła dziec ku ko ta.

Po ja kimś mie sią cu ru da kul ka wy -
lą do wa ła w na szym miesz ka niu. Za -
czę ło się… zwie dza nie miesz ka nia,
mysz ko wa nie (czyt. ko to wa nie) w każ -
dym ką cie, wła że nie do łóż ka, za łóż -
ko, pod łóż ko…Ob wą chi wa nie sprzę -
tu po sprzę cie, wie sza nie się pa zu ra mi
na prze cud nych ma mi nych fi ra nach
i o zgro zo… po si ki wa nie po za ku we -
tę.

Ja, re zo lut na sze ścio lat ka, nie wie -
le so bie z te go ro biąc, tu li łam to ru de
stwo rze nie ze zdwo jo nym za pa łem.
Ja ko do brze wy cho wa na osób ka sprzą -
ta łam po swo im pu pi lu i uczy łam go
do brych ma nier.

Ru dą kul kę trze ba by ło ja koś na -
zwać (że by mieć na ko go zwa lać wi nę
za róż ne, nieko niecz nie ko cie pso ty).
In spi ra cja zja wi ła się szyb ko. Ma łe,
mi łe ko cię do sta ło wiel kie i jak że dum -
ne imię – Fi le mon (dzie ci PRL-u pa -
mię ta ją kul to wą kre sków kę). Mi mo
nie wąt pli we go ko cia ko wa te go uro ku
ru dziel ca, je go imię prze ni gdy nie
przy bra ło try wial ne go brzmie nia „Fi -
luś”, tak więc ko ciąt ko po zo sta ło nob -
li wym Fi le mo nem.

W miesz ka niu re zy do wa liś my we
trój kę – ma ma, ja i Fi le mon. Ży cie to -
czy ło się mi ło i spo koj nie, aż…

Mo ja ro dzi ciel ka jest do brą mat ką
i od kąd pa mię tam ta ką by ła, chcia ła
i dziec ku i ko tu nie ba przy chy lić. Na
po o bied nie de ser ki w ty god niu ra czej
nie moż na by ło li czyć ale w nie dziel -
ne po po łud nie – cze mu nie?

Pla cek ze śliw ka mi, to by ło to!
Cu kier ni cze ar cy dzie ło po wsta ło.

Pach nia ło ob łęd nie w ca łym miesz ka -
niu. Nad e szła wy cze ki wa na chwi la
kon sum pcji.

Kot spał, co ja kiś czas otwie rał oko
i ły pał nim le ni wie, ni by tak przy pad -

kiem, oce nia jąc sy tu a cję pa nu ją cą
w kuch ni.

Zja dłyś my spo ry ka wa łek cia sta. Po -
zo sta łą część w bryt fan ce, ma ma wsta -
wi ła do pie kar ni ka. Kot spał da lej i nie
wy ka zy wał naj mniej sze go za in te re so -
wa nia dzia ła nia mi ku chen ny mi. Na -
sta ła spo koj na po plac ko wa noc. Dom
spał, nic nie mą ci ło na szych mia ro -
wych od de chów…do cza su.

Oczy Fi lo me na otwo rzy ły się po wo -
li. Drob ne, sub tel ne ciał ko prze cią -
gnę ło się os pa le ale z gra cją. Mor dka
roz war ła się w bez głoś nym ziew nię -
ciu.

- Czas na noc ną prze ką skę – mruk -
nę ło ko ciąt ko…

Na stał po god ny po nie dział ko wy po -
ra nek. Obu dzi łam się w do sko na łym
hu mo rze, mi mo te go że mu sia łam iść
do szko ły. Dru gim sło wem po „dzień
do bry ma mo” by ło – Fi le mon, Fi le -
mon?! Fi le mo o on!

Nie mia łyś my z ma mą zbyt du żo cza -
su, jak to w po nie dział ko wy po ra nek.
Śnia da nie, my cie zę bów, ubie ra nie się,
ma ki jaż (to ma ma) i kar mie nie ko -
ta…ko ta jed nak nie by ło…

Prze ko py wa nie miesz ka nia w po -
szu ki wa niu za gi nio ne go zwie rza ka
za ję ło ko lej ne pół go dzi ny…Fi le mo o -
on!!!

Gdy bym mia ła wte dy ma ki jaż to roz -
ma zał by się w pięć se kund. Łzy pły -
nę ły mi w ta kiej ilo ści, jak bym mia ła
sześć par oczu. Nos przy brał kształt
kar tof la i ko lor po mi do ra (z nie -
go też cie kło).

Ma ma wy ka za ła się przy -
tom no ścią umy słu i si ła za -
cią gnę ła mnie do szko ły.
Mia ła, bie dac two na dzie ję,
że wśród dzie ci za pom nę
o zgu bie. 

Płon ne jej na dzie je…
Na przer wach mię dzy -

lek cyj nych bu cza łam po
ką tach. Pod ko niec za jęć
(na szczę ście ma łe dzie ci nie
ma ją ich wię cej niż czte ry go -
dzi ny) mo ja twarz przy po mi na -
ła twarz aler gi ka po bli skim kon -
tak cie z osą. Pani wy cho waw czy ni
drę czo na nie po ko jem o mo je zdro wie

psy chicz ne i fi zycz ne, za dzwo ni ła do
ma my. W cią gu go dzi ny, jesz cze bar -
dziej na puch nię ta z po wo du szlo chów,
przy je cha łam do do mu.

Prze ko py wa nie miesz ka nia za czę ło
się od no wa.

- Fi le mo o on!!!
Mi nę ła ko lej na „do bra” go dzi na („do -

bra” go dzi na, to tak jak go dzi na i dwa -
dzie ścia mi nut), gdy w śród mo je go
po chli py wa nia i po smar ki wa nia led -
wo usły sza łyś my de li kat ny chro bot.

Zlo ka li zo wa nie chro bo tu za ję ło nam
chwil kę, do cho dził z kuch ni.

- Skrob, skrob, skrob… na tę że nie
dźwię ku ro sło…

- Skrob, skrob, skrob, mia u uu!!! Wy -
dar ło się coś w nie bog ło sy.

Nie by ło wąt pli wo ści skąd do cho -
dzi ło mia u uu!!!

Pie kar nik. Z nie go wrzesz cza ło naj -
głoś niej!

Pręd kość świat ła by ła ni czym w po -
rów na niu z pręd ko ścią ja ką osią gnę -
łam bie gnąc do drą ce go się pie kar ni -
ka.

- Fi le mo o on!!! 
W bryt fan ce na okru chach po plac -

ku ze śliw ka mi sie dział za gi nio ny, ob -
żar ty do gra nic moż li wo ści kot, drąc
się z ra do ści na mój wi dok.

MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttaa  BBaa  rraann
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Tylko u nas:

4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne,
windykacyjne, handlowe, skarbowe, odszkodowawcze)

4 specjalista w zakresie prawa polskiego
4 psycholog dla dorosłych i dla dzieci
4 specjalista od ubezpieczen
4 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, ww  rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  ppóójjddąą  zz  TToobbąą  ddoo  uurrzzęędduu..

WWsszzyyssttkkoo  ww  jjeeddnnyymm  mmiieejjssccuu!!

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy współpracy z Fundacją
Semper Polonia z Warszawy.

PPoorraaddyy  ttyyllkkoo  nnaa  uummóówwiioonnee  ssppoottkkaanniiee..

WWIIĘĘCCEEJJ IINNFFOORRMMAACCJJII::

mmaaiill::  cceennttrruummaannttwweerrppiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm
tteelleeffoonn::  00448855..662288..449988
www.centrumpomocyprawnej.be

CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ

DLA POLONII
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Co jest nie o dłącz nym ele men tem
Świąt Bo że go Na ro dze nia? Cho in ka,
op ła tek, ży cze nia, spot ka nia z ro dzi -
ną... Każ dy to po wie i bę dzie miał ra -
cję. Jed nak naj bar dziej nie do ce nia nym
ele men tem każ dych świąt, nie tyl ko
Bo że go Na ro dze nia, ale też uro czy sto -
ści ro dzin nych czy pry wat nych – oraz
oczy wi ście na co dzień – jest czu ły do -
tyk, kry ją cy się w ge stach ta kich jak:
uścisk, po ca łu nek i przy tu le nie! 

Współ cześ nie cier pi my na de fi cyt
bli sko ści. Oka zy wa nie czu ło ści ma dla
nas wiel kie zna cze nie nie tyl ko od
świę ta, ale i w dzień po wszed ni. Do -
wo dy na to znaj dzie my w po niż szym
ar ty ku le.

Czu ły do tyk – le kar stwo na
wszyst ko

Wy star czy po roz ma wiać z do wol -
nym le ka rzem aby usły szeć, że do tyk
ko cha nej oso by ma cha rak ter te ra pe -
u tycz ny. Dla cze go? Pod je go wpły wem
w na szym or ga niz mie wy twa rza ją się
do bro czyn ne sub stan cje, dzię ki któ -
rym sta je my się od por niej si. Co za tym
idzie, uści ski, po ca łun ki i przy tu le nie
spra wia ją, że mniej cho ru je my, szyb -
ciej zdro wie je my, a na wet... mo że my
przed łu żyć swo je ży cie!!! Czy dla po -
twier dze nia tej te zy po trzeb ny jest
nam in ny do wód niż fakt, że cho re
dziec ko, je śli jest tu lo ne i no szo ne na
rę kach, szyb ciej wy zdro wie je niż to
le żą ce sa mot nie w szpi tal nym łóż ku? 

Je że li o dzie ciach mo wa... Czu ły do -
tyk jest istot ny szcze gól nie dla nich.

Po ca łu nek, przy tu le nie przez ro dzi -
ców po pra wia nie tyl ko fun kcjo no wa -
nie ich or ga niz mów, ale i od po wia da
za ich pra wi dło wy roz wój. To nie wy -
my sły! Po twier dza ły to już ob ser wa -
cje le ka rzy na po cząt ku XX wie ku kie -
dy za u wa żo no, że nie mo wlę ta
– sie ro ty, nie ma ją ce za spo ko jo nej po -
trze by bli sko ści, wy ka zy wa ły mniej -
sze szan se na prze ży cie niż te dzie ci,
któ rych po trze ba kon tak tu fi zycz ne -
go z ro dzi ca mi by ła w peł ni za spo ka -
ja na. Póź niej sze ba da nia po twier dzi -
ły wa gę czu ło ści dla zdro wia ludz kie go
wy ka zu jąc, że do brze od ży wio ne ma -
lu chy, miesz ka ją ce w do sko na łych wa -
run kach, a jed nak wy cho wy wa ne bez
ciep ła i kon tak tu fi zycz ne go z bli ski -
mi roz wi ja ją się znacz nie go rzej, czę -
ściej go rą czku ją i cho ru ją na in fek cje
dróg od de cho wych oraz po kar mo -
wych niż te, któ rych po trze ba bli sko -
ści zo sta ła w peł ni za spo ko jo na. 

Do tyk – na u ka czu ło ści
i włas nej war to ści

Oka zy wa nie mi ło ści dziec ku (gła -
ska nie, tu le nie, poz wa la nie na po ło -
że nie gło wy na ra mie niu) oraz mó wie -
nie mu, że jest bez piecz ne, ko cha ne,
w peł ni ak cep to wa ne i wy jąt ko we, po -
bu dza nie tyl ko je go fi zycz ny, ale tak -
że emo cjo nal ny i spo łecz ny roz wój. 

Do dat ko wo pod czas przy tu la nia się
or ga nizm ludz ki wy dzie la hor mon
przy wią za nia – ok sy to cy nę. To dzię ki
niej czu ły do tyk zbli ża nas do sie bie
spra wia jąc, że da rzy my się wię kszą

sym pa tią. Co za
tym idzie, im czę -
ściej dzie ci są
przy tu la ne, tym
bar dziej przy wią -
zu ją się do swo ich
ro dzi ców, co z ko -
lei w póź niej szych
la tach pro cen tu je
w roz wo ju ich oso -
bo wo ści i uczuć
wyż szych, ta kich
jak: mi łość, przy -
jaźń, em pa tia, za -
u fa nie. Nie za po -
mi naj my o tym.
Ba da nia na u ko we
udo wod ni ły bo -
wiem, że dzie ci,
któ rym ro dzi ce
oka zu ją czu łość,
już w przed szko lu
są bar dziej to wa -
rzy skie i ła twiej
na wią zu ją kon -
tak ty z in ny mi,
utrzy mu jąc z ni mi

lep sze re la cje, udzie la jąc im w ra zie
po trze by wspar cia. Z ko lei ma lu chy
po zba wio ne gła ska nia, tu le nia i po ca -
łun ków mo gą stać się zim ne emo cjo -
nal nie i nie uf ne wo bec in nych. 

Przy tu la jąc dziec ko uczy my je więc
wła ści wych za cho wań spo łecz nych,
dzię ki cze mu le piej od naj dzie się ono
w gru pie ró wieś ni czej, sta jąc się bar -
dziej od por ne na kry ty kę – co jest waż -
ne zwłasz cza w okre sie do jrze wa nia. 

Do tyk – zba wien ny dla mó zgu 
Do tyk spra wia, że układ ner wo wy

ma łe go dziec ka szyb ciej do jrze wa, zaś
je go mózg le piej fun kcjo nu je. Z te go
po wo du ma lu chy przy tu la ne czę sto
przez ro dzi ców ła twiej się kon cen tru -
ją, a tak że szyb ciej za czy na ją czy tać
i pi sać. 

Są one tak że spraw niej sze fi zycz nie
niż ich ko le dzy, któ rym oka zy wa no
mniej czu ło ści. Wy ka zu ją mię dzy in -
ny mi: lep sze po czu cie ryt mu, wy ro -
bio ne przez ma so wa nie, gła ska nie czy
mia ro we bu ja nie na ko la nach lub słu -
cha nie bi cia ser ca ro dzi ca pod czas
opie ra nia gło wy na je go klat ce pier -
sio wej. 

Przy tu le nie ukoi zszar ga ne
ner wy

Od bli sko ści i do ty ku nie po win ni
też stro nić do ro śli. Je że li je steś my
ze stre so wa ni lub czu je my nie przy -
jem ne na pię cie, za miast brać tab let -
ki uspo ka ja ją ce po win niś my moc no
przy tu lić się do bli skiej nam oso by!
Pod czas uści sku nie tyl ko zwol ni
tem po na sze ser ce i spad nie ciś nie -
nie krwi, lecz tak że ob ni ży się po -
ziom hor mo nu to wa rzy szą ce go od -
czu wa niu stre su – kor ty zo lu. War to
o tym pa mię tać tak że w trak cie bez -
sen nych no cy... Uścisk i przy tu le nie
się mo że być tak że sku tecz nym środ -
kiem uła twia ją cym za sy pia nie i głę -
bo ki sen.

Do tyk za wsze po trzeb ny 
Pa mię taj my o zba wien nym wpły wie

do ty ku na ludz kie zdro wie. Przy tu laj -
my się do bli skich nie tyl ko w świę ta,
skła da jąc ży cze nia, ale i co dnia. Za -
u waż my, że uścisk i uca ło wa nie jest
naj lep szym le kar stwem na stres i wie -
le in nych do le gli wo ści. Spój rzmy na
dzie ci! Przy tu le nie się do ma my po -
pra wi hu mor i ukoi na tych miast
wszel ki ból, nie za leż nie od te go czy
jest on fi zycz ny czy emo cjo nal ny. Z do -
ro sły mi jest iden tycz nie. Nie lek ce -
waż my te go i... nie wstydź my się do -
ty ku!

AAnn  nnaa  JJaa  rroo  sszzee  wwiicczz

Moc uścisku
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Sylwester tuż tuż... 
więc na Zumbę

rusz!!! 

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  
nnaa  zzaajjęęcciiaa  ZZuummbbyy  

CCoo  ttoo  jjeesstt  ZZuummbbaa??
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! 

PPooddcczzaass  ggooddzziinnnnyycchh  zzaajjęęćć  mmoożżeemmyy  ssppaalliićć
nnaawweett  770000  kkaalloorriiii!!!!!!  

Tu nie ma czasu na nudę! 
Zumba szybko poprawia kondycję,

sylwetkę, 
a także samopoczucie! Zumba jest dla

każdego, 
niezależnie od wieku i umiejętności!!! 

NNiiee  zzwwlleekkaajj,,    zzaappiisszz  ssiięę  jjuużż

ddzziiśś!!!!!!

Kontakt: 
00448899  882233  880033  

lub 
iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee



 CIASTA DOMOWE 
NA ZAMÓWIENIE

 

WWsszzeellkkiiee iinnffoorrmmaaccjjee ppoodd nnuummeerreemm 00448877 887799 996699 

Przyjmujemy 
zamówienia 

 na święta 

Ciasta domowego wypieku:
    

jabłecznik, sernik,  skubaniec, ptasie 
mleczko, snickers, sernik na zimno, sero-
makowiec, karpatka, kopiec kreta , ciasta 
kremowe i inne ...

 

Ciasta sprzedawane są na kilogramy, 

cena w  zależności od wypieku.
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Cof nij my się o ja kieś sto,
dwie ście lat. Zam knij my
oczy i wy o braź my so bie

sze ro kie ale je oto czo ne szpa le -
rem drzew, peł ne po wo zów
w któ rych sie dzą dżen tel me ni
i da my trzy ma ją ce w dło niach
pa ra sol ki, oczy wi ście w obo wiąz -
ko wych ko ron ko wych rę ka wi -
czkach. Po wóz sta je, dżen tel men
po da jąc dłoń po ma ga da mie wy -
siąść chro niąc ją przed ewen tu -
al nym upad kiem. Ona sta je pew -
nie na zie mi i ta necz nym
kro kiem, z lek ko ścią mo ty la
uda je się na jed no z ko lej nych
przy jęć w zam ku po wiedz my
księ cia X. 

Chy ba każ da z nas w la tach
dzie ciń stwa chcia ła być da mą.
Mieć pięk ne suk nie, nie na gan -
ną fry zu rę, lo ka ja, słu żą cą i po -
wóz. Ma rzy ły nam się kry no li -
ny, wo al ki, ba le do bia łe go ra na,
śnież no bia ła ce ra i rą bek pan to -
fel ka wy zy wa ją co wy sta ją cy
spod suk ni. Za lot ne spoj rze nie
znad przy mknię tych po wiek
i zmy sło wy fran cu ski ak cent.
Jed nym sło wem baj ka.

Są ta cy któ rzy twier dzą, że
da my są za pom nia nym re lik tem
za mierz chłej prze szło ści. In ni,
że osta t nie da my stą pa ły po tym
świe cie w XVIII-tym wie ku. Czy
to ozna cza, że współ cześ nie dam
nie ma?

Da ma czy da mul ka?
Za daj my so bie py ta nie. Czy

ko bie ta mo że o każ dej po rze
dnia a na wet chwi lę po prze bu -
dze niu wy glą dać jak z żur na la?
Za dba na, jak by przed chwi lą wy -
szła jed no cześ nie z sa lo nu od -
no wy bio lo gicz nej, so la rium, od
fry zje ra, kraw co wej i kos me ty -
czki? Czy ist nie ją panie któ rych
nie ima się kurz, brud, pot,
deszcz i wszyst kie in ne przy pa -
dło ści te go świa ta? Z pew no ścią
są ko bie ty uwo dzą ce męż czyzn
po włó czy stym spoj rze niem,
west chnie nia mi, sty lem ubie ra -
nia się, za chcian ka mi, ka pry sa -
mi czy om dle wa ją cą bez sil no ścią
wo bec naj prost sze go prob le mu.
I tu do ty ka my sed na spra wy: czy
są to da my, czy da mul ki? Czy
ma ją au ten tycz ny styl i kla sę,
czy tyl ko ba wią się w da mę? Czy
są to de li kat ne, sub tel ne ko bie -
ty, czy ra czej ży we atra py pla -
sti ko wej lal ki Bar bie? 

Uda wa nie da my dla wie lu pań
mo że być i jest świet ną za ba wą
choć wy ma ga też spo ro wy sił -
ku. Pani uczest ni czą ca w pa ra -
dzie dam mu si być pięk nie ubra -
na, ucze sa na, uma lo wa na,
opa lo na i wy spor to wa na. Oczy -
wi ście po win na być je śli nie
szczup ła, to wręcz chu da i je śli
to tyl ko wy pa da – a naj czę ściej
tak – ko niecz nie eks po no wać
spi cza ste ko la na i wiel ki de kolt
oraz od kry te ple cy. 

Cho dzić na po ka zy mo dy i ku -
po wać ubra nia z naj no wszej ko -
lek cji (ce na oczy wi ście nie gra
ro li). Po win na też dbać o ciąg -
łą obec ność w ko lo ro wych ma -
ga zy nach, gdzie na bie żą co za -
miesz cza ne są zdję cia
z ko lej ne go ba lu, ak cji do bro -
czyn nej, spa ce ru z dziec kiem
a na wet wyj ścia na za ku py. Moż -
na się z nich też do wie dzieć o
roz wo dach, ze rwa niach, po rzu -
ce niach, ko lej nych mał żeń -
stwach, ope ra cjach pla stycz -
nych i in nych, czę sto bar dzo
oso bi stych spra wach. 

Na wszel ki wy pa dek wie le
dam pod da je się pro ce so wi me -
dial ne go „wy tre so wa nia”. W tym
ce lu kan dy dat ka uczęsz cza do
spe cjal nej szko ły, gdzie na bar -
dzo przy śpie szo nych kur sach
uczy się swo bod nej i lek kiej kon -
wer sa cji (co jest wiel ką sztu ką),
od po wied nie go za cho wa nia przy

sto le (na przy kład je dze nia
bezy), wła ści we go ubie ra nia się
(do bie ra nia stro ju do da nej sy -
tu a cji) i wie lu in nych nie zbęd -
nych umie jęt no ści.

A co z za le ta mi umy słu? Te go
nie moż na na pręd ce na u czyć się
w żad nej szko le, wy kuć na bla -
chę ani ku pić. 

Ktoś zło śli wy po wie dział, że
naj wię kszy śmiech bu dzi pani,
któ ra za miast da my sta je się da -
mul ką. Ja ko przy kład po dał zna -
ne – jak to ujął – ak to re czki, pio -
sen ka re czki lub ce le bry te czki.
Jest w tym stwier dze niu spo ro
praw dy gdyż wie le pań nie ste ty
nie zda je so bie spra wy z te go,
że róż ni ca po mię dzy da mą a da -
mul ką jest ogrom na i ła two mo -
gą być za li czo ne do tej dru giej
ka te go rii. 

Da mą być
By cie da mą w za leż no ści od

epo ki, uwa run ko wań spo łecz -
nych a na wet hi sto rii, ozna cza -
ło coś in ne go. Sa mo po ję cie ewa -
lu o wa ło i obec nie ma wie le
róż nych od cie ni jak: da ma, da -
ma dy styn go wa na, da ma dwo -
ru, czy pier wsza da ma. 

W daw nych cza sach by ło to
okre śle nie ła twe do zde fi nio wa -
nia. Ko bie ta za słu gu ją ca na mia -
no da my mu sia ła wy wo dzić się
z wyż szych sfer i mieć od po wied -
nie oby cie sa lo no we. By ła
wszech stron nie cho ciaż naj czę -
ściej po wierz chow nie wy kształ -
co na i obo wiąz ko wo po słu gi wa -
ła się bie gle przy naj mniej
jed nym ję zy kiem ob cym. Naj le -
piej fran cu skim. Ko ja rzy ła się
z kru chą, fi li gra no wą i de li kat -
ną osób ką o mlecz nej ce rze, po -
ru sza ją cą się z ogrom nym
wdzię kiem. Oczy wi ście za ję cie
przez nią miej sca w po wo zie wy -
ma ga ło asy sty i cza su. Nie o -
dłącz ne atry bu ty ów czes nej da -
my to prze pięk ne suk nie
z jed wa biu, szy fo nu czy taf ty,
klej no ty, ko ron ki, fu tra i sztab
słu żą cych oraz gar de ro bia nych.
U jej bo ku oczy wi ście ary sto kra -
ta – dżen tel men, któ ry był go -
tów umrzeć w po je dyn ku w ob -
ro nie jej czci i ho no ru.

Z bie giem cza su po ję cie „da -
ma” na bie ra ło co raz in ne go zna -
cze nia a praw dzi wych dam sta -
wa ło się co raz mniej – i mniej
by ło przy nich dżen tel me nów.

Da ma kie dyś i dziś 
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Da ma współ czes na
Co ozna cza by cie da mą w cza sach

obec nych? To prze de wszyst kim ko -
bie cość wdzięk i in te li gen cja. Od po -
wied nie wy kształ ce nie i oczy ta nie (a
to nie za wsze idzie w pa rze). Po za tym
roz są dek, dy skre cja, takt i kul tu ra
oso bi sta. 

Współ czes na da ma po win na mieć
po czu cie du my i włas nej war to ści. 

Z za strze że niem, że ko bie ta jest
dum na z te go, że jest ko bie tą i nie my -
li te go z wy nio słym lub po gar dli wym
spo glą da nie na in nych z wy so ka. 

Ko lej nym atu tem po win na być
umie jęt ność pa no wa nia nad so bą
w każ dej sy tu a cji. Są dzi się, iż ko bie -
ty ła twiej ule ga ją emo cjom niż męż -
czyź ni, lecz da ma nie wrzesz czy, nie
krzy czy, nie ro bi awan tur, nie pod no -
si gło su. Za wsze i wszę dzie za cho wu -
je spo kój. Ta kie opa no wa nie wbrew
po zo rom jest po tęż niej szym orę żem
niż iry ta cja i krzyk, a ko bie cie poz wa -
la wyjść z twa rzą z nie jed nej trud nej
sy tu a cji. Oczy wi ście da ma nie prze -
kli na i nie uży wa słów ogól nie uzna -
nych ja ko ob ra źli we lub wul gar ne. 

Jest jesz cze coś ta kie go jak umie -
jęt ność zna le zie nia się w każ dej sy tu -
a cji. 

Da mą trze ba być na spot ka niu biz -
ne so wym, na ba lu, sprzą ta jąc miesz -
ka nie, a na wet pi jąc pi wo w pu bie, czy
od po wia da jąc na nie przy stoj ne za czep -
ki. Ko bie ta uwa ża na za da mę swo bod -
nie za ło ży ka lo sze i prze ko pie ogró -
dek. Ale zro bi to z god no ścią,
wdzię kiem i bez na rze ka nia. Za wsze
ma kla sę, styl i dy stans do sie bie, sza -
cu nek do in nych, do świa ta i zro zu -
mie nie dla ży cia.

Za sa dy da my
Aby za słu żyć na mia no da my trze -

ba znać i na co dzień prze strze gać
mnó stwo pi sa nych i nie pi sa nych za -
sad, na ka zów i norm. Oto nie któ re
z nich:
n Da ma dba o sie bie w każ dej sy tu a -

cji. Ko niec z przy bru dzo nym szlaf -
ro kiem, odro sta mi i roz czoch ra ny -
mi wło sa mi. Po dar te spod nie i sta ry
pod ko szu lek wę dru ją do ko sza. Da -
ma za wsze po win na wy glą dać czy -
sto, schlud nie i na swój spo sób ele -
gan cko. Do te go nie są po trzeb ne
wiel kie kwo ty pie nię dzy. Wy star czy
po pro stu chcieć.

n Ko lej ną za sa dą jest od po wied ni
ubiór w za leż no ści od oko licz no ści.
Da ma za wsze pa mię ta, że strój do
pra cy za sad ni czo róż ni się od ubio -
ru wie czo ro we go czy spor to we go.
Nie za kła da ra no suk ni wie czo ro -
wej, a do pra cy nie idzie ob wie szo -
na sza lo ną ilo ścią bi żu te rii. Wie, że
dłu gość spód ni czki w ko stiu mie do
pra cy lub na spot ka nie biz ne so we

nie po win na być krót sza niż tak zwa -
ne „trzy pal ce” nad ko la nem i że obo -
wiąz ko we są raj sto py lub po ńczo -
chy. 

n Ko bie ta pre ten du ją ca do mia na da -
my wie rów nież, że ko lor jej bu tów
za wsze po wi nien od po wia dać ko lo -
ro wi to reb ki, a ta z ko lei mu si być
do pa so wa na do jej syl wet ki. Bu ty
za ło żo ne na spot ka nie w in te re sach
lub do pra cy nie mo gą mieć od kry -
tych pal ców ani pięt, a szpil ka nie
mo że być wyż sza niż 5 cm.

n Obo wią zu ją rów nież że laz ne za sa dy
do ty czą ce ko lo ru la kie ru na paz nok -
ciach. Na co dzień nie jest do pusz -
czal ny ja skra wy od cień czer wie ni
ani ja kie kol wiek wzor ki. Ko lor po -
wi nien być jas no-pa ste lo wy lub bez -
bar wny. Czer wo ny la kier wska za ny
jest tyl ko na spe cjal ne oka zje.

n Da ma przy cią ga wzrok dy skret ną
ele gan cją, a nie wy zy wa ją cym stro -
jem. Ubie ra się w do bre ga tun ko wo
rze czy, kom ple tu jąc je w har mo nij -
ną i gu stow ną ca łość.
Wy zna je po gląd, że
mo da prze mi ja, stro -
je po zo sta ją, naj lep -
szym zaś sty lem jest
styl po nad cza so wy.
I za wsze pa mię ta, że
naj bar dziej uni -
wersalnym ko lo rem
jest czerń, zaś strój
po wi nien być ele gan -
cki a nie smut ny.

n Da ma nie ko men tu je
za chwy tu nad swo im
wy glą dem, mó wi po
pro stu: dzię ku ję. Pa -
mię ta, że do bre wy -
cho wa nie obo wią zu je
za wsze i wszę dzie bez
wzglę du na płeć, wy -
kształ ce nie czy po -
cho dze nie. Jest ko bie -
tą, któ rej wa lo ry
to wa rzy skie i po czu -
cie pew no ści sie bie
pły ną z sza cun ku do
sa mej sie bie. Dla te go
sza nu je in nych, nie
plot ku je, ob ca jej jest
za wiść i zło śli we ko -
men ta rze wo bec dru -
gie go czło wie ka. 

Dro gie Panie
W każ dej ko bie cie

drze mie da ma. Trze ba
tyl ko poz wo lić jej się
prze bu dzić. Je że li nie
bę dzie my za cho wy wać
się jak da my, męż czyź -
ni nie bę dą nas trak to -
wać tak, jak byś my te go
chcia ły a dżen tel me ni
odej dą w si ną dal.

By cie da mą po le ga na na tu ral nym
wdzię ku każ dej z nas i po stę po wa niu
któ re zdo pin gu je męż czyzn do by cia
dżen tel me nem. Dbaj my o ta kie za cho -
wa nie i po sta wę, któ re nie po zo sta -
wia ją żad nych wąt pli wo ści co do te -
go, że je steś my ko bie ta mi z kla są
i przy nas z kla są na le ży się za cho wy -
wać. 

Sza nuj my sie bie za to, że je steś my
ko bie ta mi, mat ka mi i te go sza cun ku
wy ma gaj my od płci prze ciw nej. Cho -
ciaż moż na nas róż nie kla sy fi ko wać:
biz nes wo man, ce le bryt ki, kum pel ki,
wiedź my, ję dze, ku ry do mo we, a na -
wet mat ki Po lki, za wsze i w każ dej sy -
tu a cji mo że my być da ma mi. Nie daj -
my się po nieść mniej lub bar dziej
mod nym tren dom, bądź my ko bie ta mi
w ca łym te go sło wa zna cze niu. 
„Je steś my te go war te”! 

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa
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Daw niej dżen tel men ko ja rzył się
z od po wied nią po zy cją spo łecz -
ną, do brym wy kształ ce niem,

fra kiem lub smo kin giem, ele gan cją
i nie na gan ny mi ma nie ra mi oraz ko -
niecz nie z lo ka jem, któ ry dbał o bu ty
i gar de ro bę swo je go pra co daw cy. 

Mog ło by się wy da wać, że dziś praw -
dzi wych dżen tel me nów już nie ma. 

Nic bar dziej myl ne go. Są wśród nas
i ma ją się do brze.

Od T-shir tów do gar ni tu ru
Za cznij my od te go, że ta kie ele men -

ty gar de ro by jak krót kie spo den ki czy 
T-shir ty, dżen tel men za kła da tyl ko

na si łow nię. Po wy cie ra ne dżin sy rów -
nież nie na le żą do ulu bio nych ele men -
tów je go gar de ro by. Tak po praw dzie,
nie po sia da ich wca le. W tym mo men -
cie na su wa się py ta nie: Co za kła da
dżen tel men w sy tu a cji wyj ścia do par -
ku czy po za ku py, je że li nie ma w swo -
jej sza fie dżin sów? Od po wiedź jest na -
stę pu ją ca: dłu gie spod nie z ma te ria łu,
do te go na przy kład po lo i mo ka sy ny.
No i ma ry nar kę, je że li sy tu a cja te go
wy ma ga.

Ubio rem na każ dą oka zję jest dla
dżen tel me na gar ni tur. Mo że być wi -
zy to wy, spor to wy, let ni a na wet zi mo -
wy. To za le ży od fa so nu i ro dza ju ma -
te ria łu. Dla dżen tel me na gar ni tur nie
jest uni formem, lecz zwy kłą ozna ką
ele gan cji w każ dej sy tu a cji. Jak mó -
wi Ro man Za czkie wicz – czło nek Klu -
bu Dżen tel me nów: „Jest róż ni ca mię -
dzy kimś kto no si się ele gan cko bo
lu bi, a kimś kto to ro bi bo mu si”. We -
dług nie go „dżin sy ni gdy nie by ły i nie
bę dą ozna ką ele gan cji”. Spod nie uszy -
te z od po wied nie go ma te ria łu, do pa -
so wa nie do te go ko szu li, kra wa ta i ma -
ry nar ki oraz od po wied nie obu wie,
ozna cza wy róż nie nie się z tłu mu. Z za -
zna cze niem, że we dług dżen tel me na
ta kie wy róż nia nie się mu si mieć kla -
sę i styl.

Mę ska ele gan cja w wy da niu
kla sycz nym

Na po cząt ku XX wie ku w Wiel kiej
Bry ta nii wy kształ cił się styl no sze nia
gar ni tu ru. Był to ubiór co dzien ny,
a na spe cjal ne oka zje za kła da no frak
al bo smo king. Oglą da jąc zdję cia czy

fil my z tam tych
lat moż na za u -
wa żyć, że na wet
ro bot ni cy do
pra cy w fa bry -
kach cho dzi li
w gar ni tu rach
i do pie ro na
miej scu prze bie -
ra li się w ro bo -
cze kom bi ne zo -
ny. Na ten
kla sycz ny co -
dzien ny mę ski
ze staw skła dał
się gar ni tur
– naj czę ściej
z ka mi zel ką, ko -
szu la, kra wat,
ka pe lusz i oczy -
wi ście skó rza ne
bu ty. Po woj nie,
stop nio wo gar -
ni tur sta wał się
stro jem wi zy to -
wym. Za spra wą
mo dy ubio ry za -
czę ły się uprasz -
czać i męż czyź -
ni do pra cy, na
spa cer a na wet
na ran dki, za -
czę li za kła dać
pod ko szul ki,
dżin sy, na wet
krót kie spo den -

ki. Jed nak – jak twier dzą znaw cy te -
ma tu – wy cho dze nie na uli cę w krót -
kich spo den kach jest po pro stu nie e -
le gan ckie. 

W Pol sce, gu stow nie ubra ny męż -
czyz na ko ja rzo ny jest prze de wszyst -
kim z okre sem II Rzecz pos po li tej
i okre sem sa na cji. Po tem z Za cho du
przy wę dro wa ły dżin sy i pra wie wszy -
scy męż czyź ni sta li się... ta cy sa mi.
Na stał okres, kie dy no sze nie gar ni tu -
rów i by cie ele gan ckim sta ło się po
pro stu nie prak tycz ne, nie po trzeb ne,
uciąż li we a na wet nud ne. 

Mo da a ele gan cja
Ro man Za czkie wicz twier dzi, że

„Ele gan cki męż czyz na nie mu si być
mod ny. On na tę mo dę zer ka, ale nie
na le ży ubie rać się od stop do głów się -
ga jąc po ze staw z naj no wsze go żur -
na la”. „Za kla sycz ną ele gan cją stoi
prze de wszyst kim włas ny po nad cza -
so wy styl”.

Dżen tel me ni uwa ża ją, że ele gan cja
to nie tyl ko kwe stia ze wnętrz ne go wy -
glą du. To prze de wszyst kim pe wien
ro dzaj uprzej mo ści, wraż li wo ści i po -
dej ścia do in nych, spo so bu ich trak -
to wa nia. Męż czyz na ubra ny ele gan -
cko nie po wi nien być od bie ra ny ja ko
czło wiek sztucz ny, wy nio sły. Ra czej
ja ko ktoś uprzej my i do brze wy cho -
wa ny.

W ja ki spo sób w cza sach dżin sów,
pod ko szu lek, bluz z kap tu rem i krót -
kich spod ni męż czyz na mo że pre zen -
to wać ce chy dżen tel me na i zo stać za -
u wa żo nym przez ko bie tę?
Dżen tel me ni ma ją od po wiedź na to
py ta nie. Uwa ża ją, że by le ja ki luz i po -
prze cie ra ne dżin sy nie odzwier cie dla -
ją praw dzi wej na tu ry męż czyz ny. 

By cie dżen tel me nem
Daw niej, męż czyź ni w sto sun ku do

któ rych uży wa no okre śle nia „gen tle -
man” wy wo dzi li się z za moż nych ro -
dzin i nie mu sie li pra co wać na swo je
utrzy ma nie. Dla te go też przez dłu gi
okres nie pra co wa nie by ło jed nym
z waż niej szych kry te riów by cia dżen -
tel me nem. Je że li za ist nia ła sy tu a cja,
że męż czyz na wy wo dzą cy się z ta kich
sfer zmu szo ny był pod jąć pra cę za rob -
ko wą, za wszel ką ce nę wy strze gać się
mu siał pra cy fi zycz nej. Przy na leż ność
do eli tar ne go gro na za pew nia ło tak -
że od po wied nie wy kształ ce nie. Wska -
za ne by ło ukoń cze nie jed nej z pre sti -
żo wych uczel ni, naj le piej na kie run ku
praw ni czym.

Na pod sta wie „Pol skie go Ko dek su
Ho no ro we go” au tor stwa Wła dy sła wa

Dżen tel me ni są wśród nas? 
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Bo zie wi cza z 1919 ro ku „dżen tel men
był męż czyz ną odzna cza ją cym się nie -
na gan ny mi ma nie ra mi, nie posz la ko -
wa nym imie niem i uzna wa niem ho -
no ru za naj wyż szą war tość. Był
peł no let ni, nie za leż ny i po sia da ją cy
przy naj mniej śred nie wy kształ ce nie.
Odzna czał się mę stwem, czy li zde cy -
do wa niem i od wa gą”. Ów cześ ni dżen -
tel me ni prze strze ga li rów nież ta kich
za sad jak: od da wa nie dłu gów ho no -
ro wych czy li tych za cią ga nych na sło -
wo, praw do mów no ści i jaw no ści dzia -
ła nia.

Czy w obec nych cza sach do trzy my -
wa nie sło wa, lo jal ność i prze strze ga -
nie za sad jest w ogó le moż li we? Pa -
no wie zrze sze ni w Klu bie
Dżen tel me na twier dzą, że chcą przy -
wró cić do ży cia „umi ło wa nie pew nej
ja ko ści, spo so bu ży cia i adap to wa nie
go do współ czes nych wa run ków”. „Bo
każ dy swo ją po prze czkę ży cio wą ma
za wie szo ną na in nej wy so ko ści. Cho -
dzi o to, że by by ła za wie szo na jak naj -
wy żej”. 

Po rad nik dżen tel me na
Każ dy męż czyz na chciał by po ka zać

się ko bie cie (szcze gól nie wy bran ce
swe go ser ca) z jak naj lep szej stro ny,
za im po no wać i zdo być jej uzna nie. Bo -
wiem ko bie tom przy słu gu ją przy wi -
le je o któ rych męż czyz na za wsze po -
wi nien pa mię tać. Po ni żej kil ka
sy tu a cji któ re zda rza ją się nad er czę -
sto w ży ciu co dzien nym, a dla każ de -
go dżen tel me na są oczy wi stą oczy wi -
sto ścią.

n Ko bie tę ja ko pier wszą na le ży prze -
pusz czać w drzwiach. W jej obec no ści
męż czyz na po wi nien drzwi otwo rzyć,
ewen tu al nie przy trzy mać je i prze pu -
ścić panią aby we szła pier wsza. Męż -
czyz na po wi nien tak że wstać i za pro -
po no wać sto ją cej da mie swo je miej sce
sie dzą ce.

n Idąc uli cą w to wa rzy stwie ko bie -
ty męż czyz na mu si pa mię tać, aby je -
go to wa rzysz ka za wsze znaj do wa ła się
po je go pra wej stro nie. Pra wa stro na
uzna wa na jest za sil niej szą i męż czyz -
na le piej mo że uchro nić ko bie tę przed
ewen tu al nym upad kiem. Je że li pa da
deszcz, a ja dą ce uli cą sa mo cho dy och -
la pu ją pie szych wo dą lub bło tem, męż -
czyz na po wi nien pro wa dzić ko bie tę
po prze ciw nej do uli cy stro nie chod -
ni ka.

n Osob nym za gad nie niem jest wsia -
da nie i wy sia da nie ko bie ty z sa mo cho -
du. Przy obu tych czyn no ściach męż -
czyz na po wi nien za o fe ro wać pani
swo ją po moc. Pod czas wsia da nia wy -
star czy, że otwo rzy i przy trzy ma
drzwi. Nato miast przy wy sia da niu,
oprócz otwar cia i przy trzy ma nia
drzwi, męż czyz na po wi nien po dać ko -
bie cie rę kę któ ra ją we sprze. 

n Za pra sza jąc ko bie tę do re sta u ra -
cji czy ka wiar ni, dżen tel men skru pu -
lat nie prze strze ga ści śle usta lo nych
za sad sa vo ir-viv re. Wcho dząc do lo -
ka lu po wi nien ko bie cie otwo rzyć
drzwi i poz wo lić jej wejść ja ko pier -
wszej. Na stęp nym je go obo wiąz kiem
jest po moc przy zdję ciu wierz chnie go
okry cia i od da nie go do szat ni. Po tem
moż na udać się do sto li ka. Je że li sto -
lik wska za ny jest przez kel ne ra, to on
idzie ja ko pier wszy, za nim ko bie ta
a na koń cu męż czyz na. W sy tu a cji gdy
sto li ki nie są wska zy wa ne przez ob -
słu gę lo ka lu, męż czyz na idzie ja ko
pier wszy, a tuż za nim ko bie ta.

n Kie dy męż czyz na i ko bie ta wcho -
dzą po scho dach, ko bie ta idzie przo -
dem a męż czyz na za raz za nią. Przy
scho dze niu jest od wrot nie – męż czyz -
na scho dzi przed ko bie tą. Ko lej ność
ta ka ma swo je prak tycz ne uza sad nie -
nie. Pa no wie, idąc za lub przed pania -
mi ma ją za za da nie chro nić je przed
ewen tu al nym upad kiem. Je śli jed nak
da ma nie ma za mia ru iść osob no, oczy -
wi ście moż na iść obok niej. Osta teczne
de cy zje za le żą od ak tu al nej sy tu a cji,
lecz ce lem nad rzęd nym za wsze po zo -
sta je bez pie czeń stwo i kom fort ko bie -
ty. 

I jesz cze słów ko o ca ło wa -
niu pań w rę kę. Jest wie le ko -
biet któ rym się to po do ba ale
są i ta kie, któ rym ten zwy czaj
nie od po wia da. Na le ży więc
uwa żać, że by nie prze kro czyć
pew nej gra ni cy. Kie dyś da my
sa me po da wa ły unie sio ną
dłoń do po ca łun ku. Te raz czę -
sto by wa, że uścis ną dłoń
męż czyz ny tak zde cy do wa nie
i sil nie, że ten za po mi na o ko -
bie cej sła bo ści, ale to już zu -
peł nie in ny te mat.

Trze ba rów nież pa mię tać,
aby po wy żej opi sa ne ge sty
w sto sun ku do ko biet nie by -
ły zbyt sztucz ne i te a tral ne.
Od su wa nie krze sła i prze -
pusz cza nie w drzwiach na le -
ży tak zor ga ni zo wać, aby wy -
glą da ły jak czyn ność
na tu ral na, nie wy mu szo na
i swo bod na. 

Współ czes ny dżen tel men
nie jest już wier nym odzwier -
cie dle niem gen tle ma na z lat
trzy dzie stych XX wie ku – cza -
su ele gan ckich przy jęć i nie -
na gan nych ma nier. Nie no si
już ka pe lu sza i nie za wsze ma
w bu to nier ce kwiat. Ale o by -
ciu dżen tel me nem nie sta no -
wi tyl ko ubiór. To tak że kwe -
stia ogła dy to wa rzy skiej,
kul tu ry oso bi stej i włas ne go
sty lu. Męż czyz na pre ten du ją -

cy do mia na dżen tel me na mu si pa mię -
tać, że po wi nien wy róż niać się swo im
za cho wa niem nie tyl ko w mo men tach
przy no szą cych mu ko rzy ści w po sta -
ci po dzi wu oto cze nia, ale tak że wte -
dy kie dy nikt in ny te go nie wi dzi. 

Sa mo sło wo „gen tle man” brzmi
dum nie i ko ja rzy się po zy tyw nie. Kie -
dyś by ło okre śle niem eli tar nym. Cza -
sy obec ne przy nio sły jed nak no we, in -
ne re a lia ży cia. 

Każ da pani chcia ła by, aby wszy scy
pa no wie, a zwłasz cza jej par tner pre -
zen to wa li ca ły wach larz po zy tyw nych
cech: lo jal ność, po czu cie od po wie dzial -
no ści, wier ność, uczci wość, pun ktu -
al ność, si łę lub de li kat ność w za leż -
no ści od po trze by chwi li i wie le, wie le
in nych. 

Zbli ża się syl we ster i czas kar na -
wa ło wych za baw. Mo że nie któ rzy z pa -
nów sko rzy sta ją z po wyż szych po rad
i da dzą swo im par tner kom cho ciaż na -
miast kę ele gan ckie go sty lu by cia. Bo
wbrew po zo rom ko bie ty pra gną po
pro stu czuć się w obec no ści męż czyz -
ny mi ło i kom for to wo. Nie tyl ko na
ba lu, lecz tak że każ de go in ne go dnia. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Mars i We nus, dwie od leg łe 
od siebie Planety, które dzieli
ogromna galaktyczna przestrzeń.
Czy podobnie jest z mężczyznami
i kobie ta mi?

Po dob no męż czyź ni ma ją mózg
o 10% wię kszy od ko biet ale za war -
tość sza rych ko mó rek jest ta ka sa ma.
Wnio sek z te go ta ki, że ko mór ki ko -
bie ce ży ją w strasz nym tło ku i cza sem
zwy czaj nie nie ogar nia ją ba nal nie pro -
stych sy tu a cji. Kie dy jed nak do cho -
dzi do sy tu a cji eks tre mal nych są zwar -
te i go to we do dzia ła nia. Kie ru jąc się
pro stym ro zu mo wa niem ko bie ta, zda -
niem na szych uro czych pa nów nie za -
wsze lo gicz nie my śli. 

Daj my na to na sza pani We nus wi -
dząc sta do krów pa są cych się na łą ce
po wie ...Ja kie pięk ne krów ki... nato -
miast pan Mars ...o wo ło win ka
mniam... Po zor nie świad czy to o tym,
że ko bie ta po tra fi do strzec tyl ko pięk -
no kra jo bra zu ze zwie rząt ka mi w tle.
Nato miast męż czyz na, jak przy sta ło
na praw dzi we go sam ca i przy wód cę
zo ba czy w ta kiej kro wie wy łącz nie po -
ży wie nie a kon kret nie...du szo ną wo -
ło win kę, zra zy za wi ja ne i in ne sma -
ko wi te da nia, któ re w efek cie i tak
przy rzą dzi We nus.

Od lat wi ze ru nek ko bie ty za kie row -
ni cą bu dził szy der stwa a cza sem na -
wet lęk wśród do mi nu ją cej ra sy mę -
skiej. Kie dy ko bie ta kie row ca
wy mu sza pier wszeń stwo, pan kie row -
ca wa li w klak son bez opa mię ta nia
i wrzesz czy...jak je dziesz głu pia ba -
bo!!!... Ale w sy tu a cji gdy to męż czyz -
na za kie row ni cą ro bi po dob ny ma -
newr, je go ko le ga z ty łu na ci ska jąc
ha mu lec pod nie sio nym gło sem mó -
wi.....co Ty ro bisz czło wie ku?.... Do
tej sy tu a cji ide al nie pa su je sta re po -
wie dze nie Pa nów, że „Świat dzie li się
na ko bie ty i lu dzi”. In te re su ją cą te o -
ria ale tyl ko te o re tycz nie bo cie ka we
ilu z Was „lu dzi” uni k nę ło za pła ty
man da tu? Z au top sji wiem, że ko bie -
ty pła cą rzad ko:)

Ma jąc na uwa dze róż ni ce mie dzy ty -
mi dwie ma Pla ne ta mi naj bar dziej ob -
ra zo we są tak zwa ne sy tu a cje ła zien -
ko we. Pan Mars przed wyj ściem na
im pre zę, ba ry ka du je się w ła zien ce że -
by do ko nać z po zo ru pro stych czyn -
no ści re no wa cyj nych. I tak za czy na
się lu ster ko wy dra mat.......prze ry wa -
nie brwi, pie le nie uszu, rów na nie wą -
sów, ukła da nie wło sów pod wa run -
kiem, ze nasz przy stoj niak je ma. Brak

te go waż ne go dla na sze go przy stoj -
nia ka upie rze nia po wo du je do dat ko -
wo tra co ne mi nu ty. Pró by za cze sy wa -
nia ty łu do przo du nie przy no szą
ocze ki wa ne go efek tu bez za sto so wa -
nia su per kle ju. Dłu go trwa łe szczot -
ko wa nie tyl nych par tii gło wy w bli żej
nie o kre ślo ną łó de czkę w koń cu przy -
no si po żą da ny efekt. Po zo sta ło już tyl -
ko spry ska nie się od stóp do głów mar -
ko wy mi per fu ma mi i po zdro wie nie się
do lu stra z szel mow skim uśmie -
chem....wow! ale je stem przy stoj ny...

Tym cza sem pani We nus wi dząc kon -
tem oka, że czas ma sa krycz nych
udziw nień jej par tne ra do biegł koń -
ca pra wie śli zgiem wpa da do ła zien -
ki..... bo cho le ra, jesz cze so bie o czymś
przy pom ni i wró ci.....

Sy stem We nus w skraj nych sy tu a -
cjach ty pu 20 min do wyj ścia jest nie -
za wod ny. Szyb ki prysz nic, wło sy
w ręcz nik, per fek cyj nie wy ko na ny ma -
ki jaż zro bio ny do sko na łą tech ni ką
wpraw nej rę ki. Koń co wy etap... fry -
zu ra na wpół mo kra w ar ty stycz nym
nie ła dzie, do su nie cie su wa ka su kien -
ki i go to we. Rzu ce nie okiem do lu stra
że by po twier dzić swo ją do sko na łość

psu je pan Mars. Drep cze w ko ry ta rzu
sta ra jąc się nie omi nąć żad ne go lu -
strza ne go od bi cia, któ re utrzy mu je 
je go stan sa mo za chwy tu. Dzwo ni klu -
czy ka mi od au ta, co chwi lę na wo łu -
jąc... Ile to moż na sie dzieć w ła zien -
ce?! Szyb ciej! Je steś my spóź nie ni!
Je steś ta ka nie zor ga ni zo wa na!

Je dy nym orę żem w rę kach na szej
We nus po za uro kiem oso bi stym jest,
spryt i ma ni pu la cja. Pan Mars nie ma
szans z prze bieg ło ścią i upa trzo nym
ce lem pani We nus.

Ma jąc w za my śle za kup opon do
swo je go ko cha ne go au ta, pój dzie do
skle pu odzie żo we go ze swo ją panią
i ku pi jej wy strza ło wą su kien kę, któ -
ra w ogó le nie by ła w pla nach. Ma ło
te go, sam do ko na wy bo ru kre a cji nie
ma jąc po ję cia, że tak świet nie zna się
na mo dzie.

Moż na by tak bez koń ca wy mie niać
jak bar dzo róż nią się te dwie,, Pla ne -
ty,, ale po co? Ze jdźmy le piej na zie -
mię. Wia do mo prze cież, że od wie ków
te dwie pół ku le (pan i pani) ide al nie
do sie bie pa so wa ły......

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa

Czy kobiety są z Wenus
a mężczyźni z Marsa?
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Ten te mat jest cią gle na cza sie gdyż
spi ra la stra chu bę dzie na krę ca na na
ca łym świe cie aż do 21 grud nia te go
ro ku. We dług in sty tu tu ba daw cze go
Ip sos „wia rę w ko niec świa ta za swo -
je go ży cia de kla ru je 15% an kie to wa -
nych. Po nad 10% są dzi, że ma to ja -
kiś zwią zek z koń czą cym się 21
grud nia 2012 ka len da rzem Ma jów”.
Ba da nia prze pro wa dzo no w wie lu kra -
jach świa ta. Na usta ciś nie się py ta -
nie: dla cze go aż tak wie le osób? 

Dla cze go się boją?
Zwa la nie ca łej wi ny na me dia wy -

da je mi się prze sa dzo ne. Wy o braź my
so bie, że me dia na ten te mat mil czą.
Do pie ro by ły by do my sły i spe ku la cje:
„oni coś przed na mi ukry wa ją!” i od -
se tek prze stra szo nych był by jesz cze
wię kszy. A po tę gę prze ka zu – z ust do
ust, trud no zba ga te li zo wać. 

Dzię ki me diom, ten ba lon stra chu
tro chę sfla czał i jest już bli sko zie mi,
choć pew nie tro chę drgnie przed sa -
mym 21 XII. Da wa nie wia ry ka ta stro -
ficz nym wi zjom w opar ciu o do my sły
i pseudo naukowe te o rie jest kom plet -
nym bra kiem op ty miz mu i ufno ści
w lep sze ju tro. 

Po wo dów pe sy miz mu jest wie le i to
zło żo ny prob lem. Jed nak je śli ktoś
sam na sie bie wy da je wy rok śmier ci
w pie kiel nym ogniu wul ka nów lub
w go rą cym py le pu mek su z po da niem
do kład nej da ty, ży cie mu sia ło mu nie -
źle do piec. Ale to nie ta kie pro ste: wy -
mi gać się od ży cia, któ re go ma się
dość. Je śli ktoś li czy na to, że kos micz -
ne si ły uwol nią go od spła ca nia sied -
miu po ży czek i poz wo lą na wzię cie ós -
mej aby mógł za ba lo wać so bie przed
wiel kim koń cem, przy kro mi – sza -
now ni pe sy mi ści. Mo im zda niem, ludz -
kość jesz cze nie za słu ży ła so bie na
Wiel ki Kos micz ny Ar ma ge don któ ry
roz wią że wszyst kie prob le my i „wy -
ze ru je” cha o tycz ny po stęp na szej cy -
wi li za cji do ja kie goś pun ktu wyj ścio -
we go. Czło wie ka stać na o wie le
wię cej. Mo że sam ca łą ludz kość w pył
ob ró cić jed nym na ciś nię ciem czer wo -
ne go gu zi ka. 

Pa ra da pla net
Ta kie zja wi sko mia ło miej sce w lu -

tym te go ro ku i... nic. Co praw da
w jed nej li nii sta nę ły „tyl ko” We nus,
Uran, Jo wisz i Mer ku ry. Szó ste go
czer wca w ta kiej pa ra dzie uczest ni -
czy ły Słoń ce, We nus i Zie mia i... też
nic. Ale 21 grud nia cze ka nas usta -
wie nie się pra wie w jed nej – bo nie
ide al nej – li nii: Sa tur na, Jo wi sza, We -
nus, Mer ku re go, Mar sa i Zie mi. Na u -

kow cy twier dzą, że to bar dzo rzad kie
zja wi sko też nie wią że się z wy stą pie -
niem ka ta stro fal nych skut ków. Mo że
tyl ko za sta na wiać wy zna cze nie właś -
nie na ten dzień koń ca cy klu ka len -
da rza Ma jów. Zdu mie wa ją ca wie dza
sta ro żyt nych w za kre sie astro no mii
ro bi wra że nie i po bu dza wy o braź nię,
jed nak nikt nie zna lazł do wo dów na
wią za nie przez Ma jów tych zja wisk
z ka ta stro fa mi o za się gu glo bal nym.
Wy ko rzy sta li pa ra dę pla net ja ko znak
cza su wska zu ją cy da tę no we go cy klu
swo je go ka len da rza i oka zję do za ma -
ni fe sto wa nia nam swo jej po tęż nej wie -
dzy. Fak tycz nie, trud no o wy raź niej -
szy i na u ko wo na ma cal ny znak cza su
na nie bie. 

Świat się przy go to wu je.
Oczy wi ście nie wszy scy, jed nak pew -

na część lu dzi na ca łym świe cie uleg -
ła pod szep tom roz pa sa nej wy o braź ni
i pa ra na u ko wym wy wo dom. Róż nych
„koń ców świa ta”, po czy na jąc – po -
wiedz my – od spo dzie wa ne go prze bu -
dze nia się Le wia ta na, by ło w hi sto rii
ludz ko ści wie le. Jed nak po kor ne ocze -
ki wa nie na wy ro ki nie bios nie jest je -
dy ną po sta wą wo bec róż nych fa ta li -
stycz nych wi zji. Obec nie, na wet
prze cięt ny czło wiek bie rze swój los
w swo je rę ce i się ga po róż ne „pla ny
awa ryj ne”. Naj po wszech niej sze jest
sa mo dziel ne bu do wa nie wię kszych
i mniej szych bun krów. Wie lu lu dzi
pla nu je na ten czas wy jazd. 

W oko li ce Gór At las w Af ry ce wy -
bie ra ją się na byw cy „pie czar” ofe ro -
wa nych przez przed się bior cze go Pa -
try ka Ge ry la, któ ry naj pierw zro bił
wiel ki szum wo kół koń ca świa ta 2012,
po tem za czął sprze da wać róż ne moż -
li wo ści prze trwa nia. Jed nak mo je wąt -
pli wo ści wzbu dza sen sow ność po sia -
da nia za sob ne go kon ta w świe cie,
któ ry – je go zda niem – bę dzie tak spo -
nie wie ra ny, że po sia da nie zwy kłe go
scy zo ry ka – mo im zda niem – bę dzie
bar dziej sen sow ne niż wir tu al na licz -
ba na kon cie w ban ku, któ ry ma być
prze cież to tal nie za to pio ny, kom plet -
nie spa lo ny lub przy wa lo ny ogrom ny -
mi zwa ła mi zie mi. 

Na u kow cy kon tra prze stra -
sze ni.

Po jed nej stro nie na u kow cy od wo -
łu ją cy się do zdro we go roz sąd ku,
z dru giej wiel kie rze sze ocze ku ją cych
na strasz ne ka ta kliz my. Ge ne ral nie:
nie ma na u ko wych pod staw by prze -
wi dy wać, ani do wo dów na wy stą pie -
nie w naj bliż szym cza sie (set ki i ty -
sią ce lat) ja kiej kol wiek glo bal nej

ka ta stro fy. Prze stra sze ni przy go to -
wu ją się jed nak do koń ca świa ta lub
co naj mniej do wiel kiej ka ta stro fy i nic
ich od te go nie od wie dzie. Cóż, ma ją
do te go pra wo. Ale w ten spo sób za -
ra ża ją stra chem in nych.

Przy ta cza nie tu taj sze re gu róż nych spo -
rów zca łą ar gu men ta cją, ni cze go nie wnie -
sie po nad to, co już po wszech nie wia do mo
lub tyl ko się przy pusz cza.

Skut ki 
Wie lu na u kow ców przy pusz cza, że

u schył ku te go ro ku mo że zgi nąć spo -
ro lu dzi: wie lu prze stra szo nych mo że
po peł nić sa mo bój stwo aby uprze dzić
to co – ich zda niem – nie u nik nio ne.
Je śli ktoś taki  wy rok uzna za osta -
teczny i nie bę dzie mu od po wia dać po -
tę ga ży wio łów w ro li ka ta, mo że ze -
chcieć sam skró cić so bie ży cie i np.
wy sko czyć z 10-go pię tra na 11-te aby
zdenerwować do bia ło ści krew kie go
są sia da, któ ry do ko na na nim wiel -
kie go ło mo tu ze skut kiem na tych mia -
sto wym. 

Z jed nej stro ny cią gle pod sy ca się
atmo s fe rę stra chu, z dru giej stro ny
po wsta ją ini cja ty wy pró bu ją ce uspo -
ka jać i roz pra wiać się z pseudo nauką.
Np. wi try na http://www.2012ho ax.org 

Pew nie ni ko go nie zdzi wi, że już
przed świę ta mi wszyst kie ku ror ty po -
ło żo ne wy so ko w gó rach bę dą ob le ga -
ne przez tu ry stów. Wie lu lu dzi wy bie -
ra się w tym ro ku w gó ry... 

Moż na też wi dzieć skut ki skut ków.
Sta ro pol skie „Nie wy wo łuj wil ka z la -
su” moż na trak to wać ja ko od wo ła nie
się do si ły spraw czej ludz kie go umy -
słu: to na co cze kasz, to otrzy masz.
Jak za re a gu je „wilk” na tak in ten syw -
ne, świa do me i pod świa do me ocze ki -
wa nie na ka ta stro fę przez mi lio ny lu -
dzi na prze strze ni wie lu lat? Ja mo gę
tyl ko się prze ciw sta wić na stę pu ją co:
„skuś ba ba na dzia da, skuś ba ba na
dzia da”. 

Co po 21 XII?
Nic. A ra czej nie wie le się nie zmie -

ni z dnia na dzień. Ludz kość da lej bę -
dzie prze mie rzać czas na dro dze po -
stę pu cy wi li za cji i roz glą dać się: na
bo ki, za sie bie i przed sie bie. Jed ni bę -
dą to czy nić z ufno ścią – w atmo s fe -
rze roz sąd ku i ref lek sji, in ni po dej rzli -
wie – w atmo s fe rze nie uf no ści i na
gra ni cy hi ste rii. Tak by ło, jest i jesz -
cze dłu go bę dzie. Znaj dzie się ko lej -
na prze po wied nia któ ra zno wu bę dzie
dzie lić lu dzi. I tak da lej, aż... do koń -
ca świa ta. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Co z tym końcem świata?
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Kil ka mie się cy te mu zo sta -
łem za trzy ma ny przez po li -
cję za ja zdę po pi ja ne mu.
Do sta łem wez wa nie do są -
du na roz pra wę. Jak mo gę
się w tej spra wie bro nić?
Czy le piej wziąć ad wo ka ta
czy też zgło sić się oso bi ście
na roz pra wę?

Za pro wa dze nie po ja zdu po spo ży -
ciu al ko ho lu usta wa o wy kro cze niach
dro go wych prze wi du je dwie moż li wo -
ści wy kro czeń:

- wy kro cze nie z ty tu łu pro wa dze nia
po spo ży ciu al ko ho lu (art. 34 Usta wy)
(kon tro la al ko ma tem lub ba da nie krwi
wy ka za ło stę że nie al ko ho lu w wy dy -
cha nym po wie trzu lub we krwi, bez
ze wnętrz nych oznak upo je nia al ko ho -
lo we go)

- wy kro cze nie z ty tu łu pro wa dze nia
w sta nie upo je nia al ko ho lo we go (art.
35 Usta wy), (kon tro la al ko ma tem lub
ba da nie krwi wy ka za ło stę że nie al ko -
ho lu w wy dy cha nym po wie trzu lub
we krwi, za trzy ma ny do dat ko wo wy -
ka zy wał ze wnętrz ne ozna ki upo je nia
al ko ho lo we go na przy kład: po włó czył
no ga mi, wy po wia dał się nie wy raź nie,
miał sła bą orien ta cję w cza sie i prze -
strze ni, od ór al ko ho lo wy, itp.).

Z ty tu łu pro wa dze nia po ja zdu po
spo ży ciu al ko ho lu (art.34) usta wa o
wy kro cze niach dro go wych prze wi du -
je ka rę pie nięż ną w wy so ko ści od 200
do 2000 EUR (mno żo nych ra zy 6 za
wy kro cze nia po 1/01/2012; efek tyw -
na ka ra pie nięż na wy no sić mo że za -
tem od 1200 do 12000 EUR). 

Za pro wa dze nie po ja zdu w sta nie
upo je nia al ko ho lo we go usta wa o wy -
kro cze niach dro go wych jest su ro wsza.
W tym wy pad ku prze wi dzia na ka ra
pie nięż na wy no si od 200 do 2000 EUR
(mno żo nych ra zy 6 za wy kro cze nia po
1/01/2012; efek tyw na ka ra pie nięż na
wy no sić mo że za tem od 1200 do
12000 EUR). Po nad to ko deks na ka -
zu je sę dzie mu na ło że nie ka ry za ka zu
pro wa dze nia po ja zdów (mi ni mal nie 8
dni) oraz obo wiąz ku zda nia te stów
psy cho-me dycz nych, me dycz nych lub
prak tycz nych.

Uda jąc się na roz pra wę, na le ży zda -
wać so bie spra wę z fak tu, iż je śli w ra -
por cie po li cyj nym znaj du ją się nie pod -

wa żal ne da ne od noś nie wy kro cze nia,
moż li wość po le mi ki na roz pra wie bę -
dzie ogra ni czo na. Z te go też wzglę du
ob ro na w wię kszo ści spraw sku pia się
na przed sta wie niu są do wi oko licz no -
ści ła go dzą cych na pod sta wie któ rych
sąd mo że ka rę zła go dzić lub czę ścio -
wo za wie sić.

Obec ność ad wo ka ta na roz pra wie
ma w tym wy pad ku głów nie na ce lu
wska za nie są do wi na te oko licz no ści
oraz uzy ska nie zła go dze nia wy mia ru
ka ry.

Je śli Pań ski po jazd, w któ rym zo -
stał Pan za trzy ma ny, po sia da bel -
gij ską po li sę ubez pie cze nio wą, wów -
czas praw do po dob nie dys po nu je pan
ubez pie cze niem w spra wie po mo cy
praw nej (tzw. rechtsbij stand/as si -
stan ce ju ri di que), któ re po kry wa
kosz ty ad wo ka ta pro wa dzą ce go
spra wę.

W tym wy pad ku ubez pie czy ciel po -
kry je wszyst kie kosz ty ad wo ka ta, a
Pan na roz pra wie bę dzie pe wien, iż
wszyst kie ar gu men ty, któ re chciał
Pan przed sta wić są do wi zo sta ły przed -
ło żo ne. 

Po nad to obec ność ad wo ka ta na roz -
pra wie w żad nym wy pad ku nie jest
przez sąd od bie ra na ne ga tyw nie. Je -
śli chce Pan brać udział w roz pra wie
mo że Pan sam rów nież zgło sić się na
roz pra wę i przed sta wić swo ją wer sję
wy da rzeń są do wi, a ad wo kat przed -
sta wi do dat ko we ar gu men ty któ re
pod wzglę dem praw nym są istot ne dla
spra wy.

IIwwoo  nnaa  WWiiee  wwiióórr  kkaa
AAdd  vvoo  ccaa  aatt

Pytania do prawnika
PPyy  ttaa  nniiaa  ddoo  ttyy  cczząą  ccee  zzaa  ggaadd  nniieeńń  pprraaww  nnyycchh  mmoo  ggąą  PPaańń  ssttwwoo  kkiiee  rroo  wwaaćć  
nnaa  aaddrreess  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wwyy  rree  ddaakk  ccjjii::  an twer pia po pol sku@gma il.com,,  
lluubb  nnaa  aaddrreess::  in fo@ad wo kat.be

§§
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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

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

Obsługa prawna w j. polskim,
niderlandzkim, angielskim, rosyjskim 

bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

Prowadzi sprawy:

n Gospodarcze;
n Handlowe;
n Windykacyjne;
n Odszkodowawcze;

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.



Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie drobne 

wysyłając maila pod adres
antwerpiapopolsku@gmail.com

OGŁO SZE NIA 
DROB NE

Miejsce 
na Twoją reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803 

Maya Stępień

Tłumacz
przysięgły

języka niderlandzkiego,
polskiego, rosyjskiego

i niemieckiego

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

% Na pra wy: pra lek, zmy wa rek, su sza rek, pie kar ni ków, od ku -
rza czy, elek tro na rzę dzi bu do wla nych, in sta la cji elek trycz -
nych, do mo fo nów, in sta la cji wod no-ka na li za cyj nych. 
Nie na pra wiam: lo dó wek, za mra ża rek i sprzę tu bę dą ce go
na gwa ran cji. Bruk se la i An twer pia. Tel. +32 489 269 506.

% Profesjonalne strzyżenie psów i kotów z dojazdem 
do klienta. Antwerpia i okolice. Tel. 049250 7228

% Złot nik ju bi ler cze lad nik spe cja li za cja sre bro pro duk cja, uni -
katy lat 49 szu kam pra cy w An twer pii. 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
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Apartament z dużym ogrodem 
do wynajęcia w Mortsel

Dwie sypialnie, ładny salon.
Cena 650 euro plus koszty

tel: 0475 28 00 27



WPol sce nam się nie wio dło.
Czę sto zmie nia liś my wy naj -
mo wa ne miesz ka nia, po tem

po ko je. Prob le mem był brak pra cy.
Uni kaliśmy ban ko wych po ży czek, ale
drob ne po ży czki od zna jo mych spła -
ca liś my za wsze w ter mi nie, więc czę -
sto pro si liś my o kil ka set zło tych na
ja kiś czas. Ale by ło co raz trud niej. Na -
si ro dzi ce by li prze ciw ni te mu mał -
żeń stwu, ale by liś my mło dzi i za ko -
cha ni więc po bra liś my się wbrew ich
wo li. Na ich po moc nie mo gliś my li -
czyć. A pra cy nie by ło, szcze gól nie dla
mnie. Mam dość spe cy ficz ny i rzad ko
spo ty ka ny za wód, na któ ry w na szym
mie ście nie by ło za po trze bo wa nia. A ja
już nie chcia łem na pra szać się do pro -
stych prac. Wy jazd do in ne go mia sta
za koń czył się fia skiem. Żo nie uda ło
się wró cić do po przed niej pra cy a ja
da lej wer to wa łem ga ze ty. Mię dzy na -
mi za czę ło się psuć. Dzie ci nie mie liś -
my więc Kry styn ka nie za wsze wra -
ca ła pro sto z pra cy do do mu. 

Któ re goś dnia sta łem na przy stan -
ku przy któ rym gwał tow nie za ha mo -
wał sa mo chód. Wy chy lił się z nie go
uśmiech nię ty ko le ga sprzed lat. Led -
wie go po zna łem. Wsia daj szyb ko, bo
au to bus nad jeż dża! Po je cha liś my do
po bli skiej re sta u ra cji. Wspom nie niom
nie by ło koń ca. Oka za ło się, że on
miesz ka i pra cu je w Bel gii a te raz przy -
je chał tyl ko na ślub bra ta. Po ste re o -
ty po wym „no i co u cie bie?” zwie si łem
gło wę. Wi dzę, że nie tę go. No da lej, ga -
daj co jest. Nie ty pier wszy i nie osta -
t ni. Ja też swo je wzią łem w ple cy. Kie -
dy do wie dział się ja ki mam za wód, aż
klas ną w rę ce. Prze cież mój boss szu -
ka ko goś ta kie go od dłuż sze go cza su
i nic! Na wet mnie nie za py tał czy chcę,
się gnął po ko mór kę i po chwi li już
roz ma wiał w nie zro zu mia łym dla mnie
ję zy ku. Tyl ko raz mnie spy tał: znasz
an giel ski? Tak, nie źle. Za koń czył roz -
mo wę i po wie dział zde cy do wa nie: je -
dziesz ze mną. Ale ja... – nie ma mo -
wy. Je śli przy ja dę bez cie bie, to i ty
i ja bę dzie my bez pra cy. 

Od te go cza su mi nę ły już trzy la ta.
Ale po ko lei. Oczy wi ście je stem w Bel -
gii, ale bez Kry styn ki. By łem u niej
kil ka ra zy, przez ten czas. Obie cy wa -
ła, że do łą czy tu taj do mnie, ale cią -
gle by ły ja kieś prze szko dy. Po ma ga -
łem jej fi nan so wo, roz ma wia liś my
dość czę sto przez te le fon ale czas szedł
do przo du. Roz mo wy się nie kle i ły a ja
za czą łem mieć róż ne wąt pli wo ści.
W ze szłym ro ku w grud niu pla no wa -
łem do niej po je chać. Uzgod ni liś my,

że bę dę tam przed świę ta mi. Wzią łem
w pra cy za leg ły ur lop i za czą łem przy -
go to wa nia. Dłu go wy bie ra łem pre zen -
ty. Na dwa dni przed wy ja zdem wez -
wał mnie szef i po wie dział, że właś nie
do stał po na gle nie w spra wie zre a li zo -
wa nia kon trak tu, któ ry był za wie szo -
ny z po wo du kło po tów fi nan so wych
kon tra hen ta. Te raz sy tu a cja się zmie -
ni ła i trze ba go szyb ko zre a li zo wać.
O wy jeź dzie nie ma mo wy, po tem do -
sta nę ur lop kie dy bę dę chciał i spe -
cjal ną pre mię. Mu sia łem się zgo dzić.
Od ra zu za dzwo ni łem do Kry styn ki.
Po trak to wa ła to lek ko, mó wiąc: nie
szko dzi, zo ba czy my się póź niej. Za -
pro si do sie bie ko le żan kę któ ra po kłó -
ci ła się z mę żem i ra zem spę dzą wi gi -
lię na smut no. Na dwa dni przed
wi gi lią zno wu wez wał mnie szef.
Z kon trak tu jed nak ni ci i mo gę je chać.
Ucie szy łem się i po sta no wi łem zro bić
Kry styn ce nie spo dzian kę. 

Sta ną łem przed drzwia mi. Do bie gał
zza nich dźwięk te le wi zo ra. Otwo rzy -
łem po ci chu, w du żym po ko ju jed nak
ni ko go nie by ło. Wsze dłem do dru gie -
go i... zro bi ło mi się ciem no przed
ocza mi. W łóż ku le ża ła Kry styn ka i jej
wspa nia ło myśl ny szef. To nie jest tak
jak my ślisz – do tar ło tyl ko do mnie.
Po chwi li wy sze dłem bez sło wa. Wzią -
łem mój ba gaż któ ry stał przy
drzwiach i zam kną łem je. Po se kun -
dzie otwo rzy łem je po now nie, wrzu -
ci łem klucz i tym ra zem ni mi trzas -
ną łem. 

Nie wiem jak zna laz łem się na dwor -
cu. To za sta na wia ją ce, że czło wiek od -
ru cho wo w ta kich sy tu a cjach idzie
właś nie na dwo rzec. Mo że pod świa -
do mie wi dzi w nim no wą dro gę do in -
nej przy szło ści? By ło pu sto, tyl ko
w dru gim koń cu po cze kal ni sie dzia -
ła grup ka lu dzi. Usia dłem na ław ce.
Po czu łem się bar dzo zmę czo ny. Za -
czą łem na nich pa trzeć. Pi li pi wo. Po -
tem za u wa ży łem, że to chy ba bez dom -
ni, bo wy glą da li bar dzo nie cie ka wie.
Po tem wsta ła ja kaś ko bie ta, któ ra sie -

dzia ła tro chę na ubo czu i za czę ła iść
w mo im kie run ku. Ma pan mo że pa -
pie ro sa? Po da łem jej. Prze pra szam
mo że jesz cze ogień? Po da łem jej za -
pal ni czkę a ona za czę ła przy pa lać pa -
pie ro sa. Tu nie wol no pa lić – po wie -
dzia łem. Ach, prze cież jest wi gi lia...
opu ści ła wzrok i chcia ła odejść. Wy -
da ła mi się in na od resz ty to wa rzy -
stwa. Po wie dzia łem szyb ko: pro szę za -
cze kać! Mo że pani usią dzie,
za pro po no wa łem. Ale ja... nie szko -
dzi. Wsta łem i od su ną łem krze sło.
Mia ła łzy w oczach. Usia dła i po wie -
dzia ła: daw no tak mnie nie po trak to -
wa no. Dzię ku ję. Pew nie pan się do -
my śla, co ja tu taj ro bię, ale co pan
tu taj ro bi, spóź nił się pan na po ciąg?
Nie, to nie to. Właś nie dzi siaj zo sta -
łem sam. – I nie ma pan do kąd pójść?
I tak i nie, od po wie dzia łem. To pani...
zna jo mi? – spy ta łem. Osta t nio na cie -
ka wsze to wa rzy stwo nie mo gę li czyć.
Zresz tą oni, jak pan wi dzi, są bar dzo
za ję ci. Ja ich nie ob cho dzę. 

Za czą łem in ten syw nie my śleć przy -
glą da jąc się mo jej no wej zna jo mej. Nie
wiem czy by ła szczup ła, czy po pro -
stu wy chu dzo na, lecz jej zmę czo na
twarz by ła mi ła a słow nic two oraz tim -
bre gło su wska zy wa ły na to, że wcześ -
niej by wa ła w zu peł nie in nym śro do -
wi sku niż jej nie daw ne wul gar ne
i pi ja ne to wa rzy stwo. Za brud ną odzie -
żą i wszyst ki mi za pa cha mi świa ta do -
strzeg łem sa mot ne go tak jak ja czło -
wie ka. Nie pa trzy łem na nią jak na
ko bie tę. 

Mam pe wien po mysł, ale wie pani,
że w wi gi lię nie od ma wia się pro szą -
ce mu? Pa trzy ła na mnie spo koj nym
wzro kiem w któ rym nie by ło za cie ka -
wie nia lecz zwy kłe wy cze ki wa nie. Za -
pra szam panią na ko la cję wi gi lij ną.
Ale ja... ma pani ja kiś ba gaż? Wszyst -
ko mam przy so bie – od po wie dzia ła
spusz cza jąc wzrok. No to idzie my.
Wsta łem, ona się za wa ha ła. Spoj rza -
ła w stro nę gru py tam tych lu dzi, co
mam do stra ce nia – po wie dzia ła i wsta -
ła. Ale jak ja wy glą dam, prze cież... To
nic nie szko dzi. A do kąd pój dzie my?
Jesz cze nie wiem. 

Po pół go dzi nie za u wa ży łem skrom -
ny neon „Ho tel”. Za trzy ma liś my się
i po wie dzia łem: to chy ba do bre miej -
sce na ko la cję. Ko bie ta się za wa ha ła
i spoj rza ła na mnie ba daw czo. Ach!
żach ną łem się, to nie tak. Nie ufa mi
pani? Do brze, zga dzam się, prze cież
w wi gi lię... Za mó wię dwa osob ne po -
ko je, oczy wi ście, je śli bę dą wol ne.
W jej oczach zo ba czy łem wdzięcz ność.
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Drzwi by ły zam knię te, ale na cis ną łem
dzwo nek. Otwo rzy ła star sza ko bie ta
i spoj rza ła na nas tak su ją cym wzro -
kiem. Po pro szę o dwa osob ne po ko je.
Aa... to pro szę wejść. Wesz liś my, a ja
po pro si łem gos po dy nię o chwi lę roz -
mo wy. Mo ja to wa rzysz ka cze ka ła przy
drzwiach, a my po desz liś my do por -
tier ni. Wy jaś ni łem po krót ce sy tu a cję
i spy ta łem, czy nie mo że od sprze dać
cze goś do ubra nia dla ko bie ty.
A owszem, są ciusz ki mo jej cór ki któ -
ra wy je cha ła do An glii. Ma ca łą sza fę
rze czy, któ re chcia ła na wet wy rzu cić.
Na sza re sta u ra cja jest już nie czyn na,
ale coś się znaj dzie. Wrę czy ła mi je -
den klucz, a dru gi wzię ła i po de szła
do bez dom nej. Da my so bie ra dę – po -
wie dzia ła i wska za ła mi dro gę na pię -
tro. Ile pła cę? Ko bie ta wzru szy ła ra -
mio na mi. To tro chę po trwa, ale niech
pan za ja kiś czas ze jdzie na dół. Po -
szły na za ple cze. Po ło ży łem przy
okien ku kil ka ban kno tów eu ro i po -
sze dłem do swo je go po ko ju. 

Zsze dłem na dół. W ro gu stał stół
na któ rym by ła za sta wa na trzy oso -
by i na sza gos po dy ni do no si ła właś -
nie ko lej ne po tra wy. By ła w do sko na -
łym na stro ju. Po szła na za ple cze i po
ja kimś cza sie wy szły obie panie. Aż
mnie za tka ło. Za miast za nied ba ne go
Kop ciusz ka uj rza łem zu peł nie in ną

ko bie tę. Uśmie cha ła się nie śmia ło i by -
ła bar dzo zmie sza na. No i co? – spy -
ta ła na sza gos po dy ni. Je stem pod wra -
że niem, od po wie dzia łem. Usie dliś my
do sto łu. Do pie ro wte dy do wie dzia -
łem się, że ma na imię Ewa. 

To by ła wspa nia ła ko la cja wi gi lij na.
Ewa by ła na po cząt ku bar dzo spię ta
i czu ła się nie swo jo. Stop nio wo jed -
nak atmo s fe ra sta wa ła się co raz faj -
niej sza. Zo ba czy łem też po raz pier -
wszy uśmiech na jej twa rzy. Tak nie
mógł się uśmie chać ktoś ze psu ty i zły.
Naj pierw by ły swo bod ne te ma ty, ale
po tem za czę liś my roz ma wiać o ży ciu.
Każ de z nas opo wie dzia ło swo ją hi sto -
rię i oka za ło się, że łą czy je jed no: brak
dru gie go czło wie ka, ta kie go na do bre
i na złe. Każ de z nas by ło kie dyś po -
trak to wa ne nie spra wie dli wie i krzyw -
dzą co. Na sza gos po dy ni przy nio sła
drob ne upo min ki. Ja też coś mam – po -
wie dzia łem i się gną łem do mo jej tor -
by któ rą wcześ niej znio słem na dół.
W koń cu każ de po szło do swo je go po -
ko ju. 

Na stęp ne go dnia obu dził mnie ho -
te lo wy te le fon. Za pra szam na śnia da -
nie – usły sza łem. Szyb ko się po zbie -
ra łem i zsze dłem na dół. Przez
uchy lo ne drzwi zo ba czy łem obie panie
krzą ta ją ce się w kuch ni. Po śnia da -

niu, kie dy już wy pi liś my osta t nie ły -
czki her ba ty – a trwa ło to wy jąt ko wo
dłu go, za pa dła ci sza. Na mnie już czas
– odez wa ła się Ewa. Bar dzo dzię ku ję
za wszyst ko. Ni gdy nie za pom nę tej
ko la cji. Po wo li, po wo li, nie śpiesz się
tak – wtrą ci ła gos po dy ni któ ry by ła
jed no cześ nie wła ści ciel ką ho te lu. Ni -
gdzie nie pój dziesz, bę dziesz pra co -
wać tu taj. Bar dzo dzię ku ję po wie dzia -
ła i wzru szo na po bieg ła na gó rę.
Wła ści ciel ka po szła na za ple cze. Ja po -
sze dłem do po ko ju, ubra łem się szyb -
ko, zsze dłem na dół, na pi sa łem kil ka
słów na kar tce któ rą po ło ży łem przy
okien ku i ci cho zam kną łem za so bą
ho te lo we drzwi. Nie by łem w sta nie
oso bi ście się po że gnać. 

Zna laz łem się na tym sa mym dwor -
cu. Ku pi łem bi let i usia dłem przy tym
sa mym sto li ku co osta t nio. By ło mi
cięż ko na ser cu. W koń cu nad je chał
mój po ciąg do któ re go wsia dłem bez
prze ko na nia. Na na stęp nej sta cji z nie -
go wy sia dłem. To nie by ło pod ję cie
de cy zji. Wszyst ko ra czej po to czy ło się
sa mo. Do ho te lu do tar łem wie czo rem
i sta ną łem w drzwiach. Wła ści ciel ka
spoj rza ła na mnie i tyl ko smut no po -
ki wa ła gło wą. Z za ple cza wy szła Ewa.
Po wie dzia ła spo koj nie: to do brze że
wró ci łeś...

AAddaamm
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By le ja kość za sko czy ła mnie kil -
ka dni te mu przy go le niu odzy -
wa jąc się zza lu stra: nie wi dzę

po wo dów, abyś nie mógł na mnie pa -
trzeć. Zresz tą i tak mnie nie wi dzisz,
ale za to mo żesz po dzi wiać swo ją wąt -
pli wej atrak cyj no ści fa cja tę. Wło sków
na bro dzie przy by wa a na gło wie uby -
wa? Nie da łem się spro wo ko wać i od -
par łem spo koj nie: nie od czu wam żad -
nych emo cji przed lu strem,
z wy jąt kiem oba wy przed za cię ciem.
To do brze – od par ła „B”. A jak ci idzie
pi sa nie? Sa ma wiesz, że te ma tów nie
bra ku je. Te mat te ma to wi nie rów ny
– usły sza łem. Naj wyż szy czas, abyś
na pi sał o by le czym. Ale o ta kim by -
le czymś, że wię ksze go by le cze go nie
ma. Ła two po wie dzieć – ja na to. Pro -
szę cię o dy skret ną pod po wiedź. „B”
po chwi li: na pisz o czymś co jest nie -
po trzeb ne. Wy bacz mo ją śmia łość – ja
na to – ale na świe cie wszyst ko jest
po trzeb ne gdyż świat bez jed ne go ele -
men tu nie sta no wił by już ca ło ści. Wi -
dzę, że dzi siaj je steś wy spa ny – usły -
sza łem. Jest jed nak coś, co jest
nie po trzeb ne je że li nie wszyst kim, to
na pew no wie lu lu dziom. Mam na my -
śli śmieć. My śla łem, że źle usły sza -
łem, lecz ona da lej swo je: śmieć jest
ta kim by le czym, że nikt nie zwra ca
na nie go uwa gi. To za le ży, gdzie le -
ży – ja na to. Na pisz o śmie ciu i już!
Je śli się nie wy wią żesz, po ga da my
ina czej! Znik nę ła. 

Ups! Z nią nie wy gram. Mo że w eko -
lo gię... nie, wte dy by ło by po mnie.
Mu szę ina czej. Po nie waż mia łem wol -
ne, za czą łem pi sać od ra zu. 

Śmieć 
Le ży śmieć na uli cy. Ot – zwy kły

ka wa łek pa pie ru któ ry na wet nie był
do brze zmię ty. Tej no cy pa da ło i wiatr
był tak sil ny, że śmieć nie ty le le żał,
ile był mio ta ny na wszyst kie stro ny
przez ca łą uli cę. W koń cu miał te go
dość więc przy kle ił się do ryn ny, obok
wy lo tu z któ re go ciur kiem le cia ła wo -
da. No tak – my śli so bie – do słow nie
tra fi łem z desz czu pod ryn nę. Zresz -
tą cze go miał bym się spo dzie wać.
A tak nie daw no by łem istot ną czę -
ścią po czyt ne go ty god ni ka. Chy ba
pięć osób mnie czy ta ło a te raz... zwy -
kły śmieć. Co za los! 

Na raz z prze jeż dża ją ce go sa mo cho -
du do bieg ło hi ste rycz ne: mam już te -
go dość! To ko niec! Śmieć usły szał
de li kat ny po brzę ku ją cy stu kot i obok
nie go wy lą do wa ła... zło ta ob rą czka.
Roz legł się pisk opon, sa mo chód sta -
nął. Wy siadł z nie go męż czyz na i za -
czął szu kać. Jed nak w koń cu zre zy -

gno wał choć był o krok od ryn ny.
Nasz mo kry ka wa łek pa pie ru za u wa -
żył, że szu ka ją cy miał dro gie mar ko -
we bu ty. Cóż, wię kszość dam za czy -
na tak so wa nie męż czyz ny po czy na jąc
od bu tów, a co do pie ro śmieć, któ ry
na szer szą per spek ty wę li czyć nie
mógł. Sa mo chód od je chał i zro bi ło
się ci cho. Sły chać by ło tyl ko szum
wia tru i de li kat ne chlu pa nie wo dy
z ryn ny. 

Ob rą czka le ża ła mo kra i smut na.
W koń cu śmieć odez wał się pier wszy:
no i cóż, po trak to wa no cię jak śmieć...
Szko da mó wić – ob rą czka na to. Ale
czu ję ul gę. Je go mi szko da, ale ona
to wy jąt ko wa zoł za. A ty jak tu tra -
fi łeś? – Też z sa mo cho du. Ja kiś fa cet
za pi sał so bie na mnie adres pew nej
ko bie ty, ale ona nie chcia ła się z nim
spot kać. Po krót kiej roz mo wie przez
ko mór kę wy rwał mnie i te raz... sa -
ma wi dzisz. Ob rą czka spoj rza ła przy -
jaź niej na swo je go to wa rzy sza nie do -
li i po wie dzia ła ci cho: nie martw się,
ja koś to bę dzie. Nie je steś sam... chy -
ba cie bie po lu bi łam. Ko rzy sta jąc z sil -
ne go pod mu chu wia tru za dźwię cza -
ła de li kat nie i szep nę ła: to dla cie bie.
Śmieć nie wie dział jak się za cho wać.
Tkwił przy kle jo ny do ryn ny, po czuł
się bez rad ny i zro bi ło mu się przy -
kro gdyż nie mógł od wza jem nić przy -
jaz ne go od ru chu uro czej zna jo mej.
Po my ślał so bie: co ja mam zro bić?
Nie mo gę na wet za sze le ścić. Prze cież
nie chcę jej stra cić. Jest ta ka sub tel -
na i mi ła... Ogar nął go stan du cha
któ re go nie umiał na zwać. Po czuł się
jak ty tu ło wa stro na naj no wsze go ka -
ta lo gu bi żu te rii. To by ło dla nie go
no we, ale by ło mu z tym do brze. Jak
ni gdy. 

Już od pew ne go cza su deszcz nie
pa dał i wiatr tro chę wy su szył nie -
szczęs ne go za ko cha ne go śmie cia któ -
ry szep nął do swo jej zło tej wy bran -
ki ser ca: idę do cie bie. Od kle ił się od
ryn ny i spadł pro sto na nią. Ob rą -
czka west chnę ła: na resz cie je steś my
ra zem. Te raz nikt mnie nie za u wa -
ży... jest mi tak do brze... chcę zo stać
z to bą do koń ca cza su. – Ja też te go
chcę. Je steś dla mnie... wszyst kim.
Tak szep ta li so bie czu łe sło wa do sa -
me go ra na. Ca ły świat prze stał dla
nich ist nieć. 

Jed nak czas jest nie u bła ga ny. Uli -
ca za czę ła bu dzić się z noc ne go le tar -
gu i za ko cha ni usły sze li wzma ga ją -
ce się szu ra nie i stu kot bu tów
prze chod niów. Śmieć pra wie zu peł -
nie wy sechł i ogar nął go strach. Co
bę dzie, je że li za wie je wiatr i po nie -
sie mnie nie wia do mo do kąd? Co ja

bym sam zro bił? Ni cze go prze cież od
niej nie ocze ku ję. Nie ob cho dzi mnie
to, że jest ca ła ze zło ta. Na wet nie
mu si nic mó wić. Pra gnę tyl ko że by
po pro stu przy mnie by ła. Mo gę tak
trwać ca łe wie ki. Ach, gdy by tak wy -
da rzył się cud! 

Na gle po czuł, że spadł na nie go ma -
ły ka myk kop nię ty przez ja kie goś
prze chod nia. Po pew nym cza sie ko -
lej ny. Wiatr, któ ry na szczę ście nie
ustał zu peł nie, na niósł na nie go tro -
chę ku rzu. W śmie cia wstą pi ła na -
dzie ja i aż za sze le ścił z ra do ści: mo -
że jed nak po zo sta nę tu taj z mo ją
ob rą czką na dłu go? 

Mi nął rok. Za ko cha na pa ra tkwi ła
da lej w szcze li nie pod ryn ną i sy ci ła
się swo ją bli sko ścią. Jed nak czas był
dla śmie cia okrut ny. Ciąg ła obec ność
wil go ci i zmien na po go da od ci ska ły
swo je pięt no na co raz bar dziej zmur -
sza łym nie szczęś ni ku któ ry czuł, że
je go ko niec jest bli ski. Za czy nał kru -
szeć i po pro stu się roz pa dać. Ero zja
nisz czy ska ły a co do pie ro ta kie by -
le co jak ja – po my ślał smut no. Nie
smuć się – szep nę ła ob rą czka. Ja, tak
na praw dę, za wsze bę dę z to bą. To tyl -
ko kwe stia cza su, któ ry dla mnie i dla
cie bie po pro stu bie gnie ina czej, ale
za wsze w jed nym kie run ku. To prze -
cież tyl ko ma te ria: zło to czy pa pier,
prę dzej czy póź niej zo sta ną uni -
cestwione przez na tu rę. 

Czy to waż ne kie dy? Czy za kil ka
dni, dzie się cio le ci, czy za ty sią ce lat?
Ty dla mnie bę dziesz ist niał za wsze.
Nie waż ne jak dłu go ży je my, ale waż -
ne jest jak ży je my. Da łeś mi naj wspa -
nial sze chwi le, a każ da z nich jest
war ta wię cej niż dzie sięć lat mo je go
do tych cza so we go ży cia. Ca ły nasz
wspól nie prze ży ty czas jest dla mnie
jak wiecz ność. Czym więc się smu -
cisz? Kie dyś bę dzie my zno wu ra zem,
tyl ko ina czej. Nasz śmieć był zu peł -
nie spo koj ny. Wsłu chi wał się bez sło -
wa w szept ob rą czki tak dłu go, aż
prze stał być kar tką pa pie ru. Je go
czas do biegł koń ca. Osta t nie zmur -
sza łe skraw ki po rwał wiatr i zmy ła
wo da. Ob rą czka nie roz pa cza ła. Za -
my śli ła się tyl ko głę bo ko i za czę ła
błysz czeć. Lecz nie tyl ko ze wnętrz -
nym od bi tym świat łem za leż nym od
ka pryś ne go słoń ca. Błysz cza ła naj -
wspa nial szym bla skiem, dzię ki któ -
re mu po czu ła się na praw dę war to -
ścio wa. Cen niej sza niż zło to. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Słowo o byle czym
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AAmmbbaassaaddaa  RRPP  ww  KKrróólleessttwwiiee  BBeellggiiii
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

WWyyddzziiaałł  KKoonnssuullaarrnnyy  AAmmbbaassaaddyy  RRPP  ww  KKrróólleessttwwiiee  BBeellggiiii
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le ka rze pol sko ję zycz ni w An twer pii i oko li cach:
Le ka rze do mo wi:
l Agniesz ka Bor kie wicz 
Mug gen ber glei 278, 2100 De ur ne. Tel. 03/321.58.39 
l Mar tin Ro sen blum tel. 03/218.77.07 
Ja na Vav ro wa tel. 0475/83.14.35 
przyj mu ją na Me chel se ste en veg 217, 
na umó wio ne spot ka nie 
l Hen ri Ja ku bo wicz tel. 03/239.18.19. Bel giëlei 124 

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

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

Den ty sta
Polskie Centrum Dentystyczne, Lange Leemstraat 122
tel.: 0487 427724
Ma gda le na Usci no wicz 
Egied Se ger sla an 5, 2610 Wil rijk, tel.03/828 52 60 

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

Pol ski koś ciół 
l Msze świę te: śro da godz. 19:00, so bo ta godz. 18:30

nie dzie la godz.9:00 i 13:00
Pier wszy pią tek mie sią ca – msza świę ta o go dzi nie 19:00
Pół go dzi ny przed każ dą mszą – na bo żeń stwo i spo wiedź
Adres: Koś ciół pod wez wa niem św. Te re sy, Ber chem
Gro te ste en weg 650 
Kon takt z dusz pa ste rzem:ks. Ry szard Ku row ski
Ou de ste en weg 66, 2060 An twer pen, tteell::  0033  223333  8877  9933
l BBrraacciiaa  MMnniieejjssii  KKaappuuccyynnii
niedziela godz. 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte Winkelstraat 1 
a Ossenmarkt 14

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

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

Ubezpieczenia
SSaavvee  IInnssuurraannccee  UUbbeezzppiieecczzeenniiaa, 
Plantin&Moretuslei 128-134, 
Antwerpia tel: 03 216 85 20

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




