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Zima w Antwerpii
Od soboty 9 grudnia do niedzieli 7
stycznia trwać będzie tegoroczna
Zima w Antwerpii. Na Grote Markt,
Handschoenmarkt, Suikerrui,
Groenplaats Scheldekaaien,
Astridplein, na mieszkańców i turystów czeka wiele atrakcji. Będzie
można pojeździć na łyżwach na
krytym lodowisku, skorzystać ze
śnieżnej zjeżdżalni, wybrać się na
spacer zatłoczonymi uliczkami starego miasta, podziwiać Antwerpię
z wysokości 55 metrów podczas
przejażdżki na diabelskim młynie
i jak na mieszkańców Belgii przystało – ogrzać się, pijąc doskonały
gluhwijn. W tym roku w Antwerpii
staną trzy gigantyczne choinki: na Astridplein, Grote Markt
i Handschoenmarkt (prezent od
Norwegii).
Będzie można także odwiedzić antwerpski ogród zoologiczny pełen
chińskich lampionów i świateł, oraz
obejrzeć niesamowity spektakl na lodzie. Jak co roku można przywitać
Nowy Rok nad Scheldą i obejrzeć
spektakularny pokaz sztucznych
ogni.
Wielki festyn otwarcia:
9 grudnia od godziny 11.00 (różne
miejsca w centrum miasta). Impreza
trwać będzie do godziny 22.30. W programie między innymi: występy artystyczne (Jef Neve, Natalia, Dimitri
Vegas, Like Mike) i olśniewający pokaz na lodowisku na Groenplaats w
wykonaniu najlepszego belgijskiego
łyżwiarza wraz z zespołem. Po raz
pierwszy z wieży antwerpskiej katedry usłyszeć będzie można muzykę
rozrywkową.
Lokalizacja i godziny:
9 grudnia, sobota
• godz. 11 – centrum starego miasta
• godz. 17 - 17.30 – Handschoenmarkt
• godz. 17.30 - 18 – Groenplaats
• godz.18 – Handschoenmarkt
• godz. 18.30 - 22 – Spiegeltent
Steenplein

Źródło: www.antwerpen.be, Noortje Palmers

Źródło: www.antwerpen.be, Noortje Palmers

Od godz. 21 do 22.30 – Scheldekaaien Winterbar
(na wysokości tunelu dla pieszych) Zimowy bar otwarty jest:
Wstęp gratis
Od poniedziałku do czwartku – do
godziny 24
10 grudnia niedziela
W piątki i soboty – do godziny 1
Nastąpi otwarcie gigantycznego W niedziele – do godziny 22
igloo – Diamentowej Kopuły. Do 7 Lokalizacja: Groenplaats i Steenplein
stycznia będzie tam można oglądać
wyjątkowy film o diamentach w tech- Lodowisko
nologii 360°.
Kryte lodowisko o powierzchni 1.200
Wstęp gratis
metrów kwadratowych – jedno z najLokalizacja: Astridplein
piękniejszych w Beneluksie.
Cena: 6 euro, do 12 lat – 4 euro.
Kerstmarkt Antwerpen
Wynajem łyżew: 3 euro.
Prawie 100 stoisk oferuje wyroby rze- Lokalizacja: Groenplaats.
mieślnicze, świąteczne upominki i
oryginalne gadżety.
Tubing
Nie zabraknie pysznego jedzenia i Gór w Antwerpii nie ma, za to jest
grzanego wina.
zjeżdżanie na oponach, idealna zaLokalizacja: Groenplaats, Grote bawa dla całej rodziny. Cena 2 euro.
Markt, Suikerrui, Steenplein.
Lokalizacja: Steenplein.
Wstęp gratis
Reuzenrad – Diabelski młyn
Godziny otwarcia:
Wspaniały widok z wysokości 55 meOd poniedziałku do czwartku: od 12 trów. Gwarantowane niezapomniado 21
ne emocje.
W piątki: od 12 do 23
Godziny otwarcia: tak jak Kerstmarkt
W soboty: od 11 do 23
Ceny: dorośli: 6 euro, dzieci do lat
W niedziele: od 11 do 21
12 – 4 euro
24 i 31 grudnia: od 11 do 18
Lokalizacja: Steenplein

Źródło: www.travelbird.nl, Jonathan Ramael
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Pocałunki pod jemiołą
Od wieków jemiole przypisuje się
magiczną moc. Pocałunek pod jemiołą przynosi ponoć szczęście i
miłość.
Wstęp gratis
Lokalizacja: Grote Markt
Kiermasz zimowy
Lokalizacja: Jordaenskaai

grudzień-styczeń 2017-2018

Otwarty taras nad mi najbardziej znanych filmów dla
Scheldą
dzieci.
Wstęp gratis
02-04 lutego 2018
Lokalizacja:
Lokalizacja: Lotto Arena, Antwerpia
Steenplein
Bilety do nabycia na stronie:
https://www.teleticketservice.com/
Diamentowa kopuła tickets/2017-2018/disney-on-ice-deKażdego dnia w go- -magische-wereldreis
dzinach od 10.00 do
20.00 (do 7 stycznia) Szczegółowe informacje na temat
Wstęp gratis
Zimy w Antwerpii znajdują się na
Lokalizacja:
stronie:
Koningin Astridplein https://www.visitantwerpen.be/nl/
events-expos/winter-in-antwerpenChina Light Festival -nl/winter-in-antwerpen-activiteitenMagiczny pokaz -wia17
światła.
Do 18 stycznia w godz. od 18 do 21
Opracowała: Barbara Kamińska
Lokalizacja: ZOO Antwerpia
Źródła: gva.be, antwerpen.be,
Kerstboomverbranding – Spalenie
visitantwerpen.be
choinki 13.01
Świąteczne imprezy w Antwerpii tradycyjnie kończą się uroczystym spaleniem choinki. Będzie dużo dobrej
muzyki i niepowtarzalna atmosfera.
Miejsce: Frederik van Eedenplein –
można przejść Sint-Annatunnel na
drugą stronę Scheldy.
13 stycznia
Wstęp gratis
Lokalizacja: Linkeroever

Mur życzeń (Wensenmuur)
Życzenia dla rodziny, przyjaciół czy
znajomych można umieścić na interaktywnym murze życzeń. Podobno
się spełnią.
Wstęp gratis
Disney On Ice - De Magische
Lokalizacja: Suikerrui
Wereldreis
Świat pełen muzyki i magii.
Śpiewająca choinka
Niezapomniane chwile z bohateraOd 18 do 22 grudnia w godzinach
od 16 do 18
23 i 24 grudnia w godzinach od 14
do 16
Wstęp gratis
Lokalizacja: Handschoenmarkt
Sylwester nad Scheldą
W Sylwestra o północy, nad Scheldą,
na wysokości Zuiderterras, odbędzie
się 20. minutowy pokaz sztucznych
ogni. Organizatorzy przypominają,
że wnoszenie sztucznych ogni, petard i alkoholu jest surowo zabronione.
Wstęp gratis

Źródło: www.antwerpen.be, Noortje Palmers
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Co nas czeka w roku 2018
Ludzie od wieków starali się zajrzeć
za zasłonę przyszłości i odkryć to,
co przed nimi zakryte. Dla jednych
teksty przepowiedni to jedynie pusty zbiór słów i nic poza tym. Inni
twierdzą, że wiele wizji się spełniło, a te nadchodzące są co najmniej
niepokojące.

Oto krótki przegląd przepowiedni
najsłynniejszych jasnowidzów dotyczących 2018 roku. Czy się sprawdzą,
przekonamy się o tym dopiero wtedy, kiedy ten rok będzie już za nami.
Stary kontynent
Europą wstrząsną kolejne zamachy
terrorystyczne, niektóre z nich będą
bardzo krwawe. Dojdzie do ataku
bronią biologiczną lub toksyczną.
Będzie to także niepomyślny czas
dla Watykanu, gdyż odbędzie się
tam próba porwania i zabójstwa papieża. Ostatecznie jednak nic z tego
nie wyjdzie.
W 2018 roku nasilą się tendencje
prowadzące do całkowitego rozpadu
Unii Europejskiej. Część państw podpisze traktat dotyczący współpracy
w zakresie opuszczenia Wspólnoty.
Polskie władze początkowo będą się
wszystkiemu przyglądać, nie chcąc
bezpośrednio opowiadać się po jednej ze stron. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że Polska w 2018
roku zdecyduje się jednak poprzeć
państwa chcące opuścić UE. W takim przypadku wszystko nabierze
tempa, co może znacznie przyspieszyć rozpad Wspólnoty.
Z powodu polityki migracyjnej Unii
Europejskiej oraz zamachów terrorystycznych społeczeństwo europejskie będzie się coraz bardziej
radykalizować. Europa, choć oficjalnie zjednoczona, w rzeczywistości
będzie coraz bardziej podzielona.
Szczególnie wyraźnie będzie to widoczne na przykładzie Polski, która z
każdym miesiącem będzie się coraz
bardziej izolować od reszty państw
członkowskich. Nawet Węgry się

od niej odwrócą i wiele osób będzie cy. W 2018 roku Polska będzie muprzekonanych, że Polska została już siała liczyć się z konsekwencjami tecałkowicie sama.
go stanu rzeczy. Wielu pracodawców
zmierzy się z brakiem rąk do pracy.
Nastąpi spadek wartości euro spo- Polska będzie krajem tranzytowym
wodowany przez negocjacje Danii dla Ukraińców i obywateli innych
i Włoch na temat opuszczenia Unii wschodnich państw. Nie będą oni
Europejskiej.
zatrudniać się w kraju nad Wisłą.
Zamiast tego wybiorą lepiej płatne
Świat
prace na Zachodzie. Polska gospoNajwiększe niebezpieczeń- darka będzie się jednak dość dobrze
stwo dla światowego poko- rozwijać. Pojawi się wiele nowych inju grozi ludzkości ze strony westycji, które pobudzą rynek.
Stanów Zjednoczonych. Kraj
ten stara się uchodzić za Afery: W roku 2018 wybuchnie aż
strażnika pokoju i orędowni- pięć wielkich afer. Pierwsza będzie
ka demokracji. W rzeczywi- związana z kontrowersyjną postacią
stości jednak cały czas przy- ojca Rydzyka oraz z jego finansami.
czynia się do destabilizacji W konsekwencji może nawet dojść
wielu rejonów świata.
do jego odwołania przez samego
papieża.
Czeka nas podział polityczny w Druga afera dotyczyć będzie showAmeryce między Wschodem a -biznesu i mediów publicznych,
Zachodem, co będzie spowodo- które zostaną uwikłane w bardzo powane coraz większą wrogością jej dejrzane interesy. Kilkoro znanych
mieszkańców w stosunku do siebie aktorów zostanie publicznie zaatai rosnącą przestępczością. Wyciekną kowanych za wspieranie nieetycznej
dokumenty na temat Hillary Clinton działalności mediów.
(żony byłego prezydenta USA), które
ukażą „wstrząsającą” prawdę o niej. Pozostałe afery będą powiązane z polityką. Ważna postać polskiego rząNastąpi obalenie rządzącego w Korei du straci stanowisko. Za przyczynę
Północnej dyktatora Kim Jong-una, odejścia oficjalnie zostaną podane
Korea Północna i Południowa zosta- względy osobiste, ale szybko wyjdą
ną połączone. Chiny staną się świa- na jaw kłamstwa opowiadane wcześtową potęgą w wielu dziedzinach.
niej przez tę osobę. To właśnie one
zmuszą władze partii do podjęcia
Do połowy 2018 roku ma wybuchnąć niewygodnej decyzji. Również tak
wielka epidemia na całym świecie. zwana opozycja zaliczy głośną wpadBędzie to jakaś dziwna choroba kę wizerunkową. Jej konsekwencją
atakująca system odpornościowy, może być znaczne przetasowanie w
a symptomami nieco przypomina- szeregach partii opozycyjnych i to
jąca grypę. Jej ofiarą padnie bardzo tuż przed wyborami samorządowywielu ludzi, a najwięcej w krajach mi.
Trzeciego Świata.
Mistrzostwa świata w piłce nożnej:
Co czeka Polskę w 2018 roku?
Mistrzostwa odbędą się w Rosji, co
samo w sobie okaże się niezwyWybory samorządowe: Zakulisowe kle mobilizujące dla wszystkich
przepychanki i polityczne wojenki. Polaków. Będziemy chcieli pokazać
Partia rządząca będzie kilkukrot- Rosjanom, na co nas stać.
nie próbowała dokonać zmian w
prawie, by zyskać przewagę w klu- Polska drużyna dużo będzie zawdzięczowych okręgach. Częściowo to czać szczęściu. Gra Polaków będzie
się uda. Wybory przebiegać będą w dobra, ale zdecydowanie mogłaby
atmosferze skandali i wzajemnych być lepsza. Mimo to wszyscy będą
ataków. Prawu i Sprawiedliwości nie zachwyceni, nawet osoby do tej pory
do końca uda się przejąć kontrolę niezbyt zainteresowane piłką nożną
nad samorządami. Choć ogólne wy- zaczną śledzić rozgrywki. W 1/8 finiki będą dla tej partii przychylne, w nału biało-czerwoni pokonają przenajważniejszych miastach wygrywać ciwników 2 do 1, przy czym będzie
będzie głównie opozycja.
to niezwykle piękny mecz – jakby
w polskich piłkarzy wstąpił nowy
Sytuacja gospodarcza: Już w 2017 duch. Niestety, w ćwierćfinałach
roku rozpoczął się proces odpływu Polacy popełnią sporo błędów na
pracowników z polskiego rynku pra- boisku i przegrają dosłownie o włos.
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W 2018 roku rozpocznie
się proces kolejnego kryzysu gospodarczego, ale
jego apogeum nastąpi
dopiero około 2020 roku.
W 2018 nasilą się jedynie
trendy spadkowe.
Istnieje również pewne
prawdopodobieństwo,
że w początkach 2018
roku zostaną ujawnione niesamowite informacje (dokumenty i
dowody) dotyczące istot
pozaziemskich i UFO.
Opublikowane materiały będą na tyle wiarygodne, że ludzie zaczną
traktować kwestię UFO
poważnie.

W ten sposób będą musieli pożegnać się z marzeniami o zwycięstwie.
Rewolucja duchowa: Polska 2018
roku może być areną wielkiej duchowej rewolucji, zapowiadanej
przez wielu jasnowidzów, choć
każdy interpretuje ją nieco inaczej.
W rzeczywistości chodzi tutaj o pojawienie się jakiegoś nauczyciela,
który rzuci nowe światło na kwestie duchowe. Jego nauki okażą się
z jednej strony szokujące, a z drugiej
– wydawać się będą tak oczywiste, że
wielu ludzi zacznie zastanawiać się,
jak to możliwe, że wcześniej nie byli
tego świadomi.
W przypadku tej przepowiedni nie
ma stuprocentowej pewności, że dotyczy roku 2018. Jest to prawdopodobne, ale może tutaj chodzić o rok
2019, a może nawet lata późniejsze.
Przepowiednie niepolityczne
W 2018 roku zostanie udostępniona technologia pozyskiwania taniej
energii. Otworzy się droga do całkowitej rezygnacji z używania pojazdów spalinowych. Samochody
elektryczne będą zdobywały coraz
większe uznanie. W dalszym ciągu
będą występowały anomalie pogodowe dokładnie tak samo, jak do
tej pory. Nie nastąpi jednak żaden
globalny kataklizm, który mógłby zagrozić istnieniu ludzkiej cywilizacji.

2018 rok to czas, kiedy
światu zostaną ujawnione wspaniałe duchowe
nauki (czy też tajemnice)
i z czasem wszyscy ludzie
zaczną postrzegać świat
w zupełnie nowy sposób
i bezpośrednio doświadczą wyższej świadomości. Wówczas ma się rozpocząć proces, którego skutkiem
będzie upadek wielu tradycyjnych
religii. Coraz więcej osób będzie
poszukiwało bezpośredniego doświadczenia duchowego. Zarówno
chrześcijaństwo, jak i islam będą
porzucane przez wielu wyznawców.
Ma się również zmienić orbita Ziemi,
co doprowadzi do ogromnych kataklizmów klimatycznych. W najgorszym wypadku może nawet dojść
do zniszczenia ludzkiej cywilizacji,
a przynajmniej takiego jej nadwyrężenia, że nasz rozwój zatrzyma się na
wiele wieków.
Na koniec Nostradamus i jego niepokojące przepowiednie
Mimo że Nostradamus napisał
swoje przepowiednie w 1555 roku,
jego proroctwa obejmują także czasy nam współczesne. Istnieje kilka
przepowiedni, które dotyczą wydarzeń mających nastąpić w 2018 roku.
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określana mianem „Mabus” zostanie
zamordowana, a to spowoduje wybuch globalnego konfliktu. Nie wiadomo, kim jest tajemniczy Mabus.
Może to być Raymond Mabus Jr.
amerykański polityk i członek Partii
Demokratycznej, pełniący funkcję
75. Sekretarza Marynarki Stanów
Zjednoczonych w latach 2009-2017.
Jeśli zostanie zamordowany, będzie
to jasny sygnał, że III wojna światowa jest tuż za rogiem.
Mabusem może być ktoś inny.
Niektórzy interpretatorzy przepowiedni Nostradamusa wskazują na
Musaba al-Zarqawi (przywódca AlKaidy w Iraku), Baracka Obamę (były prezydent USA), a nawet Donalda
Trumpa lub Władimira Putina.
Co przewiduje Nostradamus oprócz
wybuchu III wojny światowej?
Erupcja wulkanu Wezuwiusz we
1dować
Włoszech - podobno ma powotrzęsienia ziemi (z częstotli-

wością co pięć minut) i pochłonąć
6000-16000 ofiar.
Największe trzęsienie ziemi w historii – jego epicentrum ma się
znajdować gdzieś w zachodniej części Stanów Zjednoczonych.
Wielki kryzys gospodarczy – totalne załamanie biznesu w 2018
roku będzie w dużej mierze spowodowane katastrofami naturalnymi
oraz III wojną światową.
Globalne ocieplenie – efekty globalnego ocieplenia będą bardzo
postępować w 2018 roku.
Koniec podatków na Zachodzie
– istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w 2018 roku zniknie
podatek dochodowy, a przynajmniej
rozpocznie się proces ku temu zmierzający.
Inwazja istot pozaziemskich.
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Spoglądając w przyszłość warto
wspomnieć słowa najsłynniejszego polskiego jasnowidza księdza
Czesława Klimuszki. W roku 1980
powiedział on, że na najbliższe
pięćdziesiąt lat nie widzi ciemnych
chmur nad Polską. „Kraj ten oczekują lata świetności. Jest to szczęśliwe
miejsce. Gdybym miał się drugi raz
urodzić, chciałbym przyjść na świat
tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę, tu im
się nic nie stanie”.

Przede wszystkim ma nastąpić III
wojna światowa. Nie musi być to
jedna wielka wojna, ale seria mniejszych wojen, gdzie może dochodzić
do wielu konfliktów pomiędzy państwami tworzącymi sojusze w celu
ochrony własnego terytorium.
Na podstawie: astroweb.pl/polska-2018-przepowiednie.
Wybuch trzeciej wojny światowej
jest łączony z serią zamachów lub
Opracowała:
pojedynczym zabójstwem. Osoba
Malwina Komysz
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Wigilijny savoir-vivre
gotowani na taką sytuację i
mieć w zanadrzu kilka awaryjnych tematów dotyczących np. hobby któregoś z
gości, podróży itd. Lepiej nie
podejmować tematów drażliwych, czyli wspomnianych
wcześniej politycznych czy
finansowych. Unikać także
należy dowcipów o blondynkach i teściowych.

Wigilia jest specyficznym
świętem, a kolacja wigilijna
specyficznym przyjęciem. W
polskiej tradycji jest to najbardziej uroczysta kolacja w
roku. Przy wigilijnym stole
dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia i puszczamy w niepamięć urazy.
Świąteczny stół tego dnia powinien wyglądać wyjątkowo
pięknie, ale i praktycznie.
Zasadą jest, że na wigilijnym
stole nie powinno być alkoholu, ale ostateczna decyzja zależy od gospodarzy wieczerzy,
którzy przy jej podejmowaniu
powinni wziąć pod uwagę
opinie zaproszonych gości.
Jeżeli na wigilijną kolację
wybieramy się jako gość,
warto wcześniej ustalić z gospodarzami, czy przynieść ze
sobą jakąś potrawę. W ten sposób
unikniemy sytuacji, że na stole znajdzie się kilka takich samych dań, a
zabraknie innych. Poza tym przynoszenie własnych potraw w ramach
niespodzianki, bez uprzedniego
porozumienia się z gospodarzami
wieczoru jest niekulturalne.
Zgodnie z tradycją na wigilijnym
stole powinno znaleźć się dwanaście
dań. Jakich? To zależy od zwyczajów
panujących w danym domu, upodobań gości i tradycji panujących w danym regionie. Niektórzy na Wigilię
przygotowują wyłącznie ciepłe dania, inni podają także przystawki.
Jedni serwują tego dnia słodkości,
inni nie. Staropolski zwyczaj nakazuje, aby mięsne dania jeść dopiero w pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia, nie wszyscy jednak go
przestrzegają.
Kilka podstawowych zasad savoir-vivre’u
Gości wita pan domu, który otwiera
im drzwi, pomaga zdjąć wierzchnie
okrycie i wprowadza ich do pokoju.
Pani domu może witać gości wraz z
gospodarzem.

nę. Jeżeli takiego nie mają, muszą
oczyścić obuwie w którym przyszli
i w nim zasiąść do stołu.
Stroje zarówno gospodarzy, jak i gości, muszą być eleganckie. Panowie
w marynarkach, panie w sukienkach czy garsonkach.

Życzenia i dzielenie się
opłatkiem
Składanie sobie życzeń
jest nieodłącznym elementem wigilijnego wieczoru.
Dokonujemy tego, zanim
rozpocznie się konsumpcja.
Wbrew pozorom składanie
sobie życzeń nie jest tematem prostym. Nie wypada,
wręcz nie wolno wszystkim
jednakowo życzyć: zdrowia,
szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i tak dalej. Życzenia
powinny być indywidualne i dopasowane do poszczególnej osoby. Zanim
„wyklepiemy” zdawkową formułkę,
powinniśmy wziąć pod rozwagę to,
co mówimy, bo możemy sprawić komuś nieświadomie przykrość. Nie
wolno na przykład życzyć kuzynce
gromadki dzieci, jeśli od wielu lat
bezskutecznie stara się ona o powiększenie rodziny. Dlatego warto
złożyć każdemu z uczestników wigilijnej kolacji osobiste życzenia,
nawet jeśli będą niezbyt zgrabnie
sformułowane.

O tym, gdzie siedzą przy stole goście,
decydują gospodarze. Panie, których
nigdy nie wolno sadzać na końcu
stołu, powinny siedzieć na przemian z panami. Rolą gospodarzy jest
uwzględnienie sympatii i antypatii
swoich gości. Biorąc to pod uwagę
przy rozdziale miejsc przy stole mo- Składanie wigilijnych życzeń rozpogą zapobiec ewentualnym złośliwoś- czyna gospodarz, który zwraca się do
ciom i towarzyskim spięciom.
gospodyni i z nią jako pierwszą dzieli
się opłatkiem. Następnie oboje kieObok siebie powinni siedzieć narze- rują się z życzeniami do najstarszych
czeni i młodzi stażem małżonkowie. członków rodziny. Ci najmłodsi są
Gospodarze domu muszą siedzieć na końcu.
naprzeciwko siebie. Jeżeli w posiłku bierze udział gość specjalny, na- Według innej wersji w składaniu żyzwijmy go honorowym, powinien czeń obowiązuje zasada chronologii;
on zająć miejsce po prawej stronie od najstarszego do najmłodszego.
pana i pani domu, lub naprzeciwko Życzenia zawsze zaczyna składać
gospodarza.
najstarsza osoba w rodzinie. Dalsza
kolejność przebiega podobnie jak w
Na pani i panu domu spoczywa pierwszym przypadku.
obowiązek dbania o dobrą atmosferę podczas wigilijnej wieczerzy. To
oni powinni łagodzić zaostrzające
się dyskusje, a jeżeli pojawią się
rozmowy o polityce, to skierować je
na bezpieczniejsze tory.

Goście w żadnym wypadku nie zdejmują butów, nie zakładają kapci i
nie siedzą przy stole w skarpetkach
czy rajstopach. Jest to całkowicie
niezgodne z zasadami dobrego wychowania. Kapcie do eleganckiej
sukienki czy garnituru wyglądają Tematów do rozmowy przy stole czężenująco. Dopuszczalne jest przynie- sto brakuje i pojawia się niezręczna
sienie przez gości obuwia na zmia- cisza. Gospodarze powinni być przy-
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Prezenty
Świąteczne prezenty nie powinny być ani za drogie, ani za tanie.
Najlepsze będą te średnie cenowo,
nie wprawią bowiem nikogo w zakłopotanie. Na ogół mamy problem z
tym, co podarować bliskim pod choinkę. Jeszcze większy dylemat pojawia się, jeżeli przyjdzie nam wybrać
prezenty dla krewnych, z którymi
od dawna nie mieliśmy kontaktu.
Dobrym wyjściem z takiej sytuacji
jest elegancko zapakowana bombonierka albo coś związanego z hobby osoby, którą chcemy obdarować.
Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, warto kwestie prezentów omówić
wcześniej z rodziną.

Obdarowany powinien zostać każdy gość, nawet ten, który nie jest
już dzieckiem. Upominki mogą być
symboliczne.
Na czarnej liście świątecznych
prezentów znajdują się skarpetki,
zwierzaki, a także podarunki przypominające obdarowanemu o jego
słabościach czy problemach. Jeśli
otrzymamy nietrafiony prezent, nie
wolno nam tego okazać. Dobre wychowanie nakazuje okazywać radość
nawet z wyjątkowo nieudanego podarunku, aby nie sprawić przykrości
ofiarodawcy, którego intencje były z
pewnością jak najlepsze.
Prezenty można rozpakować dopiero przed deserem lub po nim. Nie
wolno tego robić w trakcie posiłku.
Nietaktowne jest nie otworzenie
prezentu przy osobie, od której go
dostaliśmy.

grudzień-styczeń 2017-2018

Jak zachować się przy świątecznym stole i nie popełnić gafy?
•Goście siadają dopiero wtedy, kiedy swoje miejsce zajmą pan, pani domu i najważniejszy gość (np. senior
czy seniorka rodu).
•Sygnał do rozpoczęcia posiłku daje
gospodyni wieczoru.
•Jeśli posiłek poprzedza modlitwa,
odmawia ją gospodarz, gospodyni,
lub najstarsza osoba zasiadająca
przy stole.
•Panowie mogą wziąć do ręki sztućce dopiero wtedy, kiedy zrobią to panie siedzące obok nich.
•Sztućców raz wziętych ze stołu nie
wolno z powrotem odłożyć na stół,
ani częściowo o stół oprzeć. Można
je odłożyć tylko na talerz.
•Jedząc zupę talerz przechylamy do siebie. Jeśli przerywamy
jedzenie zupy, łyżka pozostaje
w talerzu. Jeśli zakończyliśmy
jej jedzenie, odkładamy łyżkę na
talerzu stanowiącym podstawę
głębokiego talerza.
•Przerywając posiłek odkładamy sztućce na talerz.
Krzyżujemy je tak, aby widelec
leżał nad nożem.
•Po zakończeniu jedzenia dania
głównego, widelec i nóż, skierowane na godzinę piątą, kładziemy równolegle trzonkami
skierowanymi w prawą stronę.
•Łyżeczka do kawy i herbaty zawsze musi spoczywać na spodku. Nieważne czy w naczyniu
jest napój, czy go nie ma.
•Zimne przekąski zaczynamy jeść dopiero wtedy, kiedy
wszystkim osobom przy
stole zostały one podane.
Natomiast dania ciepłe
możemy konsumować zaraz po nałożeniu, nie czekając
na pozostałych gości.
•Jeśli nie wiemy, jak jeść jakąś
potrawę, obserwujemy, jak to
robią inni goście.
•W żadnym wypadku nie
wolno przy wznoszeniu toastu
stukać się kieliszkami. Należy
kieliszek skierować w stronę
naszych sąsiadów przy stole,
lub w kierunku osoby, która
ma być toastem uhonorowana.
•W czasie wigilijnej kolacji
nie wypada odmówić jedzenia jakiejś potrawy. Wyjątkiem
mogą być względy zdrowotne.
Należy w takim przypadku wytłumaczyć pani domu z jakiego
powodu musimy zrezygnować
ze zjedzenia tego czy innego
dania.
•Nie zostawia się niedokończonego posiłku na talerzu.
Dobre wychowanie wymaga,

aby nałożyć sobie mniejszą porcję
i później dołożyć danej potrawy, niż
pozostawić resztki na talerzu, co może sprawić przykrość gospodyni.
•Wigilia to dzień, w którym należy
nam się odpoczynek od telefonów
komórkowych i telewizji. Telewizor
absolutnie nie powinien być włączony, a komórkę najlepiej wyciszyć lub
całkowicie wyłączyć. Dozwolone jest
jedynie ciche odtwarzanie kolęd z
płyty. A propos kolęd. Najlepiej zacząć kolędowanie po deserze. Nie
wolno śpiewać podczas jedzenia.
Wigilijny stół
Ustawienie: stół i krzesła powinny
być tak ustawione, aby goście mogli swobodnie zająć swoje miejsca,
nie musieli się przepychać, by przy
stole usiąść, czy wstać. Gospodarze
wieczoru powinni mieć swobodny
dostęp do stołu aby nie mieć problemu z podawaniem dań. Ważne jest
również zachowanie odpowiedniego
odstępu pomiędzy nakryciami, aby
goście czuli się w trakcie wieczerzy
swobodnie i nie przeszkadzali sobie
podczas jedzenia.
Ogólnie, odległość pomiędzy talerzami powinna wynosić 60 cm. Jeżeli
goście nakładają sobie potrawy sami, talerze mogą być ułożone bliżej
siebie. Jeżeli natomiast potrawy
nakładane są gościom przez gospodarzy, talerze powinny mieć trochę
więcej przestrzeni. Ważną tradycją
jest także nakrycie dla niespodziewanego gościa. To piękna tradycja,
często jednak zaniedbywana.
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Dekoracje: obrus (oczywiście wyprasowany i idealnie czysty) musi być
dostosowany do wielkości stołu.
Powinien stanowić kontrast z kolorem zastawy, ale jednocześnie współgrać z wystrojem pokoju. Zgodnie z
zasadami savoir-vivre’u musi „zwisać” przynajmniej 20 centymetrów
z każdej strony. Do zastawy gładkiej
dajemy obrus wzorzysty, do zastawy
w desenie obrus jednolity.
Dekoracje nie mogą przysłaniać potraw i nakryć. Na stole nie stawiamy
kwiatów w wysokich wazonach, ani
wysokich świec; goście muszą się
widzieć.
Zastawa: powinna stanowić komplet. Ta zasada dotyczy zarówno talerzy, jak i kieliszków, sztućców czy
półmisków. Przypadkowo dobrane
naczynia spowodują, że na stole zapanuje bałagan.
Zastawa na stole
Talerze ustawiamy w kolejności
podawanych potraw. Na dużych płaskich talerzach stawiamy talerzyki
do przystawek, które potem zamienimy na talerze głębokie.

Do lodów podajemy łyżeczki wąskie
i długie, a noże do serów i owoców.
Łyżki należy ułożyć „miseczką” do
dołu. Widelec zębami do góry, a
ostrza noży skierowane być muszą
w stronę talerza.
Prawa strona nakrycia: z tej strony
kładziemy nóż obiadowo-deserowy,
nóż stołowy (do przystawki) i łyżkę
do zupy. Jeżeli zupa podana jest w
bulionówce, jemy ją specjalną łyżeczką do bulionu, okrągłą i
mniejszą od normalnej łyżki.
W takim przypadku kładziemy tę łyżkę z prawej strony
nakrycia pomiędzy nożami.

Ogólne zasady kładzenia sztućców:
Sztućców obiadowo-deserowych
używamy zarówno do przystawek,
jak i do obiadów. Sztućce stołowe
wykorzystujemy tylko przy daniach
głównych.
Przy nakryciu głównym musi znajdować się nie więcej niż trzy pary
sztućców. Trzy sztućce z prawej i
dwa z lewej strony. Pozostałe podajemy dopiero przy serwowaniu kolejnych dań. Nad talerzami kładziemy
sztućce do deserów oraz łyżeczkę.

przed ośćmi w gardle. Jeżeli jednak
poczujemy w ustach ość, należy ją
dyskretnie wyjąć palcami.
Napoje: na stole nie mogą stać plastikowe butelki czy kartony soku.
Takie napoje powinny zostać przelane do dzbanka. Wszelkiego rodzaju
napoje powinien nalewać pan domu,
natomiast gospodyni serwować potrawy.
Zdarza się, że siadamy do wigilijnej

Jeżeli do zupy podajemy pieczywo i masło, wówczas na
stole musi znaleźć się nóż z
zaokrąglonym końcem, który kładziemy na talerzyku do
pieczywa, obok serwetki.

Lewa strona nakrycia: widelce do zakąsek i dania
głównego. Po tej stronie kładziemy również wyprasowane
serwetki do przykrycia kolan.
Ewentualnie możemy położyć
Kieliszki stawiamy po prawej stronie je na talerzu.
nakrycia, nad sztućcami. Muszą być
ustawione albo w kolejności nalewa- Ryby: zwykłym nożem i widelnia trunków, albo według wielkości. cem jemy tylko i wyłącznie śleW tym przypadku najbliżej nakrycia dzie i ryby wędzone. Do pozostałych
stawiamy najniższe kieliszki. Ta za- ryb zamiast zwykłego noża i widelsada nie dotyczy naczynia na wodę, ca podaje się specjalne sztućce. Są
które musi znaleźć się z lewej strony to widelec i szeroki nóż służący do
talerza. Jeżeli przewidujemy podanie oddzielania rybiego mięsa od kości.
gościom koniaku albo likieru, szkła Jeżeli takich noży nie posiadamy, podo tych trunków nie stawiamy na dajemy gościom zwykłe. Nieprawdą
stole, ponieważ podaje się je razem jest, że ryby należy jeść dwoma wiz kawą.
delcami.
Sztućce rozkładamy po obu stronach
talerza, począwszy od zewnętrznej
strony. Układamy je w takiej kolejności w jakiej będą używane. Najdalej
od talerza te, którymi będziemy się
najpierw posługiwać. Jeżeli mamy w
menu podanie zakąsek, to z prawej
strony nakrycia kładziemy nóż do
zakąsek oraz nóż do dania głównego.
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Eleganckie zjedzenie ryby, jeśli nie
jest to ryba filetowana, stanowić może nie lada wyzwanie. Jak ją jeść?
Należy rozciąć rybę za pomocą noża
i widelca, i oddzielić ości odkładając
je na bok swojego talerza. Chyba że
na stole znajdują się specjalnie przygotowane dodatkowe talerze do ości.
Następną czynnością po oddzieleniu
ości od mięsa jest odłożenie noża na
talerz pamiętając o tym, że trzonek
nie może opierać się o obrus (w myśl
zasady, że sztućce raz podniesione
ze stołu, już na niego nie wracają).
Wyjątkiem od reguły jest ryba trudna do filetowania. W takim wypadku można cały czas posługiwać się
nożem.
Rybiego mięsa nie wolno kroić i
wsuwać nożem na widelec. Zasada
jest taka, że bardzo małe kawałeczki ryby nadziewamy na widelec i
wkładamy do ust. To uchroni nas

wieczerzy z osobami niezbyt przez
nas lubianymi, czy takimi, z którymi nie jest nam po drodze. Jeszcze
przed rozpoczęciem posiłku jesteśmy podenerwowani, wydaje się
nam, że nie wytrzymamy tych kilku
godzin przy stole, że nie zniesiemy
nietrafionych żartów wujka, wścibskich pytań cioci, czy opryskliwości
rodzeństwa. W takiej sytuacji najlepiej potraktować ten wspólnie spędzony czas jako życzliwe ustępstwo
i z przymrużeniem oka przyjąć zachowania krewnych. Nie wiadomo
przecież ile jeszcze razy przyjdzie
nam się spotkać w tym gronie przy
wigilijnym stole. W kolejnym roku
może kogoś z nas zabraknąć.
Serdecznie życzę podczas wigilijnej
wieczerzy tolerancji dla ludzkich
wad i niedoskonałości. Przyjmijmy
innych po prostu takimi, jakimi są.
I pamiętajmy, że to nie zasady i etykieta są w życiu najważniejsze. W ten
wigilijny wieczór niechaj towarzyszy
nam miłość, ciepło i radość.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
kobieta.dziennik.pl,
gp.24pl, dekoria.pl,
szkoladam.pl, polki.pl
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Z zamiłowania do Wina i Życia
Czas Świąt – Czas podsumowania
i początku nowego
Szanowni Państwo,
Czas Świąt Bożego Narodzenia,
czas końca starego roku, początku nowego. Ze swej natury staje się
nierzadko momentem podsumowań, ale też rozpoczęcia naszych
nowych wędrówek. Dla nas to również czas powitania się z Państwem
na łamach Antwerpii po polsku.

szeroko pojęta kultura wina, ale
również to, co w naszym odczuciu
najbardziej istotne. Pamięć, świadomość i konstruktywne czerpanie
z bogactwa naszych ojczystych korzeni.
W artykułach, umieszczanych na
łamach gazety, starać się będziemy,
by o fascynującym smaku kultur
Wina i Życia pisać, odwołując się
do historii i tego co nam współczesne. Będziemy też szukać w naszych
refleksjach analogii, przeplatając je
poradami, spostrzeżeniami i wiedzą,
wynikającymi z naszego 25-letniego
doświadczenia w branży winiarskiej.
A czerpać, jest naszym zdaniem niewątpliwie z czego. Bo kultura tworzenia i spożywania wina od tysięcy lat
towarzyszy człowiekowi.

W jakiej roli do Państwa się zwracamy?
W rzeczy samej, jesteśmy grupą znajomych i przyjaciół, których wspólna pasja do Wina i Życia złączyć zechciała. Pasja ta stała się przy tym
motywacją do wspólnych działań
na wielu płaszczyznach życiowych
aktywności. Jesteśmy grupą ludzi
spotykającą się i dyskutującą, przy
kieliszku dobrego wina, od przeszło
ćwierćwiecza. Jesteśmy Polakami,
którzy w poszukiwaniu nowego, zdecydowali się wyemigrować z Kraju
do Belgii. Niektórzy z nas zostali tu
na stałe, tu założyli swoje firmy, inni wrócili, aby kontynuować swoje
działania w Polsce. Tworzymy grono
osób, które zna się praktycznie od
najmłodszych lat. Połączyły i łączą
nas po dziś dzień wspólne marzenia, cele i doświadczenia. Każdy z
nas miał swój pomysł na życie, ale
zawsze mieliśmy gdzieś z tyłu głowy plan, żeby działać kolektywnie
i konstruktywnie. Nawiązując kontakty, pozytywnie pokazując obraz
Polski, prezentując z dobrej strony
nas Polaków na emigracji.

czyny po nasze czasy kojarzonego z
ekskluzywnością – spotykać się, dyskutować o sprawach nam i innym
ważnych. Poznawać się nawzajem w
rozmowach, w wymianach doświadczeń i pomysłów. Dyskutować pomimo różnic nas dzielących, szukając
wspólnych nam mianowników, jednocześnie szanując siebie nawzajem.
Odkrywać nowe dyskusji i win smaki, wracać do tych nam ulubionych.
Budować relacje, dające możliwość,
by nowe barwy naszego życia kosztować, by żyć pełniej, nie zamykając
się przy tym na czerpanie z doświadczeń i kultury stworzonej przez naszych przodków. Jednocześnie pamiętając o tym, że wino dodatkiem
i uzupełnieniem rozmowy jest. Że z
umiarem spożywane, przynieść jest
w stanie najlepsze efekty.

Najstarsze udokumentowane z winem związane znaleziska datowane
są na 6 tysięcy lat przed narodzinami Chrystusa i odkryte zostały na
terenach współczesnej Armenii i
Gruzji. Co oczywiste, wielki wkład
w rozwój kultury wina miały cywilizacje Egiptu, Grecji i Rzymu. A za
czasów tej ostatniej z wymienionych,
włączenie przez Chrześcijan wina do
obrządku liturgii nadało mu nowego, ważnego znaczenia. Również
dla współczesnej nam, często zapominającej o swoich korzeniach,
Europejskiej Kultury.
Niezmienną wydaje się przy tym
zależność, że związek ludzkości z
kulturą wina po dziś dzień żywym
pozostaje, dając nam możliwość jego
kontynuowania i rozwijania. A także
możliwość uczestniczenia w fascynującej wędrówce przez regiony
smaków i towarzyszących im wzbogacających nas doświadczeń. To, z
czym dane nam dziś jest obcować,
kiedy sięgamy po butelkę naszego
ulubionego wina, z długą i ciekawą
historią jest związane. Warto więc
wiedzieć, że to, na czym nasza współczesność oparta jest, w kulturze wina
często swoje źródła również posiada.

I tu, korzystając z dorobku minionych pokoleń, wielkich cywilizacji
i naszej rodzimej Polskiej Kultury,
Tak zawiązał się i powstał Klub mamy możliwość, by przy lampce
Wine&Life. Klub, którego ideą jest dobrego wina – trunku nie bez przy-

Nasze świąteczne potrawy – udekorowane lampką dobrego wina, trunku spożywanego nie w nadmiarze
– z pewnością zechcą pełniejszych
walorów smakowych nabrać.
Do potraw z ryb polecamy, najlepiej
z nimi współgrające wina białe. Będą
to na przykład, E. Guigal Chateau
D’Ampuis Crozes Hermitage 2015
i Łukawica Blanc - doskonałe wino
francuskie z polską duszą. Trunki
serwujemy w temperaturze 10-12
stopni. Dobrym wyborem w przypadku deserów będzie pochodzące
z południa Francji, znad samego morza, Domaine d la Croix - Premieres
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cotes Bordeaux – wino półsłodkie, o
zawartości cukru 4,5-7,5%.
Czas witania nowego roku wzbogacić
smakiem eleganckiego Champagne
Drappier zalecamy. Pamiętajmy również o tym, że smakowitość tego, czy
innego wina, od indywidualnych
naszych preferencji jest zależna, a
przyjemność jego spożywania również od atmosfery i rozmowy, w rytm
których spożywać je będziemy.
Drodzy Czytelnicy,
Korzystając z możliwości i czasu,
jaki nastał, chcemy również złożyć
Państwu najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku. Życzymy, by ten czas
Bożych Narodzin był dla Państwa
czasem wyciszenia, refleksji i rodzenia się nowych motywacji do podejmowania wyzwań, rozwoju siebie i
swojego otoczenia.
Zapraszamy serdecznie do wspólnych z nami poszukiwań fascynujących smaków Wina i Życia. Bo
choć największe nawet cywilizacje
upadku swojego muszą doczekać, to
po nich wyrosną nowe. A wino – jak
życie – wciąż trwa.
Zespół Klubu Wine&Life

OGŁOSZENIA DROBNE

Zamieść bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres:
antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości prosimy wpisać
„ogłoszenie drobne”)
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Sylwestrowe przesądy
Z Sylwestrem związanych jest wiele przesądów. Można w nie wierzyć
lub nie, ale gdy żegnamy stary rok i
witamy nowy, stare przesądy odżywają, aby zapewnić nam powodzenie w miłości, sukcesy w finansach
i dobre zdrowie w kolejnym roku.
Niektórzy patrzą na to z przymrużeniem oka, ale przecież szczęściu
warto czasami pomóc.
Ludowe porzekadło mówi: jaki
Sylwester, taki cały rok. Dlatego,
jeśli chcecie pozbyć się starych
problemów, należy się z nimi rozprawić przed Sylwestrem. Dobrym
sposobem jest na przykład zapisanie
wszystkich swoich trosk i smutków
na małych, koniecznie czerwonych
karteczkach i spalenie ich podczas
sylwestrowej nocy. Niektórzy praktykują wyrzucanie owych karteczek
przez otwarte okno w momencie wybicia godziny dwunastej. Pamiętać
wtedy należy, żeby być odwróconym
tyłem do okna i wykonać zdecydowany ruch, powtarzając w myślach
problemy i życzenie, żeby sobie odeszły wraz ze starym rokiem.
Sylwestrowa noc ponoć pomaga
także w spełnianiu życzeń. Co trzeba zrobić aby pomóc szczęściu?
Wystarczy swoje marzenia wypisać
na małej karteczce, następnie ją spalić, a popiół wrzucić do kieliszka z
szampanem i wypić. Pomyślność
gwarantowana.
Panie, które wciąż czekają na swoją wymarzoną drugą połówkę, w
ten wyjątkowy wieczór koniecznie
muszą założyć nową bieliznę. Nowa
bielizna – koniecznie z metką – pod
sylwestrową kreacją pozwoli kobietom błyszczeć i być urodziwą w nadchodzącym roku.

tać, zwłaszcza zamiatać, bo w ten
sposób wymiata się z domu szczęście. Chociaż niektórzy twierdzą, że
nowy rok najlepiej witać w czystym
mieszkaniu, więc warto jednak posprzątać… w przeddzień Sylwestra.
Panie domu powinny zapełnić lodówki i spiżarnię wszelkimi przysmakami, co odpędzi biedę i zapewni w nowym roku dostatek. W
domu musi znajdować się gotówka,
dobrze też mieć kilka złotych monet,
co zagwarantuje przypływ pieniędzy
przez cały kolejny rok.
Dla tych, którzy narzekają na ciągły
niedobór pieniędzy, też jest rada. Do
portfela trzeba włożyć łuski z wigilijnego karpia, koniecznie nieparzystą
ilość, żeby zapewnić sobie stabilne
finanse w nowym roku. Podobno jednak nic tak nie działa na przypływ
gotówki jak kąpiel w wannie wypełnionej monetami albo nacieranie się
banknotami. Jeżeli w starym roku
nie uregulujemy zaległych zobowiązań finansowych, wszelkich długów
i pożyczek, będą one niestety ciągnęły się za nami przez kolejny rok.

się i piliśmy w sylwestra, będzie z
nami w kolejnym roku. Należy jeść
wszystkie serwowane smakołyki.
Duża ilość spożytego jedzenia ma
zapewnić obfitość w przyszłym roku.
Warto także przygotować dwanaście
rodzynek i przed wybiciem północy
zjadać je co minutę, przy każdej myśląc o kolejnym życzeniu, które ma
się spełnić.
Po toaście noworocznym koniecznie
trzeba obserwować bąbelki szampana w kieliszku. Jeżeli są duże i
intensywne, zapowiadają ciekawy,
dobry rok, pełen nowych znajomości
i wrażeń. Krzyżujące się łańcuszki
bąbelków ostrzegają, by uważać na
finanse i kondycję zdrowotną. W
tym przypadku też można pomóc
szczęściu i do kieliszka wsypać odrobinkę cukru. Wtedy bąbelki długo
będą unosiły się do góry.

Składając o północy życzenia noworoczne należy zwrócić uwagę, kogo
się całuje. Pierwszą osobą pocałowaną przez kobietę powinien być
mężczyzna, a mężczyzna, nawet po
więcej niż jednym kieliszku szampaSzczęściu trzeba pomagać. Dlatego na, niech pamięta, żeby pierwszego
nie zaszkodzi nakręcenie zegarów całusa w Nowym Roku dostała od
równo o północy, przy czym trzeba niego kobieta.
uważać, żeby wskazówki nie stały w
miejscu, bo to zły omen. Równo o Rankiem w Sylwestra i Nowy Rok
północy należy też otworzyć okna, dobrze jest umyć twarz zimną wodą,
by zaprosić do środka Nowy Rok i żeby cieszyć się dobrym zdrowiem.
dobre duchy, które będą się nami Aby zacząć kolejny rok w przyjaźni
opiekować.
z innymi ludźmi, najpierw trzeba
pogodzić się z tymi, z którymi poPomyślność w nowym roku przy- kłóciliśmy się w starym. Chodzi o
niosą też odwiedzający nas tuż po to, by wejść w kolejny rok z czystym
północy goście. Ale… jako pierwszy sumieniem.
powinien być to jasnowłosy mężczyzna, w drugiej kolejności brunet. Za Trudno powiedzieć, czy te zabiegi zato odwiedzająca nas kobieta jako pewnią nam szczęście i pomyślność
pierwsza, bez względu na kolor wło- w nowym roku, ale warto spróbosów, szczęścia nam nie przyniesie, wać. To nic nie kosztuje, ale wiara
wręcz przeciwnie, jest przepowied- czyni cuda, a poza tym zabawa może
nią nieszczęśliwych zdarzeń.
być przednia.

Te z pań, które jeszcze nie znalazły tego jedynego, tuż po północy powinny
wsłuchać się w prowadzone rozmowy, albowiem pierwsze męskie imię,
które usłyszą, będzie należało do ich Dzieci, które przyjdą na świat w
nowego ukochanego. Powinny o to Nowy Rok, zwiastują pomyślność i
zadbać zwłaszcza panny szukające dobrobyt dla całej rodziny.
męża.
Podczas sylwestrowej biesiady poAby zapewnić sobie powodzenie u winniśmy spożywać posiłki tylko z
mężczyzn, każda kobieta tuż przed okrągłych talerzy. Naczynia w tym
wyjściem na sylwestrową zabawę kształcie oznaczają zamknięcie cypowinna do buta wsypać kilka zia- klu, czyli starego roku. Na takich
renek maku, co zapewni jej mnóstwo talerzach warto podać kapustę.
adoratorów.
Istnieje przesąd, że zjedzenie kapusty przynosi szczęście. Sylwestrowe
W ostatnim dniu starego roku pod menu musi składać się z rarytasów,
żadnym pozorem nie wolno sprzą- bo to wszystko, czym objadaliśmy

Szczęśliwego Nowego Roku!
Hanna Korcz
Źródła:
onet.pl,
sylwestrowanoc.pl,
retromoderna.
pl,
se.pl

GRUDZIEŃ

OKRES BOŻEGO
NARODZENIA

NOWY ROK 2018
01.01.2018 – ŚWIĘTEJ
BOŻEJ RODZICIELKI - Msza św. o godz. 13.00 i 18.00
05.01.2018 – I Piątek miesiąca – kolędowanie o godz. 18.30

24.12.2017 Msza św. o godz. 09.00
i 13.00
24.12.2017– o godz. 21.10 -

Msza św. o godz.19.00
06.01.2018 – OBJAWIENIE PAŃSKIE ( I sobota
miesiąca) – kolędowanie o godz. 18.00 Msza św.
o godz.18.30

CZUWANIE I WSPÓLNE
KOLĘDOWANIE PRZED PASTERKĄ

07.01.2018 – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO Msza św. o godz. 09.00 i 13.00 (koniec okresu Bożego

24.12.2017 - o godz. 22.00 – PASTERKA

Narodzenia).

OKRES ZWYKŁY

25.12.2017 – BOŻE NARODZENIE Msza św. o godz.
09.00 i 13.00 (Sint - Niklaas Msza św. o godz.11.00 - Grote

14.01.2018 – Druga Niedziela Zwykła

Markt)

Msza św. o godz. 09.00 i 13.00

26.12.2017 – Św. SZCZEPAN - Msza św. o godz. 18.30

20.01.2018 – Wspólne kolędowanie i czuwanie z Janem

30.12.2017 – ŚWIĘTEJ RODZINY - Msza św.

Pawłem II godz. 18.00

o godz. 18.30 + koncert kolęd

21.01.2018 – Trzecia Niedziela Zwykła

31.12.2017 – Msza św. o godz. 09.00 i 13.00 po adoracja na

Msza św. o godz. 09.00 i 13.00 (Sint - Niklaas Msza św.

zakończenie Starego Roku 2017 ze śpiewem Te Deum

o godz.11.00)
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Królewskie opowieści

Król Albert II i królowa Paola
Paola spędziła swe dzieciństwo i
młode lata w Rzymie. Uczęszczała
do Istituto Villa Pacis, Istituto
Sant’Angela Merici i Liceo Caterina
Volpicelli, gdzie uczyła się między
innymi łaciny i greki. Posługuje się
Albert
biegle włoskim, francuskim, niemieAlbert Felix Humbert Theodore ckim i angielskim. Dość słabo zna
Chretien Eugene Marie urodził niderlandzki, czego Flamandowie
się 6 czerwca 1934 w Laeken. Jest nigdy jej nie wybaczyli.
młodszym synem króla
Leopolda III i królowej
Astrid. Pochodzi z dynastii
Koburgów. Przed koronacją
nosił tytuł księcia Liège.
Ich wspólne życie obfitowało w
romanse i zdrady. Po upływie lat,
ku zaskoczeniu wielu, para tworzy
zgrany duet i nie szczędzi sobie
uczuć.

Kształcił się w szkołach
w Niemczech, gdzie przez
część II wojny światowej
przebywała internowana rodzina królewska. Po zakończeniu wojny kontynuował
edukację w Genewie. Był oficerem marynarki, przebywał
w ośrodkach szkoleniowych
w Stanach Zjednoczonych.
Sprawował wiele funkcji honorowych, zarządzał również
prywatnym majątkiem rodziny królewskiej.
W 1993 roku, po nagłej śmierci swojego brata Baldwina,
który nie miał potomków,
59-letni Albert wstąpił na
tron. Został zaprzysiężony
jako szósty król Belgów i przyjął imię
Albert II Koburg. W 2013 roku, po 20
latach panowania, Albert II zrzekł się
tronu na rzecz swojego najstarszego
syna Filipa. Jest pierwszym belgijskim monarchą, który zdecydował
się abdykować.
Paola
Donna Paola Margherita Maria
Antonia Consiglia, Principessa Ruffo
di Calabria urodziła się 11 września
1937 roku we Włoszech. Jej rodzice
to książę Fulco Ruffo di Cabria-as
lotniczy I wojny światowej, szósty
książę Guardia Lombarda, i księżna
Luisa Gazelli dei Conti de Rossana
e di Sebastiano – potomkini bohatera amerykańskiej rewolucji, markiza
de Lafayette. Babka ze strony ojca
Laure Mosselman do Chenoy była
Belgijką. Paola ma więc włoskie i
belgijskie korzenie. Rodzina Ruffo
należała do włoskiej szlachty przynajmniej od XI wieku, byli w niej
neapolitańscy grandowie, marszałkowie i namiestnicy Calabrii.

zaślubin miał prowadzić Jan XXIII.
Tym planom stanowczo sprzeciwił
się belgijski rząd i sami poddani.
Obie strony stanowczo stwierdziły,
że ślub musi odbyć się w ojczyźnie
pana młodego, a świętować tego
dnia powinien cały naród belgijski.
Problemem okazało się także prawo.
Ślub w Watykanie byłby tylko ślubem kościelnym, a w Belgii prawnie
ważny jest ślub cywilny (kościelne
ceremonie mogły się odbyć dopiero
po cywilnych).
2 czerwca belgijski rząd wydał
oświadczenie, że ślub i jego obie ceremonie (cywilna i kościelna) odbędą się 2 lipca w Brukseli. Kilka dni
później Paola w towarzystwie matki
przybyła do Belgii. Narzeczeni wzięli
udział w garden party zorganizowanym w ogrodach pałacu Laeken, w
którym wzięli udział między innymi
członkowie belgijskiego rządu.
Przez następne kilka tygodni książęca para odwiedzała belgijskie
prowincje by poddani mogli poznać
swoją przyszłą księżnę.

Źródło: www.pinterest.com

Zakochanie od pierwszego wejrzenia
W tamtych czasach Paola była uważana za jedną z najpiękniejszych
kobiet w Europie. Kiedy w 1958 roku, podczas ceremonii intronizacji
papieża Jana XXIII w ambasadzie
belgijskiej w Rzymie, młody książę
Albert poznał urodziwą Włoszkę, zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Zaledwie miesiąc później (6
grudnia) Albert oświadczył się Paoli,
a ona zgodziła się zostać jego żoną.
13 kwietnia 1959 roku ogłoszono oficjalne zaręczyny, na które zgodnie
z obowiązującym w Belgii prawem
zgodę musiał wyrazić parlament tego kraju.
Plotki towarzyszące poznaniu się
królewskiej pary głoszą, że gdy
papież dowiedział się o tym, że pośrednio przyczynił się do poznania
Paoli i Alberta, zaproponował udzielenie im ślubu w bazylice św. Piotra.
Początkowo młodzi chcieli pobrać
się 1 lipca w Watykanie, a ceremonię

Królewski ślub
2 lipca 1959 roku w Brukseli odbył
się uroczysty ślub Paoli i Alberta.
Panna Młoda założyła suknię ze
specjalnie utkanej białej satyny z
pięciometrowym trenem i z kokardą z niewielką broszką w pasie. Jej
welon z brukselskiej koronki był
rodzinną pamiątką. Jako pierwsza
nosiła go jej babcia, następnie jej
matka. Zamiast tiary Paola założyła
wianek z kwiatów pomarańczy.
Pan młody miał na sobie galowy
mundur marynarki wojennej z najwyższym belgijskim odznaczeniem
Orderem Leopolda, oraz łańcuch
Orderu Maltańskiego.
Na ślub do Brukseli zjechali goście z
całego świata w tym przedstawiciele
królewskich rodzin z innych państw,
politycy i artyści.
Ślub cywilny odbył się Pałacu
Królewskim w Brukseli. Krótkiej
uroczystości przewodniczył ówczesny burmistrz Brukseli Lucien
Cooremans. Następnie Albert i Paola
odkrytym samochodem, przystrojonym różowymi i białymi różami,
rozpoczęli podróż ulicami Brukseli
do katedry na ceremonię kościel-

Antwerpia po polsku

grudzień-styczeń 2017-2018

ną. Towarzyszyły im
regimenty wojskowe.
Po drodze małżonkowie pozdrawiali tysiące
zgromadzonych ludzi.
W katedrze, po nabożeństwie i małżeńskiej
przysiędze, prymas
Belgii w wygłoszonym
na tę okoliczność przemówieniu nazwał Paolę
„piękną księżniczką”
i powiedział jej, że
„Włochy wysyłają cię
do Belgii jako promień
swojego pięknego słońca i odbicie jego gorącej Źródło: krolewski-styl.blogspot.be
duszy”.
charytatywna, którą z racji pozycji
musiała się zajmować. Najlepiej czuW Belgii, pierwszy od kilkudziesię- ła się na dyskotekach i w krótkich
ciu lat ślub w rodzinie królewskiej, spódniczkach. Pozwalała fotoreporwywołał prawdziwą euforię. Na tra- terom fotografować się w bikini, co
sie przejazdu młodej pary ustawiły w tamtych czasach było „nieobyczajsię tysiące ludzi. Przed sklepami z ne”. Plotka głosi, że za nieodpowiedtelewizorami gromadziły się tłumy ni strój została swego czasu wyrzucoBelgów chcących obejrzeć to wyda- na z Watykanu. Uwielbiała zakupy i
rzenie.
życie towarzyskie. Jej mąż w niczym
jej nie ustępował.
Po dużym bankiecie tego wieczoru
w pałacu Laeken para wylądowała W małżeństwie działo się coraz gona Majorce w Hiszpanii na miesiąc rzej. Nie dość, że małżonkowie się
miodowy. Po powrocie do Belgii za- zdradzali, to na dodatek Paola ciągle
mieszkali w Château de Bélvèdere nie potrafiła się odnaleźć w roli księżna terenie Laeken. Król Baudouin nej, popadała w melancholię, źle znonazywał swoją szwagierkę „najpięk- siła nieobecność męża. Histerycznie
niejszym prezentem, jaki Włosi mo- reagowała na dziennikarzy i nie pogli dać naszemu krajowi”.
trafiła się z nimi porozumieć.
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Delphine urodziła się w 1968 roku,
i jak sama twierdzi, była owocem
wieloletniego romansu żonatego
już księcia Alberta z baronową
Sybillą de Selys Longchamps, żoną
bogatego przemysłowca Jacquesa
Boela. Mówi się, że to ówczesny
król Baldwin, który był zagorzałym
katolikiem, wymógł na swoim bracie
Albercie zachowanie w tajemnicy romansu z baronową i urodzenia przez
nią nieślubnej córki. Gdyby doszło
do rozwodu z Paolą, Albertowi groziło zrzeczenie się tytułu do tronu.
Król, choć niejednokrotnie przyznawał, że jego małżeństwo przeżywało kryzys, że nie był wierny żonie,
nigdy nie uznał Delphine za swoją
córkę i nigdy nie pokazał się z nią
publicznie.
Teraźniejszość
Po latach Albert i Paola ponownie
się do siebie zbliżyli. Zdecydowali, że
resztę życia spędzą razem. W wywiadzie z okazji swych 70 urodzin Paola
powiedziała, „mieliśmy problemy,
ale teraz stwierdziliśmy, że jesteśmy
stworzeni dla siebie. Jesteśmy teraz
bardzo szczęśliwi”.

Królewskie skandale
Paola nie potrafiła odnaleźć się w
Belgii, tęskniła za rodziną. Miała
niewielu prawdziwych przyjaciół w
arystokratycznym świecie. Była samotną piękną księżniczką.

Małżonkowie uwielbiają długie spacery po lesie i oddają się wychowaniu dwanaściorga wnucząt. Można
ich spotkać pływających prywatnym
jachtem po Morzu Śródziemnym,
gdzie chętnie uciekają od brukselskiego pochmurnego nieba. Teraz
Bujne życie towarzyskie zarówno oboje jawią się belgijskim poddaPaoli, jak i Alberta doprowadziło nym tak zgodni i oddani sobie nana dworze do wielu skandali, któ- wzajem jak nigdy dotąd.
re starano się wyciszać. Nastał jednak dzień, kiedy Albert publicznie
Anna Janicka
przyznał się do licznych romansów.
W Belgii zawrzało, a na odpowiedź
Źródła:
Paoli nie trzeba było długo czekać.
krolewski-styl.blogspot.be,
W 1999 roku, na forum publiczowszystkimioniczymbyjustyna.
nym, ze łzami w oczach wyznała,
blogspot.be, liveinternet.ru
że ojcem młodszego
brata Filipa, księcia
Laurenta, nie jest
jej mąż tylko włoski
producent win Aldo
Vastapane.
To szokujące wyznanie było zemstą
Paoli na mężu, który
wcześniej przyznał
się do licznych romansów.

Nigdy nie ukrywała, że nie znosi
dworskiego życia i sztywnej dworskiej etykiety. Bez ogródek przyznawała, że źle się czuje w Belgii
i najchętniej wróciłaby do swoich
rodzinnych Włoch. Nie odpowiadał
jej królewski protokół i działalność

W 1999 roku królowa Paola napisała
swoją biografię. To
wtedy wyszła na jaw
sprawa Delphine
Boel, córki króla z
nieprawnego łoża.

Paola, biorąc ślub z Albertem, raczej
nie przypuszczała, że kiedyś zostanie
królową. Gdyby brat króla Baldwin
doczekał się potomstwa, ani Albert,
ani jego syn Filip, nigdy nie zasiedliby na tronie.
Pierwsze lata małżeństwa Paoli i
Alberta uważa się za bardzo udane:
przyszedł wówczas na świat ich najstarszy syn, obecny król Filip (1960
r.), potem księżniczka Astrid (1962
r.), aż w końcu najmłodszy książę
Laurent (1963 r.). Kłopoty pojawiły
się później.

Źródło: krolewski-styl.blogspot.be
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“Wszystko czego nauczyłem
się dzięki programowi
integracyjnemu jest bezcenne.”
Atlas, integratie & inburgering Antwerpen jest organizacją wspierającą obcokrajowców mieszkających w
Antwerpii poprzez:
• organizację programu integracyjnego,
• pomoc przy wyborze odpowiednich kursów języka niderlandzkiego.
Dwoje uczestników programu integracyjnego opowiada o swoich doświadczeniach.
raz do muzeum i odbyłem
wycieczkę z przewodnikiem
po mieście. Wziąłem też udział
w organizowanym przez Atlas
festynie integracji.
A czy kurs jakoś wpłynął na
pana dalsze życie?
Oczywiście, kurs sprawił że
inaczej spojrzałem na wiele
spraw, poza tym poznałem bardzo
fajnych ludzi, z pomocą których
znalazłem nową pracę.

Damian ze swoją konsultantką Katarzyną.
DAMIAN, 27 lat, mechanik
samochodowy, mieszka w
Antwerpii od 2 lat, ukończył
program integracyjny w 2016.
Co Pana skłoniło do wzięcia
udziału?
Powodów było kilka. Po
przyjeździe do Belgii
wylądowałem w kiepskiej pracy,
ale nie znałem wtedy jeszcze
języka niderlandzkiego i nie
potrafiłem znaleźć innej. Poza
tym niewiele wiedziałem o życiu
w Belgii. Potrzebowałem jakichś
drogowskazów, chciałem też
poznać nowych ludzi i zmienić coś
na lepsze.
A jak trafił Pan do Atlasu?
Od znajomego dowiedziałem się,
że mogę za darmo wziąć udział w
kursie na temat życia w Belgii i w
kursie językowym. Nie zwlekałem
więc i udałem się do Atlasu.
Pierwsze spotkanie odbyło się w
języku polskim, profesjonalnie i w
miłej atmosferze.
Jakie kursy pan odbył i jak

długo one trwały?
Od razu zostałem zapisany na
kurs języka niderlandzkiego i
po miesiącu rozpocząłem naukę
na poziomie podstawowym. Do
szkoły chodziłem wieczorami
dwa razy w tygodniu przez
rok. W międzyczasie zostałem
zapisany na kurs integracyjny,
który w moim przypadku odbywał
się w soboty rano. Trochę
się obawiałem czy pogodzę
pracę z kursem językowym
i integracyjnym, ale udało
się, chociaż czasem bywało
intensywnie.
Co może Pan powiedzieć na
temat kursu o życiu w Belgii?
Kurs odbywał się w języku
polskim i bardzo mi się podobał,
atmosfera była wręcz rodzinna.
Dowiedziałem się o wielu
rzeczach, o których naturalnie
nie miałem dotychczas pojęcia.
Właściwie to cały czas w trakcie
kursu odkrywałem coś nowego na
temat funkcjonowania w Belgii i
poznawałem Antwerpię. W trakcie
kursu wybrałem się pierwszy

Jak ocenia Pan indywidualne
poradnictwo ze strony Atlasu?
Na piatkę! Dzięki pomocy mojej
konsultantki pani Katarzyny
przetłumaczyłem swój dyplom i
wystąpiłem o jego nostryfikację.
Dało mi to odwagę by ubiegać
się o pracę, która bardziej pasuje
do mojego profilu wykształcenia.
Udało mi się i obecnie pracuję
w firmie zajmującej się wymianą
opon samochodowych i jestem
bardzo zadowolony.
Czy zamierza Pan nadal
uczęszczać na zajęcia językowe?
Na pewno będę kontynuował
naukę niderlandzkiego, nie
poprzestanę na poziomie
podstawowym. Wszystkim bez
wyjątków polecam odbyć kurs
integracyjny, sam często wracam
do notatek i materiałów, które
wówczas dostałem.
Co Panu najbardziej podobało
się w programie integracyjnym?
Dużym plusem jest to, że obsługa
w Atlasie jest polskojęzyczna, to
przełamuje lody, kolejną zaletą
jest to, że kursy są darmowe.
Chociaż tak naprawdę to to,
czego nauczyłem się na kursie
integracyjnym i w szkole języka
niderlandzkiego jest bezcenne.
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i poszła ze mną do
Atlasu, żebym mogła
zapisać się do szkoły.
Na miejscu okazało
się, że nie potrzebuję
tłumacza, gdyż
zostałam skierowana
do pani Joanny. Od
razu zdecydowałam
się zapisać na program
integracyjny, a
moja konsultantka
pomogła mi znaleźć
odpowiednie kursy
prowadzone w
dogodnym dla mnie
terminie.
IRENA - od trzech lat mieszka
razem z mężem w Belgii. W
Antwerpii pracuje jako pomoc
domowa. Program integracyjny
ukończyła w tym roku.
Jak dowiedziała się Pani o
Atlasie?
Na początku po przybyciu do
Antwerpii nie pracowałam i żeby
nie siedzieć bezczynnie w domu
zwiedzałam, a raczej poznawałam
Antwerpię. Szyld „Atlas” od
razu rzucił mi się w oczy - ten
czerwony napis skojarzyłam ze
zbiorem map z całego świata,
przeszła mi wtedy przez głowę
myśl, że może jest tu coś
polskiego… Później okazało się, że
się nie myliłam.
Podczas moich wędrówek
poznałam Polkę, która dobrze
władała językiem niderlandzkim

Na jakie kursy Pani uczęszczała
i jak pogodziła Pani naukę z
pracą?
Kurs języka niderlandzkiego
odbywał się dwa razy w tygodniu,
a kurs integracyjny prowadzony
był raz na tydzień. W tym okresie
nie pracowałam jeszcze na
pełnym etacie, a szkoła była
wieczorami, więc bez problemu
udało mi się pogodzić naukę z
pracą.
Co może Pani powiedzieć na
temat kursu o życiu w Belgii?
Bardzo się cieszę, że miałam
możliwość uczestniczenia
w kursie integracyjnym. Na
samym początku każda osoba
otrzymała książkę z adresami
najważniejszych instytucji w
Antwerpii, a później korzystaliśmy
na bieżąco: omawiane były prawie
wszystkie dziedziny naszego
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życia, od opieki zdrowotnej
poprzez wynajem mieszkania. Na
lekcjach szukaliśmy rozwiązań
problemów, z którymi borykaliśmy
się na co dzień.
Najbardziej przydatne okazały się
wskazówki dotyczące pracy, tego
jakie mamy prawa i obowiązki, z
czego możemy korzystać, gdzie
szukać pomocy w razie trudności.
Dzięki kursowi poszerzyłam
też krąg moich znajomych, z
niektórymi uczestnikami kursu
do dzisiaj utrzymuję kontakt. W
tym czasie wspólnie braliśmy
udział w imprezie organizowanej
przez Atlas, byliśmy mianowicie w
Filharmonii na koncercie orkiestry
smyczkowej.
Czy kurs ten jakoś wpłynął na
Pani dalsze życie?
Dzięki „integracji” nabrałam
pewności siebie, jest mi łatwiej
pokonywać wszelkie przeszkody.
Kurs otworzył przede mną nowe
możliwości, poszerzył horyzonty.
Czy nadal uczy się Pani języka
niderlandzkiego?
Cały czas chodzę do szkoły,
a poza tym rozglądam się za
innymi możliwościami. Ostatnio
próbowałam swoich sił jako
wolontariusz w Domu Seniora
w Antwerpii, do którego
skierowano mnie z Atlasu. Myślę
też o udziale w spotkaniach grup
konwersacyjnych.

Czym jest uczestnictwo w programie integracyjnym?

Plan programu integracyjnego (inburgeringsprogramma) składa się z:
• kursu języka niderlandzkiego (poziom 1.1. i 1.2.)
• kursu na temat życia w Belgii (Maatschappelijke Oriëntatie)
• osobistego poradnictwa (trajectbegeleiding)
Program integracyjny jest darmowy. Jedyny wydatek stanowią podręczniki
do nauki języka niderlandzkiego, które kosztują maksymalnie 42 euro za kurs.

Po ukończeniu programu integracyjnego otrzymasz zaświadczenie o integracji,
tzw. certyfikat integracyjny (inburgeringsattest).
•

Zaświadczenie o integracji jest ważnym dokumentem przy staraniu się o obywatelstwo
belgijskie.
• Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś zaświadczenie o integracji, lekcje niderlandzkiego (do poziomu 2.4.)
są darmowe. Jedyny wydatek stanowią podręczniki do nauki języka niderlandzkiego.

Chcesz nauczyć się języka niderlandzkiego lub wziąć udział w programie
integracyjnym?
Zapraszamy do Atlasu, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.
Szukasz więcej informacji w języku polskim lub chcesz umówić się na spotkanie?
Odwiedź stronę www.atlas-antwerpen.be/pl
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Przegląd prasy belgijskiej
Dodatkowe pasy ruchu na czterech
kolejnych autostradach w Belgii
Rząd Flamandzki zainwestuje 64
mln euro w przygotowanie kolejnych
czterech odcinków autostradowych,
na których pas awaryjny będzie
udostępniany jako dodatkowy pas
odciążający w godzinach szczytu.
Rozwiązanie będzie wprowadzone
na odcinkach autostrad E17, E40,
E313 oraz E314. Obecnie na belgijskich drogach funkcjonują trzy odcinki z dodatkowymi pasami. Jeden
na autostradzie E13 z Antwerpii do
Hasselt, drugi na E40 z Brukseli do
Liege i trzeci na E19 z Antwerpii do
Bredy.
Cztery nowe odcinki z dodatkowymi
pasami będą uruchomione na autostradzie E17 z Kortrijk do Antwerpii,
na E40 z Brukseli do Gent, na E313 z
Antwerpii do Hasselt, oraz na trasie
E314 Z Leuven do Genk.
etransport.pl

Mniej jajek na rynku. Klienci zapłacą więcej
Kiedy wykryto fipronil na fermach
niosek, głównie w Belgii i Holandii,
wiele jaj zostało zniszczonych. Od tego czasu producenci drobiu dostarczają mniej jaj do supermarketów.
Spiralę cenową nakręcają także przemysłowi odbiorcy jaj czyli na przykład firmy spożywcze, chemiczne czy
kosmetyczne. Jaja przeznaczone do
przetwórstwa zawsze były zdecydowanie tańsze niż jaja konsumpcyjne.
Jednak w ostatnich dniach sytuacja
się odwróciła. Będzie trzeba głębiej

sięgnąć do kieszeni, przestrzega nieuwsblad.be. Ceny za rogalika czy lasagne, mogą być dwukrotnie wyższe
niż do tej pory.
nieuwsblad.be
Rekordowe ceny domów
W minionym kwartale średnia cena domów w Belgii była rekordowo
wysoka. Jednocześnie padł rekord
ilości sprzedanych nieruchomości.
W okresie od lipca do września tego
roku za dom w Belgii płacono średnio ponad 243 tys. euro. To o 1,7%
więcej niż na początku tego roku –
wynika z danych zebranych przez
belgijskich notariuszy.
Najdroższe domy są w Brukseli. Tam
płacono za nie średnio 442 tys. euro.
Najtaniej jest we francuskojęzycznej
Walonii. Tutaj dom kosztował średnio 184 tys. euro. W niderlandzkojęzycznej Flandrii średnia cena domu
wyniosła w trzecim kwartale 2017
roku 270 tys. euro. We wszystkich
tych regionach średnie ceny były
najwyższe w dotychczasowej historii.
W przypadku mieszkań różnica w
cenach pomiędzy regionami jest
mniejsza. Za mieszkanie w Belgii
płacono w trzecim kwartale tego
roku średnio 218 tys. euro.
Wysokie ceny nieruchomości nie
odstraszają kupców. Od początku
lipca do końca września sprzedano
w Belgii ponad 78,6 tys. domów i
mieszkań. To również nowy rekord,
informuje wspomniany flamandzki
portal.
niedziela.be
Zatrudnieni przez agencje pracy
zarabiają mniej
Według belgijskiego socjalistycznego związku zawodowego ABVV
osoby zatrudnione przez agencje po-

średnictwa pracy zarabiają czasem
aż o 364 euro miesięcznie mniej, niż
osoby wykonujące te same zajęcia
ale zatrudnione na stałe.
– Przeprowadziliśmy ankietę wśród
związkowców w 500 firmach, aby
sprawdzić, czy osoby zatrudnione
przez agencje pośrednictwa zarabiają tyle samo co stali pracownicy.
Ustaliliśmy, że osoby te nie dostają
wielu dodatków – te słowa przewodniczącego ABVV Wernera Van
Heetvelde cytuje flamandzki dziennik De Morgen.

Różnica w łącznych zarobkach wynika przede wszystkim z tego, że osoby zatrudnione za pośrednictwem
agencji nie dostają różnorakich bonusów i dodatków, które otrzymują
ludzie zatrudnieni na stałe. Jest to
o tyle dziwne i niepokojące, gdyż
przepisy prawa (głównie teoretycznie, jak się okazuje…) im to gwarantują. Rzeczywistość jest jednak inna,
uważają związkowcy.
Z ankiety wynika, że 21% pracowników agencji pośrednictwa nie dostaje tzw. maaltijdscheques (bonów
na żywność), 60% jest pozbawionych
tzw. ecocheque (bonów na towary
ekologiczne), a 70% nie dostaje bonusu CAO 90. Poza tym pracodawcy
nie opłacają za tych pracowników
różnorakich ubezpieczeń grupowych, do których mają prawo osoby
zatrudnione na stałe, informuje De
Morgen.
niedziela.be

Zapraszamy do naszego
punktu dystrybucji
okolica
Basilix Shopping Center:

Sol Group Belgium sprl
Rue Nestor Martin 40B
1083 Ganshoren
Belgique
TVA BE0651955806

Tel.:+32(0)2 881 03 59
Fax:+32(0)2 881 13 59
info@sol-group.eu
www.sol-group.eu
Pon - Piątek 6.00 - 17.00
Sobota 7.00 - 13.00
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Jak podała belgijska telewizja VRT,
przy okazji policyjnej akcji z lata tego roku w garażu znaleziono m.in.
amunicję, kamizelki kuloodporne,
mundury służb ochrony cywilnej
oraz świetlne sygnały ostrzegawcze
policji. Zdaniem belgijskich mediów,
aresztowani planowali atak terrorystyczny, jednak nie mieli sprecyzowanych planów co do miejsca, w
którym chcieli go przeprowadzić.
Dziennik „Le Soir” poinformował w
piątek, że Belgia prawdopodobnie
Źródło: www.wiadomosci.radiozet.pl
zwróci się do Maroka z wnioskiem
Zanim posłodzisz herbatę, lepiej o ekstradycję podejrzanego, jednak
dobrze się zastanów…
sprawa może być skomplikowana,
Belgijscy naukowcy ustalili, że cu- ponieważ ma on tylko marokańskie
kier budzi komórki nowotworowe obywatelstwo.
w organizmie. W trakcie trwającego
dziewięć lat projektu badacze skupili Rodzina Saouti była wcześniej znasię na obserwacji i próbie zrozumie- na belgijskim śledczym i służbom
nia zjawiska, które polega na tym, że antyterrorystycznym. Zatrzymane
komórki rakowe przerabiają znacz- osoby miały być powiązane z dzianie więcej cukru na mleczan niż ko- łającą w Belgii grupą motocyklistów
mórki zdrowe. Badania ujawniły, w określających siebie jako „Jeźdźcy
jaki sposób nadmierna konsumpcja Kamikadze”. Grupa ta powstała
cukru przez komórki nowotworowe w 2003 roku na przedmieściach
prowadzi do błędnego koła nieprze- Brukseli. Jest podejrzana o próbę
rwanej stymulacji rozwoju i wzrostu przeprowadzenia ataku terrorystyczraka. Powiązanie między cukrem a nego w stolicy Belgii pod koniec
rakiem ma daleko idące konsekwen- 2015 roku.
cje, nie tylko jeśli chodzi o profilakwiadomości.radiozet.pl
tykę. Być może stanie się podstawą
do opracowania specjalnych diet dla Katolicy wyprowadzeni z kościoła
pacjentów z chorobą nowotworową. Do zdarzenia doszło w katedrze św.
Michała i Guduli w Brukseli. W
Belgijskie badanie jest kolejnym, świątyni odbywało się nabożeństwo
które stawia pod znakiem zapyta- w ramach obchodów 500. rocznicy
nia sensowność spożywania cukru reformacji, a w trakcie jego trwania
w ogóle. O ile węglowodany są w siłą została wyprowadzona grupa
naszej diecie konieczne, to białe czy młodych osób.
brązowe kryształy z cukierniczki – z
pewnością nie, a na eliminacji cukru Nabożeństwo miało charakter ekumożna wyłącznie skorzystać.
meniczny i brali w nim udział przedzdrowie.pap.pl stawiciele różnych kościołów chrześcijańskich. Miało ono upamiętniać
Szykował zamach w Belgii. obchodzoną w tym roku 500. roczAresztowali go w Maroku.
nicę reformacji, którą według tradyPodejrzany o terroryzm w Belgii cji zapoczątkowało przybicie przez
Mohamed Saouti, powiązany ze Marcina Lutra słynnych 95. tez na
sprawą odnalezienia w jednym z drzwiach kościoła w Wittenberdze.
garaży w Brukseli broni i amunicji, które miały być użyte do
przeprowadzenia ataku terrorystycznego, został aresztowany w
Maroku.
Saouti był poszukiwany przez belgijską policję po serii przeszukań
przeprowadzonych wczesnym
latem tego roku w brukselskiej
dzielnicy Anderlecht. W jednym
z garaży odkryto skład broni i
policyjne mundury. Przy okazji tej akcji aresztowano dwóch
braci podejrzanych o związek z
przygotowywaniem ataku terrorystycznego, ale trzeci z braci –
Mohamed Saouti – zdołał uciec.

Fakt, że w katolickiej katedrze odbywa się protestanckie nabożeństwo,
nie spodobał się grupie młodych
osób, które zebrały się w świątyni,
by odmówić różaniec. Rozpoczęli
modlitwę na terenie kościoła, co w
oczywisty sposób nie spodobało się
protestantom. Na miejsce została
wezwana policja, która siłą zaczęła
wyprowadzać katolików z katedry.
wmeritum.pl
Młodzi mogą głosować
W przyszłorocznych wyborach samorządowych w Gent udział wezmą
także 16- i 17-latkowie. Lokalne władze, w ramach eksperymentu zgodziły się dopuścić do wyborów osoby
poniżej 18 roku życia. Głosy oddane
przez 16- i 17-latków nie zostaną oficjalnie uznane. Ich wybór zostanie
jednak opublikowany, a władze miasta obiecują, że uwzględnią preferencje młodzieży.
Eksperyment narodził się we współpracy z organizacjami młodzieżowymi tj. Radą Młodzieży Flamandzkiej.
Na kilka tygodni przed głosowaniem
młodzież zostanie poinformowana
o obowiązującym regulaminie oraz
o programie poszczególnych partii.
Pomysłodawcy eksperymentu chcą,
by 16- i 17-latkowie byli w stanie dokonać świadomego wyboru.
niedziela.be

Źródło: www.cattime.com

Rejestracja kotów
Począwszy od 1 listopada swoją działalność rozpoczął nowy centralny
bank danych, w którym można
zarejestrować swojego kota.
Dzięki implantom z chipem,
bank ma umożliwić zaginionym
zwierzakom prędki powrót do
domu – chipy mają bowiem zawierać kompleksowe informacje na temat każdego czworonoga. Rząd federalny oraz władze
flamandzkie już wcześniej zobowiązały właścicieli kotów do
zaopatrzenia zwierząt w chipy,
ale jak dotąd nie działał żaden
ogólnokrajowy bank danych.
niedziela.be

Źródło: www.traveltoeat.com

Opracowała: Karolina
Morawska
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Przegląd prasy polskiej
Tysiące emerytów z niższymi
świadczeniami
Setki tysięcy osób mogą dostać zaniżone świadczenia, bo ZUS nie akceptuje wszystkich dokumentów świadczących o zarobkach. Odrzuca część
dokumentacji emerytalno-rentowej,
która została wystawiona przed 1999
rokiem.
ZUS kwestionuje przede wszystkim
dokumenty wystawione w latach
90., kiedy firmy ogłaszały upadłość
z dnia na dzień. Nie dbano wówczas
o dokumentację. Tylko niektóre dokumenty z tamtego okresu trafiły
do prywatnych archiwów, ale NIK
aż dwie trzecie tego typu archiwów
uznał za nielegalne. To wystarczający powód, aby ZUS mógł podważyć
wydawane przez nie zaświadczenia.
Nawet jeżeli zaświadczenie o zarobkach jest autentyczne, jeżeli nie
pochodzi z uznanego przez państwo
archiwum, ZUS odmawia uwzględnienia dokumentu w wyliczeniach
odnośnie wysokości pensji. Odrzuca
także poświadczenia wystawiane
przez byłych właścicieli upadłych
przedsiębiorstw lub przez ich likwidatorów.
Aby ZUS uznał dokument wydany
przez upadłą firmę, musi on zawierać poświadczenie zgodności z oryginałem, które może wydać jedynie
uprawnione do przechowywania
dokumentów archiwum będące
podmiotem widniejącym w państwowym rejestrze.
Na obowiązujących przepisach najbardziej cierpią byli pracownicy
zlikwidowanych zakładów pracy,
mimo że nie mieli wpływu na to,
jaki los spotka ich dokumentację
osobowo-płacową.
superbiz.se.pl
Strefy LEZ w polskich miastach
Wrocław, jako pierwsze polskie miasto, chce wprowadzić zakaz wjazdu
do centrum dla starych spalinowych
samochodów (LEZ). W praktyce, każde auto niespełniające norm emisji
musiałoby płacić 30 zł na dzień za
wjazd do centrum. Brak zielonej nalepki groziłby mandatem w wysokości 500 zł. Wolny wjazd miałyby samochody o napędzie elektrycznym,
hybrydowym i na gaz.
Zmiana przepisów może wpłynąć
nie tylko na ograniczenie smogu,
ale i zalewającej nas fali „jeżdżących

wraków”. Do Polski z Zachodu trafią
stare i często niespełniające ekologicznych norm samochody. Tylko w
ubiegłym roku sprowadzono ich 102
tys. Już niebawem popyt na nie może
drastycznie zmaleć. Wszystko właśnie za sprawą wprowadzenia takich
ekostref również i u nas.
Strefy LEZ funkcjonują w Holandii,
Belgii, Austrii, we Francji, w
Czechach, Finlandii, Wielkiej
Brytanii, Danii, Szwecji, Norwegii,
Niemczech, we Włoszech, w
Portugalii oraz Grecji.
money.pl
Szpitale nie chcą przyjmować „drogich” pacjentów
W związku ze zmianą sposobu finansowania, zapisaną w ustawie o
sieci szpitali, dyrektorzy placówek
próbują oszczędzać na najdroższych
ze wszystkich oddziałach intensywnej terapii. Zdarza się, że pacjenci
są wożeni karetką w poszukiwaniu
oddziału, który zechciałby ich przyjąć. Taki pacjent „grozi” przekroczeniem odgórnego limitu wydatków.
Szpitale nie mają pewności, że rząd
zapłaci za nadwykonania, a oddziały
intensywnej terapii generują najwyższe koszty.

Beyonce i Hillary Clinton.
Za najbardziej wpływową kobietę
na świecie została uznana Kanclerz
Niemiec Angela Merkel.
Dziennikarze magazynu dla każdej z wyróżnionych kobiet napisali
krótkie uzasadnienie. W przypadku
szefowej polskiego rządu podkreślono, że jej misją jest przeprowadzenie
głębokich reform społecznych w
zakresie mieszkalnictwa, edukacji,
opieki zdrowotnej, emerytur czy
podatków. Dziennikarze uznali, że
jej najbardziej popularną inicjatywą
jest wdrożenie programu „Rodzina
500 Plus”. Zauważono, że ponad 2,5
mln rodzin korzysta z projektu, który
wprowadził rząd PiS.
wprost.pl

Rejs Niepodległości. Dar Młodzieży
opłynie świat.
To będzie wyjątkowa wyprawa. W
setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości najpiękniejszy polski żaglowiec Dar Młodzieży
opłynie świat. Trasa ma przebiegać
przez Lizbonę, Kanary, porty Afryki,
Przylądek Dobrej Nadziei, Ocean
Indyjski, porty Dalekiego Wchodu
(m.in. Singapur, Szanghaj, Osaka),
Pacyfik, porty zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej (m.in.
By uniknąć zarzutów o odmawianie Vancouver, San Francisco, Los
pomocy, dyrektorzy szpitali ucieka- Angeles), Panamę, Nowy York i z
ją się do fortelu: wyłączają łóżka powrotem do Europy.
intensywnej terapii, zarządzając np.
dezynfekcję czy remont. Jeśli rząd Szczególnie wyjątkowa będzie stycznie będzie monitorować przyjęć na niowa wizyta w Panamie, gdzie raoddziały intensywnej terapii, może zem z innym polskim żaglowcem
dojść do tragedii.
Pogorią ma reprezentować nasz kraj
fakty.interia.pl podczas Światowych Dni Młodzieży.
W lipcu odbyły się uroczystości 35
lat służby Daru Młodzieży. Okręt odbył 220 podróży, przepłynął prawie
580 tysięcy mil morskich, 750 razy
zawijał do portów całego świata. Na
pokładzie fregaty przeszkoliło się
ponad 19 tys. uczniów i studentów
szkół morskich polskich i zagranicznych.
tvp.info.pl
Źródło: www.premier.gov.pl
Masz stary dowód? ZUS: Możliwa
Premier Szydło wśród najbardziej większa emerytura.
wpływowych kobiet świata
Stare dowody osobiste, wydawane w
Beata Szydło, w rankingu według formie zielonej książeczki, książeczForbesa, znalazła się na 10 miejscu ki zdrowia oraz zeznania świadków
wśród 22 najbardziej wpływowych mogą potwierdzić staż pracy, od któkobiet w polityce. Premier Polski rego zależy wysokość emerytury.
uplasowała się jednocześnie na 31
miejscu w kategorii 100 najbardziej Chodzi o sytuację, kiedy podatnik
wpływowych kobiet świata. Szefowa nie posiada dokumentów, bezpopolskiego rządu wyprzedziła m.in. średnio potwierdzających lata pra-
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Jesteś zainteresowany lub
zainteresowana pracą w Van Osta?

Oferujemy:

• Stały kontrakt (brak kontraktów
• Wizyty koordynatora u klientów
czasowych)
• Wieczory informacyjne na
• Możliwość wyboru pracy na pół
ciekawe tematy wraz ze
etatu lub pełny etat
współpracownikami
• Klientów w swojej okolicy
• Codzienną wdzięczność,
• Korzystne wynagrodzenie +
szacunek i poczucie bycia
ubrania robocze
docenianym przez swoich
• Wsparcie ze strony koordynatorów klientów i cały zespół Van Osta!
i szkoleniowców
poetsdienst@vanosta.net lub skontaktuj sie z nami
poprzez stronę internetową www.poetsdienst-vanosta.be

Kontakt w języku polskim: Agnieszka: 0499 88 07 83 Aleksandra: 0484 57 78 49

cy. Pomocny w tej sytuacji może być
np. stary dowód osobisty, książeczka
zdrowia czy inne dokumenty z pracy,
które potwierdzają awanse z wynagrodzeniem.
Rzecznik ZUS zaznacza, że Zakład
przyjmuje wówczas minimalne wynagrodzenie, obowiązujące w danym czasie, jednak od tej decyzji
odwołać się można do sądu. Jest to
korzystne, ponieważ sąd ma większe
możliwości i może przyjąć zeznania
świadków dotyczące osiąganego wynagrodzenia.
Ponadto, na stronie ZUS-u znajduje się baza zlikwidowanych zakładów pracy, gdzie można sprawdzić
miejsce przechowywania akt. W
niektórych przypadkach miejsce
przechowywania dokumentacji
może wskazać Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych.
wprost.pl
Powstaje pierwszy w Polsce cmentarz z miejscami na groby nienarodzonych dzieci
W Starachowicach, na osiedlu
Bugaj, gdzie jest rozbudowany cmentarz komunalny, powstaje pierwsze
w Polsce kolumbarium, w którym
będzie miejsce na szczątki dzieci z
ciąż, które zakończyły się nieszczęśli-

wie. Jest to inicjatywa władz miasta. referendum, w którym prezydent
Andrzej Duda chciałby w listopaPomysł utworzenia takiego miejsca dzie 2018 r. zapytać obywateli m.in.
powstał po rozmowach z mieszkań- o wiek emerytalny, kompetencje
cami oraz dyrekcją szpitala powia- głowy państwa i stosunek prawa
towego. Wszyscy potwierdzili zgod- polskiego do unijnego.
nie, że istnieje problem pochówku Przez kilka lat budżet Kancelarii zatakich dzieci. Kolumbarium zostanie mykał się w kwocie 168 mln zł.
oddane do użytku w styczniu. Jest
to pierwsza tego typu inicjatywa w Oprócz kosztów referendum
Polsce. Do tej pory obowiązywała Kancelaria wydatki tłumaczy m.in.
praktyka, że takie szczątki chowane zwiększeniem zatrudnienia o 30 etasą w grobach rodzinnych (ale tylko tów i wyższymi kosztami podróży zaw przypadkach, kiedy ciąża była za- granicznych. Głównym powodem są
awansowana).
jednak obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.
Cmentarze dla nienarodzonych to
także wyjście naprzeciw samorzą- Z kolei Kancelaria Sejmu przedstadom i szpitalom, które muszą zająć wiła posłom projekt zakładający, że
się szczątkami, gdy rodzice ich nie budżet wzrośnie o 83 mln zł, by zreaodbierają.
lizować m.in. inwestycje budowlane.
fakty.interia.pl Ponadto ogłosiła, że chce dodatkowych 25 mln zł na wydatki związane
Miliard w ręce władzy
ze strażą marszałkowską i obsługą
Kancelarie obsługujące głowę pań- gastronomiczną. W sumie budżet
stwa, posłów i senatorów planują Kancelarii Sejmu ma urosnąć o blina przyszły rok największe wydatki sko 23 proc., do 591 mln zł.
od lat. W sumie mają przekroczyć Kancelaria Senatu chce zwiększyć
1 mld zł.
swój o 32 mln zł, czyli o niemal 18
Największy wzrost, dokładnie o 25 proc, by m.in. móc lepiej finansować
proc., do 210 mln zł, zaplanowała organizacje polonijne.
Kancelaria Prezydenta. W przyfakty.interia.pl
szłorocznym budżecie zaplanowała 7 mln zł na wydatki związane z Opracowała: Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Pasowanie pierwszoklasistów
W środę 15 listopada i w sobotę 18 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klas pierwszych. Pierwszoklasiści, ubrani w piękne, granatowe czapeczki, w
obecności nauczycieli, rodziców, starszych koleżanek i kolegów,
ślubowali: „wykonywać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się
pilnie, być dobrym kolegą, przynosząc tym dumę rodzicom i
swoim nauczycielom”.
Na pamiątkę przyjęcia najmłodszych dzieci do naszej szkolnej
społeczności każde z nich otrzymało pamiątkową zakładkę do
książki.
Uroczystości zakończyły się zaproszeniem wszystkich pierwszaków
na pyszny słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Zapal znicz pamięci!
W tym roku nasza szkoła przystąpiła ponownie do promowania akcji pt. „Zapal znicz pamięci!”, namawiając
wszystkich, aby w listopadzie – czasie refleksji nad życiem i śmiercią – pamiętać o polskich żołnierzach, którzy
oddali życie broniąc wolności Polski i całej Europy w czasach wojny.
Z tego powodu rozsyłaliśmy mailowo i udostępniliśmy na naszej stronie internetowej opracowany przez nas
informator zawierający opis największych belgijskich cmentarzy wojskowych, na których spoczywają polscy
żołnierze oraz spis pomników i miejsc pamięci o ich czynach.
Ku naszej ogromnej dumie i radości w tym roku do akcji przyłączyły się również inne polskie szkoły mieszczące
się w różnych europejskich krajach, przekazując nam informacje i zdjęcia z podobnych miejsc pamięci o polskich bohaterach ze swoich państw.
Mamy nadzieję, że informator z roku na rok będzie się powiększał, a do projektu dołączy jeszcze więcej placówek polonijnych. Liczymy na to, że razem zadbamy, aby pamięć o polskich żołnierzach była żywa nie tylko w
listopadzie, ale w ciągu całego roku i każdy, będąc w pobliżu miejsc upamiętniających ich czyny, zapali znicz,
oddając im cześć za ich walkę i trud.

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada to niezwykle ważna data w kalendarzu – Polacy obchodzą tego dnia
Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w naszej szkole odbyły się uroczyste
lekcje wiedzy o Polsce. Nauczyciele w czasie ich trwania przypominali podopiecznym,
że 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj odzyskał suwerenność i znów
pojawił się na mapach Europy. Słuchając i śpiewając pieśni patriotyczne, oglądając
prezentacje historyczne, wychowankowie szkoły projektowali i wykonywali piękne biało-czerwone kotyliony i flagi.
Siódmoklasiści i gimnazjaliści, pamiętając o Polakach
zasłużonych dla niepodległości Polski i Belgii, pojechali do Saint Gillis West na grób Sylwestra Bardzińskiego
– jednego z żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen.
Stanisława Maczka, wyzwalających tereny Belgii w
czasie II wojny światowej, aby tam, w imieniu całej
szkoły, złożyć kwiaty i zapalić znicz na jego nagrobku.
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WOŚP-owe serduszka
dla noworodków
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to akcja pozyskiwania środków na wsparcie polskiej
medycyny. Angażuje się w nią ponad 1700 sztabów w całej Polsce
i na świecie, oraz 120 tysięcy wolontariuszy kwestujących tego dnia
na rzecz WOŚP. Trwa wtedy także
całodniowa transmisja telewizyjna
relacjonująca przebieg akcji. Od
zeszłego roku partnerem telewizyjnym Fundacji jest Grupa TVN.
Mając w pamięci niesamowity sukces, jakim zakończył się styczniowy
25 finał WOŚP i 44 tysiące euro zebrane podczas publicznej kwesty
oraz licznych licytacji, wiemy już, jak
bardzo lubiana wśród Polonii jest to
akcja. Na ulicach Brukseli, oraz kilku innych belgijskich miast, również
pojawią się kwestujący.
Za cel 26 finału posłużył temat
wsparcia i wyrównania szans na
oddziałach neonatologicznych. To
właśnie pomoc w ratowaniu życia
noworodków będzie przewijać się
14 stycznia 2018 roku najczęściej.
Neonatologia była celem Finałów
WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3844
urządzenia medyczne za łączną sumę 121.909.333,39 złotych. Rodzice
najmniejszych pacjentów mogą dziś,
w razie potrzeby, liczyć na gotowość
do pracy 1160 inkubatorów, 344 kardiomonitorów czy 367 stanowisk do
resuscytacji noworodków.
Jednak po raz ostatni
ta dziedzina medycyny była kompleksowo wspierana przez
Fundację WOŚP po
21. Finale (styczeń
2013 roku). Od tego
czasu mija już 5 lat,
a to w świecie medycyny długi czas. Na
całym świecie nastąpił znaczący rozwój
nowoczesnych technik leczenia i opieki
nad noworodkami i
wcześniakami, a w
Polsce nałożył się na
to dodatkowo proces
zmian systemowych
w organizacji ochro-

ny zdrowia. Spowodowało to gwał- nia, jakich tu jeszcze nie było; tylko u
towny wzrost potrzeb zgłaszanych nas będziecie mogli kupić wspaniaprzez szpitale.
ły brukselski kubek zaprojektowany przez Damiana Basińskiego, najW efekcie 26. Finału WOŚP planowa- wspanialszy na świecie kalendarz,
ne są zakupy właśnie dla oddziałów w którym wystąpią wszyscy członpodstawowych. Fundacja planuje kowie brukselskiego sztabu (jako
pozyskać dla nich m.in. stanowi- znane postaci filmowe!), oraz kolejną
ska do resuscytacji noworodków, edycję pocztowych znaczków.
nowoczesne inkubatory, aparaty do
nieinwazyjnego wspomagania od- Wciąż szukamy wolontariuszy oraz
dychania, pompy infuzyjne a także osoby, instytucje i firmy, które chciasprzęt diagnostyczny, jak chociażby łyby nas wesprzeć – w tym celu prospecjalistyczne aparaty USG czy pul- simy o kontakt ze sztabem:
soksymetry.
Sztab-bxl@wosp.be lub kamil@wosp.
I tym razem chcemy stworzyć w be: +32486384008
sercu Europy wielkie wydarzenie. Wpłat bezpośrednich można dokoBędą licytacje bardzo atrakcyjnych nywać na konto:
fantów, będą też koncerty i wydarze- Emigration Project ASBL IBAN:
BE25 0689 0807 1082 BIC :
GKCCBEBB
Do zobaczenia w styczniu –
Siema!
Piotr Wiśniewski
Szef Sztabu WOŚP Bruksela
Opr. na podstawie materiałów Fundacji WOŚP.
fot.: Agnieszka Łozińska
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Życie jak w cyrku

W grudniu, z premierowym przedstawieniem, do Antwerpii zawita
cyrk Barones – „polski cyrk”, jak
się o nim mawia. Żoną właściciela
cyrku jest Ewa Barones, z pochodzenia Polka, matka trzech synów
– też cyrkowców.
O życiu w cyrku, o stresie towarzyszącym artystom w czasie prób i
przedstawień, i o codziennych cyrkowych zmaganiach, z Ewą Barones
rozmawiała Hanna Korcz.
– Dziękuję w imieniu czytelników gazety „Antwerpia po polsku” za to, że
znalazła pani czas na naszą rozmowę

zwłaszcza, że ludzie cyrku nie mają
wiele wolnego czasu… Pani Ewa
uśmiecha się i mówi – A ja cieszę
się, że mogę panią oraz czytelników
u nas gościć.
H.K: Cyrkowiec, to bardzo niezwykły
zawód. Niektórzy ciągle przypisują
mu stereotyp romantycznego marzyciela, który zaciąga się do cyrku po
to, żeby przeżyć przygodę, podróżować i poznać świat.
E.B: Wbrew pozorom cyrkowiec
to bardzo konkretny zawód. Żeby
wybrać taką drogę w życiu, trzeba
być pasjonatem i czuć ideę, ducha
cyrku. Najczęściej jesteśmy związa-

ni z cyrkiem od najmłodszych lat.
Faktycznie, ciągle się przemieszczamy i w pewnym momencie cyrk
staje się naszym domem. Będąc
prawie cały rok w trasie, rzadko ma
się okazję, żeby przebywać w prawdziwym domu. Staramy się więc
w cyrku stworzyć na tyle dogodne
warunki, żeby móc tu żyć. My świadomie wybieramy taką drogę. Mnie
natomiast dziwi, że ktoś może całe
życie pracować w jednym miejscu
i codziennie siedzieć osiem godzin
za biurkiem.
H.K: Sztukę cyrkową nazywa się też sztuką ludzkich
możliwości. To są niesamowite ilości adrenaliny
zarówno dla wykonawców, jak i dla widzów. Czy
to kwestia wrodzonych
skłonności do ryzyka, czy
kontynuacja rodzinnych
tradycji, czy coś więcej, jak
np. powołanie czy misja do
spełnienia?
E.B: W większości przypadków są to rodzinne
tradycje, a zamiłowanie
do cyrku pozostaje w rodzinie przez
wiele pokoleń. Zazwyczaj
rodzice uczą swoje dzieci
od najmłodszych lat, ale
można też iść do szkoły
cyrkowej.
H.K: Czy wszyscy wytrzymują trudy ciągłych
podróży i wielki wysiłek
treningów i występów?
Czy poddają się twardym
zasadom funkcjonowania
w grupie, czy część już na
początku się wykrusza?
E.B: Jeśli chodzi o artystów, to wytrzymują oni

trudy naszej pracy, taki wybrali zawód. Natomiast z innymi pracownikami bywa różnie. Jednak wszyscy,
i artyści i obsługa, muszą poddać
się zasadom panującym w Cyrku
Barones. Artysta, który jest zatrudniony na początku roku na roczny
kontrakt, zazwyczaj zostaje z nami
do końca sezonu.
H.K: Jak artysta cyrkowy radzi sobie
ze stresem w trakcie występów?
E.B: Cyrkowcy mają respekt dla
swojej pracy, szczególnie, kiedy
ktoś pracuje u góry wykonując np.
sztrabaty. Są to siłowe ćwiczenia
na pasach lub linach zawieszonych
wysoko nad areną. Na scenie adrenalina i brawa publiczności tak nas
dopingują, że wszystko chcemy zrobić nie na 100, ale na 200 procent.
I to nad tym trzeba zapanować, nie
spalić się.
Zawód artysty cyrkowego to nie tylko
występy na scenie i ta część pracy,
którą oglądają widzowie. Oni widzą
tylko efekt końcowy – perfekcyjnie
dopracowany numer. O żmudnych,
meczących treningach i ogromnym
fizycznym wysiłku publiczność nie
ma pojęcia.
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H.K: Jak długo w ciągu roku jesteście w trasie?
E.B: To zależy od miejsca docelowego. Na ogół na początku trasy towarzyszy nam śnieg, a kiedy wracamy,
też często widzimy śnieg. W trasie jesteśmy przez jedenaście miesięcy w
roku i mamy jeden miesiąc urlopu.
Wyjeżdżamy wtedy w różne strony
świata by odpocząć, odwiedzamy też
swoją rodzinę w Polsce.
H.K: W wielu krajach obowiązuje
całkowity lub częściowy zakaz występów cyrków ze zwierzętami. Co
środowisko cyrkowe o tym sądzi?
E.B: Przystosowujemy się do sytuacji, bo nie możemy tego zmienić. W
Belgii są zabronione tygrysy, słonie.
Ale za to mamy inne zwierzęta, które są dozwolone. W naszym cyrku
zwierzęta mają odpowiednie warunki, każdy może przyjść i się o tym
przekonać.
H.K: Ile czasu zabiera rozłożenie
cyrkowego namiotu i wszystkie
przygotowania do występów? Czy
zdarzają się jakieś nieprzewidziane
utrudnienia?
E.B: Namiot stawiamy w dwa dni,
a najczęstsze utrudnienia powoduje
zła pogoda. Mamy dwa namioty cyrkowe, oba są ogrzewane. W jednym
mieści się 500 widzów a w drugim
800.
H.K: Ile osób liczy ekipa waszego
cyrku?
E.B: W sumie jest nas ok. 25 osób
(artyści i obsługa) i taka grupa jest
przez cały rok. Cyrk to całe przedsiębiorstwo, każdy ma kilka zadań. Nikt
nie może pozwolić sobie na chwilę
lenistwa.
H.K: Jak to jest być matką w cyrku?
Czy istnieje urlop macierzyński?
E.B: Nasze życie bywa trudne, ale
jest ekscytujące. Artystki, które mają
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małe dzieci, niestety muszą kontynuować swoją pracę,
czyli nie mają urlopu macierzyńskiego. Jeśli o mnie
chodzi, jestem bardzo dumną i szczęśliwą mamą trzech
synów.
H.K: Jesteście cyrkiem „rodzinnym”.
Czy pani synowie
myśleli kiedyś o
wyborze innego zawodu? Jak spędzają wolny czas?
E.B: Myślę, że dla
nich takie życie
jest ekscytujące.
Cyrk podróżował
po całej Europie.
Synowie znają języki obce. Kiedy byli
młodsi, chodzili
do szkoły, potem
uczyli ich prywatni
nauczyciele. Mają
swoich przyjaciół,
także spoza cyrku.
W wolnym czasie
chodzą do kina,
na basen, grają na
Playstation, tak
samo jak ich rówieśnicy. Ich życie nym, a przy okazji staramy się być
podporządkowane jest cyrkowi i to dla innych cyrków przykładem, jak
jest ich wybór.
być pracowitym, gościnnym i wytrzymałym.
H.K: Jak spędzacie święta?
E.B: Święta spędzamy tak, jak każdy H.K: Marynarzom życzy się „stopy
Polak. Wspólna Wigilia przy stole, wody pod kilem”. Czego życzy się
prezenty, trochę odpoczynku a póź- artystom cyrkowym?
niej praca.
E.B: Najlepiej życzyć nam wielu sukcesów.
H.K: Czy wasz „prawie polski cyrk”,
jest inny niż belgijski?
H.K: Życzymy bardzo wielu sukceE.B: Cyrk Barones jest innym cyr- sów!
kiem niż wszystkie belgijskie cyrki.
My, Polacy, pomagamy sobie i inDziękuję za rozmowę.
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Z bloga wesołej emigrantki

Bardzo łatwo przychodzi nam oceniać ludzkie postępowania, gdy
chcemy je mierzyć swoją miarą
nie doświadczywszy tego samego
co oni.
Człowiek zmienia się przez całe
życie, rozwija się fizycznie, emocjonalnie, duchowo, dorasta i uczy
się. Poznaje świat i doświadczając
różnych przeżyć, wrażeń i emocji
zmienia się. Od czterech lat żyję w
zupełnie innym świecie, w innych
warunkach, gdzie:
• musiałam zmienić każdą część
mojego życia,
• musiałam zweryfikować wiele (jeśli nie większość) poglądów na temat
świata i życia,
• mogę liczyć tylko na siebie, mojego męża i dzieci, oraz obcych ludzi,
z którymi nawet czasem dogadać się
nie mogę,
• moje dzieci do „obcych” kobiet
mówią ciociu, mnie „obce” dzieci
nazywają ciocią a wszystkie inne
mówią mi po imieniu,
• rzadko spotykam ludzi mówiących
po polsku,
• strach jechać do dużego miasta, bo
można zostać wysadzonym w powietrze albo przejechanym przez tira, ale
trzeba jeździć,
• każdy, od małego do starego, żyje
według tego samego schematu i z
kalendarzem w ręku,
• nie ma czasu na głupoty, bo trzeba
się dużo uczyć albo dużo pracować,
albo i to, i to,
• każdy może pracować, jak tylko
chce i zarobić na utrzymanie rodziny,
• w każdej szkole spotyka się dzieci
z całego świata, mówiące dwoma lub
więcej językami już do przedszkola,
• są inne zwyczaje, inne święta, inne
prawa,
• nawet klimat i pogoda są inne niż
w Polsce.

Opowiadam o tym wszystkim na
swoim blogu z nadzieją, że pokażę
i przybliżę mojej rodzinie w Polsce,
dawnym znajomym oraz wielu innym – którzy na obczyźnie nie byli,
ale może kogoś tam mają albo i sami
się wybierają – ten mój nowy świat,
problemy z jakimi się borykam i radości jakich doznaję. Mam jednak
wrażenie, że częstokroć zdaje się to
psu na budę. Ludzie i tak zobaczą
tylko to, co chcą widzieć, przeczytają tylko to, co chcą przeczytać, i będą człowieka mierzyć swoją miarą
(wiem i cieszę się, że nie wszyscy).
Łatwo jest oceniać i krytykować albo
szydzić z innych jak się samemu żyje
od urodzenia w tym samym miejscu
i nie wyściubiło się nosa choćby raz
poza granicę Polski. Jak się ma do
tego pod ręką rodziców, teściów,
siostry, braci, wujków, kuzynów, sąsiadów, kolegów – jednym słowem
ludzi do których zawsze można zagaić, z którymi można wyjść na piwo,
których można poprosić o pomoc,
którym można w razie potrzeby
podrzucić dzieci. Jak się nie musi
po całym dniu roboty gonić na kurs
językowy, by wrócić o północy a rano
znowu wstać do roboty. Jak się nie
trzeba martwić jak się tu dogadać z
doktorem czy pracodawcą.
Tak, wiem, teraz usłyszę (jak zwykle)
„no to po kiego wyjeżdżałaś?”. Albo
„wróć do Polski jak Ci tam źle”, bo
z jakiegoś dziwnego powodu większość nie zrozumie, że ja nie mówię
o tym, że jest mi tu źle, bo NIE JEST,
ale jest w cholerę inaczej. A jak jest
inaczej, to nie może być tak samo.
Jak nie jest tak samo, to ja nie mogę
być taka sama. Na Antarktydzie nie
da się chodzić w bikini, a na równiku
w futrze. Prościej się już chyba nie
da tego wytłumaczyć. Choć podejrzewam, że ktoś, kto emigracji nie
doświadczył, nigdy nie zrozumie, jak

się tu naprawdę żyje i jakich wyborów trzeba dokonać.
Bardzo często ludzie popadają w
skrajności. Powiesz, że w Belgii
jest fajnie, podoba ci się to, tamto,
owamto, to momentalnie usłyszysz
z Polski (albo od innych Polaków
na emigracji) „o, proszę, jaka wielka „belguska”, zapomniała już skąd
pochodzi”. Napomkniesz o swoich
problemach, czy skrytykujesz jakiś
element Belgii, natychmiast słyszysz
z Polski szyderstwa i docinki „to po
co wyjechałaś? Jak Ci tam źle, wróć
do Polski”.
Dokonałam wyboru dobrowolnie,
bez przymusu. Wyjechałam i jest
mi tu dobrze. Nie znaczy to jednak,
że Polska przestała dla mnie istnieć.
Widzę wiele rzeczy, które tutaj są o
niebo lepsze – jak choćby zarobki
czy możliwość znalezienia pracy – i
będę o tym mówić, bo zwyczajnie
się cieszę, że są mi dane, że możemy
dzięki nim normalnie, dobrze żyć.
Czy ja mam prawo się cieszyć? Bo
może jak zostawiłam ojczyznę, to już
mam się tylko umartwiać?
Widzę też wiele rzeczy, które są tu
okropne, denerwujące czy dziwne,
ale jako urodzona optymistka zawsze widzę tę szklankę do połowy
pełną.
Chcemy tu żyć. Więc żadne z nas nie
może sobie pozwolić na bezrobocie i
obijanie, bo musimy zapracować na
nasze emerytury, i to w krótkim czasie, bo swoje lata już mamy. Musimy
zasuwać ile się da, a jednocześnie
mieć na uwadze, że musi nam zdrowia i sił starczyć na kolejne 20 lat
do emerytury, której chcemy dożyć
w jako takim zdrowiu. W sumie to
powinniśmy wpłacać sobie na dodatkową emeryturę, powinniśmy też
oszczędzać, ale nie po to uciekliśmy z
tej podkarpacko-lubelskiej biedy, by
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teraz znowu jeść chleb z musztardą,
jeździć starym gruchotem i mieszkać w jakiejś klitce. Postanowiliśmy
choć trochę nacieszyć się życiem,
pobawić się, pozwiedzać, bo nie
wiadomo czy dożyjemy emerytury,
czy dożyjemy choćby następnego roku. Kto wie, czy za rok
nie zacznie się wojna, czy tam
inna katastrofa nie wyniknie
(żyjemy w ciekawych czasach
i wszystko może się zdarzyć),
kto wie, czy zdrowie nam nie
padnie całkiem (nie młodniejemy).
Są różne rodzaje emigracji.
Każdy wyjeżdża z innym nastawieniem. Niektórzy zostawiają
wszystko: dom, małżonka, dzieci i wyjeżdżają na jakiś określony czas, kilka miesięcy, lub kilka lat z przerwami dłuższymi
lub krótszymi. Pozytywna strona takiego nastawienia jest taka, że jedna strona może sobie
cały czas żyć po staremu i niczego
nie musi zmieniać. No nie, przepraszam, musi przejąć obowiązki tego,
co wyjechał, ale to ciągle pikuś w
porównaniu z własną emigracją.
Inna grupa emigrantów to tacy, którzy wyjeżdżają razem, ale na określony czas, czyli z zamiarem powrotu.
Ci mają zwykle ten komfort, że zostawiają sobie otwarte drzwi. Uda się to
okej, nie uda się, to potraktujemy to
jak przygodę i wrócimy.
W końcu są tacy jak my, którzy wyjeżdżają na zawsze, którzy nie zostawiają w kraju nic, bo zwyczajnie
niczego nie mają i nie mają dokąd
wrócić w razie niepowodzenia.
W emigrowaniu z kraju niezmiernie
ważne jest też, czy po tej drugiej stronie ktoś na nas czeka. Są bowiem
ludzie, którzy jadą do kogoś (rodziny, przyjaciół), którzy wiedzą, że tam
na obczyźnie będą mogli liczyć na
pomocną dłoń i jakieś wsparcie. Są
też tacy, którzy przekraczając granicę wiedzą, że mogą liczyć tylko
na siebie i łut szczęścia. Na nas nie
czekał nikt.
Emigracja to ogromne przeżycie
dla każdego
Na blogu opowiadam o naszym
życiu codziennym, mniejszych i
większych problemach, przy czym
staram się to życie przedstawić z
jak najlepszej strony. Staram się
nie narzekać na nic ani na nikogo,
bo nie lubię, jak inni narzekają na
wszystko. Staram się nikogo ani niczego nie krytykować, bo nie lubię
jak ludzie krytykują moje postępo-

wanie czy pomysły. Staram się być
obiektywna, ale od czasu do czasu
pozwalam sobie na bardzo osobiste
potraktowanie danego tematu i od
czasu do czasu sobie też pobiadolę
albo coś skrytykuję, bo mi wolno.

Belgię i życie nasze w tym kraju
przedstawiam na blogu w jasnym
świetle, bo tak je widzę, tak je chcę
widzieć i – powiedzmy sobie szczerze
– tak je MUSZĘ widzieć, bo to jest
teraz mój dom i moje życie, innego
nie mam i mieć raczej nie będę, więc
każdego dnia, w każdej sytuacji, w
każdych okolicznościach doszukuję
się pozytywów. Robię to dla siebie
samej. Jeśli w najgorszym bagnie
uda mi się znaleźć suche miejsce –
jestem uratowana, jeśli w największych kłopotach znajdę pozytywną
stronę – już wygrałam.
Jesteśmy tu sami w pięcioro. Na początku nie mieliśmy tu nikogo, na
kogo moglibyśmy liczyć. Nie znaliśmy ani jednego słowa w tutejszych
językach i wszystko musieliśmy sami załatwić. Żeby coś załatwić to
najpierw trzeba wiedzieć co i gdzie,
a my nie mieliśmy nikogo, kto by
nam podpowiedział, nie mieliśmy
też dostępu do internetu, żeby sobie
to wyguglować czy przetłumaczyć.
Gdy możesz liczyć tylko na siebie,
w końcu przestajesz w ogóle myśleć o innych.
Gdy w swojej emigracyjnej samotności stajesz przed jakimś problemem,
jesteś sam i sam sobie musisz poradzić. Trzeba się nauczyć z tym żyć, a
jak się człowiek nauczy, to raczej nie
oduczy tak szybko. Rodzina i znajomi pomyślą pewnie, że nagle się z
ciebie straszny snob i mruk zrobił,
bo nie rozmawiasz z nimi o swoich
problemach, nie prosisz o radę, opinię, jak zwykłeś to czynić wcześniej.
Tymczasem realia życia tu i tam
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są całkiem inne. Nie tylko zarobki,
standard życia, ale prawo, oczekiwania społeczne, zwyczaje, system
szkolny, a nawet przepisy kulinarne,
czy klimat. Dlatego ja każdą wolną
chwilę poświęcam na integrację, naukę języka, poznawanie Belgii, tutejszych
tradycji, zwyczajów i
prawa. Uczestniczę
w życiu wsi, szukam
nowych znajomości
wśród autochtonów,
zależy mi, by dzieci
mówiły i pisały bardzo dobrze po niderlandzku, bo to jest
nasza i ich przyszłość.
Żyjemy na pełnych
obrotach, z kalendarzem w ręku, pochłonięci codziennymi
problemami i integracją, mamy coraz
mniej czasu by dzwonić do Polski. Wyjazdy są z kolei dla
nas zbyt kosztowne i męczące. Im
mniej mamy kontaktu z ojczyzną,
tym mniej o niej wiemy, tym bardziej
jesteśmy do tyłu. Im mniej wiemy,
tym trudniej zrozumieć problemy rodziny, a rodzinie trudno zrozumieć
nasze.
Rodzina zarzuca ci, że zapomniałeś, gdzie się wychowałeś
Doprawdy uważacie za normalne,
że jak komuś nagle życie zacznie się
lepiej układać, będzie każdego dnia
wspominał z tęsknotą te momenty,
gdy nie miał co do gara włożyć, za
co butów czy antybiotyku dzieciom
kupić, że będzie z czułością rozpatrywał, jak to samotnie kładł się do
łóżka przez kilka lat? Było oczywiście w moim życiu masę cudownych, pięknych i miłych chwil, które
wspominam co jakiś czas oglądając
albumy ze zdjęciami. Jednak lepiej
nie oglądać się do tyłu. Czasem dla
własnego dobra lepiej jest myśleć o
tym, co złego nas w kraju spotkało,
niż o dobrych chwilach. Wtedy łatwiej jest pokochać nowe miejsce i
zbudować nowy dom wśród obcych
ludzi. Czasem lepiej zapomnieć.
Łatwo się wytyka komuś coraz rzadsze kontakty z rodzinnym gniazdem,
gdy mieszka się tuż obok brata, siostry, ciotek, babć, wujków, dziadków,
kolegów z którymi się kopało piłkę,
sąsiadów których zna się od dziecka,
gdy widuje się znajome twarze każdego dnia w domu, sklepie, kościele,
pociągu, gdy wystarczy przejść dwa
kroki lub wyjrzeć przez okno by z
nimi pogadać.
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Bolesny temat odwiedzin
Jakoś tak się przyjęło, że to na emigrancie spoczywa obowiązek odwiedzania rodziny w Polsce. Nie rozumiem dlaczego? Bo z zagranicy do
Polski bliżej? Emigrant ma podróż
za darmo? Emigrant ma więcej
czasu? Pewnie, że zarabiam więcej
niż w Polsce i łatwiej mi uzbierać
na wakacje, ale niestety pracuję na
ten luksus ciężko, nie dostaję tu nic
za darmo, a koszty życia są tu dużo
większe niż w ojczyźnie, i czasu wolnego dużo mniej. To nie jest tak, że
dla emigranta wyjazd do Polski to
jak skoczyć po bułki. Dla mnie na
dzień dzisiejszy jest to praktycznie
niemożliwe. Samolotem nie polecę.
Auto odpada ze względów zdrowotnych. Pociąg był jedyną sensowną
możliwością, dopóki nie zlikwidowali większości połączeń – 30 godzin
w podróży z pięcioma przesiadkami
za kilkaset euro od osoby to nie dla
mnie.

grudzień-styczeń 2017-2018

łam o życiu w innym miejscu, to było
to owszem, ciekawe, ale nadal tak
naprawdę nic nie wiedziałam. Czy
jak komuś opiszę, jak smakują małże z frytkami i majonezem oraz prześlę mu zdjęcie, to poczuje ich smak?

Ludzie nie opowiadają o tym, co
przeżyli i co czuli, czego doświadczyli, bo się wstydzą albo boją obgadywania. Tacy, co opowiadają o tym
co czują, co myślą, którzy – o zgrozo
– przyznają się do własnych błędów
i wpadek, są wyzywani od czubków.
Każdy chce uchodzić za twardziela i
super bohatera, bo inaczej zmieszają
go z błotem. Nie wolno przyznać się,
że jest ci źle, że masz jakiekolwiek
problemy, bo będą z ciebie szydzić i
pokazywać palcami. Nie możesz się
też przyznać, że nie masz pieniędzy,
bo to znaczy że jesteś nieudacznikiem, albo skąpcem i krętaczem.
Gdy ktoś pyta, jak ci tam za granicą,
to mówisz „dobrze” i to jest koniec
tematu. Nikt się nie dopytuje, a ty nie
Mieszkam w Belgii czwarty rok. wyjaśniasz, bo po co. Każdy widzi, to
Żyję według tutejszych wytycznych, co chce widzieć.
przestrzegam tutejszego prawa i tutejszych zwyczajów, poruszam się Jak to jest, gdy zmienia się wszystko,
po belgijskich drogach, przebywam każdy najdrobniejszy detal? Nagle
głównie wśród Belgów, mój mąż nie znasz sąsiadów, śpisz w innym
pracuje z Belgami w belgijskiej fir- domu, jesz z innej miski, nie rozumie, dzieci mają tylko belgijskich miesz, co sąsiedzi do ciebie mówią,
znajomych, coraz więcej gotuję we- chleb ma inny smak, w telewizji nie
dług belgijskich przepisów, czytam ma twoich seriali, w radiu twoich aubelgijskie gazety, zarabiam w euro i dycji, w sklepach twoich ulubionych
wydaję w euro, leczę się u belgijskich produktów, nawet głupi termometr
doktorów, czeszę u belgijskich fryzje- nie działa jak w Polsce, a ty nie masz
rów i tak długo mogłabym jeszcze nikogo w promieniu 100 km, z kim
wymieniać, bo każdy aspekt życia można by pogadać, kogo można by
związany jest teraz z Belgią, gdyż poprosić o najdrobniejszą poradę,
tu właśnie mieszkam, a do tego nie szklankę cukru, czy jakąkolwiek
mam zbyt wiele kontaktu z rodaka- pomoc.
mi. Dlatego coraz mniej wiem, jak
coś wygląda w Polsce i nie dlatego, Wiesz, że jesteś skazany tylko i
że zapomniałam, tylko dlatego, że z wyłącznie na siebie, i wszystkiego
każdym dniem wszystko się zmienia, musisz się nauczyć sam, jak małe
a im więcej dni mija, tym zmienia dziecko, krok po kroku, słówko po
się bardziej.
słówku, z tym, że dziecko ma mamę, która go prowadzi za rączkę,
Nie mam tu zbyt wielu polskich zna- a imigrant często nie ma nikogo.
jomych, a ci których mam, też żyją Oswajanie rzeczywistości może
tutejszym życiem. Gdy ze sobą roz- trwać latami, ale kto o tym myśli
mawiamy, to tematami wiodącymi żyjąc sobie ciągle w tym samym
są nasze bieżące problemy. Gadamy miejscu, wśród tych samych ludzi,
o naszych dzieciach, o szkole, wy- walcząc ze swoimi problemami?
mieniamy się wrażeniami z ostatniej wizyty u lekarza, przepisami na W końcu po roku, dwóch, czy pięszybki obiad, narzekamy na mężów, ciu latach coraz bardziej ogarniasz
sąsiadów i pomysły nauczycieli. Tak te obce realia, oswajasz je, uczysz
samo jak w Polsce.
się w nich żyć i jedziesz do Polski, i
nie pojmujesz, dlaczego ludzie móPrzez 35 lat mieszkałam w tym sa- wią „o, wielka Belgijka przyjechała”,
mym miejscu, wśród tych samych „zapomniała gdzie się urodziła”. Nie
ludzi, borykałam się z podobnymi wiesz, o co im chodzi, nie zdajesz soproblemami, nie wiedziałam nic o bie sprawy, że nauczyłeś się żyć w
innym świecie, bo skąd miałabym innych realiach, że już nie zawsze
wiedzieć. Jak oglądałam czy czyta- rozumiesz te polskie. Czy to znaczy,

że zapomniałam, gdzie się wychowałam, w jakich realiach? Nie, to
znaczy tylko, że nie jestem na bieżąco i już nigdy nie będę, bo żyję tu,
nie tam, a realia się różnią bardzo, a
do tego ciągle zmieniają, zaś ja nie
mam przełącznika w mózgu: cyk –
Polska, cyk, Belgia. Czy to znaczy, że
się zmieniłam? A jak niby miałabym
żyć w obcym kraju, gdybym się nie
dostosowała, nie zmieniła swoich
przyzwyczajeń, podejścia do życia?
Wiem jak – tak jak żyją Polacy, którzy
po 5, 10, 20 latach mówią nadal tylko
i wyłącznie po polsku, trzymają się
tylko z Polakami, pracują u innych
Polaków lub z innymi Polakami u tubylca, czeszą się tylko i wyłącznie u
polskich fryzjerów a auta naprawiają
u polskich mechaników. Którzy po
10 latach na obczyźnie na FB mają
tylko polskich znajomych, którzy
mają tylko polską telewizję i żyją
tylko tym, co w Polsce. Którzy mają
nikłe lub zerowe pojęcie na temat
tutejszego życia, zwyczajów, prawa,
tradycji, czy szkolnictwa. Każdy dokonuje wyborów, żyje po swojemu i
każdy ma do tego prawo…
Gdy wybierzesz (lub tak ci się losowo
ułoży) opcję z dala od innych rodaków, to będziesz sam. My byliśmy
w piątkę i było nam raźniej, ale też
z drugiej strony trudniej, bo musieliśmy się martwić o nasze dzieci i
siebie nawzajem. Co innego pojechać jednemu dorosłemu na jakiś
określony czas, wiedząc, że dzieci
i partner siedzą sobie bezpiecznie
w domu pośród znajomych ludzi –
uda się czy nie uda, to wiesz, że masz
gdzie wrócić, że masz dom, że ktoś
na ciebie czeka. Niektórzy tak robią
długie lata. Co innego jednak postawić wszystko na jedną kartę. Nie ma
pewności, że się uda, bez pieniędzy,
znajomości, pomocy, licząc na łut
szczęścia i dobrych ludzi.
Czy takie doświadczenie może zmienić człowieka? Czy może wpłynąć
na jego psychikę i charakter? Na
to pytanie niech sobie każdy sam
odpowie. Mnie zmieniło na pewno
i to bezpowrotnie. Co nas nie zabije,
to nas wzmocni. Mnie nie zabiło…
jeszcze.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”
Magdalena B-P
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Toksyczny związek
Do dziś pamiętam opowieść, którą
usłyszałam przed wieloma laty i
gdy tylko sobie o niej przypominam,
przechodzi mnie zimny dreszcz.
Wzorowe małżeństwo dwojga
starszych państwa: on poważany w
mieście notariusz, ona elegancka
pani domu, każdej niedzieli chadzali pod rękę na mszę do kościoła.
Chadzali tak przez czterdzieści pięć
lat małżeństwa, aż pewnego dnia
szanowny małżonek zmarł. Piękna
historia można by rzec. I byłaby
piękna, gdyby któryś z najbliższych
sąsiadów nie zapytał starszej pani,
jak się czuje po śmierci ukochanego małżonka. Zmęczona życiem
kobieta odpowiedziała: tak bardzo
się cieszę, że w końcu zmarł, jestem
dziś wolnym człowiekiem i ustąpił
mi lęk, który odczuwałam w każdej
minucie swojego strasznego małżeństwa. Dziś, kiedy samotnie idę
w niedzielę do kościoła, nie jestem
boleśnie, kurczowo trzymana pod
rękę i nie muszę już więcej słuchać
słów: „uśmiechaj się ty k…., bo ludzie patrzą”.
Toksyczny związek wypełnia nasze
życie bezbrzeżnym cierpieniem, lękiem, stopniowym zapadaniem się
w sobie i poczuciem bezradności,
poczuciem, iż jest się zamkniętym
w emocjonalnej pułapce, z której nie
ma wyjścia. Znam osoby, które trwają w takich związkach całymi latami,
nie mając odwagi, aby przerwać ten
chory i wyniszczający układ. Osoby
te przez te wszystkie lata całkowicie tracą poczucie własnej wartości,
równowagę emocjonalną oraz energię do tego, aby zakończyć związek.
Cierpią w ciszy, za zamkniętymi
drzwiami. Nie skarżą się, nie opowiadają o swoim życiu, są skryte i ciche.

awanturą, obarczaniem
cię winą i robieniem ci
wyrzutów
• aby utrzymać związek
rezygnujesz ze swoich
celów, planów, marzeń,
nierzadko musisz zrezygnować także z rodziny i
przyjaciół
• partner obarcza cię
odpowiedzialnością za
wszystkie problemy w
waszym związku i oczekuje, abyś się zmieniła,
skoro jesteś za wszystko
odpowiedzialna
• twój partner nie znosi
najmniejszej nawet krytyki i zaprzecza faktom,
nia drugiego człowieka to najczęściej kobiety. Wrażliwe, inteligentne,
wartościowe. Często mają depresję
i są znerwicowane, nie mają prawa
mówić o tym, co się dzieje w ich
domach. Tłamszone w białych rękawiczkach przez swoich mężów i
partnerów. Zależne od ich humorów,
nastrojów i emocjonalnych gierek.
Nie mają pojęcia, jak się z toksycznej relacji uwolnić. A ich mężowie,
którzy posługują się perwersyjną
przemocą, umieją ową przemoc znakomicie zamaskować stwarzając na
zewnątrz obraz wzorowego partnera,
znakomitego pana domu, człowieka
troskliwego, życzliwego i dbającego
o rodzinę.

Jak rozpoznać toksyczną relację –
sygnały ostrzegawcze:
• partner stale cię krytykuje, podważa twoją wartość i daje ci do zrozumienia, że nie jesteś wystarczająco
dobra taka, jaka jesteś
• bez przerwy ciebie o coś osądza,
jest zazdrosny i zawistny
Ofiary narcystycznych partnerów i • nie czujesz się swobodnie przy
stosowanej przez nich taktyki stop- swoim partnerze, nie umiesz być
niowego zawładnięcia i sparaliżowa- sobą i masz poczucie zamknięcia w
klatce
• pilnujesz się, aby
nie powiedzieć tego, co naprawdę
czujesz, dopasowujesz się do oczekiwań partnera niezależnie od tego,
czy ci one pasują,
czy nie, tylko po to
aby go zadowolić
• wszelkie próby
spokojnej, rzeczowej rozmowy
między wami zazwyczaj kończą się

nie precyzuje jasno swoich potrzeb,
próśb ani uczuć
• partner zmienia opinię, sposób
zachowania i stosunek do ciebie w
zależności od sytuacji, często sam
sobie przecząc
• nie liczy się z twoimi potrzebami,
prawami, życzeniami, czujesz się
przy nim nieważna
• wygłasza fałszywe mowy i fałszywą
troskę, opacznie interpretuje twoje
słowa przypisując ci złe intencje
• chętnie odgrywa rolę pokrzywdzonego, by wzbudzić twoje współczucie
• podkreśla twoją ignorancję, okazując przy tym swoją wyższość
• nakłania ciebie do działań, na które nie masz ochoty
• otwarcie gra na twoich emocjach
i czerpie satysfakcję oraz przyjemność z poniżania ciebie
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• czujesz, że chce cię z premedytacją
zranić i poniżyć, w jego postawie dominują pogarda i szyderstwo
• wykorzystuje pochlebstwa, by zdobyć twoją przychylność, przedstawia
siebie w najlepszym świetle
• zawsze wszystko stwierdza z całkowitą pewnością, bo uważa, że zawsze
wie lepiej
• publicznie rozdaje uśmiechy, prywatnie rzuca obelgi
• jego metodami komunikacji są: pogardliwe spojrzenia, znudzone westchnienia, niedomówienia, wyprowadzające z równowagi i nieżyczliwe
aluzje, złośliwe uwagi często ukryte
pod postacią żartów i kpin
W toksycznej relacji najgorsze jest
to, że nic, albo prawie nic, nie jest
widoczne na zewnątrz. Nie ma śladów pobicia, podpuchniętych oczu
czy siniaków. Pod tym względem jest
to zbrodnia doskonała. Nadal jednak
pozostaje zbrodnią. Osobowość perwersyjno-narcystyczna realizuje się
wyłącznie w drodze zaspokajania
swych niszczycielskich popędów.
Największą życiową rozkosz odczuwa na widok cierpienia i zwątpienia
bliskiej osoby, z podporządkowania
jej sobie i upokarzania.
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Cechy charakterystyczne
osobowości perwersyjno-narcystycznej:
• ma wyolbrzymione wyobrażenie o ważności własnej
osoby
• cierpi na nadmierną potrzebę podziwu
• uważa, że wszystko się jej
należy i świat kręci się dookoła jej osoby
• nie odczuwa empatii
• odczuwa zazdrość w stosunku do innych
• przejawia arogancką postawę i zachowania
Ludziom o osobowości perwersyjno-narcystycznej brakuje głębi uczuciowej i nie są oni w stanie zrozumieć i
wczuć się w złożone emocje innych
osób. Im się wszystko z góry należy,
co okazują niezwykle roszczeniową
postawą. Krytykują cały świat, odrzucając przy tym jakiekolwiek
kwestionowanie własnej osoby oraz
wszelkie zarzuty pod swoim adresem. Nienawistni i puści w środku.
Obce są im także wszelkie skrupuły
moralne. Nie odczuwają cierpienia,
zagarniają cudze życie i niszczą je
bezlitośnie. Samych siebie postrze-

gają przy tym jako nieskalane ideały
i wzorce do naśladowania, udzielając
innym lekcji prawości i uczciwości.
Nie pozwólmy aby lęk przed samotnością i przed tym, że sami sobie nie poradzimy, trzymały nas w
złych, toksycznych związkach. Nie
pozwólmy, aby nasze życie ulegało
stopniowej destrukcji. I nie mylmy
też takich związków z miłością, bo
nie mają one z nią nic wspólnego.
Aleksandra Szewczyk, psycholog
fot.: deamstime.com
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Jak się budzić pełnym energii
Mój umysł doskonale wiedział,
że pierwszy budzik nic nie znaczy, że przecież zaraz będę spać
dalej. Możesz sobie wyobrazić,
jak bardzo byłem zmęczony każdego ranka. Gdy zerwałem z tym
nawykiem i przestałem dosypiać,
zmęczenie zniknęło. Dlatego pamiętaj – naucz swój mózg, że jak
raz zadzwoni budzik, to już nie ma
więcej spania!

7 rano, dzwoni budzik.
Wyłączasz go jak najszybciej
jest to możliwe, a w głowie
słyszysz głos: „jeszcze tylko 5
minut…” Ale gdzieś tam głęboko wiesz, że do momentu,
gdy wstaniesz z łóżka, jest
jeszcze daleka droga. Brzmi
znajomo?
Możesz to zmienić. W tym artykule znajdziesz kilka bardzo
skutecznych sposobów na to,
abyś spod kołdry wyskakiwał
jak rakieta. Pełny energii i
chęci aby rozpocząć nowy
dzień!
Nielogiczne poranki
Na początek coś bardzo ważnego – ilość przespanych godzin nie
zawsze przekłada się na to, czy czujesz się wyspany po przebudzeniu.
Być może miałeś kiedyś tak, że spałeś bardzo długo, dłużej niż zwykle,
a mimo to rano czułeś się zupełnie
zaspany i bez energii. Być może miałeś również takie doświadczenie, że
śpiąc bardzo krótko, obudziłeś się
wczesnym rankiem i czułeś się tak
rozbudzony, że mógłbyś natychmiast
wstać i rozpocząć nowy dzień. Mało
logiczne, a jednak prawdziwe.
Fakt czucia się wyspanym i pełnym
energii nie musi zależeć od długości
snu. Dlatego warto jest się tą kwestią
zająć zupełnie osobno. Pamiętając
o kilku ważnych zasadach możesz sprawić, żeby każdego dnia
bez względu na ilość przespanych
godzin, wstawać wyspany i pełny
energii.
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Po przebudzeniu od razu
usiądź na łóżku lub na jego krawędzi. Możesz nawet
wstać, byle nie leżeć dalej w tej
samej pozycji. Fakt zmiany pozycji
ciała sprawi, że wcześniej kusząca
Źródło: www.kobietamag.pl miękkość kołdry teraz już nie będzie tak atrakcyjna. Sama ta zmiafaktycznie bardziej wyspany przez na zmieni to, jak się potem czujesz.
cały dzień. Kiedyś przeprowadzono
badanie na grupie ludzi cierpiących
Zadbaj o to, aby w pokoju rana bezsenność. W nocy badano przeno było jak najwięcej światła.
bieg ich snu. Rano jednej grupie
Kiedyś lubiłem spać z całkowipowiedziano, że spali bardzo źle, cie zasłoniętymi roletami, jednak
cały czas się budząc. Drugą grupę nie jest to dobre rozwiązanie dla
natomiast poinformowano, że całą Twojego porannego samopoczucia.
noc spali bardzo głęboko i że ich sen Niedostateczna ilość światła wpłybył bardzo zdrowy. Tak naprawdę, wa na działanie szyszynki, miejsca
obie grupy były wybierane losowo! w mózgu, gdzie produkowana jest
Okazało się, że pierwsza grupa przez serotonina. Ten neuroprzekaźnik
cały dzień miała bardzo niski poziom jest odpowiedzialny za dobry nastrój.
energii, a druga zupełnie odwrotnie Gdy światła jest dużo, szyszynka pro– ich poziom energii był wyższy niż dukuje więcej serotoniny, a wtedy
zwykle.
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Wniosek z tego jest taki, że samo przekonanie o tym, czy się danej
nocy wyspałeś czy nie,
wpływa na Twój poziom
energii przez cały dzień.
Tak więc czując się rano wyspanym, będziesz
Oczywiście, gdy Twój organizm otrzy- czuł się lepiej przez cały
ma wyraźnie za mało snu, nadal bę- nadchodzący dzień!
dzie Cię informować, że potrzebuje
go więcej. Jednak dzięki sposobom, Brzmi zachęcająco?
które poznasz w tym artykule, unik- Oto co możesz zrobić,
niesz niepotrzebnego uczucia zaspa- aby każdego dnia donia, które pojawia się zdecydowanie stawać energetycznezbyt często – nawet wtedy, gdy śpisz go kopa:
wystarczająco długo.
Gdy się obudzisz, już nie dosyWięcej energii
piaj. Ponowne zasypianie po
Co Ci to da? Świetny początek dnia!
przebudzeniu uczy Twój mózg,
Budząc się, będziesz pełny energii że ten moment jeszcze nie oznacza
i zamiast tracić czas na dosypianie, wstawania. Kiedyś często tak robiod razu wstaniesz i zabierzesz się za łem. Mimo nastawionego budzika na
to, co masz do zrobienia. Wstawanie określoną godzinę, każdego dnia co
będzie łatwiejsze i skończy się we- najmniej dwukrotnie przestawiałem
wnętrzna walka z myślami.
go na 15 lub nawet 30 minut później.
Po jakimś czasie prawie niemożliwe
Płynie z tego jeszcze jedna korzyść. było wstanie po pierwszym dzwonku
Czując się rano wyspanym, będziesz budzika.

1

Źródło: www.facus.pl

masz lepsze samopoczucie.
Brak światła jest prawdopodobnie
przyczyną zwiększonej liczby ludzi
cierpiących na depresję w krajach
północnych. W Skandynawii liczba
słonecznych dni w ciągu roku jest
wyjątkowo mała. Odnotowuje się
tam znacznie wyższą liczbę samobójstw. Dlatego pamiętaj o tym, aby
Twoje oczy miały rano jak najwięcej
światła!
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Wstawaj zawsze o tej samej godzinie. Jeśli Twój styl życia na
to pozwala, ustal sobie jedną godzinę, o której zawsze będziesz się
budzić. Po jakimś czasie Twój zegar
biologiczny się do tego przyzwyczai.
Wiedząc, o której wstajesz, będzie
Cię wieczorem informował o tym,
kiedy masz się położyć do snu. W
zależności od tego jaki miałeś dzień,
zmęczenie będzie Cię dopadać w
różnych godzinach. Twój mózg, pamiętając o godzinie pobudki, będzie
zawsze wiedział kiedy iść spać, aby
się solidnie wyspać.
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Popracuj ze swoim dialogiem wewnętrznym.
Zaobserwuj, co mówisz do siebie rano, gdy się
obudzisz. Być może jest to
senny, zaspany głos, który
mówi: „Jeszcze… zieew…
chwilę… zieeew…”. Jeśli
tak, zamień go na inny,
bardziej motywujący do
wstania z łóżka. Powiedz
sobie w głowie: „Hej, jest
nowy dzień, czas wstawać,
szkoda czasu, do dzieła!!!”.
Niech ten głos będzie żywy, energiczny, niech mówi głośno i szybko. Sama
zmiana dialogu wewnętrzŹródło: www.mikolulu.pl
nego bardzo wpłynie na
Twoje emocje. Z głosem pełnym te, które dla Ciebie działają najlepiej.
energii wstaniesz dużo szybciej.
Zobaczysz, że w ciągu tygodnia lub
dwóch, wyrobisz sobie nawyk korzyZadbaj o ruch fizyczny. Ma on stania z poszczególnych sposobów
wpływ na każdy aspekt Twojego i pozwolą Ci one łatwo wstawać w
życia, w tym także na jakość snu. przyszłości.
Im jest lepsza, tym łatwiej Ci się obu- I nie tylko poranek na tym skorzysta,
dzić i tym więcej energii masz z sa- ale również cały Twój dzień.
mego rana. To nie musi być wcale
ogromny wysiłek – wystarczy krót- Oprócz wyżej wymienionych spoki spacer, gimnastyka, kilkanaście sobów warto jeszcze pamiętać o
minut biegu lub truchtu. Wprowadź kilku innych, równie ważnych zacodzienną aktywność do swojego ży- sadach. Przed snem wypij szklankę
cia, a odkryjesz zupełnie nowe pokła- lub dwie wody mineralnej, niegady chęci do życia i pracy.
zowanej. Zadbaj o to aby miejsce,
w którym śpisz było przewietrzone
Każdy z tych sposobów działa, spraw- – mózg do odpoczynku potrzebuje
dziłem to na sobie – wielokrotnie. tlenu. Poeksperymentuj też z różnyJestem całkowicie przekonany, że mi typami budzika. Ja, jeśli w ogóle
możesz w krótkim czasie uczynić używam, to jest to najczęściej jakaś
swoje wstawanie dużo łatwiejszym i żywa, energiczna piosenka.
przyjemniejszym. Pomyśl
tylko, ile czasu dziennie zyskujesz.

7
5

Przed pójściem spać wizualizuj.
Najpierw wyobraź sobie zegar,
najlepiej taki, z którego najczęściej korzystasz. Niech będzie na nim
godzina, o której masz rano wstać.
Następnie wyobraź sobie siebie,
jak wstajesz pełen energii i cudownie wyspany. Możesz na początku
stworzyć obraz, widząc siebie z zewnątrz, patrząc jako obserwator z
konkretnego miejsca w swoim pokoju. Obserwuj siebie jak wstajesz,
jak się przeciągasz i szeroko uśmiechasz. Teraz wyobraź sobie to samo,
tylko że będąc zasocjowanym, czyli z
perspektywy swoich własnych oczu.
Usłysz, jak dzwoni budzik, otwórz
oczy i poczuj radość płynącą z nadchodzącego dnia. Pamiętaj o tym,
aby te obrazy były żywe, ruchome,
nasycone kolorami, bardzo jasne i
wesołe. Wystarczy 5 minut tego typu
wizualizacji dziennie przed pójściem
spać, a efekty pojawią się bardzo
szybko.

Czas na działanie
Niektóre sposoby mogą na
Ciebie działać bardziej, inne mniej. Proponuję, abyś
na początek próbował każdego z osobna. Po wprowadzeniu konkretnej techniki w życie, rano obserwuj
poziom swojej energii i
chęci wstawania z łóżka. Gdy już przećwiczysz
każdy punkt, zacznij je
łączyć, biorąc pod uwagę

Źródło: www.exitdoor.pl

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji Świadomej
Edukacji. Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. Uwielbia
słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight. Droga do mentalnej
dojrzałości” oraz jednego z najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju
osobistego i edukacji Michalpasterski.pl. W ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad 400
artykułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie alternatywnych
metod i narzędzi edukacyjnych.
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Sens życia – po co chcemy żyć?
sławy, miłości lub też najważniejsze
dla nich jest bezpieczeństwo, niektórzy powiedzą o zmysłowej przyjemności lub władzy. Niektórzy ludzie
żyją nadzieją mściwego triumfu,
inni całe życie poświęcają wyższym
celom lub drugiej istocie – Bogu,
człowiekowi. Inni znajdują sens życia, oddając się twórczości lub walce
o prawdę. Są też tacy, którzy pogrążeni w rozpaczy, marzą o spokoju i
uwolnieniu się od bólu. Czasami bywa też tak, że sensem życia staje się
zdobycie akceptacji ojca czy matki.
W mojej pracy jednak, podczas rozmów o sensie życia, spotykam się
głównie ze stwierdzeniem, że sensem życia jest bycie szczęśliwym.
Pytam moich pacjentów: Być szczęśliwym to znaczy jakim? Okazuje
się wówczas, że to pojęcie staje się
abstrakcyjne. Słyszę często: „Będę
szczęśliwy, kiedy zostaną zaspokojone moje potrzeby”. Wydaje się
wtedy, że zagadnienie celu i sensu
życia prowadzi nas do problemu natury ludzkich potrzeb, których jest
wiele, np. potrzeba autentyczności,
kompetencji, osiągnięć, prywatności, zaufania, bliskości, więzi, szacunku, miłości, akceptacji, spokoju czy
wsparcia. Po czym więc poznamy, że
dana potrzeba zostanie zaspokojona,
co to zmieni w naszym życiu?

wiedzi. Postrzeganie sensu można
zdefiniować jako nagłe uświadomienie sobie określonej możliwości rysującej się na tle rzeczywistości.
Ludzie mogą faktycznie odnaleźć
sens życia niezależnie od wieku, płci,
wykształcenia, ilorazu inteligencji,
środowiska, charakteru czy wreszcie tego, czy są zwyczajnie religijni,
czy nie, a jeżeli tak, to niezależnie
od wyznania, do jakiego przynależą.
Oznacza to, że sens można odnaleźć
we wszystkich okolicznościach, nawet mało wyobrażalnych dla przeciętnego człowieka.

Dalej From stwierdza: „Faktem jest,
że wszystkie żywe istoty: zwierzęta i
ludzie, chcą żyć, a pragnienie to zostaje sparaliżowane tylko w wyjątkowych okolicznościach takich jak ból
nie do zniesienia lub (u człowieka)
pojawienie się silnego uczucia takiego jak miłość, nienawiść, duma,
lojalność, które mogą być silniejsze
od pragnienia życia. Wydaje się, iż
natura lub – jeżeli ktoś woli – proces ewolucji wyposaża każdą istotę
w pragnienie życia i bez względu
na to, co człowiek o tym sądzi, podawane przez niego powody są tylko
wtórnymi myślami, które pozwalają
mu racjonalizować ten biologiczny
zadany popęd”.

Trzy sposoby poszukiwania sensu
Wskazać trzeba, że zwykły, przeciętny człowiek poszukuje sensu życia
na trzy sposoby. Pierwszy wiedzie
przez spełnienie czynu i zbudowanie dzieła; kolejny to doświadczenie czegoś albo spotkanie kogoś,
co oznacza, że sens życia można
odnaleźć przykładowo w pracy lub
w miłości. Trzeci sposób wskazuje
natomiast, iż stojąc w obliczu losu,
którego nie da się zmienić, musimy
jak najlepiej wykorzystać daną sytuację, przerosnąć siebie, stać się po
prostu innym człowiekiem. Odnosi
się to także do „tragicznej trójcy”, to
znaczy bólu, winy i śmierci, gdyż każde cierpnie można zmienić w osobiste osiągnięcie, w poczuciu winy
Skąd się bierze narastające w społe- zauważyć szansę zmiany na lepsze,
czeństwie poczucie bezsensu?
zaś w przejściowości życia zachętę,
Bez wątpienia nasze uprzemysłowio- by postępować odpowiedzialnie.
ne społeczeństwo dąży do zaspokojenia wszelkich potrzeb człowieka. W istocie sensu życia zawsze choIstniejące obok człowieka społeczeń- dzi o coś, co istniało w pierwotnym
stwo konsumpcyjne stwarza kolejne życiu. Zawsze chodzi o zachowanie
nowe potrzeby, które bezrefleksyjnie jednostki, rasy ludzkiej, przyzwyczanależy zaspokoić. Mam wrażenie, że jenie, stworzenie przyjaznych relacji
konsumpcyjny styl życia „wyrywa” pomiędzy osobą a światem zewnętrzczłowieka z tradycji, w jakich tkwił nym. Ludzie tkwią w pędzie ewolucji
i jednocześnie odbiera mu wartości i nie zauważają tego tak samo, jak
przekazywane z pokolenia na po- nie widzą obrotu Ziemi. Dążymy do
kolenie. Wynikające z tego poczu- zwycięskiego przystosowania do
cie bezsensu najdotkliwiej dotyka świata zewnętrznego. Już na samym
młode osoby i to właśnie głównie początku życia panowało dążenie do
w ich środowisku wyrastają takie doskonałości, co jest przyrodzonym
zjawiska jak depresja, uzależnienia faktem, tkwiącym w każdej jednostczy agresja.
ce. Żyć znaczy przecież rozwijać się.

Co to znaczy „być szczęśliwym”?
To, że chcemy żyć, to jest fakt.
Natomiast jaka będzie odpowiedź,
jeżeli zapytamy: Jak chcemy żyć?
Czego oczekujemy od siebie i życia?
Skonfrontujemy się wtedy z naszą
sytuacją życiową i sytuacją innych i
uświadomimy sobie, że ludzie mają
różne pomysły na swoje życie. Wielu
z nas powie, że sensem życia jest spokojne życie rodzinne, inni, że szukają

Kiedy człowiek może odnaleźć sens
życia?
Tak więc – czym właściwie jest sens?
Wedle Frankla, w najbardziej przyziemnym znaczeniu, odnosi się on
do tego, ile dana sytuacja znaczy dla
danego człowieka. Analogicznie jest
z sytuacjami, jakie życie przed nami
stawia. Każde wydarzenie bowiem
tworzy pewne wymagania lub pytania, na które trzeba udzielić odpo-

Składowe sensu: człowiek, świat
zewnętrzny i relacja między nimi
Poczucie sensu życia zawiera w sobie naturę relacyjną. Takiego stanu
dowodzi odnajdywanie przez ludzi
spójnych relacji w sobie samych, pomiędzy osobą a światem zewnętrznym. Odnalezienie takich relacji
gwarantuje zrozumienie natury zjawisk oraz formułowanie i przewidywanie oczekiwań. Tak więc ludzie

W obecnych czasach potrzeba
sensu życia uległa diametralnej
zmianie. Znaczną część ludzi dotyka poczucie bezsensu, czemu
towarzyszy uczucie pustki egzystencjalnej, objawiającej się apatią i znudzeniem. Apatia oznacza
brak inicjatywy i chęci, aby czegoś
w życiu dokonać, znudzenie zaś jest
utratą zainteresowania zewnętrznym światem. W tym miejscu warto
przywołać fragment książki autorstwa D. Yalmona (1980): „Spośród
czterdzieściorga kolejnych pacjentów, którzy zgłosili się do przychodni psychiatrycznej [...] (30 procent)
miało jakiś poważny problem związany z sensem”.
Sen życia – czy istnieje i czym tak
właściwie jest?
Prawem oraz przywilejem człowieka
jest nie tylko poszukiwanie w swoim
życiu sensu, lecz także pytanie o to,
czy on w ogóle istnieje. Żadne inne
żywe stworzenie, z wyjątkiem człowieka, nie zadaje sobie tego typu
pytań. Jesteśmy istotami poszukującymi sensu życia. Więc… czym tak
właściwie jest sens życia? Jaki sens
dla człowieka ma jego życie? Erich
From pyta: „Czy istnieje jakiś powód,
dla którego pragniemy żyć, a może
żyć byśmy nie chcieli, gdybyśmy nie
mieli takiego powodu?”.
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poszukują znaczeń, sensu, gdyż
dzięki niemu stają się częścią składową zewnętrznego świata. Inaczej
mówiąc, ludzie odnajdują treść światopoglądu i zarazem w pewnym sensie stanowią jego składnik.
Następne założenie, odnoszące się
do sensu życia, stanowi, że ludzie
budują i nadają znaczenia, czyli odnajdują związki między zdarzeniami
czy stanami rzeczy, odkrywają stabilność tychże związków i je analizują.
Oprócz tego człowiek ma także umiejętność odnajdywania sprzeczności,
przejawów utraty sensu i zdolność
przywracania znaczeń.
Celem życia, odpowiadającym naturze człowieka w granicach jego egzystencji, jest zdolność do miłości,
do używania pokory, obiektywizmu i
rozumu, zachowania wolnych od wypaczeń relacji ze światem zarówno
wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
Taki sposób związku ze światem
stanowi najcenniejsze źródło energii. Sens życia opiera się na pokorze,
obiektywizmie, postrzeganiu rzeczy
takimi, jakie są w rzeczywistości.
Daje to poczucie własnego ja.
Poczucie wspólnoty
Wkraczając w życie, zastajemy jedynie to, co nasi przodkowie wnieśli
jako wkład do ewolucji, do wyższego

rozwoju zbiorowej
ludzkości. Tylko
ten jeden fakt mógłby nam wskazać,
w jaki sposób życie
idzie dalej, jak zbliżamy się do stanu
umożliwiającego
większy wkład ze
strony wszystkich
nas i większej umiejętności współdziałania. Chodzi tu o
stan, gdzie każda
osoba, bardziej
niż do tej pory,
przedstawia się jako część całości.
Wszelkie problemy
życia ludzkiego wymagają umiejętności i przygotowania
do współdziałania
– widocznego znaku poczucia wspólnoty. Staranne rozważania dotyczące
życia pojedynczych
osób i całej zbiorowości w przeszłości
oraz w teraźniejszości pokazują walkę
ludzkości o silniejsze poczucie wspólnoty. Jest to naturalne jak oddychanie. Do tego
właśnie czasu chyba nie pozostaje
nam nic innego, jak zrozumieć ten
nieunikniony bieg rzeczy i uczyć
innych sensu jego rozumienia.
Wszyscy jesteśmy ze sobą w jakiś
sposób połączeni.
Wysiłek sprawczy, czyli jak doskonalenie cnót i zalet pomaga w odnalezieniu sensu
W literaturze przedmiotu Szuman
podkreślał, że sens życia, jako jego
treść, przeżywamy wówczas, gdy
pobudza ono naszą ciekawość, zainteresowanie, porusza do głębi i
staje się tajemnicą, którą staramy
się zrozumieć. Sens życia stanowi realizowanie planów, marzeń, wyznaczonych celów i jest troską o własny rozwój duchowy i jakość życia
wewnętrznego.
Wedle wspomnianego autora prawdziwy
sens życia możemy uzyskać
dzięki osobistemu wysiłkowi
sprawczemu.
Takim konstruktywnym
wysiłkiem jest
doskonalenie
cnót i zalet. Nie
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da się wyobrazić sensu życia bez występowania pozytywnych emocji,
takich jak pokora, nadzieja, dobroć
oraz miłość, która jest życiodajnym
motywatorem, podstawą tworzenia
relacji pomiędzy ludźmi.
Miłość i wdzięczność jako najważniejsze części składowe sensu
To właśnie dzięki tego rodzaju emocjom człowiek aktywniej funkcjonuje w świecie. To miłość niesie za sobą
wiarę i radość, cierpliwość i zaufanie, wielkoduszność oraz zdolność
wybaczania. Głównie dzięki miłości,
jako tej pozytywnej emocji, można
nawet podnieść się z największego
upadku i na nowo dostrzec sens życia. Bliskim uczuciem pozytywnej
emocji miłości jest wdzięczność. Ta
emocja daje podstawę dla sensu życia, gdyż eksponuje pokorę, dobroć,
wspaniałomyślność oraz dziękczynienie. To właśnie wdzięczność
jest docenieniem życia jako czegoś
pięknego, a w momentach zwątpienia może zwyczajnie okazać się
zbawienna. Wdzięczność pobudza
jeszcze inne pozytywne emocje, takie jak radość, nadzieja, spokój, zadowolenie, chroniąc w ten sposób
ludzi przed brakiem sensu życia.
Wyjątkowość istoty ludzkiej
„To, że jako istoty ludzkie jesteśmy
wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju, wyróżnia nas spośród innych,
nadając sens naszej egzystencji i
wpływając w jednakowy sposób na
naszą pracę twórczą, jak i na naszą
zdolność do miłości. Kiedy uświadomimy sobie, że nie da się zastąpić
jednego człowieka drugim, rola odpowiedzialności, jaką ponosimy za
własne życie i jego podtrzymywanie,
ukaże nam się w całej swej wielkości. Człowiek, który zda sobie sprawę
z odpowiedzialności, jaką ma wobec
innej ludzkiej istoty – która go kocha
i z niecierpliwością wyczekuje jego
powrotu – albo wobec jakiejś nieukończonej pracy, nigdy nie będzie
zdolny odebrać sobie życia. Wie już,
dlaczego żyje, a to pozwoli mu znieść
to, jak żyje.” – Viktor E. Frankl.
Maria Monika Młodzianowska,
psycholog kliniczny, pedagog, coach rodzicielski, terapeutka pracująca w nurcie
Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach - Solution
Focused Brief Therapy (ukończony I i II stopień ), trenerka
metody KIDS’ SKILLS oraz
porozumienia bez przemocy
(NVC)
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Czy alkoholizm musi być
przekleństwem?

Cześć 1. „BESTIA” (Odcinek 4)
Faza ostrzegawcza choroby alkoholowej jest etapem, z którego można
„wrócić”, jeżeli tylko człowiek zareaguje zdecydowanie na koszty emocjonalne i na zatrucie alkoholem.
Trzeba pamiętać, że etanol oddziałuje na błony komórkowe układu
nerwowego, zmieniając ich funkcje
i strukturę, co przy ostrym zatruciu
jest dotkliwie odczuwalne przez człowieka, ale przemija. Alkohol, jako
substancja biologicznie czynna, wywołuje w żywym organizmie określone i specyficzne efekty fizjologiczne.
Reaguje układ pokarmowy, na który alkohol działa bardzo drażniąco
i powoduje pobudzenie wydzielania
kwasu żołądkowego, reaguje wątroba, która jest niezmiernie wrażliwa
na działanie alkoholu, trzustka,
układ krążenia i reszta organizmu.
Konfrontacja i głębokie przeżycie
tych przykrych doznań, płynących
z ciała i z psychiki, może przełożyć
się na zniszczenie Bestii (w tej fazie picia alkoholu jest ona jeszcze
bardzo maleńka). Człowiek ocenia
racjonalnie swoją tolerancję na alkohol, dokonuje analizy konsekwencji
picia i wprowadza korektę swojego
zachowania przy jednoczesnym kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu. Bądź pozostaje abstynentem z
wyboru. Nie jest wszak jeszcze alkoholikiem, na razie uczy się picia alkoholu, chociaż pierwszy objaw choroby alkoholowej już się pojawił – to
zmiana tolerancji na wypijany alkohol. Tolerancja wzrasta. Oznacza
to, że organizm wymaga coraz większych dawek alkoholu do wywołania
efektów poprzednio uzyskiwanych
przy mniejszych ilościach (Kinney,
Leaton 1996, s. 58). Jest to niebezpieczne, ponieważ Bestia przecież
karmi się alkoholem.

Do żony. To swoiste świadectwo
jego picia i trzeźwienia. Możemy
tam usłyszeć takie słowa: „Z
mroku pijanego życia, nagle zobaczyłem człowieka...”. Marek
później opowiadał, że chodziło
mu o to, że jak pił, to żył obok
swojej żony i to dosłownie obok.
Nie zauważał jej, mimo że rozmawiał z nią, jadał przy jednym
stole, a nawet spał w jednym łóżku. Nie czuł jej obecności ani
istnienia. Był jak kawał drewna, które odczuwać nie potrafi.
Kiedy przestał pić, to po jakimś
dopiero czasie, nie tak całkiem
od razu, zobaczył ją. Zobaczył na
ich wspólnej drodze Człowieka,
który czeka.

…
Faza krytyczna choroby alkoholowej to wzrastanie Bestii. Nie śpieszy
się, jest cierpliwa, ale z dnia na dzień,
z miesiąca na miesiąc i z roku na
rok nieustannie rośnie. Wzrastanie
to może trwać nawet kilkadziesiąt
lat, potrafi w tym czasie nieźle się
wyhodować!
Człowiek wtedy zatraca się i gubi,
można powiedzieć – znika. Jest
jeszcze tu. Nie raz chodzi do pracy,
wyjeżdża na wakacje, rozpala grilla,
pamięta, że ma dziewczynę, a może
nawet żonę i dzieci. Pisze, że pamięta jeszcze, że ich ma. Co mam
w związku z tym na myśli? To, że im
dalej, głębiej w chorobę, tym bardziej
przestaje widzieć, słyszeć i czuć. I to
nie jest żadną przenośnią. Marek z
Legionowa napisał kiedyś piosenkę

Faktycznie alkoholizm potrafi
„zabrać” człowiekowi wszystkich i wszystko, co ten posiada, co kocha. Słyszałam kiedyś
o specyficznym zakładzie. Zakładzie
między człowiekiem i alkoholem.
Chodzi o to, że na samym początku ich znajomości, kiedy człowiek
dopiero co zaczynał pić alkohol i
bardzo dobrze się z nim czuł, zaproponował alkoholowi pewien układ.
Powiedział tak: „Umówmy się, alkoholu, na to, że ja będę ciebie
ZAWSZE pił, nie przestanę, choćby
nie wiem co, a ty za to ZAWSZE będziesz sprawiał mi przyjemność”.
Alkohol się zgodził. Efekt był taki,
że człowiek dotrzymał danego słowa. Historyjka ta bardzo dobrze pokazuje to, co znamy z wielu książek
o alkoholizmie, że alkoholizm jest
choroba podstępną, zakłamaną, a do
tego inteligentną. W jego interesie
działają aż trzy psychologiczne mechanizmy uzależnienia, jak strażnicy, którzy pilnują nieustannie, aby
człowiek pił dalej, nie przestawał,
a w skutek picia chorował, cierpiał
coraz bardziej, aż w końcu umarł.
Przecież to oczywiste, że choroba
dąży do śmierci człowieka.
To zdrowie chce dobra człowieka,
ale nie choroba! Zdrowie pragnie
życia, choroba zawsze pragnie śmierci. Dlatego porównuję alkoholizm
do Bestii. W fazie krytycznej jest
naprawdę źle. Ciągi alkoholowe wydłużają się, za to okresy abstynencji
się skracają. Oczywiście, wszystko
to następuje stopniowo, nie gwał-
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townie. Bestia karmi się alkoholem
i macha coraz okazalszym ogonem.
Każdy jej ruch to kolejna strata człowieka. Człowiek traci reputację – widzą go sąsiedzi, kiedy wraca pijany,
współpracownicy wyczuwają od niego wczorajszy, albo bardzo świeży,
poranny zapach alkoholu. Rodzina
po raz kolejny reaguje: grozi, prosi,
wymusza obietnice abstynencji, aż
w końcu traci nadzieję. A alkoholik
traci zaufanie żony, dzieci, rodziców,
przyjaciół. Taki brylant: ZAUFANIE!
Później bywa, że nigdy go już nie odbuduje. Nawet jeżeli byłby bardzo
szczery i prawdziwy w tym, co robi,
i podejmował kolejne próby odzyskania zaufania, to zdarza się, że nigdy
go nie odzyska. Mówił mi pacjent:
„Nie piję już 7 lat. Bardzo dbam o żonę, dzieci, staram się zadośćuczynić
za krzywdy, które im wyrządziłem,
jestem naprawdę dobrym ojcem i
mężem. Tak na co dzień jest OK, ale
jak coś naprawę ważnego się dzieje, kiedy mamy zrobić coś ważnego
dla nas i część tej sprawy zależy ode
mnie, to widzę, jak patrzą na mnie i
pytają: „Na pewno? Jesteś pewien?
Nie wiem, na ile są to konsekwencje
mojego 22 letniego picia, ten brak zaufania, a na ile moje poczucie winy,
ale wyczuwam to wahanie w nich”.
Bestia się cieszy, Bestia się karmi
alkoholem i panoszy w mózgu człowieka, w jego żołądku, wątrobie,
nerkach i we wszystkich komórkach
jego ciała. Nie ma takiego miejsca
w organizmie człowieka, gdzie nie
byłby odczuwalny oddech Bestii.
Świętości ustępują miejsca obsesji
picia. Pytam się alkoholika, który
siedzi akurat przede mną: „Dlaczego
pijesz? Czy nie widzisz tego, że z
twojego życia niedługo zostaną tyl-

ko zgliszcza? Co musi się stać, żebyś przestał? Czy jest to możliwe?”.
O mi odpowiada, że nie wie, jak to
się stało. Mówi, że ostatnie 5-10, a
nawet 15 lat przemknęły mu jakoś,
że nie wie, gdzie i jak, mówi dalej,
że jest tak źle, że nie wierzy nawet,
że to jest jego życie. Nie tak przecież
miało być! Tyle miał planów, marzeń, jak to się mogło stać, że nie
wyhamował!? Nieraz, jak opowiada swoją historię i słyszę, z jakimi
trudnościami, cierpieniami musiał
się ścierać, zauważam: „Jak ciebie
słucham, to myślę, że gdybyś wtedy
nie pił, to już byś nie żył”. Mówię do
niego o paradoksie alkoholowym, a
on? Podnosi oczy i ma w nich pełno
zdziwienia, że nie oskarżam go, tylko
próbuję zrozumieć.
…
Alkoholizm jest chorobą niezawinioną, nie można jej sobie zafundować
na własne życzenie. Ludzie przeważnie piją alkohol bez świadomości
skutków. Istnieje wiele mitów na temat alkoholu, alkoholików, alkoholizmu i czynników go wywołujących.
Alkoholizm powodowany jest przez
wiele czynników: genetycznych, rodzinnych i społecznych. Z własnej
woli nikt nie chce się uzależnić od
alkoholu. Typową cechą uzależnienia od alkoholu jest też brak wyboru.
Na początku człowiek pije alkohol z
wyboru, jednak uzależnienie od alkoholu zabiera ten wybór i dyktuje
częstotliwość, ilość i sposób picia.
…
Och, jakże mi przykro w takich sytuacjach. Tym bardziej żałuję, gdyż
jestem świadoma tego, czego on nie
wie. – Istnienia trzech systemów:
Systemu iluzji i zaprzeczeń, syste-
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mu nałogowego regulowania uczuć i
systemu rozdwajania i rozpraszania
struktury JA.
To one – strażnicy choroby alkoholowej. Najbardziej jednak system iluzji.
To całe zaprzeczanie, bagatelizowanie, racjonalizowanie nie pozwala
dostrzec alkoholikowi, że jego picie
nie jest już tylko piciem towarzyskim. Nie jest tylko przyjemnością
bez przykrych konsekwencji, tylko
jest postępująca, chroniczną i śmiertelną chorobą, której celem jest jego
śmierć we wszystkich sferach życia.
We wszystkich, ale po kolei i cierpliwie, nie jawnie, szybko i spektakularnie.
Tak nie można! Bestia wie, przecież
człowiek mógłby się zorientować!
Bestia musi oprócz pożarcia jeszcze
przeżuć, przetrawić. Niech się kotłuje w człowieku poczucie winy, wstyd,
złość na siebie i pogarda! Na to przecież dobrze, lekko się pije. Jakaż ulga
w ustach, gardle, przełyku, żołądku,
na sercu i w duszy! Zostaje kolejny
kieliszek.
Zdzisław Korczak (2006, s. 103), opisując w Umierałem sto razy swój
głód alkoholowy, wyraża to, co czuł,
gdy szyjka ukradzionej w nocnym
sklepie butelki dotknęła jego ust, następująco: „[…] po chwili cud! Ciepło!
Niebo pełne gwiazd, sapanie parowozu na stacji w rytmie tanga: Nasza
jest noc...”.
Cdn.
Konkurs dla czytelników!
Podziel się z nami i z autorką tekstu swoimi odczuciami
i otrzymaj płytę audiobooka
„Bestii”. Do rozdania jest 10 płyt.
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Świąteczne kreacje
Wigilijny wieczór jak i Boże
Narodzenie to czas, w którym każda
z nas chce wyglądać wyjątkowo elegancko i uroczyście. Zdecydowanie
sprawdzi się tutaj strój klasyczny,
który możemy urozmaicić ciekawymi, modnymi dodatkami. Poza
tym, aby nasz outfit nie prezentował się zbyt poważnie i nudno,
warto, oprócz bieli i czerni, skusić
się na inne kolory, odpowiadające
świątecznej tematyce.
W tym sezonie zdecydowanie nie
będziemy miały z tym żadnego problemu. Obecne trendy nawiązują do
barwnych, błyszczących lat 80-tych,
dlatego też z łatwością możemy znaleźć piękne, kolorowe, satynowe, aksamitne sukienki, bluzki i spódnice,
które idealnie przypasują do zbliżających się świątecznych okazji.
Lecz nie tylko. Dominujący styl wiktoriański w tym sezonie również oferuje nam piękne koronkowe, XIX-to
wieczne modele, w szczególności
koszule i sukienki. Ponadto tak
popularne obecnie perły w każdej
postaci i na każdej części ubioru, to
także idealny akcent dla eleganckiej
wieczornej kreacji.

sukienka, marynarka, spodnie lub
spódnica w tym kolorze dodadzą
świątecznego, lecz równocześnie
energetyzującego charakteru do
naszego outfitu. Prócz czerwieni

na pewno naszą uwagę przyciągną
w tym sezonie piękne rubinowe,
szafirowe, fioletowe odcienie, które
również idealnie sprawdzą się przy
świątecznych stylizacjach.
Nie mylmy również świąt Bożego
Narodzenia z Sylwestrem. Kreacje
świąteczne nie powinny być wyzywające, dlatego zapomnijmy o mini sukienkach i spódniczkach oraz głębokich dekoltach. Z drugiej strony, nie
przesadzajmy również z połyskiem,
brokatem czy metalicznymi materiałami, które o wiele efektowniej będą
prezentować się w szaloną noc sylwestrową, niż przy rodzinnym stole
w trakcie świątecznego posiłku.
Skoro o ucztowaniu mowa, pomyślmy o fasonach, które nie będą nas
zbytnio opinać i pozwolą cieszyć
się smakowaniem różnych potraw.
Idealnie sprawdzą się tu spódnice
w kształcie litery A, trapezowe oraz
kopertowe fasony bluzek i sukienek,
jak również pomocne w ukryciu najedzonego
brzuszka będą
marynarki na jeden guzik, i luźne kardigany.

Poza tym nie można przy tej okazji
pominąć trendu na kolor czerwony! W tym kolorze możemy dostać
każdą część ubioru w przeróżnych
fasonach. Dlatego odpowiednia

Paulina Gramacka - Personal Shopper, Fashion
Stylistka, Socjolożka
Fashion Stylistka dla Karen Millen
www.polinnestyle.com
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Nie wiesz, jak się ubrać
na Sylwestra?
Chcesz wiedzieć, jak znaleźć sylwe- mają szerokie
strową kreację, nie wydając przy ramiona i wątym majątku?
skie biodra.
Wtedy można
Jest sobota, dzień przed Sylwestrem, pozwolić sobie
wpadasz w panikę, bo nie masz się na wzorzyste
w co ubrać…
spodnie i deKiepski scenariusz, prawda?
kolt w kształcie litery V. Z
Sylwester to szczególna okazja, kie- kolei panie o
dy można sobie pozwolić na nieco okrągłym tywięcej blasku w postaci. Chociaż pie sylwetki,
raz w roku nie zlewaj się z tłem. z wystającym
Nie musisz kupować nowej kreacji, brzuszkiem,
ratunkiem niech będą klasyki, które powinny wymasz w szafie, np. biała koszula czy brać prostą
czarne spodnie z wysokim stanem. jednokoloroWystarczy dodać do tego element z wą sukienkę
cekinów, kolorowych kamieni czy z matowego
modnego ostatnio weluru.
materiału, którą ożywią rzucającymi
się w oczy dodatkami, np. butami w
Białą koszulę można też połączyć z wyrazistym kolorze.
cekinową spódnicą albo spodniami.
A do tego czarne botki albo szpilki w
zależności od tego, gdzie będziesz się
bawić. Można też wykorzystać strój
ze świątecznego spotkania, np. do
czerwonej sukienki dobrać bardzo
duże kolczyki.
Zasady, których warto się trzymać:
Często zapominamy o proporcjach
sylwetki. Kobiety o szerokich biodrach i wąskich ramionach powinny
wybrać błyszczącą górę i stonowany
dół. Na odwrót będzie u kobiet, które

Nie lubisz szpilek? Jest dużo pięknych loafersów (rodzaj wciąganych
mokasynów), a także błyszczących
srebrnych lub złotych balerinek.
Można też połączyć metaliczne sportowe buty z małą czarną i ramoneską.
Porady dla Panów:
Najlepiej sprawdzi się klasyka.
Punktem wyjścia może być porządna biała koszula, którą w zależności
od charakteru imprezy można połączyć z garniturem albo dżinsami i
marynarką.
W przypadku tego drugiego zestawu
warto dobrać odpowiednią poszetkę, która ożywi stylizację. Panowie
często o niej zapominają, a może
podkręcić cały strój. Zwłaszcza że
w przypadku mniej formalnego zestawu poszetka może być naprawdę
wzorzysta i szalona.
P.S. Nie zapomnij zabrać ze sobą dobrego humoru i uśmiechu!

Anna Czechowicz
(Personal & Fashion Stylist, Style Expert)
www.annaczechowicz.com
Chcesz, żeby stylistka pomogła Ci w zakupach i w
wyborze odpowiednich dla Ciebie i Twojej sylwetki
ubrań i dodatków? Wejdź w link poniżej i umów
się z pierwszą polską stylistką współpracującą z
Zalando: http://zln.do/Anna_Cz
Skorzystaj z kodu poniżej i odbierz -10% na całe
zakupy!
Kod: RFFAP8MRN6
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Ciekawostki
canego przez wulkany. W
średnich odległościach
5-15 kilometrów najwięcej
ofiar śmiertelnych powodują szybko poruszające
się lawiny gorących skał,
popiołu i gazów. Z kolei
osoby znajdujące się w
większych odległościach
od wulkanów najczęściej
giną z powodu osunięć ziemi, tsunami i chmur materiału piroklastycznego.

Specjalny iPhone ze
złotym wizerunkiem
Putina
Caviar, rosyjsko-włoski
producent luksusowych telefonów komórkowych, wypuścił
serię iPhonów na urodziny Władimira Putina.
Obejmuje ona 65 smartfonów (iPhone 8, iPhone
8+ i iPhone X). Pierwszy
aparat z tej serii jest zarezerwowany dla samego
Putina.
Źródło: www.fakty.interia.pl

Na obudowie telefonu
umieszczono złoty profil rosyjskiego prezydenta. Zależnie od wybranej
wersji profil widnieje na czarnym lub
ciemnoczerwonym tle. Napis „V.V.
Putin 2018” symbolizuje „oczekiwania i nadzieje wszystkich tych, którzy gotowi są poprzeć kandydaturę
Władimira Putina w najbliższych
wyborach prezydenckich”, zaplanowanych na marzec przyszłego roku.

kacji. Urządzenie przyleci i wyląduje na jednej z wyznaczonych stacji.
Może latać przez 30 minut z prędkością do 100 kilometrów na godzinę.
Zasilane jest elektrycznie i generuje
niewielki hałas.
Testy bezpieczeństwa mogą potrwać
nawet pięć lat, ale prototypowe taksówki powinny przewozić turystów
podczas Expo w 2020 roku.

Aparaty tej serii firma reklamuje jako „nieodłączny atrybut obywatela i
patrioty”, choć jak przyznaje – „nie
dla każdego”, ze względu na limitowaną serię 65 sztuk.

Bezzałogowe latające taksówki będą
wymagały regulacji przestrzeni powietrznej nad Dubajem i specjalnego
systemu nawigacji.

Śmiertelnie niebezpieczne wulkany
Około 10% ludzkiej populacji żyje w
zagrażającej im odległości od wulkanu, a ponad 800 milionów osób
mieszka w promieniu do 100 kilometrów od aktywnego wulkanu.
Średnio każdego roku z powodu ich
działalności śmierć ponosi około 540
Taksówkę-helikopter będzie można osób. Ryzyko związane z aktywnośzamówić za pomocą specjalnej apli- cią wulkaniczną jest zróżnicowane.
Powietrzne taksówki
W Dubaju rozpoczęły się testy powietrznych taksówek latających bez
pilota. Dwuosobowego, bezpilotowego drona, latającego 200 metrów nad
ziemią, wyprodukowała niemiecka
firma.

Niemal połowa
wszystkich ofiar
wulkanów znajdowała się w promieniu 10 kilometrów
od nich. Jednak
zdarzały się przypadki śmierci
wśród osób znajdujących się nawet
170 kilometrów od
wulkanu.

Źródło: www.fakty.interia.pl

Największą grupę wśród
ofiar stanowią osoby mieszkające w pobliżu wulkanu.
Istnieją też grupy osób, które często
giną wskutek wybuchów. Są to turyści, dziennikarze, naukowcy badający wulkany, a także członkowie
zespołów ratunkowych.
Dotychczas wulkany zabiły 561 turystów. Zanotowano też śmierć 67
naukowców, w większości wulkanologów i osób im pomagających.
Aż 70% takich przypadków miało
miejsce w promieniu 1 kilometra
od szczytu wulkanu. Śmierć ponoszą
też osoby z personelu ratunkowego,
wojskowego czy medycznego, które
ruszają na pomoc w razie wybuchów
wulkanów. Dotychczas zginęło 57
takich osób. Wulkany zabiły też 30
przedstawicieli mediów, którzy relacjonowali ich wybuchy. Zwykle
ofiary znajdowały się w strefie określanej jako niebezpieczna.

Źródło: www.rmf24.pl

Ulga podatkowa na kwiatki
Rząd Włoch wprowadza ulgę podatkową na zieleń. Korzystający z niej
mogą odpisać od podatku 36 proc.
kosztów poniesionych na udekorowanie kwiatami i roślinami tarasów
i ogrodów w domach prywatnych i
W odległości do wspólnotach mieszkaniowych.
5 kilometrów od
wulkanu najwię- Nowa ulga obowiązywać będzie od
cej osób ginie od nowego roku. Odliczyć będzie możbomb wulkanicz- na wydatki poniesione nie tylko na
nych, czyli zastyga- zakup nowych roślin, sadzonek i dojącego w powietrzu nic, ale także na wszelkie inne cele,
materiału wyrzu- dzięki którym balkony, tarasy, ogro-
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dy i klatki schodowe będą bardziej
zadbane i piękniejsze – a więc także
na system nawadniania.
Jeśli ktoś ma dom z ogródkiem, w
którym musi przyciąć gałęzie; jeśli
ma stary żywopłot, który chce zastąpić nowym i zdrowym albo też, jeśli
chce wymienić, czy zainstalować
system podlewania roślin, może
skorzystać z tej ulgi.
świadkowie, wciąż objadał się bez
opamiętania.
Jak podały media Liam Norris został
przypadkowo zamknięty w sklepie
na całą noc. Poszkodowany stwierdził, że telefon zostawił w aucie i
nie mógł się z nikim skontaktować.
47-latek spędził w sklepie 8 godzin.
Przez ten czas pochłonął ogromne
Takiego patrona wymyślili miejsco- ilości jedzenia i naraził sklep na duwi uczniowie, którzy zebrali podpisy że straty. Jak obliczono, zjadł i wypił
pod tym pomysłem i przedstawili go za ponad 8 tys. dolarów.
radzie gminy. Radni po głosowaniu uchwałę przyjęli. Władze mia- Lista „wielkiego żarcia” robi wrasta skontaktowały się z Robertem żenie. Po oszacowaniu strat stwierLewandowskim, bo jak argumento- dzono, że mężczyzna zjadł między
wał burmistrz Kuźni, imię i nazwi- innymi ok. 30 kg dań do mikrofali,
sko piłkarza stanowią jego dobro 10 kg sera, 74 paczki suszonej wołoosobiste i nie można nim dyspono- winy, ponad 100 tostów Pop Tarts,
wać bez jego wiedzy i zgody.
kilkadziesiąt tabliczek czekolady, 70
pączków, 7 opakowań ciastek różne„Zwracam się do Pana, w imie- go rodzaju, 4 pudła brownie i kilka
niu mieszkańców miasta Kuźnia słoików pianek. Wszystko popił 17
Raciborska, o wyrażenie zgody na puszkami coca-coli, znaleziono także
nadanie ulicy nowego patrona – puste opakowania po ośmiu litrach
Roberta Lewandowskiego. Nadanie soku pomarańczowego, a także 5 puulicy Pana imienia i nazwiska, bę- szek napoju energetycznego.
dzie uhonorowaniem dotychczasowych osiągnięć sportowych, jak Trwa w tej sprawie śledztwo, czy aby
również docenieniem Pana zasług nie był to czyn zaplanowany przez
w promocję Polski na arenie mię- 47-letniego mężczyznę. On sam tłudzynarodowej” – czytamy w piśmie maczy, że gdy znajduje się w stresowysłanym do sportowca.
wych sytuacjach zaczyna dużo jeść.
Przyznał się, że pochłonął tę giganNa odpowiedź urzędnicy nie musie- tyczną ilość jedzenia i że zrobił to,
li długo czekać. ”Widząc zaangażo- gdyż był zestresowany.
wanie dzieci, Robert Lewandowski
wyraził zgodę w realizacji ich idei Czeka nas katastrofalna burza słonazwania ulicy jego nazwiskiem” – neczna?
potwierdził w imieniu najlepszego Burza słoneczna o „apokaliptyczpolskiego piłkarza menadżer spor- nym rozmachu” może w ciągu
towa Cezary Kucharski.
najbliższych 150 lat
spowodować szkoKuźnia Raciborska to niewielkie dy wynoszące 20
miasto (zamieszkane przez niespeł- bilionów dolarów.
na 5,5 tys. osób) w województwie Badacze wzywają
śląskim i powiecie raciborskim. do stworzenia „plaZałożone zostało w XVII wieku, zaś netarnej tarczy” w
prawa miejskie uzyskało w 1967 ro- celu ochrony Ziemi.
ku.
Naukowcy już od
Wielkie żarcie
dawna ostrzegali,
Zdarzenie miało miejsce w Oakland że mające wpływ
w stanie Tennessee. Pracownicy we- na warunki ziemszli rano do sklepu sieci Kroger i za- skie ekstremalne
stali w nim stertę pustych opakowań zjawiska, do jakich
oraz człowieka, który, jak twierdzili dochodzi co jakiś
Robert Lewandowski ma swoją
ulicę
Piłkarz reprezentacji Polski i
Bayernu Monachium Robert
Lewandowski został patronem jednej z ulic w Kuźni Raciborskiej.
Wcześniej ulica nosiła imię Karola
Świerczewskiego.

Źródło: www.expressilustrowany.pl

czas w kosmosie, mogą pewnego
dnia spowodować znacznie większe
(i bardziej odczuwalne) szkody, niż
dotychczas – m.in. zniszczenie sieci
energetycznych i uszkodzenia technologiczne o skali globalnej.
Aby zapobiec katastrofie, naukowcy
zaproponowali plan budowy masywnego deflektora magnetycznego, który stanowiłby rodzaj tarczy pomiędzy
Ziemią a Słońcem. Deflektor przekierowywałby szkodliwe emisje tak,
aby nie docierały do naszej planety.
Zaproponowaną „tarczą” miałaby
się stać cewka miedziana o wadze
100 000 ton, która opierałaby się na
polach magnetycznych. Deflektor
magnetyczny, przy użyciu siły
Lorentza, odbijałby szkodliwe słoneczne cząsteczki przed dotarciem
ich do Ziemi. Według projektu, ma
być umieszczony w odległości 329
tys. km od naszej planety. Wystarczy
niewielkie odchylenie tarczy, aby
ochronić Ziemię przed skutkami
ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Stworzenie takiego deflektora nie
będzie tanie, ale koszty byłyby i tak
mniejsze, niż w przypadku ewentualnych szkód wywołanych burzą słoneczną – czytamy w dailymail.com.
Opracowała:
Karolina Tomczak
Źródła:
fakty.interia.pl, kopalniawiedzy.pl,
rmf24.pl, expressilustrowany.pl,
onet.pl

Źródło: www.onet.pl
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Słowo o byle czym
Gajowy, wracając z lasu, zatrzymał się przed obejściem baby i
krzyknął. – Niech będzie! Znowu
cisza. Zszedł z roweru i zadzwonił
do nauczyciela. – Przepraszam, że
przeszkadzam, ale już drugi dzień
nie widzę baby ani rano, ani po południu, chociaż o tej porze zawsze
jest w ogrodzie albo na podwórku.
Trochę się niepokoję, ale sam nie
chcę do niej zachodzić. Może pan
przyjechać?
Nauczyciel i gajowy, po kilkakrotnym pukaniu, usłyszeli zza zamkniętych drzwi:
– Ni mo mnie doma, nic mi nie je,
ino chora jezdem i przyjść do siebie
musze. No i godać z nikim nie bede,
bo głupio baba ze mnie. Idźta sobie, a
jak przyńde do sie, to i do wos przyńde, abo lepij wy do mnie, bo tyle łazić
nie trza.
– Czy może czegoś pani potrzeba,
może jedzenie? – spytał gajowy. – A
może jest potrzebny lekarz albo lekarstwa? – dodał nauczyciel.
– Moja choroba to głupizna je, a na
to i w boży aptyce lekarstwa ni mosz.
– To może… Baba jednak przerwała
nauczycielowi: – Idźta już, bo mnie
jaki szlag trafi abo co.
Nauczyciel i gajowy obiecali babie,
że ją odwiedzą następnego dnia, ale
usłyszeli tylko łoskot jakiegoś przedmiotu rzuconego w drzwi.
Teraz dowiemy się nie tylko, że
przedmiotem rzuconym w drzwi
był lewy kalosz, ale także, co było
powodem choroby naszej bohaterki.

– Ki diabeł – mruknęła pod nosem
i zatrzymała się o dwa metry przed
nią. Tymczasem Mucia podeszła do
paczki, obwąchała ją i zaczęła lizać
białą nalepkę. Baba podeszła i dała
kuksańca w łaciaty zad. Niestety, być
może zwierzęciu zasmakował klej,
bo za piątym liźnięciem nalepka
zniknęła za krowimi zębami.

mruknęła.
Wróciła, uniosła paczkę ponad metr
nad ziemią i upuściła ją. Pakunek
odbił się od podłoża, ale z wnętrza
nie dobiegł żaden odgłos.

sie z krzaków wyskoczył Gwint,
podbiegł do paczki, obwąchał ją i
widocznie uznał za nowy znak graniczny swojego terytorium, bo w odwiecznym psim geście uniósł prawą
tylną łapę. Na szczęście w ostatniej
chwili kobieta rzuciła w psa kijem,
który nosiła „w razie czego”, więc
przesyłka pozostała sucha.
– Skaranie z tymi stworami – westchnęła baba schylając się po wykonany z drewna grabowego kij, który
dostała w spadku po dziadku.

– Co wobec tego pani zamierza? –
Spytał nauczyciel. – Jo zamierza się
na nią siekierką … abo nie.

Baba właśnie zawzięcie rąbała drewno, kiedy przed furką stanęli nauczyciel i gajowy. – Już pani wyzdrowiała!
– Ucieszył się nauczyciel.
Baba zdzieliła krasulę kijem w – Zaśby tam. Jeszczyk żem nie wygrzbiet i krzycząc „nastąp się ty ła- dobrzała, dodała baba wbijając sieciata potworo!” otworzyła drewnianą kierkę w pieniek.
skrzypiącą bramę. Krowa dostojnie
przez nią przeszła, a w międzycza- – A co pani jest? – Zapytał gajowy.
– Ano, zapolenie mom. – To może
wezwać karetkę? – A, dzie tam. Jo
to mom zapolenie głupizny i trzy
noce żech nie społa, bo mnie mynczy, co w tyj pakunce siedzi, ale jij
otworzyć nie moge, bo do mnie nie
je, bo krowa ulice i numer pożarła.
– Jaka paku… nauczyciel spojrzał w
stronę sosny. – Skąd tu się wzięła?
– Ano, trzy dni tymu pod furtką
żem ją nalazła i nie wim, co to je
i do kogo.
Ale tero basta. Porzundek trza z
tym zrobić, bo mnie jaśnisty szlag
trafi.
Zapadła cisza.

Dwa dni temu, po powrocie z łąki,
na której pasła swoją jedyną krowę,
baba znalazła przed furtką paczkę
owiniętą w szary papier i przewią- Spojrzała na paczkę i podrapała się
zaną sznurkiem.
po brodzie. Po chwili podeszła do
niej i chwyciła za
sznurek. Przesyłka
okazała się bardzo lekka. Baba
wniosła ją na teren
obejścia, ale stanęła bezradnie. W
końcu spojrzała na
zachmurzone niebo i zdecydowanym
krokiem podeszła
do sosny rosnącej w
rogu jej podwórka.
Położyła delikatnie
paczkę przy samym
pniu, odeszła dwa
kroki i zatrzymała się. – Ki diabeł,
Źródło: www.olx.pl

Baba spojrzała na gajowego, na sosnę, podrapała się po brodzie i po
chwili jednym ruchem zacisnęła
chustę pod brodą.
– Słuchojta no, gajowy. Widzita sosne tam w rogu? – Widzę. Pod nią leży
paczka, odparł gajowy, spoglądając
na nauczyciela.
– To jo jeszczyk dzisiej siekierką jom
na drwa poszczypom, bo zima idzie
i polić w piecu trza.
– Ale nie można tak sobie drzewa
ścinać. To jest państwowe drzewo
i trzeba mieć pozwolenie z urzędu.
Nauczyciel spojrzał na babę, pokręcił głową i przez twarz przebiegł mu
cień uśmiechu.
– Co w tym śmiesznego, żachnął się
gajowy. Nauczyciel zaczął oglądać
swoje buty, a baba mówi dalej.
– Aa, no bo pakunka pod sosną leży,
a drzewo państwowe je, znaczy sie
do lasu należy. A że w lesie leży, to
gajowy urzędowo otworzyć ją musi,
bo ognia może poprószyć, abo i bomba jako być może.
– Ale ja… – Cichojta, przerwała gajowemu baba. – Aleja, niebo i boja
to mnie już nie ruszo. Otwirojta, bo
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mnie już pukawka boli, bo trzy noce
żem nie społa, abo tu tojtne, a wińce
to na obstalunek som za dwa tygodnia.
Gajowy spojrzał na nauczyciela, który tylko wzruszył ramionami. Wyjął
więc ząbkowany nóż i przyłożył do
sznurka.
– Zaro, zaro. Ino póńdę tam i z powrotym, zaś pogodomy.
Wreszcie baba wróciła zdecydowanym krokiem.
– W paczce jest… – Cichojta, przerwała gajowemu baba.
– Ale w paczce jest… – Cichojta, godom, abo wspomne, gdzie siekierke
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żem wstuknęła. Jo nie chce już wie- – A co z paczką? – Dojta jom na bieddzieć, co w tyj jaśnistej paczce siedzi. nych, abo co. Baba ziewnęła, obró– Nie jest pani ciekawa? Wtrącił na- ciła się na pięcie i poszła do chaty.
uczyciel.
I tak opowiastka dobiegła końca.
– Wita co, chłopy? Jo żem tyle lat ży- Ktoś dociekliwy mógłby zapytać. –
ła bez tyj paczki, o ona jeczczyk trzy Chwileczkę. A co było w paczce?
dni zeżarła z mojego życio. Za to, żem
tako głupio była, bo trzy dni ciekawo Z przykrością muszę odpowiedzieć,
jak jaki głupek, to jo po rozum poszła że baba zabroniła mi wyjawić, co byi ciekawo już nie jezdem.
ło w paczce. Nie chciałem się na to
Baba zacisnęła chustę pod brodą, zgodzić, twierdząc, że Czytelnik ma
więc było jasne, że to jest koniec prawo to wiedzieć. Jednak baba się
tematu.
uparła: „bo jo je tutej najważniejszo,
– A tero stworom żarcio zadom i i kiej jo czego nie wim, to znaczy sie,
spać ide, bo ta zaraza, znaczy sie c że nikto nie wi”.
i e k a w i z n a, to pierwszy stopień
do piekła je.
Michał Nowacki

Książka na dziś
W swoich książkach Agnieszka
Mielech opisuje świat znany dzieciom. Opowiada o ich marzeniach,
kłótniach, sympatiach i antypatiach,
życiu w domu i w szkole. Młodzi czytelnicy w każdym tomie dowiadują
się czegoś nowego, mogą poszerzyć
swoje zainteresowania, odkrywać
świat i znaleźć wiele pomysłów na
twórczą zabawę.

W świątecznym numerze gazety
chciałabym zachęcić rodziców do
zakupu wyjątkowego prezentu
pod choinkę, jakim jest książka.
Prezentu, który może stać się dla
dziecka skarbem przechowywanym przez lata.
W mojej domowej biblioteczce literatura dziecięca zajmuje dużo miejsca. Takie nazwiska jak Konopnicka,
Grimm, Andersen, to klasyka. Obok
tej klasyki – znanej również wielu
współczesnym młodym czytelnikom
– rynek wydawniczy oferuje książki współczesnych autorów. Wybór
jest bardzo duży i niełatwo z tak dużej liczby tytułów wybrać książkę
odpowiednią dla naszego dziecka.
Zwłaszcza że nasze pociechy też mają swoje zainteresowania.
Dlatego, chcąc się dowiedzieć, co
jest teraz na topie – a dodatkowo
zawiera pożyteczne walory wychowawcze – poprosiłam o radę Magdę,
z zawodu nauczycielkę, osobę doskonale zorientowaną w tym temacie.
Jej wiedza okazała się bezcenna. Z
pokaźnej listy książkowych propozycji dla dzieci, przedstawionej mi
przez Magdę, postanowiłam zaprezentować serię o przygodach Emi
autorstwa Agnieszki Mielech.
Ta pisarka z Podlasia (ur.1969) już
jako nastolatka interesowała się literaturą i pisała dla rówieśniczek
pierwsze opowiadania. Kilka z nich
z zostało opublikowanych w ówczesnych magazynach „Płomyk” i
„Świat młodych”. Autorka jest absolwentką Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej,

Źródło: www.abc.tvp.pl

Seria o „Emi i Tajnym Klubie
Superdziewczyn” doczekała się już
dziewięciu tomów. Warto sięgnąć
po te książki. Świetne ilustracje, oddające klimat dziecięcych marzeń
i zabaw, prosty język, krótkie rozdziały, humor czytelny zarówno dla
dzieci jak i dorosłych. To wszystko
sprawia, że czyta się te opowieści doskonale. To książki o odnajdywaniu
przez dzieci własnej tożsamości, o
relacjach z rówieśnikami. Osadzone
we współczesnych realiach są bardzo bliskie dzieciom, które szybko
utożsamiają się z bohaterami.

a obecnie słuchaczką podyplomowych studiów z zakresu literatury i
książek dla dzieci na Uniwersytecie
Warszawskim. Jej życie zawodowe związane jest z filmem – od lat
zajmuje się dystrybucją filmów w Zachęcam do poznania małych inPolsce.
teligentnych detektywów, do przeżywania z nimi przygód, odkrywania
„Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” tajemnic, rozwiązywania zagadek.
to seria książek przeznaczona Jestem przekonana, że motto „Nigdy
dla dzieci od sześciu lat, zarówno Więcej Nudy” zachęci młodych czydla dziewcząt, jak i dla chłopców. telników do przeczytania tej książki
Główną bohaterką jest rezolutna, i dołączenia do kilku tysięcy dzieci,
uczęszczająca do szkolnej zerówki, które już poznały „Emi i Tajny Klub
bardzo pomysłowa i nieco zadzior- Superdziewczyn”.
na sześciolatka Emi, która wpada
na pomysł zorganizowania „Tajnego
Polecam,
Klubu Superdziewczyn”. Jego członAgnieszka B.
kowie (z biegiem czasu dołączą do
niego chłopcy) przeżywając niezwykłe przygody i nigdy się nie nudzą
. Stąd motto klubu ,,Nigdy Więcej
Nudy”.

