gania się o dotację .

- Dobry pomysł i kon
kretne przedstawienie jego realizacji to po
łowa sukcesu. Drugą jest kwestia budż etu
i tzw. wkładu własnego, który przy róż 
nych programach dotacyjnych ustalany jest
na innym poziomie (zazwyczaj od 20 do
40 procent wartoś ci projektu).
Dyrektor Pietrasiewicz pracuje już nad
kolejnymi pomysłami, które - być m oż e ponownie zaowocują unijnym wsparciem.

To czysta pragmatyka, ale i wielka przy
jemnoś ć - twierdzi. Aneta Obara z biura

Magdalena Pokrzycka-Walczak
jest dziennikarką , specjalizuje się
w tematyce integracji europejskiej,
w grudniu 2002 roku uczestniczyła
w misji studyjnej do Brukseli, orga
nizowanej przez Urzą d Komitetu
Integracji Europejskiej, Fundację
„Unia&Polska" oraz Klub Dzienni
karzy Europejskich SDP

regionalnego w Brukseli cieszy się z suk
cesu lubelskiej samorzą dowej instytucji
kultury, która, jako pierwsza w regionie,
otrzymała dotację wprost z Komisji Euro
pejskiej. Myś lę , ż e sukces, który stał się

Aneta Obara

zrealizować , musi być zgodna z prioryteta
mi zawartymi przez stronę unijną w spe
cjalnych regulaminach dotyczą cych ubie-

udziałem Oś rodka „Brama Grodzka-Teatr
N N ” powinien zachę cić inne placówki, tak
ż e instytucje pozarzą dowe z regionu lubel
skiego, do aktywnego uczestniczenia
w programach wspólnotowych UE. Trzeba
pamię tać o tym, ż e doś wiadczenia zdobyte
dzisiaj, bę dą procentować ju ż wkrótce, gdy
bę dziemy pełnoprawnym członkiem euro
pejskiej Wspólnoty.
■

Brytyjczycy lubią herbatę

fot. LPS

Wszystko w Wielkiej Brytanii, jak mówi
znana piosenka, „zatrzymuje się na herbat
kę ”. Jest to niewą tpliwie najpopularniejszy
napój w Brytanii, o wiele bardziej popular
ny niż kawa, tak faworyzowana w pozosta
łej czę ś ci Europy i Stanach Zjednoczonych.
Holendrzy sprowadzili ją na Kontynent oko
ło 1610, ale dopiero w 1658 ukazało się
pieiwsze ogłosze
nie dotyczą ce her
baty w jednej
z londyń skich ga
zet. Do połowy
osiemnastego
wieku herbata by
ła już wiodą cym
napojem w Wiel
kiej Brytanii, mi
mo ż e funt najtań 
szej herbaty ko
sztował około jed
nej trzeciej tego,
co mógł zarobić
wykwalifikowany
pracownik w cią 
gu tygodnia.
W tym czasie była
ona ostroż nie wy
dzielana przez pa
nią domu i trzyW sklepie z herbatą .
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mana w specjalnych metalowych pojemni
kach, czę sto zamykanych na klucz.
Stopniowo picie herbaty przeobraziło się
w modny towarzyski rytuał, a herbaciane
ogrody rozkwitły w takich miejscach jak
Vauxhall i Marylebone w Londynie, gdzie
po południu moż na było spacerować i roz
koszować się filiż anką herbaty z chlebem,
z masłem, ciastem. Herbaciane przyję cia
były również popularne w domach
i wkrótce rytuał popołudniowej herbatki
zagoś cił tam na dobre. Dzisiaj również w e
wszystkich sklepach z herbatą i hotelach
w Wielkiej Brytanii istnieje zwyczaj prze
rwy na herbatkę i pozostaje on osobliwo
ś cią każ dego meczu krykieta i każ dej let
niej uroczystoś ci. Podwieczorek z daniem
mię snym (High Tea), popularny w północ
nej Anglii i Szkocji, jest doś ć obfitym posił
kiem wieczornym, który zastę puje kolację .
Herbata w Wielkiej Brytanii jest tradycyjnym
zwyczajem parzona w porcelanowym im
bryczku - jedna pełna łyż eczka na osobę
i jedna dodatkowa „na imbryczek”. Wię k
szoś ć ludzi w Brytanii pija poż ywną i moc
ną filiż ankę herbaty z mlekiem i cukrem. ■
Opracowano na podstawie „The United
Kingdom - 100 questions answered” - tłu
maczył Marcin Ż uk

