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D

rodzy Czytelnicy,
Bardzo cieszymy się, że pierwszy numer „Antwerpii po polsku”
przyjęliście życzliwie i z zainteresowaniem. Chcielibyśmy, aby nasza
gazeta regularnie gościła w Waszych domach, a każdy z Was, Drodzy
Czytelnicy, znalazł w niej coś dla siebie.
W tym numerze tradycyjnie już polecamy miejsca godne uwagi
w Antwerpii, podpytujemy rodaków o ich początki na emigracji oraz
podajemy niezbędne adresy, telefony, praktyczne porady i informacje
ułatwiające codzienne życie. Nowością jest „porównywarka cenowa”,
która ułatwi Państwu dokonywanie tańszych zakupów.
Piszcie do nas, o tym co Was nurtuje, czego chcielibyście się
dowiedzieć.
Czekamy na Wasze propozycje. Twórzcie tę gazetę razem z nami.
Serdecznie pozdrawiamy
REDAKCJA
SKŁAD REDAKCJI:
Magdalena Wawryszuk
Magdalena Musitowska
Izabela Kucyk
Rafał Kitaszewski
Agata Kocińska

KONTAKT:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
tel .: 0499/721160
WYDAWCA:
Fundacja „Children of Europe”

Dziękujemy firmie Agora Holding.

INFORMACJA

DLA RODZICÓW

Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II filia w Antwerpii
(Leonardo Lyceum Quellinstraat 31)

PRZYJMUJE
zapisy na rok szkolny 2011/2012 do następujących oddziałów:
1. Klasa pierwsza szkoły podstawowej dla dzieci sześcioletnich.
2. Klasa druga szkoły podstawowej w tym przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.
3. Klasa zerowa dla dzieci pięcioletnich.
Odpłatność za szkołę 250 euro rocznie, wpisowe obowiązkowe – 50 euro na konto szkoły:
Centre d'Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL BE 13 0682 4540 1539
z dopiskiem Antwerpia plus imię,nazwisko ucznia oraz klasa.
Zapisy w szkole po godz.19 (w środy) lub na umówiony termin.
Nauczycielka odpowiedzialna za filię – Maryla Sędziak, tel.0484-082-497, domowy: 03233-53-19,
email: marylasedziak@interia.eu
Dyrektor Szkoły – Teresa Arszagi vel Harszagi, tel.02/705 61 18, gsm.0486-38-40-07, email: teresa@arszagi.eu
lub www.szkoła.be
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Fundacja „Children of Europe”
zaprasza na barwny

Korowód i Kiermasz Polski
Miejsce: Antwerpia, Park Spoor Noord
Data: 2 i 3 lipiec 2011
Godzina: 12-18.

Świętujmy razem
rozpoczęcie
polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej.
W programie m.in.
n
n
n
n
n
n

wesoły dziecięcy korowód,
występy artystyczne,
rozgrywki sportowe,
dużo dobrej muzyki,
prezentacja kuchni i tradycji polskiej,
pierwszy w Antwerpii Kiermasz Polski.

To ważny dzień dla nas
wszystkich.
Inni potrafią – a my?
Zapraszamy wszystkich którzy chcą włączyć się
w przygotowania Korowodu i Kiermaszu,
więcej informacji na www.childrenofeurope.be
oraz pod nr tel: 0499/721160
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„Supermama”
„Supermamy”,
które zawsze
mają czas
dla dzieci,
wszystko
wiedzą i robią
najlepiej, nigdy
nie popełniają
błędów,
mają tylko
jedna wadę
– nie istnieją!

W wielu społeczeństwach panuje przekonanie,
że idealna mama to taka, która dla dobra swoich
dzieci zrobi wszystko. Dosłownie i w przenośni.
Dla wielu kobiet „bycie matką zaczyna się i kończy na byciu matką”.
Supermama dla swoich pociech jest w stanie
zrezygnować z własnego życia, marzeń,
pasji i… wolności. Ten stereotyp jest
czasami tak silnie zakorzeniony
w podświadomości kobiety, że
w chwili gdy zostaje mamą, chce
być mama idealną.
Współczesne kobiety z każdej
strony otrzymują wyraźne sygnały „musisz być super”. Gotowe
wzory do naśladowania są wszędzie – w internecie, telewizji,
a przede wszystkim w reklamie,
w której mama jest uśmiechnięta, zadbana, szczęśliwa i mieszka w elegancko urządzonym
domu. Jej dzieci są super
ładne, super grzeczne
i super mądre.
Już w czasie ciąży
z reklam i poradników
przyszła mama dowiaduje się jak zostać tą
„supermamą”. A wzór
jest prosty. Należy kupić
właśnie ten wózek, dokładnie takie, a nie inne mleko,
właśnie ten smoczek i takie, a nie
inne pieluszki. A przecież w rzeczywistym świecie „reklamowa mama”
nie istnieje. Pomimo ogromnych starań
i wysiłków, aby wszystko robić „naj” wiadomo,
że to przedsięwzięcie jest z góry skazane na niepowodzenie. Zostanie tylko rozgoryczenie, złość
i żal do całego świata.
Dzieci wychowywane w duchu poświęcenia i wyrzeczeń matki, będą skrzywdzone. Z wiekiem będzie w nich narastać poczucie wdzięczności i długu, który kiedyś będą musiały spłacić. Bo często
„supermama” po latach zaczyna wypominać, jak
wiele poświeciła dla dzieci, z czego zrezygnowała i co mogła w życiu osiągnąć.
I tu dochodzimy do pojęcia „wystarczająco dobrej mamy”. Ona bezgranicznie kocha swoje dzieci, ale nie rezygnuje z własnego życia. Wie, że nie
ma ideałów i że każdy ma prawo do pomyłek i błędów. Może mieć złe nastroje, czasem potrzebuje
samotności i nie zawsze musi wyglądać, jak ma-

ma z reklamy. Robiąc zakupy bierze pod uwagę
dobro dziecka i nie kieruje się tylko najnowszymi trendami znanymi z reklam. Nie wypomina
też dziecku, ile dla niego poświęciła. Jeśli z czegoś zrezygnowała, była to jej świadoma decyzja.
Rozsądek, cierpliwość, czy wyrozumiałość to
nie są cechy stałe. Matki często obwiniają się
o niedostatek uczuć macierzyńskich,
a prawda jest taka, że bardzo często rzeczywistość je przerasta. Wtedy trzeba
pamiętać, że „supermamy”, które zawsze mają czas dla dzieci, wszystko
wiedzą i robią najlepiej, nigdy nie
popełniają błędów, mają tylko jedna wadę – nie istnieją!
Dziecko wcale nie potrzebuje mamy idealnej, do szczęścia wystarczy
mu jego zwyczajna mama.
Każda z mam obiecuje sobie, że będzie
nieskończenie cierpliwa, wyrozumiała
i że nigdy nie podniesie głosu. Zawsze
znajdzie czas, żeby dziecku pośpiewać,
poczytać, wspólnie się pobawić lub obserwować chmurki na niebie. W pewnym momencie może się jednak odbić
od telewizyjnej propagandy jak od ściany. Kiedy przychodzi szara codzienność, zaczyna się zadręczać i coraz bardziej utwierdzać w przekonaniu, że
nie dorosła do roli matki. Ma poczucie winy, wyolbrzymia własne błędy
i robi z nich tragedię. A czasem należy po postu wyciągnąć odpowiednie wnioski. To, czy śpioszki są równo ułożone, a na półeczce
z zabawkami panuje idealny porządek, nie ma dla naszego dziecka żadnego znaczenia. Ono chce mieć pewność, że jest bezpieczne
i kochane. Więcej zdziałamy przytulając dziecko
i mówiąc mu, że jest dla nas najważniejsze na
świecie, niż robiąc kolejną pokazówkę z serii „idealna mama”.
„Wystarczająco dobra mamo”!
Pamiętaj, że niegrzeczne czasem dziecko zawsze powinno czuć się kochane, a ty nie musisz
spędzać z nim 24 godziny na dobę. Podstawą jest
cierpliwość. Musisz dbać o to, aby twoje dziecko
było szczęśliwe, a świat wokół niego bezpieczny.
A wniosek końcowy?
Nie staraj się być mamą idealną, a w swoich
działaniach zachowuj umiar i rozsądek. I pamiętaj: „supermamy” nie istnieją!
Anna Janicka

Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM ITD.
w Doświadczona, odpowiedzialna kobieta zaopiekuje
się dzieckiem w każdym wieku, tel. 0487/408005
w Szukam współlokatorek na mieszkanie, tel.
0484/889057
Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie wysyłając maila pod
adres redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

Miejsce
na Twoją reklamę
kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
tel. 0499/721160
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Święto najmłodszych
czyli „Dzień Dziecka”
Pierwszego czerwca jest święto naszych dzieci.
Obchodzone w Polsce od 1952 roku z inicjatywy organizacji „The International Union for Protection of Childhood” przypomina dorosłym, że „dzieci to największy
skarb na świecie”. Dzień Dziecka to święto obchodzone
niemal na całym świecie. Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. We Francji
i Włoszech obchodzone jest 6. stycznia. Tego dnia piecze
się specjalne ciasto zawierające „wróżbę”, którym częstowane są dzieci. Oprócz ciasta maluchy otrzymują koronę
„króla” lub „królowej” i oczywiście prezenty. To nawiązanie do święta Trzech Króli, którzy w biblijnej historii złożyli dary małemu Jezusowi.
Japoński Dzień Dziecka, przypadający na 5 maja, obchodzą głównie chłopcy. Mają wtedy „męski dzień” i wraz ze swoimi ojcami wykonują papierowe zabawki. Wspólnie przygotowują z tkaniny latawce w kształcie karpia (zwanego
Koinobori) i wywieszają je na długich masztach przed domem. 3 marca swoje święto w Japonii mają z kolei dziewczynki. Razem z rodzicami tworzą i ubierają papierowe lalki
w tradycyjne, japońskie stroje i jest to jednocześnie Święto
Lalek. W krajach afrykańskich dzień dziecka obchodzony jest
16 czerwca, a w Turcji dniem dziecka jest 23 kwietnia, to także Święto Niepodległości. W niektórych państwach Dzień
Dziecka obchodzi się 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
To radosne święto wymyślono po to, by przypomnieć dorosłym, jak ważne jest by chronić najmłodszych przed okrucieństwami wojny, przed głodem i wszelkimi krzywdami. Z tej

okazji i dzieciom i rodzicom dedykujemy wiersz Marcina Brykczyńskiego, O prawach dziecka.

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.
Magda Musitowska
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Łatwe pytania, trudne odpowiedzi
Kiedy małe
dziecko
zaczyna
zadawać
pytania,
dla wszystkich
rodziców
jest to nie lada
wyzwanie.

Kiedy małe dziecko zaczyna zadawać pytania,
dla wszystkich rodziców jest to nie lada wyzwanie. Każde pytanie dziecka jest dla niego ważne.
Bierze się z ciekawości, zdziwienia, wątpliwości
lub przekory, albo żeby zwrócić na siebie uwagę.
Milusińscy, zadając tysiące pytań, wystawiają niekiedy cierpliwość dorosłych na poważną próbę.
A nam bardzo trudno ponownie „dorosnąć do świata z którego już wyrośliśmy”.
Z najbardziej „kultowym” pytaniem „Skąd się
biorą dzieci?” zmierzyło się już wiele pokoleń rodziców. Z różnym skutkiem. Kiedy to pytanie pada musimy zrobić wszystko, aby wyjść zwycięsko z tej sytuacji. Maluch nie wie co jest krepujące,
co nie – i to my rodzice możemy uczynić to pytanie niezręcznym.
Nie polecam więc opowiastki z bocianem w tle,
bo za rok czy dwa to pytanie może do nas wrócić
i sprostowanie okaże się o wiele trudniejsze niż
moglibyśmy przypuszczać.
Główną zasadą porozumiewania się z dzieckiem
jest szczerość i na ile to możliwe, prawdomówność. Jeśli na pytanie udzielimy niewłaściwej odpowiedzi, w konfrontacji z kolegami z przedszkola, szkoły czy podwórka, nasz maluch może się
skompromitować i problem gotowy. Musimy pamiętać, ze dzieci wiedzą więcej niż nam się wydaje, choć ta wiedza bywa niekompletna. Nie może w naszym przekazie być oczywistej nieprawdy.
Lepiej prawdę zręcznie ominąć niż ja fałszować.
Gdy dorosły unika odpowiedzi, dziecko jest jeszcze bardziej ciekawe i tak długo będzie „drążyć”,
aż uzyska satysfakcjonującą je odpowiedź, lub poszuka jej gdzieś indziej. Jeżeli zorientuje się, że to
co wpajaliśmy mu przez dłuższy okres nie jest
prawdą, przyjdzie nam zapłacić za niefrasobliwość
utratą zaufania. Z naszego dorosłego życia wiemy,
jak łatwo traci się zaufanie i jak trudno je potem
odzyskać. Na domiar złego, kiedy nasz ukochany
synek czy córunia dojdzie do wniosku, ze rację mają koledzy z podwórka, oprócz zaufania stracimy
też autorytet. Nie żałujmy więc czasu i odpowiadajmy NA KAZDE „poważne” pytanie naszego milusińskiego, lub umówmy się na później jeśli w danym momencie zabraknie nam czasu.
Pamiętajmy, ze dziecko bardzo dobrze zapamiętuje przekazane przez nas informacje. Mówmy więc
prawdę i zawsze dotrzymujmy słowa. W przeciwnym wypadku dziecko poczuje się przez nas ignorowane i odtrącone, aż w końcu przestanie pytać.
Lecz uwaga! Przestanie pytać NAS. Nie okazujmy
zniecierpliwienia dlatego, ze w nieodpowiednim
momencie malec zadaje nam trudne pytanie. Dziecko nie rozumie, że w pewnych miejscach nie mówi się o pewnych sprawach. Trzeba wiedzieć, iż
wszystkie dziecięce pytania, te trudne i z pozoru
błahe są niezmiernie ważne. Dziecko przecież w taki sposób – i nie tylko – poznaje świat. A my ich
pytania, również poglądy czy uczucia, zawsze musimy traktować nad wyraz poważnie.
W takim razie co odpowiedzieć na pytanie „Skąd
się biorą dzieci?”
PRAWDĘ, bo w przeciwnym razie nasze pociechy mogą mieć np. takie wyobrażenia, jak ich rówieśnicy wypowiadający się poniżej:
Skąd się biorą dzieci według dzieci.

Krzyś, 6 lat: Dzieci biorą się z brzucha mamy.
A w brzuchu mamy są różne składniki. Komórki, ale nie takie do rozmawiania...
Piotruś, 4 lata: Dzieci biorą się z gadania. Kiedyś mama mówiła do taty: Ty nie gadaj tyle, bo
z tego gadania będą dzieci. Ale tata chyba tak
specjalnie się zagadał, bo na urodziny dostałem
braciszka zamiast pieska.
Ola, 5 lat: Dzieci dostaje się za karę. Jak byłam
na wakacjach u cioci, to ciocia mówiła do wujka:
Lepiej bądź dziś grzeczny, chyba, że chcesz mieć
drugie dziecko. Wujek potem był cały dzień na
grzybach.
Jaś, 6 lat: Na dziecko trzeba się zapisać do szpitala. Najpierw do szpitala idzie mama, a potem tata idzie z kwiatami. Tata musi mamę wypisać ze
szpitala i wtedy, razem z mamą, dostaje od szpitala dziecko. A kwiaty zostają w szpitalu.
Justynka, lat 5: Dzieci się klonuje. Trzeba iść
do parku na spacer, nazbierać tych motylków do
przyklejania do nosa, wydłubać ziarenka i połknąć. I te klony potem rosną w brzuchu u mamy. U taty nie, bo tata nie ma czasu na spacery.
Sonia, lat 5: A na podwórku mówili, że dzieci
biorą się z seksu. Pan i pani idą na spacer, biorą
się za ręce, patrzą, potem dają sobie buzi. I to jest
seks. A jak ten seks robi mama i tata, to potem
jest dziecko.
Kasia, lat 6: Coś ty, to nie żaden seks, seks jest
na golasa i z seksu nie ma dzieci. Mama i tata muszą być w ubraniu, to mogą się całować i wtedy jest
miłość. I z tej miłości biorą się dzieci.
Dla każdego rodzica doskonałą okazją do poćwiczenia dowcipu jest lawina pytań w stylu:
– dlaczego tramwaj ma taka smutna minę?
– dlaczego głowa jest na górze, a nogi na dole?
– dlaczego dziadek nie ma zębów? Nie możemy
pójść do sklepu i kupić mu nowych?
I tak dalej.
Kiedy będziemy wznosić się na szczyty dowcipu i naszych intelektualnych możliwości pamiętajmy, że maluchy potrzebują z naszej strony krótkich i zwięzłych komunikatów. Nie rozwijajmy
niepotrzebnie tematu i posługujmy się prostym,
zrozumiałym słownictwem. Nie wymyślajmy takich zawiłości, w których trudno będzie nam samym się odnaleźć.
Dziecka nie wolno lekceważyć tylko dlatego, ze
jest dzieckiem. Trzeba okazywać mu szacunek,
a wtedy stanie się mądrzejsze i lepiej przygotowane do zmierzenia się z dorosłością. Nie wolno
mówić „Jesteś za mały”, czy „Nie interesuj się
tym czym nie powinieneś”. Mówiąc tak pokazujemy dziecku, że nie może na nas liczyć. Nie spodziewajmy się też, że byle jaka, nie satysfakcjonująca odpowiedź sprawi, że nasza pociecha
zapomni o temacie. Wręcz przeciwnie.
Najlepsza reakcja rodziców to np: „Cieszę się,
że o to zapytałeś, bo to bardzo ważny temat”. Tylko tak dziecko nauczy się, że może rozmawiać
z rodzicami o swoich troskach, lękach i wątpliwościach. Nabierze przekonania, że je rozumiemy. To bezcenne. Musimy pamiętać, iż nieufny
i zamknięty w sobie malec wyrośnie kiedyś na
młodzieńca z którym rodzice nie będą mieć konAnn a Jan icka
taktu.
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Co wiesz o Antwerpii?
Diamentowe miasto
„Diamentowa dzielnica” w Antwerpii znajduje
się w okolicach dworca centralnego. Na jej terenie działa około 190 firm związanych z tą branżą. Na niewielkiej przestrzeni skupione są szlifiernie, zakłady jubilerskie, rzeczoznawcy
i ubezpieczyciele. Wszystko zabezpieczone jest
mniej lub bardziej dyskretnymi kratami, a każdy krok potencjalnych klientów śledzą kamery.
Sercem tej dzielnicy jest Światowe Centrum Diamentów, jeden z najpilniej strzeżonych budynków w całym mieście. Mieszczą się w nim 4 giełdy diamentowe – z 23 na świecie, oraz 3
diamentowe banki.
Sklepy i zakłady jubilerskie należą głównie do
Żydów i Hindusów. Od kilku lat bowiem handel
diamentami i ich szlifowanie przestały być domeną ortodoksyjnych Żydów, których przodkowie
przybyli do Antwerpii w XIX wieku z Europy
Wschodniej. (Na marginesie, dzielnica żydowska
w Antwerpii, zamieszkała głównie przez chasydów, podobno wciąż nazywana jest „kleine Warschau”).
Już w XV wieku Antwerpia odgrywała znaczącą rolę na „diamentowym szlaku”. To tutaj najczęściej kończyła się
podróż kamieni pochodzących z różnych stron świata.
Dziś trafia do niej 80
procent wszystkich
wydobywanych na
świecie diamentów,
a roczne obroty „diamentowego zagłębia”
wynoszą,
w przybliżeniu, 23
mld euro.
W tej branży obowiązują podobno trzy zasady. Pierwsza to uczciwość. Wystarczy jednak jedno potknięcie i potencjalny klient wypada z gry raz na zawsze. Drugą
jest zaufanie, którym np. antwerpskie banki darzą swoich klientów. Aby obsługiwać ten lukratywny handel, umożliwiły „wybranym” (głównie
handlarzom) swobodny dostęp do swoich skarbców. To zaufanie nadszarpnęła głośna kradzież
klejnotów w 2007 roku. Złodziej, podający się za
zamożnego biznesmena, opróżnił sejfy depozytowe w banku ABN AMRO i wyniósł z nich kamienie o łącznej wadze 120 tysięcy karatów. Wcześniej często odwiedzał ten bank i zaprzyjaźnił się
z jego pracownikami – przynosił im nawet czekoladki. Po tej aferze pracownicy banku długo
musieli tłumaczyć, jakim cudem osoba, której nie
znali miejscowi handlarze, otrzymała kartę elektroniczną do skarbca. Trzecia z zasad obowiązujących w handlu diamentami to daleko posunięta dyskrecja. To przez nią trudno oszacować
rzeczywistą wartość kamieni, skradzionych w antwerpskich bankach.
Kiedy diament staje się brylantem? W wyniku
wielu procesów te szlachetne kamienie uzyskują charakterystyczny kształt, niepowtarzalny szlif,
unikatowy kolor, a także niebywale wysoką ce-

nę. Przed oszlifowaniem każdy kamień musi
przejść specjalną kontrolę, która wykaże, czy jest
naturalny, czy sztuczny. Proces szlifowania pojedyńczego diamentu trwa od kilku dni do kilku
miesięcy. Oszlifowany kamień, czyli brylant, otrzymuje specjalny certyfikat. Jego cena zależy od
szlifu, koloru, wagi i przejrzystości, czyli tzw. „4
C” – „carat, colour, clarity, cut”.
Na początku XX wieku Marcel Tolkowski opracował najbardziej idealny szlif na świecie. Do dziś
uchodzi on za szczyt osiągnięć mistrzów jubilerstwa.
W 1973 roku w Antwerpii powołano Wysoką
Radę Diamentów (HRD) – organizację, której celem jest koordynowanie i kontrolowanie lokalnego rynku diamentów. Jest ona również oficjalnym łącznikiem między sektorem diamentowym,
a rządem belgijskim aktywnie wspierającym tę
branżę.
Nie dziwi zatem, że to właśnie w Antwerpii znajduje się największe na świecie Muzeum Diamentów. Na trzech poziomach można zapoznać się
z procesem powstawania tych kamieni, techniką
ich wydobywania, szlifowania, obróbki oraz sprzedaży. Audio-przewodnik wyjaśni, dlaczego brylanty oprawiano w srebro, a nie w złoto i dlaczego tylko 20 proc. wydobywanych kamieni nadaje
się do obróbki jubilerskiej.
W muzeum znajdują się repliki największych
i najpiękniejszych diamentów świata. M.in. Cullinana I, który powstał ze słynnego Cullinana
– kamienia znalezionego w 1905 roku w RPA, podzielonego później na 105 brylantów. Przecinający go Joseph Asscher poprosił, by przy pracy
asystowali mu lekarz i pielęgniarka. Słusznie, bo
kiedy rozłupał kamień na dwie części, zemdlał
z wrażenia.
W Antycznej Grecji uważano, że diamenty to
„łzy Bogów, które spadły na ziemię”. Aby podkreślić ich twardość nazwano je „adamas” – niezniszczalny. Marilyn Monroe śpiewała, że to właśnie
diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety. To
kamienie piękne, pożądane i bardzo kosztowne.
U antwerpskiego jubilera za jedno-karatowy,
okrągły biały brylant trzeba zapłacić ponad 11
tysięcy dolarów. Dla porównania, słynny Koh-inoor, który zdobi brytyjskie klejnoty koronne,
a którego replika znajduje się w Muzeum Diamentów, ma 108,93 karata.
Anna Janicka, Magda Musitowska

Muzeum Diamentów w Antwerpii (Diamantmuseum)
Koningin Astridplein 19 – 23
(koło ZOO i Dworca Centralnego)
B-2018 Antwerpen, Tel. +32 (0)3 202 48 90
www.diamantmuseum.be

WSTĘP

Dla
miłośników
brylantów
to miasto
jest tym,
czym dla
finansistów
Nowy Jork
i giełda
finansowa,
czy londyńskie
City.

Czynne we wszystkie dni, poza środami,
w godz. 10.00-17.30
Dorośli: 6 euro (powyżej 60. 4 euro)
Dzieci i młodzież 12- 25 lat: 4 euro
Dzieci poniżej 12. lat: wejście bezpłatne
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Polecamy w Antwerpii!
Miejsca godne
uwagi poleca
Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.

Zeezicht (eetcafe) to następne miejsce, które
warto odwiedzić choćby na popołudniową kawę..
W spokojnej atmosferze, która zagęszcza się
każdego wieczoru, można spokojnie posiedzieć
i odsapnąć po ciężkim dniu. Przy dobrej pogodzie można spędzić czas na obszernym tarasie
przed knajpa.Przychodzą tu ludzie wielu nacji
i każdej grupy społecznej. Jest to również miejsce, w którym można dobrze zjeść. Menu nie jest
zbyt rozbudowane, ale warto spróbować (dla tamtejszego chili con carne jestem gotów przejechać
pól miasta) Co
jakiś czas odbywają się także koncerty na
żywo, ale w takich momentach trudno
jest się dopchać do baru
i jest to jedyny
minus
tego
miejsca.
Zeezicht
Dageraadplaats 7-8, najłatwiej dotrzeć
tramwajem
11.

Dla miłośników muzyki
Chelsea
na
Kloosterstraat
to prawdziwy
skarbiec. Półki
z płytami winylowymi aż
uginają się pod
ich ciężarem.
Przy odrobinie
szczęścia i wytrwałości można tam znaleźć
prawdziwe perełki. Ceny nie
są zbyt wygórowane choć dyktowane są jakością
i zużyciem danej płyty Po jednej wizycie sam złapałem bakcyla i przynajmniej raz w miesiącu moja kolekcja płyt powiększa się o kilka tytułów, a że
słucham dość oldschool-owej muzyki, to możliwości wyboru mi nie brakuje. Od rocka do muzyki klasycznej każdy znajdzie coś dla siebie. Chelsea oferuje tez dość spory wybór płyt cd, zajmują
się również skupem używanych. Naprawdę polecam Chelesea, Kloosterstraat 10
Najłatwiej dojechać tramwajem lub autobusem
do Nationalestraat i dojść kawałek pieszo.
Rudy

Antwerpia po polsku

czerwiec 2011

9

Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi...
Leszek
Cegłowski,
sekretarz
klubu
piłkarskiego
Polonia
Antwerpia
i opiekun
Drużyny
Seniorów,
opowiedział
nam o swoich
emigracyjnych
początkach
we Flandrii.

Do Antwerpii przyjechałem w sierpniu 1985 roku, tak jak większość chyba moich rodaków mieszkających tutaj, w celach zarobkowych. Z drugiej
strony, była to też ciekawość świata. Chciałem
zobaczyć, jak żyje się w innym kraju.
Moja przygoda z piłką nożną rozpoczęła się jeszcze w Polsce. Jako młody chłopak interesowałem
się i grałem amatorsko, było to moje hobby. Później jednak przerodziło się to w wielką pasję. Poświęcałem jej mnóstwo wolnego czasu.
„Żubr” i MAVA
Mieszkając w Antwerpii, postanowiłem kontynuować przygodę z piłką nożną. W tym czasie
grałem w dwóch amatorskich drużynach. Pierwszym z klubów był belgijski „Żubr”, którego założycielem był Frans Neyens (Frans miał polskie
korzenie). W tej drużynie grałem razem z jego
synem Tomem (który dobrze mówił po polsku).
Drugą moją drużyną była MAVA, która brała
udział w rozgrywkach amatorskich piłki nożnej.
Pewnego wiosennego dnia 1989 roku zostałem
zaproszony na spotkanie towarzyskie do Andrzeja
Wanatowicza. Podczas rozmowy wspólnie z Andrzejem doszliśmy do wniosku, że warto zorganizować
coś polskiego w Antwerpii. Niezwłocznie sporządziliśmy 2. listy potencjalnych graczy, ja spisałem
listę osób z grona moich znajomych, a Andrzej sporządził drugą, uwzględniając swoich kolegów, którzy mieli pojęcie o graniu lub mieli chęci czasami
pokopać piłkę. Później kontaktowaliśmy się z tymi
ludźmi i zbieraliśmy chętnych do wspólnej gry.
F.C. Polonia Antwerpen i S.V.MADOKA
Następnie szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy pograć. Wkrótce znaleźliśmy dzikie boisko
położone w pobliżu Szkoły Morskiej. Na pierwsze
mecze przyjeżdżało regularnie 18-20 osób. Stąd
powstał pomysł zorganizowania polskiej drużyny o nazwie F.C. Polonia Antwerpen i zgłoszenia
jej do regularnych rozgrywek. Udało nam się to
we wrześniu 1989 roku i była to amatorska drużyna S.V. MADOKA. Mecze rozgrywaliśmy na terenie POLDERSTER w Kapellen Putte.
Trudne początki
Początki były trudne. Brakowało nam kostiumów. Tą sprawą zająłem się wspólnie z Arturem
Rosiakiem. Przy tym bardzo nam pomógł Marek
Sekuła, który pracował w firmie BAVECO i ułatwił nam kontakt z jej właścicielem. P. Frank,
właściciel firmy BAVECO zdecydował się sfinansować zakup kostiumów dla naszej drużyny. Były na nich oczywiście polskie barwy.
Z pierwszego sezonu (1989-1990 r.) pamiętam
kilku bardzo ciekawych piłkarzy: bramkarza Janusza Szrajbera, obrońcę Romka Michalskiego,
stopera Stasia Lurskiego (pseudonim „Struś” lub
„Karino” ze względu na jego szybkość), Janusza
Fiola, Wojciecha Springera (niezły teoretyk-strateg piłki), Piotra Huszlewskiego, Marka Olkiewicza, Andrzeja Wanatowicza, Jacka Paprota.
Warto również wymienić Piotra Antoszewskiego (pseudonim „Łysy”) drugoligowy piłkarz ręcz-

ny, oraz Macka Zenka byłego wicemistrza Polski
w kajakarstwie górskim.
Perełką w tym towarzystwie był Marcin Starski
bardzo dobry napastnik, który po poważnej kontuzji zajął
się kolarstwem. Największym jego
sukcesem w tej dziedzinie było dwukrotne zdobycie mistrzostwa Belgii amatorów w (W.A.O.D)
w latach 2000 i 2006.
Puchar Ligii
W S.V.MADOKA Polonia Antwerpia grała do
2002 roku. Po wygraniu dwóch ostatnich sezonów i po dwukrotnym zdobyciu Pucharu Ligii,
postanowiliśmy zgłosić naszą drużynę Polonia
Antwerpia do rozgrywek K.V.V (amatorskiej ligi, zwanej potocznie katolicką). Musieliśmy zaczynać od najniższej klasy rozgrywkowej (czyli
od 5 ligi). Pierwszy sezon wygraliśmy w „cuglach”,
wygrywaliśmy wszystkie 24 mecze zdobywając
145 bramek, a tracąc 15. W kolejnych latach awansowaliśmy co sezon z 1-ego miejsca aż do II Ligii, w której gramy do dziś.
W ostatnich 3 latach Polonia Antwerpia posiada oprócz pierwszej drużyny seniorów, drużynę
weteranów oraz dwie drużyny młodzieżowe (10latków i 15-latków).
Po zakończeniu ostatniego sezonu (2010/2011)
opiekunowie obu drużyn młodzieżowych postanowili zgłosić je do innych rozgrywek. Na placu
boju w K.V.V. została drużyna seniorów oraz weteranów.
W związku z tym, że Polonia Antwerpia ma kontakt z innymi polskimi drużynami w Belgii, w najbliższych tygodniach wybieramy się na dwa turnieje do Brukseli. Pierwszy turniej organizuje 21
maja 2011 Wisła Bruksela. Drugi turniej organizują 4 czerwca 2011 nasi wielcy rywale Polonia
Bruksela.
Z Leszkiem Cegłowskim
rozmawiała Iza Kucyk

21 maja klub piłkarski Polonia Antwerpia wziął
udział w Turnieju Drużyn Polonijnych rozegranym w Brukseli. Pierwsza drużyna (seniorów) rozegrała pięć meczów.Wygrała cztery, pokonując
kolejno: Polonie Bruksela 3 – 1, Wisłę Bruksela
4 – 0, Sokół Bruksela 2 – 0, Nowych Bruksela
4 – 0 i uległa w ostatnim 0 – 2 Legii Bruksela.
To wystarczyło do wygrania całego turnieju i zdobycia pucharu. Wkrótce będzie okazja do „wielkiego rewanżu”. Ponieważ 4 czerwca podobny
turniej również w Brukseli organizuje Polonia
Bruksela z okazji 25-lecia swojego istnienia. Nasi weterani zajęli „tylko” 3 miejsce w tymże turnieju, ale już myślą o wzięciu odwetu na przeciwnikach. Atmosfera na takich turniejach iście
polska. Polska muzyka, jedzenie, mowa... Mile,
przyjemnie, z korzyścią dla wszystkich. Oby więcej takich imprez.
Pozdrawiam, Leszek Cegłowski.

10

Antwerpia po polsku

czerwiec 2011

Prawdziwe historie
Jolka
Życie jest
zaczarowane,
nieprzewidywa
lne i cudowne.
Trzeba w to
tylko uwierzyć.

Zadzwonił telefon, to Jolka. Wesoła, miła i zapracowana. Jak większość poznanych mi kobiet
przeszła wiele, by być tym kim jest i kim już chciałaby pozostać. Być może historia Jolki jest banalna, podobna do innych, ale ta jest prawdziwa
i „przemyka” jak my ulicami Antwerpii. Raz w miesiącu słucham Jolki, opowiada dużo o swoim życiu. Przyjechała do Antwerpii piętnaście lat temu w poszukiwaniu lepszego jutra. Początki były
ciężkie. Praca na zmywaku w jakiejś podrzędnej
knajpie, nauka języka w szkole wieczorowej, czasem jakaś impreza czy kino by szlifować język.
Na jednej z prywatek poznała Piotra. Przystojny
brunet o zielonych oczach. Błyskotliwy, zabawny, inteligentny. Miłość rzec by można od pierwszego spojrzenia. Był jak ktoś o kim marzyła,
na kogo czekała, z kim chciała być już na zawsze.
Kilka tygodni spotkań, zaraz później wspólny
dom, szybki ślub i narodziny Grzesia. Była najszczęśliwszą kobieta na świecie. Tatuś oszalał na
punkcie syna, a ona z duma patrzyła na swoich
najwspanialszych mężczyzn..Piotr dużo pracował, a ona zajmowała się domem. Sielanka zaczęła znikać wraz z Piotrkiem. Mówił, ze odpoczywa psychicznie wychodząc z kolegami. Weekendy
przynosiły kolejne awantury, godziny płaczu i ciszę, gdy zatrzaskiwał za sobą drzwi. Czekała na
zmianę kilka lat. Lat zgrzytów, płaczu i stresu.
Odeszła. Nie prosił by wróciła. Szybko znalazł się
w ramionach pocieszycielki. Jola z nadzieja wyczekiwała na lepsze jutro i na jakiś znak od Piotrka. Telefon odzywał się tylko wtedy, gdy dzwonili znajomi albo rodzina. Wróciła do pracy, która
nie dawała ani dużych pieniędzy ani satysfakcji.
Kruczoczarne loki malowała coraz częściej, by
ukryć pojawiające się każdego dnia siwe włosy.
Była silna dzięki ludziom, którzy ją otaczali. Szczęściem jest dziś mieć takich przyjaciół. Któregoś
ponurego popołudnia zadzwoniła Ewka z propozycją wyjścia na imprezę. Po długiej namowie koleżanki Jola zgodziła się iść. Prywatka udana,
wielu znajomych, śmiech i tańce. Do domu odwiózł ją kolega Ewki, Michał. Słyszała o nim wiele, rzecz jasna od koleżanki, która znając każde
z osobna, chciała zabawić się w swatkę. Polubili
się, dzwonili, pisali, a z czasem nawet udało się
Michałowi wyciągnąć Jolę na spacer, do kina czy
wycieczkę za miasto. Zaczęła coraz częściej się
śmiać, a ku swemu zaskoczeniu, zapominała przy
nim o rozterkach, które wcześniej zaprzątały jej
głowę. Spędzali coraz więcej czasu razem. Grześ
polubił dużego kolegę, a ona sama zaczynała czuć
coś więcej. Pewnego dnia odezwał się zaginiony
mąż. Poprosił o spotkanie i rozmowę. Zgodziła
się, gdyż musieli podjąć w końcu jakieś kroki
związane z rozwodem. Już była na to gotowa.
Hmm, tak myślała. Piotrek wyglądał oszałamiająco. W jednym ręku jej ulubione kwiaty, w drugim wino, które kiedyś pijali razem. Jego uśmiech
łagodził zawsze, najbardziej koszmarne sytuacje.
Tym razem zadziałał podobnie. Podświadomie
wiedziała, że nie powinna, ale górę wzięło przeidealizowanie przeszłości, a co za tym idzie
wspomnienia i dorastający syn, który potrzebo-

wał ich obojga. Myślała, że tym razem się uda..
Nie skarżyła się choć „gasła” tkwiąc w czymś, co
już nie było dla niej. Robiła i czuła jak on, utożsamiając jego szczęście ze swoim. Nie oddzwaniała do przyjaciół, bo teraz jego znajomi, jego
plany to był jej świat. Rodzinne spacery, wypady nad morze, kolacje w drogich restauracjach.
Ona lubiła góry, frytki na mieście i spokój, ale
nikt nie pytał o jej zdanie. Znowu była „dodatkiem” do synka i kalendarza swojego cudownego męża. Los sam znalazł rozwiązanie z tej pułapki. Na drodze Piotra pojawiła się znajoma
sprzed lat, Ewelina, która kiedyś wybrała innego. Po kilku miesiącach, ot zwyczajnie wrócił do
domu, spakował walizki i wyprowadził się. Wszyscy myśleli, ze Jola się załamie. Wiedzieli, ze przeżyła szok. Na szczęście, ku zaskoczeniu wszystkich jak i jej samej, „podniosła się” dość szybko.
Nastąpiła w niej niewiarygodna przemiana. Zmieniła pracę, zrobiła prawo jazdy, kupiła auto. Starzy znajomi nie wypominali, że kiedyś, na chwilę o nich zapomniała. Wręcz przeciwnie, mówili
jak są zadowoleni widząc ją właśnie taką. Wróciła nasza Jolcia, piękna i szczęśliwa, ta sama jaką
znali przed laty. Któregoś dnia po rozmowie
z Ewą, zadzwoniła do Michała. Usłyszawszy jego
głos, dziwnie powróciło samopoczucie, jakie miewała tylko przy nim. Niestety nie czekał niecierpliwie, aż Jola się odezwie. Układał swoje życie.
Rozumiała to, tak jak on wtedy, gdy podjęła decyzję o powrocie do męża. Był właśnie na wakacjach w Tunezji, z Gosią. Nie pytała kim jest owa
znajoma, ale nazajutrz, zbadawszy cały temat
Ewa, opowiedziała co się stało. On wrócił do swojej byłej, mówiła zszokowana. To żadne zaskoczenie. Często ludzie wracają do miłości sprzed lat,
do znanych już związków i osób. Są tacy, którym
się udaje i tacy jak Jola, którzy nie mieli tego
szczęścia… o ile to szczęście, to nie oszukiwanie
samych siebie. Mijały miesiące, spadł śnieg, zbliżały się święta. Biegając za prezentami po galerii, spotkała Michała z Gosią. Porozmawiali przez
chwilę i znowu poczuła tę bliskość, to coś, czego
nie powinna była poczuć. On ma swoje życie ja
swoje myślała, tak niech pozostanie. W święta
wysłał życzenia i znowu cisza, aż do tamtego, już
letniego poranka. Zadzwonił, zapytał czy mogą
się spotkać. Gdy pojawił się u niej, przyglądali
się sobie z nie pozbawioną czułości refleksją. Oboje wiedzieli, że ta rozłąka zbliżyła ich jeszcze bardziej. Już po miesiącu oświadczył się, w wymarzony wcześniej przez nią sposób. Dziś mieszkają
w małym domku z ogródkiem w okolicach Antwerpii, mają drugiego syna, psa i kota. Jeżdżą
w góry, które tak lubi Jola. Wiele rzeczy robią razem, ale i też wiele osobno. Są i byli dla siebie
stworzeni, musieli tylko się odnaleźć… Takiego
zakończenia życzę każdemu, kto szuka swojego
szczęścia, każdemu, kto nie wie jaką drogę wybrać. Życie jest zaczarowane, nieprzewidywalne
i cudowne. Trzeba w to tylko uwierzyć.
Dane personalne bohaterów zostały zmienione,
a historia ta, możne przecież spotkać każdego…
e.k.
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Polska Prezydencja w Unii
Co powinniśmy o niej wiedzieć?
Dobra
prezydencja
to przede
wszystkim
sprawne
zarządzanie
Unią.

1 lipca 2011 r. Polska przejmuje półroczne przewodnictwo w Radzie UE. Niestety, ostatnie badania pokazały, że ponad 30 proc. Polaków o tym
nie wie. Również niewielu rodaków ma pojęcie
o tym, czym jest prezydencja. Jako że 1. lipca zbliża się wielkimi krokami, a zegar na stronie rządowej, która ma informować o przygotowaniach
(www.prezydencjaue.gov.pl) nieubłaganie odlicza
czas do Prezydencji, uporządkujmy kilka faktów
związanych z tym czekającym Polskę wyzwaniem.
Co, kiedy, z kim?
Po pierwsze, formalnie obejmiemy prezydencję
nie w Unii Europejskiej, ale w Radzie UE, która
jest najwyższym organem decyzyjnym. Jednym
z głównych zadań prezydencji jest właśnie organizacja i prowadzenie spotkań tej Rady. „Kiedy
na posiedzeniach na różnych szczeblach spotykają się urzędnicy państw członkowskich, potrzebują lidera i mediatora. To właśnie są najważniejsze zadania prezydencji.” – informuje Instytutu
Spraw Publicznych.

Dobra prezydencja to przede wszystkim sprawne zarządzanie Unią. Polska podczas „swojego”
półrocza (od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011r.)
nie będzie jednak „sama”. Prezydencja jest bowiem sprawowana przez 3 państwa, pełniące tę
funkcję przez kolejne półrocza. Cele i priorytety
są wspólnie ustalane na początku przejęcia obowiązków i sukcesywnie realizowane przez państwa wchodzące w skład trio. Naszymi partnerami będą Dania i Cypr.
Jakie są najważniejsze zadania „polskiego” półrocza?
Każdy kraj, rozpoczynając Przewodnictwo, ogłasza, na czym będą koncentrowały się jego prace.
Polska chce się skupić na: wzmocnieniu unijnej
polityki obronnej, zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego, walce z kryzysem finansowym,
polityce wschodniej oraz lepszym wykorzystywaniu kapitału intelektualnego. Podczas prezentacji oficjalnego logo Polskiej Prezydencji minister
Mikołaj Dowgielewicz, Pełnomocnik Rządu ds.
Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE dodał, że Polskę czekają trzy ważne zadania podczas pełnienia prezydencji – rozpoczęcie
negocjacji o budżecie Unii na lata 2014 – 2020,
następnie odbędzie się szczyt Partnerstwa
Wschodniego w Warszawie, bardzo ważne będzie
także pokazanie, że Unia jest otwarta na przyjmowanie nowych członków.

„Jakie korzyści daje nam przewodnictwo w Unii
Europejskiej?”
Na to pytanie Dowgielewicz odpowiada: „prezydencja daje możliwość większego i realnego
wpływu na decyzje podejmowane w UE. Będziemy mieć szansę przedstawienia na forum Unii
Europejskiej priorytetów polskiej polityki, zaakcentowania najistotniejszych obszarów, przedłożenia własnych pomysłów i inicjatyw. Prezydencja to jednak głównie kontynuacja wcześniejszych
działań Unii, zapewnienie jej spójnego funkcjonowania, zagwarantowanie jej głosu w ważnych
dla świata sprawach. (...) Sukces Prezydencji to
najlepsza promocja Polski i okazja do stworzenia
pozytywnego wizerunku Polski w świecie.” Eksperci uważają, że jeżeli Polska sprosta temu wyzwaniu, może awansować do ligi krajów z wyrobioną marką we Wspólnocie.
Promocja i Reklama. Od Brukseli do Tokio.
W ramach Prezydencji część spotkań będzie
odbywać się w Brukseli. Ale już nieformalne posiedzenia ministrów krajów członkowskich, będą miały miejsce w polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, czy Sopocie.
To do bra oka zja do pro mo cji na sze go kra ju.
W tym czasie, w 10 światowych stolicach: Pekinie, Tokio, Moskwie, Kijowie, Mińsku, Berlinie,
Madrycie, Paryżu, Londynie oraz Brukseli promowana będzie także polska kultura. Obok twórczości Czesława Miłosza, we wszystkich tych miastach popularyzowana ma być muzyka Karola
Szymanowskiego. Polska kultura będzie obecna
także m.in. na deskach teatrów, wystawach fotograficznych.
Polska – kraj bączków, mlekiem i miodem płynący
Obok drewnianych bączków – ręcznie malowanych w czterech wzorach: kujawskim, kurpiowskim, łowickim i opoczyńskim, stylistyką nawiązujących do tradycyjnych polskich strojów
ludowych, do listy prezentów wręczanych delegatom podczas oficjalnych spotkań w ramach Polskiej Prezydencji dołączył pakiet „Mleko i Miód”.
Zestaw składa się z ceramicznego kubeczka i słoika z miodem. Autorkami tego projektu są designerki, absolwentki warszawskiej ASP Anna Łoskiewicz i Zofia Strumiłło-Sukiennik. Jak czytamy
na stronach MSZ, ten upominek ma podkreślać,
że Polska potrafi w nowoczesny sposób czerpać
inspiracje ze swojej tradycji. Równocześnie ma
symbolizować główne cele komunikacyjne Polskiej Prezydencji: polscy projektanci – kapitał intelektualny, nowoczesna forma – polska produkcja, naturalne materiały – zasoby i dziedzictwo,
trend – minimalizm, naturalne piękno, integracja – tożsamość narodowa.

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, strony internetowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Magda Musitowska
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Polska Prezydencja w liczbach

450 milionów zł
Tyle środków finansowych na naszą
Prezydencję przeznaczy rząd polski

83 miliony zł
z tej puli przeznaczone będą na ochronę
zagranicznych dyplomatów, unijnych
urzędników itd. Pieniądze te będą wydane na
wyposażenie służb, zakwaterowanie, czy
transport funkcjonariuszy. W Polsce jeszcze
nigdy nie było potrzeby chronienia tak dużej
liczby osób przez tak długi czas

210 tysięcy zł
To koszty produkcji gadżetów promujących
Polską Prezydencję. „Unijni” goście
obdarowywani będą np. specjalnie z tej okazji
wydanym komiksem, krawatami, apaszkami,
broszkami z bursztynem, spinkami do
mankietów, bączkami i ceramicznymi kubkami
z dołączonymi do nich słoiczkami z miodem

2,5

Ponad
tysiąca kandydatów
stara się o sto posad przy obsłudze polskiej
prezydencji (pomimo bardzo wysokich
wymagań, pracy na umowę – zlecenie
i niewielkiego wynagrodzenia). Kandydaci
muszą wykazać się świetną znajomością
języków obcych, dobrą organizacją pracy,
dyspozycyjnością, doskonałą orientacją
w polityce polskiej i zagranicznej oraz dużą
wiedzą o Unii Europejskiej

80
oficerów łącznikowych
posługujących się kilkoma językami obcymi
będzie opiekować się zagranicznymi delegatami,
którzy przyjadą do Polski podczas naszego
przewodnictwa

184 dni
Tyle będzie trwała Polska Prezydencja

30 tysięcy delegatów

4.416
godzin

odwiedzi Polskę podczas Prezydencji (unijni
ministrowie, eksperci, urzędnicy itd.)

Tyle czasu zajmie prowadzenie rozmów
i rozwiązywanie problemów

2000 spotkań
odbędzie się w trakcie trwania Polskiej
Prezydencji, w tym nieformalne rady ministrów,
które wymagają specjalnej ochrony

JOANNA
strzyżenie, farbowanie, balejage…
Dojazd do klienta gratis!
Kontakt: 0483/065687

264.960
minut
będzie miała Polska, aby wzmocnić pozycję Unii
Europejskiej w świecie
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Legenda o szampanie
Ile w niej prawdy, a ile basni?
Czy
zastanawiali
się Państwo,
z czym może
kojarzyć się
słowo
„szampan”?

Kiedyś myślałam, że przywołuje ono natychmiastowe skojarzenia z luksusem, czymś drogim i ekskluzywnym. Wydawało mi się, że to bardzo kosztowny trunek, na którego degustowanie mogą sobie
pozwolić tylko ludzie bogaci. A tu, niespodzianka…
Reims – stolica szampana
W zeszłym miesiącu postanowiłam zwiedzić we
Francji okolicę, która słynie z produkcji szampana i przy okazji sprawdzić, co właściwie kryje się
pod tą nazwą. Pomysł był świetny, bo przy okazji
spędziłam „szampański” weekend.
Dwie i pół godziny, no może trzy, jazdy samochodem z Antwerpii... i naszym oczom ukazuje się
niewielkie 200 tysięczne miasto Reims w regionie Szampania Ardeny w północno-wschodniej
Francji. Stare miasto z przepiękną gotycką katedrą widać już z daleka. Ta zbudowana na przełomie XIII i XIV wieku na miejscu pozostałości świątyni z 401 roku budowla była miejscem koronacji
prawie wszystkich królów Francji.
Przechadzając się po starym mieście od razu zauważamy wiele miejsc, w których serwuje się szampana. Zwykle w innych miastach, czy to we Francji czy w Belgii, przechodząc koło restauracji lub
baru, widać ludzi, którzy popijają piwo, kawę lub
wino. Ale nie w Reims. Tutaj szampan jest serwowany w każdym barze czy restauracji, jako „pospolity” napój. Za kieliszek chłodnego, musującego trunku płacimy średnio 5-6 euro.
Najciekawszym punktem programu mojej wycieczki jest oczywiście zwiedzanie piwnic i odkrywanie choć rąbka tajemnicy produkcji tego napoju. Oczywiście to wszystko połączone jest z jego
degustacją.
W tym szczególnym regionie winnice do produkcji szampana swoje bogactwo zawdzięczają
rozdrobnieniu. Każda wieś, których jest ponad
300, stanowi regionalną odmianę szampana, co
wynika z różnorodności terenu i klimatu.
Skąd te bąbelki?
Szampan – szczególny rodzaj wina musującego, robiony jest ze
szczepów winogron charlestony,
pinot noir i pinot meunier. Pierwszym etapem jest zbiór i tłoczenie zebranych winogron. Pierwsza
fermentacja odbywa się w kadziach lub beczkach dębowych
i jest ona identyczna, jak w przypadku zwykłych win. Dopiero druga fermentacja, już po przelaniu
napoju do butelek, powoduje naturalne powstawanie pęcherzyków dwutlenku węgla. W czasie
butelkowania wina podstawowego, dodaje się do niego specjalny
likier złożony z drożdży i cukru.
Młode, nie do końca przefermentowane wino, przechowuje
się w butelkach lekko pochylonych do dołu, w piwnicach, w stałej temperaturze 3-5 °C. Nie są

one jeszcze zakorkowane, mają po prostu zwykły
kapsel. Butelki te muszą być obracane o 1/4 obrotu wokół własnej osi nawet kilka razy dziennie.
Czynność ta ma pomóc opadaniu osadu na szyjkę
butelki, po to by łatwiej było go w odpowiednim
momencie usunąć. Aby to uczynić zamraża się szyjkę butelki w roztworze solanki o temperaturze –18
°C i zdejmuje się kapsel. Wtedy osad jest samoczynnie wyrzucany pod ciśnieniem przez gaz. Utracona w ten sposób częściowa zawartość butelki zostaje wypełniona mieszanką wina i cukru i jest to
etap tzw. dozowania. Ilość cukru zawarta w tym
płynie decyduje, czy szampan będzie wytrawny,
półwytrawny lub półsłodki.
A jak smakuje!
Kiedy już dokładnie poznałam proces powstawania musującego wina udałam się na degustację. Spróbowałam trzech różnych rodzajów szampana... i muszę przyznać, że od tego momentu
kompletnie zmieniło się moje spojrzenie na ten
napój... Bo też nie miał on nic wspólnego z trunkiem pospolicie określanym „szampanem”, kupowanym w zwykłych sklepach lub otwieranym przez
większość z nas w sylwestrową noc...
Chwilę po nalaniu prawdziwego szampana do
kieliszka, czujemy piękny, jakby lekko perfumowany zapach, który tylko zaostrza apetyt. Napój
jest chłodny, lekko musujący, wygląda pięknie
i bardzo stylowo. A jego smak? To kwestia gustu.
Ja wypiłam odrobinę białego oraz różowego, wytrawnego i półwytrawnego, i muszę przyznać, że
się zachwyciłam. Oczywiście znalazłam swój ulubiony smak pośród tych wszystkich butelek. I mogę Państwa zapewnić, że prawdziwy szampan nie
jest ani kwaśny, ani niedobry! W smaku jest bardzo delikatny, przypomina dobre wino i wywołuje ochotę na wypicie kolejnego kieliszka. A co najważniejsze, nie boli po nim głowa!
Zapytają Państwo zapewne, ile kosztuje butelka takiego szampana lub też zwiedzanie piwnic
wraz z degustacją... I ku mojemu zaskoczeniu ceny kształtują się zupełnie przyzwoicie.
Za butelkę 0.75 l, która pozwoli nam poznać
smak i zapach prawdziwego szampana, zapłacimy
w Reims od 15 do 30 euro. Zapewniam Państwa,
że jest to bardzo dobrej jakości szampan o wyśmienitym smaku. Do tego można kupić przepiękne
kieliszki, produkowane także na miejscu. Cena za
jeden kieliszek – 2 euro. Wejście do piwnic wraz
z degustacją kosztuje około 10 euro od osoby i nie
jest to, moim zdaniem, cena wygórowana.
Oczywiście znajdą też Państwo w Reims bardzo
drogie szampany, które powstały na specjalne
okazje, lub ich produkcja była rzeczywiście ograniczona. Są to jednak butelki dla prawdziwych koneserów i takich „unikatów” jest w Reims zdecydowanie mniej. Częściej można tu kupić
wspaniałego, prawdziwego szampana po bardzo
rozsądnej cenie.
Polecam wszystkim to magiczne miejsce na weekend, bo pozwala ono na chwile odpocząć od problemów i odpłynąć do „szampańskiej” krainy...
Magdalena Wawryszuk
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Przewodnik po urzędach
Obowiązujące
przepisy
w zakresie
meldunku
przy zmianie
adresu.

Każdy z nas przynajmniej raz musiał kierować
swe kroki do Urzędu Gminy (gemeentehuis), który oferuje szeroki wachlarz usług i doradztwa.
Czy wiemy jednak w jakich sprawach (oprócz
meldunku, zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka itd.) może nam pomoc urzędnik
gminy?
W kolejnych numerach naszej gazety będziemy tematycznie przedstawiać usługi Urzędu Gminy.
Teraz przybliżymy obowiązujące przepisy w zakresie meldunku przy zmianie adresu.
Z mi an a adr es u w obr ęb ie mia sta A ntw er pia
(verhuis binn en de stad):
Zmianę adresu trzeba zgłosić w ciągu 8 dni roboczych od momentu zamieszkania pod nowym
adresem.
Każdy dorosły członek rodziny musi zgłosić ten
fakt w urzędzie gminy. Osoba małoletnia zgłaszająca nowy adres musi przebywać w towarzystwie osoby dorosłej, która jest jej prawnym opiekunem.
Należy zabrać ze sobą dowody osobiste wszystkich członków rodziny i PIN y do dowodów, a także dowód rejestracyjny samochodu, aby otrzymać kartę mieszkańca, która umożliwia bezpłatne
parkowanie w miejscu zamieszkania.
Po zgłoszeniu faktu przeprowadzki zostajemy
od razu automatycznie zameldowani pod nowym
adresem.
W zależności od urzędu gminy, przed ostateczna
zmiana naszego urzędu w aktach, może najpierw
zostać przeprowadzona kontrola przez dzielnicowego.
Może to nastąpić w następujących przypadkach:
n kiedy złożone zostało podanie o wykreśleniu
danej osoby z listy ludności
n kiedy przeprowadzamy się ponownie w okresie krótszym niż 3 miesiące
n jeżeli przeprowadzamy się do nowo wybudowanego domu
n jeżeli mieszkanie objęte jest określonym ryzykiem (np: umeblowane studio, niezamieszkały
budynek, pensjonat itp.)
n jeżeli zmiana adresu zgłaszana jest w imieniu
osoby małoletniej
Dzielnicowy skontroluje, czy rzeczywiście efektywnie mieszkamy pod nowym adresem. Po kontroli zostawi nam dokument, który musimy dostarczyć do urzędu gminy, aby zakończyć
procedurę zmiany adresu.
W przypadku, gdy nasz nowy adres nie zostanie uznany przez urząd gminy, możemy złożyć
zażalenie do Rządu Federalnego:
Federale overheidsdienst, Directie van de Verkiezingen en BevolkingPark AtriumKoloniënstraat 111000 Brussel
Zmiana adresu przy przeprowadzce z innej miejscowości do An twerpii (varhuis naar de stad):
Obowiązują takie same formalności jak przy
zmianie adresu w obrębie tego samego miasta.
Każda osoba, która przeprowadza się na teren
miasta Antwerpii, ma prawo do „bewonerskaart”

– karty mieszkańca. Daje ona prawo każdemu
mieszkańcowi Antwerpii do darmowego parkowania w miejscu swojego zamieszkania.
Urzędy gminy w Antwerpii:
Lange Gasthuisstraat
212000 Antwerpen
03 338 3411 fax 03 338 3511
Districtshuis DeurneMaurice
Dequeeckerplein 12100 Deurne-Antwerpen
03 338 4511 fax 03 338 4690
Districtshuis BorgerhoutMoorkensplein
12140 Borgerhout
03 338 1711
Districtshuis BerchemGrotesteenweg
1502600 Berchem
03 338 4011
Districtshuis WilrijkBist 12610
Wilrijk-Antwerpen
03 338 5311
Districtshuis HobokenMarneflaan
32660 Hoboken
03 338 3011
Districtshuis MerksemBurgemeester
J. Nolfplein 12170 Merksem-Antwerpen
03 338 7211 fax 03 338 7292
Districtshuis EkerenVeltwijcklaan
272180 Ekeren
03 338 29 11
Marlena Chrabaszcz

BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ MARKOWEJ
ODZIEŻY PO CENACH HURTOWYCH!
Paniom, Panom i dzieciom oferujemy wysokiej jakości
odzież po atrakcyjnych cenach.
Możliwość dojazdu do klienta lub uczestnictwa
w weekendowych wyprzedażach.
Po wszelkie informacje proszę dzwonić pod numer
0496/458012.
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Wakacje tuż, tuż
Pytania
dotyczące
urlopu

Wyjazd już prawie zaplanowany, myślami jesteśmy już w Polsce, lecz wciąż nasuwają nam się
pytania:
– Ile dni urlopu nam przysługuje?
– Kiedy możemy przysługujący nam urlop wykorzystać?
– A co z pieniążkami wakacyjnymi?
DŁUGOŚĆ URLOPU
Długość płatnego urlopu wypoczynkowego
w roku bieżącym (vakantiejaar) zależy od tego ile
dni przepracowaliśmy w roku ubiegłym (vacantiedienstenjaar). Pracownik, który pracował przez
cały ubiegły rok na pełny etat, nabywa prawo do
4 tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego.
Również niektóre nieobecności w pracy (np.urlop macierzyński) traktowane są na równi z wykonywaniem pracy i za ten okres również przysługuje nam płatny urlop.
Długość płatnego urlopu wypoczynkowego dla
pracowników fizycznych (Arbeit) jest naliczana
i określona na czeku wakacyjnym (vacatiecheque), który otrzymujemy z Rijksdienst voor Jarlijkse Vakantie (RJV) albo odpowiedniego funduszu wakacyjnego.
Wszystkie dni przysługującego urlopu należy
wykorzystać w roku bieżącym. Niedopuszczalne
jest przenoszenie przysługującego w danym roku urlopu na rok następny. W niektórych sektorach (sektor budowlany) lub zakładach pracy rocz-

ny urlop wypoczynkowy może by ustalony kolektywnie, wówczas wszyscy pracownicy są zobowiązani do wykorzystania urlopu w czasie odgórnie ustalonym.
Pracownicy, którzy nie mają prawa do urlopu
albo wykorzystali urlop wcześniej, otrzymują za
ten czas zasiłek (uitkering sluiting onderneming).
O wypłatę zasiłku występuje pracodawca do RVA.
Po otrzymaniu dokumentów od pracodawcy należy przedłoży je w związkach zawodowych lub
Hulpkas Voor Wrkloosheidsuitkeringen.
Jeśli w zakładzie pracy nie obowiązują powyższe reguły, wówczas data urlopu zostaje ustalona w drodze indywidualnego porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.
PIENIĄDZE WAKACYJNE
Pieniądze wakacyjne są wypłacane przez
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vacantie (RJV) lub
odpowiedni fundusz wakacyjny. Od 2011 roku
zmieniono zasady i pieniądze otrzymujemy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy. Tylko
na indywidualną prośbę mogą zostać one wypłacone czekiem.
Informacje dotyczące pieniędzy wakacyjnych
i ich wysokości możemy sprawdzać również elektronicznie na następującej stronie internetowej
http://onva-rjv.fgov.be/nl/onthaal.htm. Potrzebujemy czytnika karty elektronicznej, dowodu osobistego i pin kodu do karty.
URLOPY SPECJALNE
SENIORVAKANTIE
Pracownikom zatrudnionym w sektorze prywatnym, którzy ukończyli 31 grudnia roku poprzedniego 50 lat i z powodu bezrobocia lub inwalidztwa nie przysługuje im płatny urlop wypoczynkowy
przysługują tzw. Seniorvakantie, czyli prawo do
4 (lub 2 przy niepełnym etacie) tygodni urlopu wypoczynkowego oraz do zasiłku w tym okresie, wypłacanego przez RVA. W czasie tego urlopu pracownik musi być bezrobotny i nie może otrzymywać
żadnych innych dochodów. Wszystkie w/w warunki muszą być spełnione jednocześnie.
Seniorvakantie nie mają charakteru jednorazowego, czyli pracownicy mogą korzystać z prawa do tego urlopu za każdym razem jeśli spełniają jednocześnie wszystkie warunki.
JEUGDVAKANTIE
Dotyczą pracowników, którzy nie mają prawa do
płatnego urlopu ze względu na to, że właśnie ukończyli szkołę. Aby nabyć prawo do jeugdvakantie
należy spełnić łącznie następujące warunki:
n 31 grudnia poprzedniego roku nie mieć jeszcze ukończonych 25 lat
n w roku ubiegłym ukończyć szkole i przepracować co najmniej 1 miesiąc (70 godzin)
n podczas urlopu pozostawać bez pracy i nie korzystać z innych zasiłków lub dochodów
Zarówno długość jeugdvakantie jak i seniorvakantie to maksymalnie 4 tygodnie pomniejszone o ilość
ewentualnie przysługujących płatnych dni urlopu.
Te specjalne formy płatnego urlopu finansowane są przez RVA. Aby z nich skorzystać należy
złożyć wniosek do pracodawcy, a następnie po
otrzymaniu odpowiednich dokumentów przedłożyć je w związkach zawodowych lub Hulpkas Voa.k.
or Werkloosheidsuitkeringen.
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Porównanie cen
w wybranych marketach!
Specjalnie dla Państwa
porównaliśmy ceny 20 różnych produktów spożywczych
w 4 wybranych przez nas marketach.
To pomoże Państwu dokonać korzystnych i tańszych zakupów!
(wybierano najtańsze produkty w danym sklepie, w maju 2011)
Produkty spożywcze

Carrefour

Lidl

Delhaize

Carrefour

Lidl

Delhaize

1

Masło 250 g

€ 1,15

€ 1,49

€ 1,16

€ 1,14

12

Ser żółty 250 g

€ 1,29

€ 1,98

€ 1,39

€ 1,19

2

Margaryna 500 g

€ 0,69

€ 1,15

€ 0,70

€ 1,38

13

Jajka 10 sztuk

€ 0,99

€ 0,95

€ 0,99

€ 1,14

3

Olej 1 L

€ 1,29

€ 1,89

€ 1,30

€ 1,39

14

Mleko 1 L

€ 2,60

€ 2,30

€ 2,20

€ 0,59

€ 0,59

€ 0,59

Oliwa 750 ml

€ 2,29

€ 0,59

4

15

Ocet 1,5 L

€ 0,40

€ 0,27

€ 0,53

€ 0,49

€ 0,45

€ 0,44

Mąka 1 kg

€ 0,27

€ 0,45

5

€ 0,32

€ 0,32

€ 0,99

Majonez 500 ml

€ 0,79

€ 0,80

€ 0,79

€ 0,68

Makaron 500 g

€ 0,32

16

6

€ 0,32

€ 0,32

€ 0,99

Ketchup 560 g

€ 0,69

€ 0,51

€ 0,69

€ 0,70

Makaron spaghetti 500 g

€ 0,32

17

7

€ 0,69

€ 0,49

€ 1,49

Konc. pom 4*70 g

Ryz 4*125

€ 0,49

18

8

€ 0,49

€ 0,60

€ 0,49

€ 0,70

€ 0,30

€ 0,29

€ 1,15

Sos spaghetti 830 g

Panierka 400 g

€ 0,29

19

9

€ 1,29

€ 1,50

€ 1,38

€ 1,80

10

Cukier 1 kg

€ 0,79

€ 0,89

€ 0,79

€ 0,78

20

Dżem truskawkowy 450 g € 0,72

€ 0,80

€ 0,72

€ 0,90

11

Sól 750 g

€ 0,35

€ 0,40

€ 0,35

€ 0,50

Produkty spożywcze

Aldi

Aldi

Ra zem : € 10,43

€ 18,58 € 17,89 € 20,68

sporządziła Iza Kucyk
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Wybrane imprezy i koncerty
Katie Melua
09.06 – Vorst Nationaal w Brukseli. Początek godz. 20.
Koszt biletu 54 e.

Festiwal Rock Werchter
30.06 – Linkin Park – Queens Of The Stone Age – The Chemical Brothers – Beady Eye – Eels – Anouk – The Hives – Seasick Steve Hurts – James Blake – Aloe Blacc
– Tv On The Radio – Ofwgkta – Warpaint
01.07 – Kings Of Leon – Arctic Monkeys – The National – White Lies Goose – Triggerfinger – Chase And Status
– Ozark Henry – Jimmy Eat World Noisettes – Mona
– Lissie
02.07 – Coldplay – Portishead – Pj Harvy – Underworld
– Elbow – Magnetic Man – Bruno Mars – Selah Sue
– The Gaslight Anthem – Bright Eyes – I Blame Coco – Rival Sons – Jenny And Johny – Evaline
03.07 – Iron Maiden – Grinderman – Kaiser Chiefs – Kasabian – Brandon Flowers – Fleet Foxes – Digitalisme – Robyn – Social Distortion – All Time Low
Two Door Cinema Club – Tame Impala – The Vaccines – Everything Everything

Imprezę zamkną A-Trak & The Black Eyed Peas
Na festiwal można dojechać samochodem kierując się E19
Mechelen-Noord. Nastepnie N16 kierować się na Bonheid obok wioski Dorstveld. Za Keerbergen jechać wzdłuż
Tremelolaan, na Kruisstraat na rondzie obrać kierunek
na Werchtersebaan. Na rondzie na Sint Jansstraat pierwsza w prawo. 200 m dalej znajduje się Werchter.
Pociąg dojeżdża do Leuven gdzie podstawiane są autobusy De Lijn aż do samego festiwalu. Koszt autobusu wliczony jest w bilet pociągu.

MAMMA MIA!
Od 19.07 Kursaal – Oostende. Musikal gdzie Benny Andersson i Björn Ulvaeus zadbają o dobrą muzykę i teksty.

Milk Inc. 15 lat
23 & 24.09 – Sportpaleis – Antwerpen
Impreza z okazji piętnastolecia grupy Milk Inc.
Bilety już do kupienia na stronie www.sportpaleis.be
Ksenia

Warto przeczytać
Zdecydowanie
polecam!

„Cień Wiatru” Carlos Ruiz Zafon
Bohaterem książki Zafona jest dziesięcioletni
Daniel, który wcześnie stracił matkę. Pewnego
dnia ojciec prowadzi go do ukrytego w sercu
średniowiecznej Barcelony Cmentarzyska Zapomnianych Książek. Daniel doświadcza swoistej inicjacji. Rytuał powtarzany w rodzinie od
pokoleń nakazuje, by wybrał sobie tylko jedną
książkę i zaadoptował ją, stając się opiekunem
odpowiedzialnym za jej dalsze losy. Daniel musi ocalić wybraną książkę od zapomnienia. To
zadanie na cale życie. Wybiera Cień wiatru Juliana Caraxa. Zaintrygowany, próbuje dowiedzieć się czegoś więcej o jej autorze. Poszukiwa nia wio dą od an tyk wa ria tu pro wa dzo ne go
wspólnie z ojcem, poprzez m.in. przytułek dla
umysłowo chorych, bibliotekę, aż do tajemniczej, opuszczonej willi. W miarę trwania poszukiwań jego życie zaczyna przypominać losy auto ra i krzy żo wać się z ni mi. Na po nad 500
stronach powieści śledzimy z zapartym tchem
fabułę, która jest największym atutem tego utworu. Misternie skonstruowana intryga ukazuje
się naszym oczom bardzo powoli. Obserwujemy
mozolne odkrywanie tajemnicy i jesteśmy świadkami przemiany chłopca w mężczyznę. Razem
z nim doświadczamy miłosnych uniesień i nieznanej wcześniej goryczy miłosnego zawodu.
Wspólnie przeżywamy pierwsze przyjaźnie i życiowe rozczarowania. Motywem przewodnim jest
oczywiście wydobyta z zapomnienia, przeklęta
książka. Kolejnym walorem tego utworu jest pieczołowitość, z jaką autor odtwarza topografię
powojennej Barcelony. Wiodąc nas poprzez kręte uliczki, pogrążone w mroku budynki, pod-

ziemne krypty i korytarze, w sposób mistrzowski buduje w powieści atmosferę grozy i tajemnicy. Klimat powieści, jak i postacie stworzone
przez autora są wyraziste i wydawać by się mogło, ze spotkamy je któregoś dnia na ulicy. Chciałabym czytać jak najwięcej takich powieści, bo
ta mnie urzekła.
Iza Kucyk

LEARN
ENGLISH IN ENGLISH

APRENDE
ESPANOL EN ESPANOL

Do you want to learn Spanish
or improve your English?
Chcesz nauczyć się Hiszpańskiego lub poprawić
swoją znajomość Angielskiego?
Home tutoring
Korepetycje
Dynamic lessons
Dynamiczne lekcje
Interesting activities
Interesujące zajęcia dla każdej grupy wiekowej

Cena: 20 Euro/75 minut
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę
wyłącznie po angielsku bądź hiszpańsku
Kontakt: monto1985@hotmail.com
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Kuchnia męskim okiem
Gotowanie to przede wszystkim zabawa i chciałbym, abyście właśnie tak podchodzili do tej rubryki, jak i całego zagadnienia kulinarnego. Każdy czytelnik po zapoznaniu się z przepisami może
zrobić pierwszy (a potem i następny) krok w pasjonujący świat pełen kuchennych tajemnic. Lekcje
gotowania są także egzaminem z wyobraźni, fantazji i odwagi. Zapraszam do wspólnej przygody.
Mariusz

Bakłażany faszerowane
Składniki:
2 bakłażany l 400 g mięsa mielonego
pieprz l sól
chili w proszku l cebula l 250 g pieczarek
papryka (czerwona i żółta) l całe jajko

l
l
l
l

Sposób przygotowania:
1. Mięso mielone solimy, następnie dokładnie
mieszamy dodając jajko, pieprz, oraz szczyptę
chili w proszku.
2. Na 20 min odstawiamy mięso do lodówki,
w tym czasie kroimy pieczarki na drobną kosteczkę razem z papryką. Następnie pokrojone pieczarki z papryką dokładnie mieszamy
z wcześniej wyrobioną masą mięsną.
3. Z bakłażanów przekrojonych wzdłuż na polowe wydrążamy miąższ, który jest zbędny. Farszem mięsnym wypełniamy bakłażany, ozdabiając jeszcze papryką i pieczarkami
w plastrach, czy też cebulką. Przygotowane bakłażany zapiekamy w temp. 150-160o C około
35 minut. Gotowe danie możemy podawać
z ziemniakami lub kaszą gryczaną.

Naleśniki z jabłkami
Składniki:
l 1 szklanka mąki l 2 szklanki mleka l 1 jajko
l 1 łyżka oleju l szczypta soli l 1 kg
kwaskowych jabłek l cukier do smaku l po 5

dag rodzynek i orzechów włoskich
l skórka otarta z pomarańczy l polewa

czekoladowa
Sposób przygotowania:
1. Jabłka obrać, pokroić na cząstki, oddzielić
gniazdka nasienne
2. Przełożyć do rondelka, podlać niewielką ilością
wody, dusić na małym ogniu do czasu, aż się
rozgotują, dosłodzić
3. Do mąki dodać jajko, mleko, olej i sól, dokładnie
wymieszać
4. Usmażyć naleśniki, każdy cienko posmarować
jabłkami, posypać rodzynkami i posiekanymi
orzechami
5. Zwinąć ruloniki, polać polewą czekoladową,
posypać skórką z pomarańczy.

komiks
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Zostałem poproszony, żeby napisać kilka słów
na temat komiksu. Więc … Komiks (lub nowela
graficzna) to niejednokrotnie niedoceniana forma sztuki, łącząca słowo i obraz. Kojarzona jest
raczej z tanią rozrywką dla dzieci oraz alternatywą dla książek, niż czymś co może zainteresować
dorosłego odbiorcę. Moim skromnym zdaniem nic
bardziej mylnego. Większość komiksów jest stworzona właśnie dla dorosłego odbiorcy i tylko nieżyczliwi mogliby powiedzieć, że jest niedorobio-

nym kuzynem filmu. Raczej jest jego młodszym
bratem. Zanim Hollywood zaczęło bawić się techniką komputerową, to kreacje artystów zwykłym
tuszem i farbą biły na głowę najlepsze plany filmowe – fabule też było mało do zarzucenia.
Temat przewodni który wybrałem znosi jakiekolwiek ograniczenia narzucone przez rzeczywistość. Przenikanie się światów i ich różnorodność
zostawia mi nieograniczona swobodę działania.
Rafał

Rowerem
przez Antwerpię
Warto wiedzieć.
Od 9 czerwca 24 godziny na dobę można wypożyczać rowery, aby
sprawniej i szybciej poruszać się
po mieście i okolicach. Wypożyczenie roweru wymaga rocznej,
tygodniowej lub dziennej karty.
Zamówić ją można przez stronę
internetową www.antwerpen-velo.be lub w punkcie serwisowym
znajdującym się na Centraal Station. Od 13 maja do 1 lipca karty
roczne są w promocyjnych cenach.
Za cały rok 29 euro, a od 1 lipca
będą już kosztować 35 euro.
W przypadku tygodniowej lub
dziennej karty zaraz po zarejestrowaniu się na podanej stronie otrzymujemy SMS-a z kodem, który potrzebny będzie do wypożyczenia
roweru w punkcie serwisowym.
Tygodniowa karta kosztuje 7 euro, a dzienna 3 euro.
Barbecue na świeżym powietrzu.
W ośmiu parkach w całej Antwerpii rozmieszczone są grille
zaopatrzone w podstawowe
przyrządy do grillowania (wliczając nawet małą gaśnicę na
wypadek pożaru). Rezerwacja
jest zbędna. Od godziny 10 do
22 można cieszyć się dobrą pogoda przy grillowanym posiłku.
Każdy może korzystać z miejscowego barbecue dbając o bezpie-

czeństwo i porządek. Prosimy
o utrzymywanie czystości w takich miejscach, aby inni nie musieli sprzątać naszych odpadków. Czekające na Ciebie
i Twoich bliskich barbecue znajdują się w:
n Antwerpii Park Spoor Noord.
Barbecue znajduje się miedzy
mostem Noorderlaan, a czerwona klatką
n Berchem Brilschanspark. Najłatwiej dostać się tam wchodząc wejściem z Marcel Aubertinlaan;
n Wilrijk Steytelinckpark. Przy
tarasie na centralnej wysepce, obok kaczej altanki umieszczone jest berbecue;
n Berchem Park Het Prieel. Dostęp ułatwia przejście z parkingu na ulicy Ter Nieuwerbrugge. Grill znajduje się po
lewej stronie przy drodze.
n Antwerpii Kattendijksluis;
n Deurne Bremweide. Na lace
przy placu zabaw od strony
Ter Heydelaan możemy znaleźć poszukiwane barbecue;
n Antwerpii Kielpark. Od strony Sint-Bernardsesteenweg
przy placu zabaw;
n Linkeroever Recreatieweide
Kastanjedreef. Grill znajdziemy na łące za basenem de Molen.
Ksenia
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii:
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28
1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia: pon – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
Wtorek, czwartek, piątek: 09.00-13.00, środa 13.00-18.00
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois, 29
1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net
Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Serwis w przypadku wypadku, agresji
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”

Biuro Turystyczne we Flandrii:
tel 02/504 03 00
lub email: info@toerismevlaanderen.be

100
101
112
107
110

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona interne towa poświę cona szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be
1) Klinika dermatologiczna Nottebohom,
Biartstraat 2, 2018 Antwerpia, tel 03/2372860
2) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Augustinus,
Oosterveldlaan 24, 2610 Wirlijk, tel 03/4433011
3) GZA Ziekenhuizen (szpital) Campus Sint Jozef,
Molenstraat 19, 2640 Mortsel, tel 03/4441211
4) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Vincentius, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia,
tel 03/2852000
5) Socjalne Centrum Medyczne, Moorkensplein 14,
2140 Borgerhout, tel 03/2358802
6) Centrum Psychiatryczne Sint Amadeus,
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel, tel 03/4406850
7) ZNA Middelheim (szpital), Lindendreef 1,
2020 Antwerpia, tel 03/2803111
8) ZNA Stuivenberg (szpital), Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpia, tel 03/2177111
9) ZNA Sint- Erasmus (szpital), Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout, tel 03/2708011
10) ZNA Jan Palfijn (szpital), Lange Bremstraat 70,
2170 Merksem, tel 03/6402111
11) ZNA Hoge Beuken (szpital), Commandant Weynsstraat 165, 2660 Hobiken, tel 03/8309090
12) ZNA Koning Paola (szpital dzieciecy – Kinderziekhuijs), Lindendreef 1, 2020 Antwerpia, tel 03/2802000
13) ZNA Sint Elisabeth (szpital), Leopoldstraat 26,
2000 Antwerpia, tel 03/2344111
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Ważne numery telefonów
cd:
Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:
Lekarze domowi:
Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278, 2100 Deurne
Tel. 03/321.58.39
Martin Rozenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19

przyjmują na
Mechelsesteenveg 217
na umówione
spotkanie

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea
Szpital Sint Vincentius
St-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia
tel.03 285 28 35
Dentysta
Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk
tel.03/828 52 60

Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten
apothekers” i wpisać swój kod pocztowy 0900/10.500.
Doradca Prawny
Iwona Wiewiórka,
Hemelstraat 3 | 2018 AntwerpenTel. 03 233 06 00,
Fax. 03 231 62 00
Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy, szukasz pomocy a nie
masz dużych dochodów i nie stać cię na adwokata możesz
skorzystać z darmowej pomocy prawnej. W zależności od
dochodów możesz ją uzyskać za niewielką kwotę lub zupełnie za darmo. Pomoc obejmuje wszystkie aspekty prawne (sprawy rodzinne, odszkodowania, itp.).
Orde van advocaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/15
2000 Antwerpen
tel.03/260 72 50
godz. przyjęć od 14.30 -16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na spotkanie;
W okresie lipiec, sierpień – tylko we wtorki i czwartki.
Umawiamy się tylko telefonicznie w godz
10.00-12.00, tel.03/260 72 80
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ZAPRASZAMY NA

LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
„ZABAWA ZE SZTUKĄ”
Antwerpia, lipiec 2011

W programie m.in.:
n tworzenie własnych dzieł inspirowanych pracami
najwybitniejszych malarzy, rzeźbiarzy i muzyków
n wyjścia dzieci do muzeum i na wystawy,
które będą inspiracją do dalszej pracy,
n poznanie wybranych technik plastycznych
n przybliżenie różnych stylów tanecznych
n zabawa w teatr
n zajęcia dla rodziców z dziećmi: wspólne malowanie,
wspólne zajęcia rytmiczne i wspólna zabawa w teatr
Wszyscy wiemy jak ważne jest wychowanie poprzez sztukę. Na naszych warsztatach chcemy uwrażliwiać dzieci
na rożne dziedziny sztuki. Pomoże im to w poznawaniu siebie i świata.
W artystycznym działaniu będą uczyć się kreatywności, rozwijać artystyczne zdolności i nabierać pewności siebie.

Zapisy już teraz!

CZAJKOWSKA KATARZYNA

zadzwoń: 0499 721160 lub wyślij e-mail: info@childrenofeurope.be

