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rodzy Czytelnicy,
Rozpoczęła się polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Nigdy dotąd w naszej historii
nie było takiego wydarzenia. Polska po raz pierwszy stoi na czele krajów związanych paktem
unijnym i podejmuje decyzje mające wpływ na całą wspólnotę.
O naszym przewodnictwie pisaliśmy w ostatnim numerze i czytelnicy z całą pewnością orientują się, jaka jest ranga tego wydarzenia. Choć jesteśmy wszyscy daleko od domu, możemy być
dumni z naszego kraju.
Spotykamy na emigracji wielu rodaków. Każdy z nas przeżył miłe i niemiłe sytuacje. Każdy z nas
albo potrzebował pomocy, albo jej udzielił. Ale czy każdy z nas ma poczucie dumy z tego, że jest
Polakiem? Są tacy, którzy odcinają się od własnych korzeni i nawet nie przyznają do swojego
pochodzenia. Cóż, to ich własny wybór. Może czują się bardziej Europejczykami niż Polakami.
Obojętnie ile lat przebywamy na emigracji, czy „wtopiliśmy się” już w środowisko belgijskie,
czy też nie, nic nie zmieni faktu, że korzenie mamy polskie.
Może to zabrzmi nieco patetycznie, ale powinniśmy bardziej niż dotychczas je pielęgnować.
Ze środków masowego przekazu często możemy dowiedzieć się o różnych inicjatywach organizowanych przez Polonię na całym świecie. O tym, jak dba o polskość i ją promuje. I może właśnie teraz, kiedy przewodniczymy krajom Unii Europejskiej, kiedy mamy polskiego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, kiedy Polska przez pół roku będzie na ustach całej Europy
warto sobie postanowić, że i ja włączę się aktywnie w polską społeczność w Antwerpii.
I ja spróbuję przyczynić się do przełamywania nie zawsze pozytywnego stereotypu Polaka.
Przecież mamy czym się pochwalić. Kopernik, Skłodowska, Chopin, Papież, Małysz, Kubica
i wiele innych, to postacie znane na całym świecie. Nasz dorobek kulturalny, udział w postępie
technicznym, ponad tysiąc lat historii i piękna tradycja, to wszystko powinno być powodem naszej dumy. Ceńmy to co nasze, bo nie zawsze to co inne i nowe jest lepsze.
Nie wstydźmy się naszej polskości, nie przemykajmy chyłkiem bocznymi uliczkami rzeczywistości. Idźmy główną ulicą z podniesioną głową. Szanujmy polskość i siebie samych, a wtedy
inni uszanują nas.
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”, www.childrenofeurope.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Fecebooku, znajdziesz nas po mailu/szukaj: childrenofeurope2011@hotmail.com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe

ZAPRASZAMY NA

LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
„ZABAWA ZE SZTUKĄ”
Antwerpia, lipiec-sierpień 2011
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programie m.in.:
tworzenie własnych dzieł inspirowanych pracami najwybitniejszych malarzy, rzeźbiarzy i muzyków
wyjścia dzieci do muzeum i na wystawy, które będą inspiracją do dalszej pracy,
poznanie wybranych technik plastycznych
przybliżenie różnych stylów tanecznych
zabawa w teatr
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.

zadzwoń:

0499 721160

lub wyślij e-mail:

info@childrenofeurope.be
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Nareszcie

!

WAKACJE
1878 r. L
pierwsza
zorganizowana
wycieczka
dookoła świata

1941 r.
pierwsze
na świecie
biuro podróży

ato zbliża się wielkimi krokami. Magiczne
słowo – wakacje, wywołuje nastrój oczekiwania, zachęca do wspomnień oraz do snucia wielkich wakacyjnych planów.
Ale czy to sprawiedliwe, że dzieci mają wakacje a dorośli mają „tylko” urlop???
Wakacje są „gwarantowane”, a urlop się należy. Bywa jednak i tak, że kiedy właśnie dopinamy ostatnią walizkę, szef w imię wyższych celów
przesunie nasz urlop np. na listopad. Często trzeba o niego prosić, a przede wszystkim trwa o wiele, wiele za krótko!
Jeszcze gorzej mają emeryci i renciści. Nie mają ani wakacji, ani urlopu, ani nawet zwolnień lekarskich. Czyli po prostu nic im się już nie należy.
Wprawdzie mając godziwą emeryturę mogą
mieć wakacje przez cały rok, ale ilu z nich stać
na taki komfort?
Wróćmy jednak do wakacji. Należą się one tylko uczniom i nauczycielom.
Niezadowolony i pokrzywdzony urlopowicz ma
jednak szansę skorzystania z prawdziwych wakacji. Wystarczy powrót do szkoły w charakterze
ucznia, studenta lub nauczyciela....
O ile fajniej pracowałoby się nam przez dziesięć miesięcy wiedząc, że potem czekają na nas
dwa miesiące laby!
Ale cieszmy się z tego co mamy, czyli ze zwykłego urlopu.
A skąd się wzięły urlopy? Otóż można by pomyśleć, że zawdzięczamy je walczącym o swoje
prawa robotnikom, feministkom lub komunistom.
Nic z tych rzeczy. Urlopy zawdzięczamy holenderskim pracownikom branży diamentowej, którzy w 1910 roku uzyskali prawo do tego, by każdy z nich raz w roku mógł przez tydzień
odpoczywać i nie pojawiać się w zakładzie pracy.
Oraz co ważne, jeszcze otrzymać za to pieniądze.
W ten sposób powstały płatne urlopy, chociaż
wtedy to pojęcie nie było jeszcze znane.

Po Holendrach, prawo do płatnej nieobecności
w pracy wywalczyli sobie Anglicy. W 1925 roku
w Wielkiej Brytanii około 1,5 mln osób raz w roku odpoczywało otrzymując za to wynagrodzenie. Warto wspomnieć, że kilkanaście lat później
liczba ta sięgała już około 11 milionów osób.
Kolejnym przełomem było przyznanie prawa
do płatnego urlopu wszystkim pracownikom. Stalo się to w roku 1936, a pierwszym państwem,
które się na to zdecydowało była Francja.
Urlopy spowodowały ogromne zmiany w sposobie życia ludzi na całym świecie. Miasta i miasteczka leżące nad morzem czy w górach, zmieniały niejednokrotnie całkowicie swój charakter,
aby być przygotowanym na przyjęcie rzeszy turystów. Powstawały uzdrowiska, sanatoria i ośrodki wypoczynkowe. Upowszechnienie urlopów
to wielki rozwój turystyki, a przede wszystkim
powstanie pierwszego na świecie biura podróży.
Założył je w roku 1941 pewien Anglik, który wykupił ponad 550 biletów na pociąg z Leicester do
Loughborough, a następnie sprzedał je z ogromnym zyskiem.
Pierwsza zorganizowana wycieczka dookoła
świata odbyła się w 1878 roku, a pierwsza wycieczka lotnicza na kilka miesięcy przed wybuchem II Wojny Światowej, kiedy to Amerykanie
polecieli na wypoczynek do Europy.
Nie upierajmy się przy wyższości wakacji nad
zwykłym poczciwym urlopem, chociaż wakacje
są zawsze o tej samej porze, a urlop często bywa
uzależniony od decyzji szefa. Jakby nie było, wszyscy czekamy na zasłużony wypoczynek.
Przeżyjmy jak najlepiej nasze wolne dni od pracy czy szkoły i pamiętajmy, że od nas zależy czy
wrócimy do pracy zmęczeni wypoczynkiem, czy
autentycznie wypoczęci.
Życzymy pięknej pogody i wspaniałych wspomnień!
Karolina T.
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Tato
Bycie
dobrym ojcem
to wyzwanie,
któremu
nie każdy
mężczyzna
może sprostać.

osyć powszechną jest opinia, że dziecko
bardziej potrzebuje mamy, a tata jest od
zarabiania pieniędzy. Rola ojca w życiu dziecka
bardzo często bywa niedoceniana.
Sami rodzice stwarzają niekiedy sytuacje, ze
mama jest od przytulania, a tata od dyscypliny.
Nic bardziej mylnego.
Bardzo często ojcowie wycofują się z wychowywania swoich dzieci, świadomie lub nieświadomie wyrządzając im krzywdę. Nawet najlepsza
matka nie jest w stanie zastąpić dziecku ojca.
Oczywiście, częste są sytuacje, kiedy dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej, ale to już temat
na inny artykuł.
Trzeba pamiętać o tym, że każde z rodziców
w życiu dziecka ma do wypełnienia inną misję.

D

TATA, SYN I CÓRKA.
Najczęściej do ojca syn przychodzi z pytaniami
dotyczącymi okresu dojrzewania i seksu. Także
przez obserwację jego zachowań uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania. Syn chce być taki jak tata, a nie zawsze przykład płynący od rodzica jest
godny naśladowania. Jeżeli ojciec spędza z dzieckiem dużo czasu, wiele czynności wykonują razem,
to czuje się ono w pełni akceptowane. Jeżeli zachowuje się wręcz przeciwnie, to przekazuje dziecku
informację: nie należysz do mojego świata.
Jeżeli ojciec chce, by jego syn w dorosłym życiu był pewny siebie, zdecydowany i znał swoją
wartość, powinien spędzać z nim jak najwięcej
czasu, chwalić sukcesy które osiąga nawet wtedy, gdy nie są one zgodne z jego oczekiwaniami.
Bo chłopcy w każdym wieku potrzebują wsparcia i uznania ze strony taty.
Ojciec jest pierwszym mężczyzną w życiu córki. Powinien prawić jej komplementy, nauczyć ją
odpowiednich zachowań w stosunku do chłopców i okazywać jej szacunek. Wtedy córka będzie
się czuła atrakcyjna i doceniana. I nie chodzi tutaj tylko o wygląd zewnętrzny, przecież piękno
ukryte jest w każdym człowieku.

Jeśli tata będzie jej unikał, bał się nadchodzącej kobiecości, córka poszuka potwierdzenia swojej atrakcyjności u innych mężczyzn.
TATO, CZY MNIE KOCHASZ?
Wielu ojców kocha swoje dzieci, ale nie wszystkie o tym wiedza. Miłość trzeba okazywać w sposób zrozumiały dla dzieci. Jeśli tata nie ma dla
nich czasu, nie pomogą żadne prezenty, czy raz
do roku fajne wakacje. One odbierają ten stan
rzeczy jako brak miłości. Rozumowanie dziecka
jest logiczne i nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jeżeli mój tata mnie kocha, to powinien mieć
dla mnie czas. Bo czas spędzony z dzieckiem, to
ważny element jego wychowania. Na nic wykłady o rodzicielskiej miłości, szacunku, czy moralności, jeżeli nie mówi się o zwykłych, codziennych sprawach.
TATO! DOTRZYMUJ SŁOWA!!!
Podstawą odpowiednich relacji rodzicielskich
jest poświęcony czas, konsekwencja i dotrzymywanie słowa. Na ogół jest tak, że właśnie ojcowie
mają mniej czasu dla swoich dzieci i niekonsekwencja w dotrzymywaniu danego słowa w ich wykonaniu bardziej boli.
Dla dzieci jest to rodzaj wskazówki na przyszłość: można nie dotrzymywać słowa, a honor
jest sprawą interpretacji.
Dotrzymując słowa ojciec może wiele nauczyć
swoje dzieci. Jeżeli dana obietnica nie zostanie
spełniona, musi zachować się jak prawdziwy mężczyzna i przyznać do błędu. Przykład ojca który
przeprasza, to pokaz odwagi i siły mężczyzny.
TATA STAWIA SZLABAN I USTALA ZASADY
Dziecko powinno mieć jasność co do zasad obowiązujących w domu i konsekwencji ich łamania.
Podczas wymierzania kary ojciec nie może ulegać
własnym emocjom, bo wprowadza zamieszanie
w świat dziecka. Uciążliwość kary nie może zależeć od humoru taty. Ojciec zawsze musi pamiętać, że czegoś innego możemy oczekiwać od przedszkolaka, a czegoś innego od gimnazjalisty.
Tata musi dobrze znać swoje dziecko, a to następuje poprzez poświęcenie mu uwagi i zainteresowanie jego problemami. Kiedy syn lub córka mają po kilkanaście lat, wydaje im się, że są
już dorośli. Następuje ciągłe obrażanie i zamykanie w swoim pokoju. Ojcu wydaje się, że ma
prawo stosować surowe wymagania i na ogół
dzieci dostają tzw. szlaban nie zawsze wiadomo
dlaczego. To błąd! Obowiązkiem każdego ojca
jest kontrolowanie poczynań dziecka, ale nie powinno to polegać na ciągłym wydawaniu poleceń
tonem nie znoszącym sprzeciwu. Inaczej dzieci
znoszą zakazy pochodzące od mamy, a inaczej od
taty. Rozumują w ten sposób: jeżeli ojciec umówił się z kolegami i wrócił do domu później niż
zapowiadał, to też powinien mieć szlaban. Zwłaszcza, gdy „zapomniał” o tym poinformować rodzinę. Przykład musi iść z „góry”. Dziecko będzie
zachowywać się o wiele bardziej odpowiedzialnie, jeżeli będzie miało wpływ na ustalanie zasad
panujących w domu i jeśli tych zasad będą przestrzegać wszyscy.

lipiec 2011

TATA KRYTYKUJE
Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wybieramy się z dziećmi na rodzinną uroczystość, a nasz nastoletni syn ma na
sobie kurtkę z ćwiekami i włosy na irokeza. I nagle słyszy od ojca: do cholery jak ty wyglądasz???
To bardzo delikatna kwestia i wymaga od taty dużo taktu i cierpliwości.
Nie może bez przerwy krytykować stylu ubierania się
syna, czy robić awantury, bo córka pomalowała paznokcie czarnym lakierem. Wyśmiewanie się z dziecka, to najgorszy z możliwych scenariuszy. Bardzo często dzieci za
pomocą stroju manifestują swoja przynależność do danego środowiska. Nie oznacza to, że to co robią jest złe. To
jest po prostu inne. Ojciec najpierw powinien przypomnieć sobie swoje młodzieńcze lata i pomyśleć co on robił
w tym wieku. Mówienie do syna „ja w twoim wieku...” jest
zupełnie pozbawione sensu.
Warto uszanować prywatność i poglądy własnego dziecka. Najlepiej jak ojciec ustali z synem co wypada, a co nie
i spróbują dojść do porozumienia.
Nie można wciąż krytykować, trzeba wytłumaczyć.
TATA KUMPEL
Wielu ojców popełnia duży błąd zachowując się jak „luzak” w stosunku do własnego dziecka. „Spoko, nara”, noszenie bojówek, takie zachowania dorosłego człowieka
mogą być odebrane przez dziecko jako wygłup. Tata kumpel nie musi się popisywać i wygłupiać. Nastolatki celowo podkreślają odmienny od rodziców styl „bycia”. Naśladowanie tego stylu przez tatusia, któremu wydaje się,
ze ma 15 lat jest po prostu żenujące. Fajny tata powinien
być serdeczny, kochający, ale i wymagający. Musi wyznaczać granice, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa.
Można być kumplem, ale trzeba też być autorytetem.
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Bycie dobrym ojcem to wyzwanie, któremu nie każdy
mężczyzna może sprostać. Wymaga ono poświęcenia siebie, swoich sił, umiejętności i doświadczenia. Jest to również wyzwanie, w którym mężczyzna może pokonać swoje słabości.
Niektórzy ojcowie tłumaczą się brakiem czasu i tym, że
tak dużo pracują dla dobra dzieci. Ale dzieci bardziej potrzebują ojca niż pieniędzy. I pewnego dnia tata ze zdumieniem może stwierdzić, że jego dzieci dorosły bez niego.
Anna Janicka

Kilka cytatów sławnych ludzi na temat dzieci:
n Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba
im także pozwolić chodzić.
n Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.
n Co należy zrobić po upadku? To co robią dzieci, podnieść się.
n Co to jest człowiek dorosły? Dziecko nadęte latami.
n Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko maja mniej
doświadczenia.
n Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.
n Ojcowie zdolnych dzieci są gorącymi zwolennikami teorii dziedziczenia.
n Na ogół duże dzieci nie chcą mówić, a rodzice nie chcą
słuchać.
n Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami.
n Kobieta bardziej kocha dziecko niż męża. Bo dziecko
jest na pewno jej, a mąż nie zawsze.
n Mielibyśmy doskonale wychowane dzieci, gdyby ich
rodzice byli dobrze wychowani.
n Miłość rodziców do dzieci nie polega na ciągłym dawaniu
prezentów.
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Polecamy w Antwerpii!
Nowatorska
bryła muzeum,
nawiązująca
stylistyką do
„warehause”
(magazynu)
została
wyłoniona
na drodze
konkursu,
do którego
zgłoszono
55 projektów
z całego
świata.

MAS, czyli „Museum aan de Strom”
MAS, czyli „Museum aan de Strom” (Muzeum
nad rzeką), to nowy obiekt na kulturalnej mapie
Antwerpii. Miejsce obowiązkowe dla wszystkich,
którzy chcą poznać historię i kulturę tego miasta.
Myślą przewodnią zebranej w muzeum kolekcji
jest „Antwerpia – miasto portowe, które od wieków było miejscem spotkań i wymiany różnych
kultur”. W MAS zebrano eksponaty, które są śladem wszystkich wydarzeń, związanych z historią
miasta i portu – tak kulturalnych i religijnych, jak
gospodrczych czy naukowych.
Nowatorska bryła muzeum, nawiązująca stylistyką do „warehause” (magazynu) została wyłoniona na drodze konkursu, do którego zgłoszono 55
projektów z całego świata. Budynek ma dziewięć
pięter, a na dziesiątym znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać miasto, rzekę i port.
Na każdym piętrze budynku znajduje się odzielna wystawa tematyczna. Do MAS wypożyczono
eksponaty z innych muzeów, m. in. Museum Plantin Morteus czy Royal Musum of Fine Arts Antwerp (M HKA). Dzięki temu, w prezentowanej na
trzecim piętrze ekspozycji „Arcydzieła w MAS. Pięć
wieków obrazów w Antwerpii” można podziwiać
płótna takich mistrzów jak Jan van Eyck, Pieter
II Breughel, czy Peter Paul Rubens. Obok ekspozycji „O handlu i statkach”, na której pokazano
m.in. modele żaglowców i statków parowych wraz
ze sprzętem do nawigacji, w MAS można obejrzeć
przedmioty kultu religijnego z Indii, Kongo, Tybetu czy starożytnego Egiptu. Jest też wystawa
poświęcona władzy i jej insygniom.
Osoby, które chciałyby obejrzeć wszystkie ekspozycje muszą zarezerwować sobie na to cały dzień.
Muzeum jest olbrzymie, a dokładne zapoznanie się
z eksponatami jednej wystawy zajmuje minimum
pół godziny. W soboty i niedziele trzeba też liczyć

się z bardzo dużą liczbą zwiedzających. MAS to „nowość”, a do tego miejsce, które odwiedzają nie tylko mieszkańcy Antwerpii, ale także liczni turyści.
Na kilku pietrach muzeum przygotowano „kąciki” multimedialne dla dzieci. Niestety, nie pomyślano o najmłodszych. Między piętrami można przemieszczać się tylko za pomocą ruchomych schodów,
a to duże utrudnienie dla rodziców, którzy przewożą maluchy w wózkach.
Magda Musitowska

MAS (Museum aan de Strom)
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen
tel. 32 03 338 44 34
www.mas.be
Muzeum czynne: wtorek – niedziela 10.00 – 17.00
Wejście na taras budynku:
wtorek – niedziela 09.30 – 24.00
Ceny biletów na wystawy stałe i czasowe
oraz widok panoramy miasta:
Normalny – 10 euro.
Dla posiadaczy A-kaart – 8 euro
Dla osób powyżej 65. i grup powyżej 12 osób – 8 euro
Dzieci i młodzież 12.-16. – 2 euro
Dzieci poniżej 12. – wejście bezpłatne

Roxy
Zaczęły się wakacje i nadeszła pora, aby zadbać
o rożne ozdoby upiększające nasz wizerunek.
Polecam sklep Roxy, który oferuje chyba największy asortyment kolczyków w Antwerpii w bardzo przystępnych cenach. Sklep ma również duży wybór streczerów. Dla bardziej zamożnych jest
oferta z kryształami Swarovskiego. Wykwalifikowana ekipa przekłuje wam to na co macie ochotę, ale musicie mieć co najmniej 18 lat, albo zgodę rodziców. Roxy znajduje się na Kammenstraat
68, ale godna uwagi jest właściwie cała ulica. Polecam także inne sklepy które się tam znajdują.
Rudy

Cargo zomerbar
Jakiś czas temu znowu otworzył swe podwoje
Cargo zomerbar na środku Parku Noord. Bar na
świeżym powietrzu to idealne miejsce na letnie,
upalne dni. Knajpka jest otwarta tylko latem od
10.00 do 24.00.
Dzieci mogą się
bawić na pobliskim placu zabaw
i pluskać w brodziku. Natomiast dorośli mogą delektować się piękną
pogodą ze szklaneczką czegoś zimnego, lub czymś do
jedzenia.
Rudy
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Parki w Antwerpii
Gdzie
aktywne
spędzić czas
lub
zorganizować
piknik?

ANTWERPIA PARK SPOOR NOORD

PARK RIEVIERENHOF DEURNE

Niedawno otwarty park w dzielnicy Antwerpia
Nord pełen atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłych. Szczególnie polecam placyki dla dzieci z huśtawkami, drabinkami, koparkami do piasku. Są też pompy z wodą i dużą zjeżdżalnią, na
którą dzieci wspinają się po linach. Obok kawiarni rozłożone są leżaki i rodzice odpoczywając mogą obserwować dzieci bawiące się w wodzie. Nie
ma wprawdzie basenu, ale na wyznaczonym terenie zainstalowano fontanny i dzieci mogą się
swobodnie bawić. Woda sięga im tylko do kostek,
nie ma wiec żadnego zagrożenia.
Pod wiaduktem jest Skate Park, gdzie amatorzy jazdy na deskach, rolkach lub rowerach maja okazje poszaleć. Znajduje się tam również wybieg dla psów, na którym nasze czworonogi mogą
swobodnie pobiegać.
Możemy zorganizować piknik na trawie i grillować, gdyż jest zamontowany grill, z którego
wszyscy mogą korzystać.
Warto odwiedzić ten park do czego gorąco namawiam.

Park, w którym jest wiele atrakcji dla dzieci
i dla dorosłych. Ogromna przestrzeń do grania
w piłkę, usytuowane w wielu miejscach place zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami czy linami do
wspinania. Zarybione stawy wodne i małe strumyki. Po parku przechadzają się stada kaczek
i rożne, inne ptactwo. W małych parkach np. różanym rosną piękne okazy róż, są również ciekawe, niespotykane drzewa. Można zatrzymać się
na chwile, usiąść w parkowych kawiarenkach
i orzeźwić się chłodnym napojem. Atrakcją jest
również mały zameczek, w którym znajduje się
muzeum – czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
Gorąco polecam. Naprawdę warto odwiedzić
park Rievierenhof!

Dojazd:
1.Samochodem:
- jedziemy na zachód od Franklin Rooseveltowski / N 12 – 79 m
- skręcamy w prawo w Italielei – 650 m
- skręcamy w prawo w ul. Hack – 110 m
- po drodze do St John Square 100 m
- skręcamy w lewo na Long Dijkstraat – 450 m
2.Autobusem z Rooseveltplaats:
- 610, 620, 621, 640, 641, 650- wysiąść na przystanku Ellermanstraat
3.Tramwajem:
- 3, 5, 6, 12 wysiąść na przystanku Schijnpoort

Dojazd:
z Rooseveltplaats lub Centraal Station;
tramwajem 10, autobusem 401, 411, 412, 419
– przystanek Leeuwlantstraat
autobusem 19, 780 -przystanek Ruggeveldlaan
autobusem 33 – przystanek Streckshof
Park rozpoczyna się zaraz za mostem po prawej
stronie, na początku Deurne.
Samochodem:
UWAGA!
Ze względu na roboty drogowe Openluchttheater Rivierenhof nie jest dostępny ze wszystkich
tras. Na antwerpskim ringu należy zjechać na
Borgerhout przez Luitenant, Lippenslaan, Boterlaarbaan/Herentalsebaan lub Sterckshoflei/Hooftvunderlei lub Ruggeveldlaan.
Parking znajduje się na Ruggeveldlaan lub Hooftvunderlei. W parku obowiązuje zakaz parkowania. Jedynie na początku, za mostem po prawej stronie usytuowany jest niewielki parking,
na którym można zostawić samochód.
Agnieszka
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Lepiej zapobiegać, niż leczyć...
Słońce
wytwarza
promienie
ultrafioletowe,
które
dla zdrowia
człowieka
w dużej
ilości
są bardzo
szkodliwe.

Uff!!! – Jak gorąco!
Zbliża się lato. Czas wakacji, urlopów i upałów.
Słońce zaczyna grzać coraz mocniej i coraz bardziej to odczuwamy.
Co robić? Czego unikać? Na co zwracać szczególną uwagę?
Słońce wytwarza promienie ultrafioletowe, które dla zdrowia człowieka w dużej ilości są bardzo
szkodliwe. Powodują powstawanie czerniaka, na
którego cierpi coraz więcej ludzi na świecie.
Jeżeli w taką pogodę wychodzimy na spacer,
czy leżakujemy na plaży, powinniśmy odpowiednio się zabezpieczyć. Wszyscy, którzy mają problemy ze zdrowiem, powinni unikać dużego nasłonecznienia. Szczególną ostrożność muszą
zachować osoby starsze i małe dzieci, które mają obniżoną percepcję, jeżeli chodzi o pragnienie.
W tych grupach wiekowych łatwo dochodzi do
odwodnienia właśnie dlatego, że podczas upałów
czują o wiele mniejsze pragnienie niż pozostali.
O co należy zadbać:
Najważniejsze jest picie odpowiedniej ilości płynów. Przeciętne zapotrzebowanie zdrowego, dorosłego człowieka wynosi około 2 litrów dziennie, przy średniej temperaturze 20 stopni. Każdy
wzrost temperatury o jeden stopień zwiększa to
zapotrzebowanie o około 100 mililitrów. Przy
temperaturze 30 stopni należy już pić około 3 litrów płynu. Tak zwana grupa ryzyka czyli chorzy na nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca czy
niewydolność krążenia, powinni w porozumieniu
z lekarzem dostosować ilość branych przez siebie leków do aktualnej pogody. Wysoka temperatura obniża ciśnienie jak lekarstwo, dlatego
w czasie upałów należy takich leków zażywać
mniej.
Napoje:
Ponieważ wraz z potem pozbywamy się z organizmu wody i soli mineralnych należy dużo pić,
ale najlepiej niegazowaną wodę mineralną z dodatkiem sodu, potasu i magnezu. Odpowiedni
jest również sok pomidorowy lub kefir. Powinniśmy odstawić wszelkie napoje słodzone i soki,
ponieważ cukier w nich zawarty przyczynia się
do obniżenia ilości wody w organizmie i powoduje tzw. wewnętrzne odwodnienie. Należy unikać alkoholu i piwa, można jedynie pozwolić sobie na kieliszek czerwonego wina do kolacji.
Osoby starsze i cierpiące na zaburzenia krążenia
powinny pic wodę często, ale małymi łyczkami,
bo zaszkodzić im może także nadmiar płynu. Jeżeli w trakcie upałów wykonujemy pracę fizyczną, to musimy pić znacznie więcej wody niż normalnie, gdyż nasze zapotrzebowanie na płyny
może wynosić nawet od 6 – 8 litrów na dobę. Należy także ograniczyć picie kawy i herbaty.
Jeżeli poczujemy się słabo:
Zasłabnięcie, to spadek ciśnienia krwi. Osoba,
która zasłabnie powinna być ułożona w pozycji
poziomej, a nogi mieć wyżej niż reszta ciała. To
spowoduje włączenie się mechanizmów regulujących w organizmie ciśnienie krwi. Pomoc może również szklanka niegazowanej wody.

Dla kierowców:
Nie musisz – nie jedź. Jeżeli już, to lepiej wieczorem lub w nocy. Upał może być tak samo niebezpieczny jak np. gołoledź. Ogromnym problemem dla kierowców bywa nagrzany asfalt.
Ogumienie samochodu przy wysokich temperaturach może się rożnie zachowywać. Należy również pamiętać, że samochód pozostawiony na parkingu, w parę minut może nagrzać się nawet do
temperatury 70 stopni Celsjusza.
Co jeszcze powinniśmy wiedzieć:
n Bardzo uważać muszą osoby mające żylaki, bo
w czasie upałów rozszerzają się naczynia krwionośne, no gi puchną i rośnie ryzy ko zatoru
płuc. Należy stosować uciskające pończochy.
n Najlepiej, by osoby starsze pozostały w domu,
aby uniknąć wysiłku, który dodatkowo obciąża organizm.
n Jeżeli musimy wyjść, należy ubrać się lekko
i przewiewnie. Najlepiej założyć luźne, lekkie
ubranie w jasnych kolorach. Dobrze sprawdzają się bawełna i len. Nie zapominamy oczywiście o odpowiednim nakryciu głowy, a oczy
chronimy ciemnymi okularami z filtrem UV.
n Bardzo uważamy na dzieci, które często muszą otrzymywać płyny i być odpowiednio ubrane. Odwodnienie może doprowadzić u nich do
złogów w nerkach lub ostrych zaparć.
n Staramy się nie przebywać na słońcu w godzinach od 10 do 15, bo wtedy najsilniej grzeje.
n Smarujemy się kremem z filtrem UV o numerze co najmniej 15. Jeżeli dojdzie do łagodnego oparzenia, można wziąć letnią kąpiel, albo
zastosować zimne okłady na oparzone miejsce.
n Upa ły mo gą za szko dzić prze cho wy wa nym
w domu lekom. Czopki, globulki, czy maści
mogą się rozpuszczać lub upłynniać zmieniając w ten sposób swój skład chemiczny. Najlepiej trzymać apteczkę w ciemnym i chłodnym miejscu, a niektóre leki po prostu włożyć
do lodówki.
n Unikamy schabowego, boczku i tłustej kiełbasy. W czasie upałów lepiej jeść lekkostrawne
potrawy z dużą ilością warzyw i owoców.
n Jemy mniej, ale częściej.
n Uważamy na kąpiele. Nie wolno szybko schładzać się w zimnej wodzie. W przypadku dużej
różnicy temperatur może dojść do wstrząsu fizykalnego.
Anna Janicka
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Nasze trendy na wiosnę i lato 2011
Trendy
w modzie
– dobry sposób
na monotonię.

Trendy w modzie zmieniają się co sezon właśnie po to, abyśmy mogli unikać monotonii, odważnie bawić się kolorami, korzystać z uroków
nowości i cieszyć się pomysłami.
Propozycją na nowy sezon wiosna/lato 2011 będą intensywne, często nawet gryzące się kolory.
Czyha na nas prawdziwy miszmasz trendów. Krotko mówiąc – postaw na kontrasty i nie bój się zabawy! Nie daj się zaskoczyć, w tym sezonie wszystko Ci wolno. Korzystaj z uroków nadchodzących
ciepłych dni i baw się modą.
Przedstawiam Wam drogie Panie kilka pomysłów, w których każda znajdzie coś dla siebie.

6. Modowy show na plaży – Here Comes The Sun.
Podróż wzdłuż wybrzeża Kalifornii. Szorty, spodnie półkrótkie, długie spódnice, koszule i sukienki z przewiewnych materiałów w geometryczne
wzory w kolorze białym. Nie zapomnij jednak
o niebieskim i turkusowym aby zdefiniować ten
letni wygląd plaży.

1.

Neonowe kolory, barwy cytrusów – żywe, widoczne z daleka i odważne – kanarkowy żółć,
oranż, niebieski, róż. Bądź odważna, baw się kolorami i dopasuj odpowiedni dla siebie.

2. Beże inspirowane pustynią; écru, piaskowy,
kolor rdzy, zloty oraz karmelowy i kremowy.
W tych kolorach będziecie wyglądały neutralnie
i naturalnie. Błyszcząca satyna, wysokiej jakości
tkaniny z jedwabiu, bawełny i lnu. A do przełamania proponuje mocny akcent kolorystyczny!

7. Biel która nigdy nie zawodzi i nie mogłoby jej
zabraknąć latem. Ta, która doskonale podkreśla
opaleniznę. W nadchodzącym sezonie zanosi się
na minimalistyczną i nieskazitelną, jednak nie zabraknie w niej nutki romantyczności.
Przeważnie nosimy ja
z prostym fasonem lub
geometrycznym krojem.
Nie możemy również zapomnieć jak pięknie komponuje się z koronką
i przezroczystością. Biel
to królowa każdego lata!
Będzie doskonałym kontrastem dla żywych barw
i beżowych odcieni.
Dla tych którzy zapomnieliby
o tym czymś ekstra.

3. Punk rock – moda rockowa!
Skórzane kurtki, ćwieki i łańcuchy. Proponuje abyście stosowały ten styl jako dodatek, mający
nadać charakter swojemu wyglądowi. Bransoletki nabijane ćwiekami, drapieżne kroje, skóra.

4. Jeans w stylu lat '70 – rozszerzane „dzwony” lub spodnie typu skinny! Pamiętajmy jednak, ze ten model nie sprzyja każdej sylwetce.

5.

Paski – muszą mieć dominujący charakter.
Kiedyś podtrzymywały spodnie i były koniecznością. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Paski są jednym z najczęściej używanych i najbardziej modnych akcesoriów. Noszone są często do tunik
i bluzek w marynarskie pasy które są na topie.
Niestety, nie każdemu służą.

Akcesoria.
Do najmodniejszych w tym sezonie należą motywy i elementy kwiatowe. I o ile nie każda z nas jest
przekonana co do założenia sukienki w kwiaty, o tyle pierścionek z różyczką, albo pasek w kwiatki powinny je już bardziej do siebie przekonać.
Tegoroczne lato to szal na biżuterie! Zakładamy wszystko co duże, krzykliwe, odważne i rzucające się w oczy. Dodatki do włosów jak najbardziej polecane: kwiatki, opaski, spinki i inne. Aby
nadać finał touch swojemu wyglądowi należy wybrać odpowiednia torbę. Plecione i słomiane w tym
sezonie tylko dodadzą Wam uroku! One nie wychodzą z mody. Wykorzystywane sa niemal do
wszystkiego. Ozdabiają nasz ubiór, a z drugiej
strony dodają nam letniej lekkości. Kapelusze
i koturny świetnie ze sobą współgrają. Kolczyki,
bransolety i naszyjniki oraz duże słoneczne okulary podkreśla nasza osobowość.
Podsumowując powiem krotko: Ty wybierasz
jak wyglądasz tego lata. Bądź odważna i baw się
moda! Nie zapominaj o dodatkach, które tak wiele uroku dodają każdej kobiecie. Tego lata masz
się wyróżniać z tłumu!
Sylwia Krajewska
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Najbliższa stolica mody?
Antwerpia!
Czołowi
belgijscy
projektanci,
którzy podbili
światowy
rynek mody,
są
absolwentami
Royal Academy
of Fine Arts
w Antwerpii

Antwerpia słynie nie tylko z diamentów. To także miasto mody i kolebka nowych trendów. Jak
twierdzą znawcy tematu „w Paryżu trzeba pokazać i sprzedać swoje kreacje. W Antwerpii projektanci mogą naprawdę poświęcić się pracy twórczej. Tutaj od wyniku finansowego bardziej liczy
się przekaz artystyczny”.
Historię mody w Antwerpii warto rozpocząć od
Royal Academy of Fine Arts. Czołowi belgijscy
projektanci, którzy podbili światowy rynek mody, są absolwentami właśnie tej uczelni. Tutejszy
wydział mody to bardzo prestiżowy kierunek
i pewnie dlatego tak trudno się na niego dostać.
Rocznie przyjmuje się na niego tylko 140 studentów. Po pierwszym roku, średnio połowa z nich
odpada. Same studia są podobno bardzo stresujące. Dużo projektów, mało czasu i wymagający
nauczyciele. Karolina Piech, jedyna Polka, która
studiowała na tym wydziale, w wywiadzie dla Aktivist stwierdziła – „mnie estetyka Antwerpskiej
Akademii odpowiada najbardziej. Cenię też to, że
nauczyciele motywują nas do pokonywania obaw,
do pójścia na całość. Kreatywność i wyobraźnię
ceni się tu na pierwszym miejscu”.
W historii mody w Antwerpii bardzo ważna była końcówka lat 80-tych. To wtedy wybiegami Europy zawładnęła grupa pod wezwaniem „Antwerp
Six”. Ann Demeulemeester, Dries van Noten, Dirk
Bikkemberg, Walter Van Beirendonck i kilku innych członków tej grupy wyznaczyło trendy, o których było głośno w całym modowym świecie. Dziś
do ich grona dołączyli młodzi belgijscy projektanci.
I choć w Antwerpii swoje sklepy mają największe sławy krawieckiego biznesu (na deptaku Meir – Boss, Burberry, Diesel czy La Costa), to żeby
zobaczyć, gdzie bije serce antwerpskiej mody trzeba zboczyć z głównej ulicy handlowej. Przy Nationalestraat 16 mieści się Het Modepaleis, dom
mody projektanta Driesa Van Notena. Niedaleko
jest Huis A. Boon, ekskluzywny butik z rękawiczkami (można tu nabyć np. stylizowane na lata
30. rękawiczki dla kierowców). Na ulicy Hopland
znajduje się butik Coccodrillo, specjalizujący się
w butach belgijskich projektantów (w tym Margieli i Ann Demeulemeester), a przecznicę dalej,
przy Lange Gasthuisstraat 9, znajduje się sklep

Verso, nazywany „świątynią współczesnej mody”.
Tutaj własnie można znaleźć ubrania i dodatki
z kolekcji młodych antwerpskich twórców. Te butiki nie są tylko miejscami z markowymi „ciuchami”. Większość z nich warto odwiedzić choćby po
to, żeby zobaczyć niebanalne, ciekawe aranżacje
wnętrz. Na przykład Walter, przy St. Antoniusstraat 12, to biała hala ze ścianą ze skrzynkami
po piwe. Po środku na wieszakach jest kilkanaście ubrań i dzięki temu zorientujemy się, że trafiliśmy do butiku. To sklep Waltera Van Beirendoncka i Dirka Van Saene uważanych za
przedstawicieli „modowego ultras”.
Jak na stolicę fashion przystało w Antwerpii
mieści się znane muzeum mody – MoMu. (Nationalestraat 28) W marcu otwarto w nim niezwykłą wystawę. Nosi nazwę „Unravel.Knitwear in
Fashion”, czyli w wolnym tłumaczeniu „Rozplątywanie dzianiny w modzie”. Zaprezentowano na
niej ważne w dziejach dzianiny etapy i pokazano
jej burzliwy związek z modą. Na wystawie można zobaczyć najlepsze gatunkowo projekty ubrań
i akcesoriów z kilku stuleci ze szczególnym
uwzględnieniem tych zaliczanych do tzw. high
fashion.
Dla miłośników mody w lipcu szykuje się prawdziwa gratka. Antwerpski Instytut Mody co roku organizuje, odbywający się na przemian w Antwerpii i Gandawie, festiwal Vitrine. Podczas tej
imprezy swoje kolekcje prezentują nie tylko światowej sławy kreatorzy, ale także młodzi twórcy.
A wszystko w witrynach sklepowych i na specjalnych instalacjach w różnych punktach miasta.W
ubiegłym roku impreza pod hasłem „Slow Fashion” odbyła się w Antwerpii. W te wakacje wszyscy „fashioniści” powinni więc odwiedzić Gandawę.
Magda Musitowska

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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Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi
Wchodzę
do klasy czuję
zapach lakieru
do paznokci,
jakaś dziwna
muzyka,
krajobraz
afrykańsko-europejski
i co?
– rozmowa
z Bożeną
Suchodół,
nauczycielem
i wychowawcą.

Bożena Suchodół
Nauczyciel-wychowawca

P r o s z ę p o w i ed z i eć k il k a s ł ó w
o sobie?
Z zamiłowania i wykształcenia
nauczyciel historii i historii starożytnej, a z serca pasjonatka
w wielu dziedzinach wychowawczo-dydaktycznych.

Co wpłynęło na podjęcie Pani decyzji o pozostaniu w swoim zawodzie?
Po wielu interesujących doświadczeniach zawodowych, z Polski wyjechałam do Belgii. Zderzenie ze społecznością zachodnio-europejską
i mentalnością polską spowodowało podjęcie decyzji o pracy w swoim zawodzie jako nauczyciel,
ale też jako wychowawca i dydaktyk. Poprzez
swoją pracę chciałam pomóc społeczności polskiej w nauce trudnego języka niderlandzkiego.
Sama uczyłam się języka niderlandzkiego na Uniwersytecie przez 3 miesiące i podejmowałam przez
szereg lat czynną walkę o uznanie mojego polskiego dyplomu i podjęcia pracy jako nauczyciel.
Gdzie nabyła Pani takie doświadczenie?
Duże doświadczenie nauczycielskie zdobyłam
pracując w prywatnym centrum oświatowym,
gdzie zderzyłam się z wieloma kulturami i systemami oświatowymi.
Inne wychowanie: weźmy na przykład Afgańczyków, dla których kobieta nie jest partnerem,
a którzy muszą mimo wszystko schylić głowę nie
tylko przed zachodnioeuropejskim nauczycielem,
ale i polskim. To uczy pokory i szacunku w obie
strony – dla nauczyciela jak i dla ucznia.
Wchodzę do klasy czuję zapach lakieru do paznokci, jakaś dziwna muzyka, krajobraz afrykańsko-europejski i co? Kogo mam nauczyć i czego?
Więc siadam pośrodku nich i maluję paznokcie
na zielono! I ten ich dziwny uśmiech, a mój szacunek do ich inności. Na drugi dzień siedziały
już grzecznie w klasie, ale wiem, że oni są inni
– inaczej myślą i czują.
Te doświadczenia były drogą do podjęcia jeszcze większego wyzwania: wystartowania jako nauczycielka języka polskiego dla tej zachodniej
kultury, spotkanie z belgijskim systemem wartości dydaktyczno-wychowawczym. Takie zderzenie mozaiki światowej z poukładanym światem
wartości sprowadzających się do demokratycznego systemu wychowawczego.
Ta inność jest motorem do podjęcia nauki i poznania modelu wartości oświatowo-wychowawczych na kierunku nauczycielskim.
Po skończeniu szkoły mając wiele lat doświadczeń dydaktycznych dopiero zrozumiałam, jaka
jest moja rola w Belgii jako nauczyciela-wychowawcy dla Belga, Polaka, Afgańczyka, Afrykańczyka…
C o spowodow ało zał ożeni e org anizacji VivaPol? Jakie są jej główne cele?
Rezultatem moich doświadczeń jest organizacja Viva-Pol skierowana przede wszystkim do Polaków, którzy chcą pokonać barierę językową

i kulturową. Chcemy im pomóc, by na terenie Belgii czuli się jak w domu rozmawiając po niderlandzku i kultywując kulturę polską.
Przede wszystkim język niderlandzki! Pomagamy rodakom nauczyć się tego języka z tłumaczeniem na język polski, z porównaniem dwóch
odrębnych grup językowych.
Czy można? Tak! Mamy ponad roczne doświadczenie. Nasi kursanci umieją tłumaczyć zdania,
potrafią wyrazić swoje myśli, potrzeby, skryte
marzenia. Mamy sporą grupę, która zaczyna pracować w swoim zawodzie marzeń. Zaczynają
chcieć więcej, dlatego wychodzimy z inicjatywa
kulturalną: poznaj swoje najbliższe otoczenie, historię regionu, historię kultur, muzykę, teatr,
sztukę.
Jak jeszcze będzie mało to będziemy organizować jeszcze więcej, by spełnić wasze marzenia,
by poznać kraj, poznać Europę.
A co z młodzieżą?
Tak, wiem jest biedna, nie czuje się dobrze w domu, ma kłopoty w kontaktach z ludźmi, w szkole, w zwykłej rozmowie z mamą i tatą. Nie potrafi dokonywać wyborów. W chwili obecnej staramy
się na niewielką skalę pomagać indywidualnym
jednostkom, ale problem dotyczy całej społeczności polskiej. Pomysłów jest wiele. Krok po kroku…
Jeśli jesteś zainteresowany, chcesz pójść nową
drogą życia ku lepszemu, ku nowemu, możesz
skorzystać z naszych ofert. Nowe nie znaczy dziwne albo trudne, nowe może być twoim wyzwaniem, zmianą na lepsze….
Rozmawiała Izabela Kucyk

ZAPRASZA SERDECZNIE
NA POLSKIE GRILLOWANIE
CZWARTEK 07/07/11
W godzinach: 18:00 – 21:00
Het Oude Badhuis
Stuivenbergplein 38,
2060 Antwerpen
CENA KONSUMPCJI: 4 EURO
PIWO LECH DO ZAKUPIENIA ODDZIELNIE
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Prawdziwe historie
Janek
Prawdziwe
uczucie
to chyba takie,
które trwa
i jest żywe
zawsze,
pomimo
wszystko.

Pan Janek, wesoły, starszy, miły mężczyzna. Poznałam go kilka lat temu wraz z małżonką. Pani
Irenka, piękna kobieta, zmęczona chorobą, ale zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa. Opowiadali o dzieciach, wnukach, wakacjach. Ze łzami w oczach
o chwilach, które przynosiły szczęście, a z lekkim
uśmiechem wręcz kapryśnym o chorobie, bólu
i smutku. Latem ubiegłego roku pani Irenka przegrała ostatnia bitwę z rakiem. Była dzielna, waleczna i silna, ale „on” umacniając swoją pozycję, atakując ją całą, zwyciężył. Rodzina pochowała ją
w Polsce, bo pani Irenka powtarzała, że ojczyznę
ma tylko jedną. Jakiś czas po pogrzebie spotkałam
się z panem Jankiem na kawę i szarlotkę. Mieszkanie pachniało jabłkami i cynamonem. Patrzyłam
w kierunku kuchni wypatrując uśmiechniętej twarzy pani Irenki. Pamiętam jej gościnność i szczere
zadowolenie, gdy ich odwiedzałam. Dziś jej nie ma,
ale wspomnienia wciąż żyją i „pachną” jak wypieki, już dziś pana Janka. Oglądaliśmy zdjęcia z młodości, czasów studiów, ślubu i narodzin dzieci. Mówił pięknie o swojej kochanej żonie. Śmiałam się,
czasem zamyślałam z napływającymi do oczu łzami, czułam jak bym była częścią tamtej historii.
Przeglądając te uwiecznione na papierze chwile natknęłam się na zdjęcie ślicznej dziewczyny o długich blond włosach. Spytałam kim jest ładna kobieta i usłyszałam wtedy opowiadanie o bólu,
wyborach, troskach i żalu. Do dziś nie mogę uspokoić myśli, ułożyć tak, by miało to wszystko jakiś
sens. Piszę o tym nie oceniając, nie dociekając słuszności w podejmowaniu życiowych decyzji. Piszę
o tym, by każdy z Was mógł się na chwilę zatrzymać, pomyśleć nie wydając osądów…
Janek jako młody chłopak poznał na studiach
Irenkę i Kasię. Byli nierozłączni – Spędzaliśmy ze
sobą każdą wolną chwilę. Uśmiechając się mówi
– Hmm, Kasia była piękna, zwariowana, cudowna.
Nigdy później nie poznałem już takiej kobiety. Zaskoczona może nawet zawiedziona milczałam i słuchałam. – Kochałem ją, kochałem ją całą swoją szaloną miłością. Kochałem jej gadatliwość, jej
milczenie, jej słodkość, głos, zapach, jej spojrzenie
na świat. Wszystko w niej kochałem. Wszystko co
mi dała i też to co zabrała, gdy wyjechała. Nawet,
gdy jej nie było, gdy odeszła, kochałem to uczucie
jej istnienia. W połowie studiów wyjechała z rodzicami do Kanady. To miały być dla niej tylko wakacje. Jednak trwały o miesiąc dłużej, rok dłużej, zdawało mi się, że nie było jej wieczność. Tęskniłem
ja, Irena, były telefony, listy, ale coś zaczęło się
zmieniać. „Usypialiśmy” wspólne marzenia, wspominając o nich coraz mniej. Z Irenką zżyliśmy się
tak bardzo, że nawet nie zauważyliśmy, kiedy ona
i ja zamieniło się w my. Po studiach zamieszkaliśmy razem. Urodził nam się synek i byliśmy wtedy
naprawdę szczęśliwi... Któregoś lata, tak jak zniknęła pojawiła się nasza koleżanka. To miało być
zwyczajne spotkanie po latach. Zakłopotany pan
Janek, upijając łyk kawy, spojrzał w przestrzeń
oczami tamtego, młodego chłopaka. – Gdy ją zobaczyłem czas stanął w miejscu. Właściwie wrócił,
cofnął się o kilka lat. Przypomniałem sobie jak ją

kochałem. Ta miłość wtedy wróciła, wpadła wręcz
w moje życie wbrew mojej woli. To co czułem było
piękne, ale jednocześnie godne pożałowania. Kasia czuła to co ja, ale spóźniliśmy się. Dotarło do
mnie, że tracę drugi raz miłość mojego życia. Każdego dnia myślałem o niej i niespełnionych marzeniach. Brakowało mi czegoś, czegoś co było cudowne i całkowicie nieprawdziwe. Prawdziwa była
Irenka, dorastający syn, a później ból związany
z chorobą żony. Nie wiem czy postąpiłem słusznie,
czy dokonałem właściwego wyboru. Życie nas samo niesie. Jedni podejmują walkę z nim, inni dają
się mu prowadzić. Od nas wszystko zależy. Dlaczego opisałam tą historię? Bo to piękne tak kochać.
Miłość ma wiele twarzy. Miłość to nasze dzieci, mężowie, żony, a także niedoścignięte marzenia, te
małe i duże sekrety... Uwieńczeniem tej historii jest
to, że znam jej zakończenie, wręcz filmowe, rzec
można harlekinowe. Pani Kasia wróciła do Polski
po tym jak sama została wdową. Odnaleźli swoją
niedokończoną historię po latach. Mieszkają „na
raty” trochę w Polsce, trochę w Belgii. Szukają swojego miejsca na ziemi. Wierzę, że im się uda. Prawdziwe uczucie to chyba takie, które trwa i jest żywe zawsze, pomimo wszystko.
Imiona i bieg wydarzeń są zupełnie przypadkowe, jedyne co jest prawdziwe to miłość.
e.k.
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Belgijskie parki rozrywki
Zastanawiacie
się Państwo
nieraz,
co zrobić
w nadchodzący
weekend,
gdzie się udać
całą rodziną,
jak miło
spędzić czas?

tóż jest na to wspaniałe rozwiązanie, niedaleko od Antwerpii, można tam oderwać się od codzienności i świetnie się
zabawić. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie
w Parkach Rozrywki. Kuszą niewygórowanymi
cenami, mnóstwem atrakcji, a jednocześnie pozwalają na spędzenie czasu w gronie rodzinnym.

O

Najbardziej znanym i chyba największym parkiem rozrywki w Belgii jest Walibi, którego początki działalności sięgają lipca 1975 roku. Jest
to park urządzony na wzór wesołego miasteczka
z karuzelami, kolejkami, basenami, kinem (od
2010 roku kino 4D), labiryntem, czy przejażdżką
mini jeepami dla najmłodszych. Nie sposób nawet wymienić tych licznych, dostępnych tam
atrakcji w kilku paragrafach. Jest to miejsce i dla
dzieci i dla dorosłych. Sam spacer po parku jest
bardzo przyjemny ze względu na ilość atrakcji,
znajdujących się wokół. Park znany jest ze swoich siedmiu kolejek, które mogą na początku przerażać. Polecam z nich skorzystać. Dla ludzi żądnych wrażeń – emocje gwarantowane. Znajduje
się tu jedyna w Belgii kolejka, która ma konstrukcję drewnianą. Jednak proszę się nie obawiać
– spróbowałam i potwierdzam – konstrukcja ta
jest bardzo solidna.
Dodatkowo jest też aqua park (Aqualibi), który po remoncie w ubiegłym roku robi wspaniałe
wrażenie. Szczególnie polecam wybrać się tam
w upalne dni. Baseny, zjeżdżalnie, pontony, jacuzzi, masaże wodne, itp. na pewno sprawią przyjemność każdemu z nas i pozwolą się ochłodzić
podczas lata. Zabawa gwarantowana!
Ceny za wejście:
Dzieci do 2 lat – za darmo
Dzieci od 3 do 11 lat – 27 euro
Przedział wiekowy od 12 do 54 lat – 31 euro
Seniorzy 55 lat i więcej – 27 euro
UWAGA: przy zakupie biletu online na stronie Walibi
są zniżki, wszystkie bilety dostępne już od 25 euro.
Adres Walibi: Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre
Tel: 010421500
Dodatkowe informacje: www.walibi.be
www.aqualibi.be
Jeśli pasjonują się Państwo naturą i zwierzętami to polecamy park Bellewaerde. Zaledwie godzinę drogi samochodem z Antwerpii, niedaleko
Kortrijk, mogą Państwo spędzić miły dzień w otoczeniu dzikich zwierząt, np. słoni, tygrysów, lwów,
żyraf, zebr czy małp. W specjalnej kolejce (mini
pociągu) można obejrzeć zwierzęta z odległości
kilku centymetrów. W Bellewaerde żyje ponad
300 gatunków zwierząt.
Dodatkowo, w parku znajdują się jeszcze inne
atrakcje: piękna roślinność, kolejki, które zjeżdżają wprost do wody, przejażdżka łodzią po kanałach wodnych, podczas której podziwiać można ptactwo i ryby. Dla odważnych jest też ślizganie
się w pontonach wodnych. Niestety, aby tam wejść
trzeba trochę „odstać” w kolejce, ale warto.
Na końcu toru kolejki wodnej zainstalowano kamerę z aparatem fotograficznym, także w najbardziej emocjonującym momencie – zostaje nam zro-

bione zdjęcie, które potem można sobie wykupić
za 4-5 euro. Fotki przerażonych i rozwrzeszczanych twarzy wywieszone są później w małym drewnianym domku przy wyjściu z kolejki. Śmiech i dobry humor gwarantowany!
Ceny za wejście:
24-28 euro, przy zakupie online bilety dostępne
od 22 euro.
Adres Bellewaerde:
Meenseweg 497, 8902 Ieper,
Tel: 057468686
Dodatkowe informacje:
www.bellewaerdepark.be
A gdyby tak wybrać się w stronę Turnai i Lille? Zaledwie 20 km od miasta Mons odkryją Państwo kolejne miejsce warte uwagi, a mianowicie
park Paradisio. Prawdziwa uczta dla miłośników
ptaków i roślin. Jest to miejsce, które powstało
na terenie dawnego klasztoru Cystersów. Można je dziś określić jako niesamowite zoo. Już zaraz przy wejściu możemy zrobić sobie zdjęcie z papużką, która posłusznie usiądzie nam na
ramieniu. W parku wiele zwierząt możemy obserwować w środowisku naturalnym, nie ma wielu klatek, czasami trzeba się dobrze przypatrzeć,
aby dostrzec zwierzęta wśród przepięknej roślinności. Jest tam niesamowita ilość gatunków roślin. Polecamy szczególnie przystanek w ogrodzie chińskim, położonym na wodzie. Jest to
prawdziwa oaza spokoju.
Szczególną atrakcją tego miejsca jest specjalnie
przygotowany spektakl z ptactwem drapieżnym w roli głównej. Ptaki (aż się nie chce wierzyć) posłusznie wykonują polecenia tresera i latają wprost nad
naszymi głowami. Można odnieść wrażenie, że zaraz usiądą nam na ramieniu. Przepiękne przeżycie.
Ceny za wejście:
Dzieci do 3 lat – za darmo
Dzieci od 3 do 11 lat – 17 euro
Przedział wiekowy od 12 do 59 lat – 22 euro
Seniorzy 60 lat i więcej – 20 euro
Adres Paradisio:
Domaine de Cambron, 7940 Brugelette
Tel: 068250850
Dodatkowe informacje:
www.paradisio.be
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Na zakończenie polecam Państwu przepiękne miejsce na
rodzinny spacer w Ogrodzie Japońskim (Japanse Tuin) niedaleko miasta Hasselt. Jest to największy taki ogród w Europie, położony na obszarze około 2.5 hektara, założony
w 1992 roku. Niemal w każdy weekend można zobaczyć
w nim młode pary zaraz po ślubie podczas sesji fotograficznej. Wśród niesamowitej roślinności i kolorów można się
w zupełności wyciszyć. W ogrodzie możemy podziwiać kaskady wodne, stawy, ryby oraz dom wybudowany i urządzony w stylu japońskim. Jedną z atrakcji jest z pewnością część,
na której znajduje się ponad 250 japońskich drzewek wiśniowych. W tej niesamowitej atmosferze mogą się Państwo
na chwilę przenieść do Japonii. Gorąco polecam.
Cena za wejście: dzieci do 12 lat – za darmo, dorosli – 3euro
Adres: Japanse Tuin kolo Hasselt:
Gouverneur Verwilghensingel, 3500 Hasselt
Dodatkowe informacje: http://www.trabel.com/hasselt-japanesegarden.htm
Magda Wawryszuk

Zameldowanie w Antwerpii
Obowiązujące
przepisy
w zakresie
meldunku
w Antwerpii

Wielu z nas ma już za sobą procedurę meldunkową w Belgii, która często okazywała się długa
i żmudna. Tym, których to czeka przedstawiam
kilka bardzo istotnych informacji.
1. Wszyscy, którzy chcą osiedlić się w gminie Antwerpia, muszą najpierw wypełnić formularz
zgłoszeniony w wersji papierowej (formularz
można zamówić pod numerem telefonu 03/292
93 94), lub elektronicznej, dostępnej na stronie www.antwerpen.be (e-loket-Inschrijving
als nieuwkomer) w 4 językach: Niderlandzkim,
Angielskim, Francuskim i Niemieckim. Wersję papierową należy wysłać pod adres: PB 593,
2000 Antwerpen.
2. W ciągu około 2-3 tygodni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, powinniśmy otrzymać
zaproszenie z urzędu z wyznaczoną datą i godziną spotkania, a także ze wskazaniem dokumentów, które powinniśmy wziąć ze sobą.
3. W zależności od podstawy naszego meldunku
(student, pracownik etatowy, samozatrudniony bądź wspólnik, konkubinat bądź małżeństwo z Belgiem lub członkiem UE, jednoczenie rodzin) potrzebować będziemy różnych
dokumentów. Pamiętajmy, iż wszystkie oficjalne dokumenty (akty urodzenia, małżeństwa,
atesty) sa ważne 2 miesiące od datych ich wydania. Jeżeli akt urodzenia i małżeństwa nie
jest na druku europejskim, przed przetłumaczeniem musi posiadać apostille. Informacje
na ten temat znalźć można na stronie MSZ:
www.msz.gov.pl/Apostille.
4. Powyższa procedura dotyczy tylko tych, którzy nigdy wcześniej nie meldowali sie w Belgii i chcą zamieszkać w gmninie Antwerpia.
5. Ci, którzy byli już wcześniej meldowani, bądź
chcą osiedlić się w gminach Borgerhout, Deurne, Berchem, Hoboken, Wilrijk, Merksem
i Ekeren powinni zglosić się bezpośrednio do
Urzędu Gminy (adresy w poprzednim wydaniu
„Antwerpia po Polsku”).
6. Po dopełnieniu formalności i dostarczeniu odpowiednich dokumentów, urzędnik gminy wy-

da nam dokument potwierdzający naszą chęć
zameldowania sie w Antwerpii, który jest ważny przez 3 miesiące od daty jego wydania.
W tym czasie powinniśmy dostarczyć brakujące dokumenty i atesty (jeżeli nie posiadaliśmy wszystkich na pierwszym spotkaniu) oraz
potwierdzenie naszego adresu od dzielnicowego.
7. Urząd gminy wysyła dzielnicowemu polecenie
sprawdzenia, czy mieszkamy pod wskazanym
przez nas adresem. Ma on miesiąc na dokonanie kontroli. Aby uniknąć komplikacji i nieporozumień, należy zadbać o to, aby nasze nazwisko było dobrze widoczne na dzwonku
i skrzynce pocztowej.
8.Po dokonaniu kontroli otrzymujemy od dzielnicowego dokument potwierdzający nasz adres.
9. Od tego momentu możemy już dostarczyć go
(wraz z pozostałymi brakującymi dokumentami) do urzędu gminy. Nie musimy czekać, aż
upłynie okres 3 miesięcy, ponieważ atest od
dzielnicowego ważny jest tylko przez miesiąc
od jego wydania.
10. Po dostarczeniu powyższych dokumentów
otrzymamy „verklaring van inschrijving” – dokument potwierdzający nasze zameldowanie.
Urzędnik gminy poinformuje nas również
o tym, iż w okresie do 4 tygodni otrzymamy
pocztą „kody” do naszego dowodu. Od momentu ich otrzymania możemy zgłosić się do
gminy po odbiór dowodu wraz z potwierdzeniem uiszczonej za niego opłaty, a także „verklaring van inschrijving”
11. Kody do dowodu należy przechowywać, ponieważ będą nam one potrzebne między innymi przy zmianie adresu, dokonaniu deklaracji podatkowej przez internet i innych,
sprawdzenia wysokości naszych pieniędzy
wakacyjnych i przysługujących nam dni wolnych. Kody te dają nam możliwość dostępu
do informacji osobowych znajdujących się
w chipie dowodu.
Marlena Chrabaszcz

16

Antwerpia po polsku

lipiec 2011

Kupno i rejestracja samochodu w Belgii.
Kupujemy
auto

W tym artykule nie będę zajmował się tym gdzie
można kupić auto i na co zwracać uwagę przy jego zakupie (jest to temat na inny artykuł), chciałbym raczej opisać zakup i rejestrację auta od strony „papierkowej”.
Kupujemy auto
Zakup nowego pojazdu nie wymaga specjalnego opisu, a wszystkie dokumenty potrzebne do
zarejestrowania auta otrzymamy wraz z samochodem. Inaczej ma się sprawa w przypadku kupna samochodu używanego, ponieważ to my sami
musimy zadbać o to, aby dostać wszystkie potrzebne „papiery”.
Sprzedający musi razem z autem dostarczyć
następujące dokumenty:
n Atest z kontroli aut używanych;
n Atest z kontroli technicznej, który ma maksymalnie 2 miesiące;
n Atest rejestracji poprzedniego właściciela;
n Car-Pass (dowód przejechanych kilometrów);
n Prośba o ponowną rejestrację pojazdu (formularz jest wydawany przy kontroli technicznej);
n Atest zgodności pojazdu z normami europejskimi.
Rejestrujemy zakupiony samochód
Po zakupieniu auta można zarejestrować je osobiście w DIV – Directie Inschrijving Voertuigen
(Dyrekcja Rejestracji Pojazdów), lub za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowej. Wystarczy

wypełnić specjalny formularz oraz załączyć kilka wymaganych dokumentów.
Rejestracji można dokonać również przez internet. Należy wtedy oddać wypełniony formularz jednostce współpracującej z DIV (partner
Web DIV). Oni zajmą się całą procedurą. Przez
internet rejestruje się auta zarówno nowe, jak
i używane. Tablicę rejestracyjną otrzymamy po
24 godzinach.
Jeśli rejestrujemy nowy lub sprowadzony samochód, nie musimy załączać dodatkowych dokumentów. Pojazdy używane, zwolnione z kontroli technicznej, powinny mieć dowód
rejestracyjny poprzedniego właściciela.
Inaczej niż w Polsce, w Belgii otrzymuje się tylko tylną tablicę rejestracyjną, a przednią można
zamówić sobie w jednym z wielu punktów usługowych.
Przed uzyskaniem tablicy rejestracyjnej musimy wykupić polisę OC. Warto sprawdzić ofertę
kilku ubezpieczycieli, ponieważ cena ubezpieczenia może się dosyć znacznie różnić.
Po zarejestrowaniu pojazdu, w przeciągu miesiąca otrzymujemy fakturę do zapłacenia podatku. Jeśli jej nie dostaniemy, najlepiej udać się sa-

memu do któregokolwiek biura podatkowego
i dowiedzieć się, jaką kwotę należy zapłacić.
Przerejestrowanie własnego samochodu
Od pewnego czasu nasiliły się działania policji
ukierunkowane na „wyłapywanie” Polaków mieszkających na terenie Belgii i jeżdżących samochodami zarejestrowanymi w Polsce.
Wielu z nas jeździ na polskich „blachach” nie
zdając sobie sprawy z tego, że łamiemy w ten sposób prawo i narażamy się na poważne konsekwencje finansowe w przypadku zatrzymania przez policję (kary mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro).
O tym kto powinien zarejestrować swoje auto
w Belgii jasno mówią odpowiednie przepisy:
1. Osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania na terenie Belgii (meldunek w gminie), mają obowiązek natychmiastowej rejestracji pojazdów w Belgii zgodnie z artykułem 3§1
Rozporządzenia Królewskiego z dnia 20 lipca
2001 r. dotyczącego rejestracji pojazdów (Monitor belgijski z dnia 8.08.2001 r.). Niedopełnienie powyższego obowiązku niesie za sobą
poważne konsekwencje. Brak rejestracji na terenie Belgii oznacza niepłacenie podatków drogowych i stanowi tym samym przestępstwo
podatkowe.
2. Osoby nie posiadające miejsca stałego zamieszkania na terenie Belgii (brak meldunku w gminie) mogą poruszać się w Belgii pojazdami zarejestrowanymi za granica, jeżeli pojazdy te
są zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich UE, a tablice rejestracyjne są zgodne z przepisami prawnymi państwa, w którym
dokonano rejestracji (artykuł 4§1 Rozporządzenia Królewskiego z dnia 20 lipca 2001 r.
dotyczącego rejestracji pojazdów, Monitor belgijski z dnia 8.08.2001 r.).
3. Osoby poruszające się na terenie Belgii pojazdem pożyczonym i zarejestrowanym w Polsce
muszą posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego
oświadczenie stwierdzające prawo kierującego do używania pojazdu (artykuł 3§2 Rozporządzenia Królewskiego z dnia 20 lipca 2001
r. dotyczącego rejestracji pojazdów, Monitor
belgijski z dnia 8.08.2001 r.). Powyższe oświadczenie musi być przetłumaczone na język francuski lub niderlandzki oraz zawierać poświadczenie podpisu.
jurektwa

www.antwerpiaonline.pl
Portal internetowy dla Polaków w Antwerpii
Tu znajdziesz informacje ciekawe
i potrzebne w codziennym życiu.
Na forum możesz nawiązać nowe
znajomości.
Teraz nie będziesz już skazany na nudę.

Miejsce na Twoją reklamę
kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
tel. 0499/721160

18

Antwerpia po polsku

lipiec 2011

Luksemburg
Polonia
z Luxemburga
zaprosiła nas
na koncert
i wspólne
świętowanie
Dnia Dziecka.

Właśnie zakończyliśmy nagrywanie naszej pierwszej płyty, część strojów jest gotowa (reszta się
szyje), układy choreograficzne dopięte na ostatni guzik, przyjęliśmy wiec zaproszenie i ruszyliśmy w drogę. I co ciekawe nie tylko grupa starsza, ale też nasze maluchy w eskorcie rodziców.

Humory dopisywały, chociaż pogoda się nie
sprawdziła. Było wesoło, kolorowo, a my bawiliśmy się z deszczem w ciuciubabkę. Do Antwerpii
wróciliśmy wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni.
Na zakończenie chcielibyśmy dodać, że fajnie nam
razem i coraz lepiej czujemy się jako zespół...

Dzieci z zespołu taneczno–wokalnego działającego przy Fundacji Children of Europe

lipiec 2011

NAGRANIA W STUDIO
A tak wygladała nasza pierwsza sesja nagraniowa...
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Kuchnia męskim okiem
Nieustannie zastanawiamy się, co podać, jaką potrawą zaskoczyć bliskich. Gotowanie i jedzenie
zbliżają, inspirują i są zawsze idealnym pretekstem do spotkań i rozwoju życia towarzyskiego. Największa przyjemność czerpiemy, oprócz oczywiście jedzenia, ze sprawiania przyjemności swoim gotowaniem innym.
Mariusz Krzysiak

Chłodnik z cukinią
Składniki:
cukinia l 2 ogórki l 1 ząbek czosnku
1 pęczek szczypiorku l 1 pęczek koperku
2 łyżki oliwy z oliwek l 350 ml maślanki
sól, pieprz

l
l
l
l

Sposób wykonan ia:
1. Cukinię umyj i pokrój w małą kostkę. Jeden
ogórek (razem ze skórką) pokrój na cienkie plasterki, a drugi, obrany, na nieduże kawałki.
2. Czosnek wyciśnij, ale możesz go również drobno
posiekać. Posiekaj także koperek i szczypiorek.
3. W rondlu rozgrzej oliwę, podsmaż cukinię,
czosnek oraz pokrojony na plastry ogórek. Odstaw szybko do schłodzenia.
4. W tym czasie zmiksuj drugi ogórek, razem
z maślanką, szczyptą soli i pieprzu. Następnie
dodaj do mieszanki posiekane zioła oraz podsmażone warzywa. Wstaw chłodnik do lodówki na minimum pól godziny.
RADA: Do chłodnika z cukinią możesz dodać niedużą cebulkę, która doskonale zaostrzy jego smak.
Pokrój ją w drobną kostkę i leciutko podsmaż
wraz z cukinią i ogórkiem. Jeżeli lubisz kulinarne eksperymenty, spróbuj doprawić jeszcze chłodnik suszoną bazylią, a gdy jej nie masz – mieszanką ziół prowansalskich.

Owocowa sałatka w melonie
Składniki:
1 melon l 1 owoc kiwi l 1 ban an
2 truskawki l 1 mała kiść ciemnych winogron
1 duże jabłko l 1 mały kawałek arbuza
3 orzechy włoskie

l
l
l
l

Sposób wykonania:
1.Kiwi umyj, obierz ze skórki, pokrój na plasterki, a następnie na mniejsze kawałki. Banana,
truskawki i arbuza również pokrój na plasterki.
2.Jabłko dokładnie umyj, obierz ze skorki, oddziel gniazdo nasienne i pokrój w duża kostkę
3.Orzechy włoskie drobno posiekaj. Rozdrobnione owoce wymieszaj i przełóż do przekrojonego i wydrążonego melona, polej jogurtem naturalnym i posyp orzechami.
RADA: Banana można zastąpić pomarańczą lub
mandarynką, sałatka będzie wtedy lżejsza i bogatsza w witaminę C.
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Czytelnicy polecają kulinarnie
Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można
zjeść

Każdy ma czasem antykuchenny dzień. Niechęć
do robienia obiadu, brak czasu, zmęczenie, lub
po prostu ochota na coś dobrego i co ważniejsze
– gotowego, czy to na wynos, czy na miejscu, czy
z dostawą do domu. W mieście aż się roi od rożnych punktów gastronomicznych, barów szybkiej obsługi, restauracji, garmażerii i to praktycznie z każdego zakątka świata. I co zrobić żeby nie
stracić całego dnia na szukanie dobrego miejsca?
Co wybrać?
Ten dział powstał, żebyście mogli Państwo
dzielić się waszymi sprawdzonymi miejscami i żeby inni uniknęli jedzeniowych wpadek, które niestety często się zdarzają...
Zachęcamy do polecania dobrych miejsc!
ANIELSKIE PIEROGI
Wielu z nas ma swoją ulubioną potrawę, smak za którym tęskni i z którym są
związane wspomnienia. Dla
mnie to są pierogi. A szczególnie z mięsem i ruskie. Wiem,
pewnie nie jestem oryginalna...
Przez ostatnie kilkanaście lat
emigracji i pobytu w różnych miejscach w Europie nie zawsze był w pobliżu polski
sklep, nie wspominając już o garmażu. Więc cza-

sem trzeba było spróbować je po prostu zrobić,
niestety z różnym skutkiem. Na szczęście w Antwerpii polskie sklepy i garmaże są, więc życie
stało się łatwiejsze.
Odwiedzając kolejne miejsca w poszukiwaniu
mojego ukochanego dania trafiłam w końcu na
ten smak, którego tak długo szukałam! Koleżanka powiedziała mi o polskim
sklepie Nati/Anielska Kuchnia
na Deurne. No dobrze, pomyślałam, kolejny sklep, chyba
już trzeci z garmażem, można jeszcze raz spróbować.
I było warto. Sympatyczna obsługa, ładnie urządzone wnętrze, duży wybór polskich produktów,
dobre wędliny, nabiał
i oczywiście pierogi.
I to takie jakie pamiętam z domu mojej
babci (w końcu!). Dobrze
doprawione, z idealnym farszem
i co najważniejsze – świeże (bo podczas moich kulinarnych poszukiwań niestety bywało różnie). Niewielki sklep istnieje rok
i oprócz pierogów można zjeść również inne, przepyszne potrawy.
Gorąco polecam!
Katarzyna L.
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UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU
– 0903 122 15 (1,5 /min)
QUALITY OF SERVICE
jest firmą, która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych oraz oferuje

PŁATNE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA
I ADMINISTRACJI
OSOBY PRYWATNE:
u
sprawy pobytowe w Belgii (zameldowanie, ubezpieczenie, rejestracja samochodu),
u
sprawy finansowe (pomoc przy otwieraniu kont bankowych, asystowanie przy pożyczkach i kredytach, informacje
podatkowe),
u
sprawy rodzinne (pomoc przy znalezieniu żłobka lub przedszkola, składanie wniosków o rodzinne, becikowe, urlop
macierzyński i wychowawczy),
u
doradztwo i pomoc w problemach życia codziennego
u
tłumaczenia wolne: ustne i pisemne,
u
asystowanie w instytucjach i urzędach
FIRMY:
asystowanie przy otwieraniu firm jednoosobowych i spółek
u
administracja związana z prowadzeniem firmy – wystawianie faktur, listy ponaglające do zapłaty, występowanie
o atesty, pozwolenia i zaświadczenia,
u
Limosa
u
kontakty z księgowymi i klientami
u

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU

Quality of Service,
Osystraat 9, parter,
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

Tel./fax: 03/290 05 69
Tel: 0903 12 215 (1,5 /min)
E-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)
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Grać czy nie grać...
słowo o grach liczbowych.

200 l.p.n.e
w Chinach
powstała
pierwsza gra
liczbowa

1567 r.
oficjalne
zapoczątkowanie
loterii
przez królową
Elżbietę

Historia gier losowych jest
stara jak świat. W średniowieczu gra w kości była tak wielką
plagą, że uznano ja za grzech
i próbowano wytępić.
Pierwsza gra liczbowa ma
swoja genezę w Chinach 200 lat
przed naszą erą. Specjalnie nie
różniła się od obecnego Lotka,
a została zorganizowana po to,
by sfinansować obronność Chin,
w tym budowę Wielkiego Muru.
Tylko wtedy nie było jeszcze maszyn losujących, ani tak astronomicznych wygranych.
W Europie pierwsze ślady gier
liczbowych znaleziono w Belgii
na obrazach Jana Wan Eyck'a
z 1446 roku. Przełom nastąpił
w Anglii w 1567 roku, kiedy królowa Elżbieta oficjalnie zapoczątkowała zorganizowanie loterii,
w której do sprzedaży było prawie 400.000 zakładów.
A potem... to już prawie wszyscy na świecie zaczęli grać.
Celem każdego państwa w organizowaniu jakiejkolwiek gry
liczbowej jest poprawa stanu finansów kraju. Na wpływy z tytułu loterii składają się miliony
ludzi, a wygrywają nieliczni.
Wiadomo, że na każdej grze zawsze zarabia organizator, dlatego też są one często reklamowane w mediach.
Gry liczbowe kuszą nas możliwością zyskania dużych pieniędzy w krótkim czasie i właściwie bez żadnego wysiłku.
Wydanie jednego czy kilku euro jest mało istotne, gdy ma się
perspektywę „zgarnięcia” kilku
milionów. O prawdopodobieństwie trafienia jakiejkolwiek wygranej w poszczególnych grach,
można się dowiedzieć u organizatorów czy nawet z każdego
formularza do skreśleń. Można
też samemu to wyliczyć.
Jak pokazuje historia, szczęście bardzo często uśmiecha się
do przypadkowych graczy. Według badań, to właśnie oni najczęściej zgarniają główne wygrane, a nie ci, którzy grają
systematycznie.
Losowość i przypadkowość
gier liczbowych jest nie do pokonania. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
kiedy i czy kiedykolwiek padnie
nasza wielka wygrana.
Przegrywanie jest czymś najzupełniej normalnym, gdyż wy-

nika z prawdopodobieństwa wygranej, która jest wyłącznie
efektem przypadku trafnie wytypowanych liczb. Oprócz wysłania wszystkich możliwych
kombinacji nie ma i nie będzie
100 procentowej recepty na wygraną. Ale nie zniechęcajmy się.
Szansa – choć mała, jest zawsze. Nie potwierdza się zatem
opinia, że tego typu gry nie maja sensu. Mają i to duży, biorąc
pod uwagę minimalny wkład
w stosunku do perspektywy zostania milionerem.
Niektórzy gracze zamiast sami typować numery kupują
„pewne kombinacje” od tzw. specjalistów. Zapominają, że gry
liczbowe, są grami losowymi
i nie ma gotowych recept na
wielką wygraną. Jest wiele osób,
które zamiast pracować postawiły na grę w Euro Millions, czy
Lotto. Ale bez stałego źródła dochodów jest to raczej trudne
– chyba, że już kogoś na to stać.
Największe wygrane:
Największe na świecie wygrane padają w amerykańskiej loterii PowerBook (odpowiednik
Twojego Szczęśliwego Numerka).
n 295 mln dolarów – siedemnastokrotna kumulacja w 1998
roku
n 195 mln dolarów – w 1998 roku
n 118 mln dolarów – w 1991 roku
Amerykanie mają prawo wyboru, czy chcą od razu podjąć
całość wygranej
i wtedy np. z 295 mln zostaje
szczęśliwcowi 160 mln, czy też
ktoś woli otrzymywać roczne
wypłaty przez 25 lat – w takim
wypadku otrzymuje praktycznie całość wygranej.
Euro Millions
Jest to pan-europejska loteria, która początkowo miała wystartować w dniu wprowadzenia w krajach unijnych waluty
euro, jako tak zwana loteria
dziewięciu krajów. Z rożnych powodów termin ten ulegał przesunięciu i projekt ruszył dopiero w 2004 roku.
Wszystkie krajowe loterie
uczestniczące w Euro Millions
ustanowiły tak zwane konto
zaufania, gdzie „zbierane” są wygrane i opłacane wszelkie należności związane z funkcjonowaniem loterii.

Euro Millions kumuluje wkład
graczy dziewięciu krajów i dzięki temu oferuje często bardzo
wysokie wygrane, o których
w polskich zakładach można tylko pomarzyć. Biorąc pod uwagę rozszerzenie się Unii Europejskiej i przystąpienie do loterii
innych krajów oraz zwiększenie
liczby graczy, wygrane będą po
prostu „kosmiczne”.
Największe wygrane w Euro
Millions:
n 129.818.430 euro – 2010 r.
Wielka Brytania (jeden zwycięzca)
n 183.000.000 euro – 2006 r.
(poprawne numery wytypowało 20 osób w tym jedna z Belgii i każdy z graczy otrzymał
9,6 mln euro)
n 121.000.000 euro – 2010 r.
Hiszpania (jeden zwycięzca)
n 100.000.000 euro – 2007 r Belgia (jeden zwycięzca)
Euro Jackpot
Euro Jackpot, to nowa międzynarodowa gra liczbowa, która ma objąć swoim zasięgiem jak
najwięcej krajów Unii Europejskiej. Wśród nich będzie również Belgia. Loteria ma ruszyć
jeszcze w tym roku. Prawdopodobne kwoty do wygrania będą
tak wysokie, jak nigdy dotąd.
Jedną z bardziej popularnych
definicji szczęścia jest wygrana
w przysłowiowego Lotka. Co
dwie godziny, gdzieś na świecie, dzięki wygranej ktoś zostaje milionerem.
Może warto spróbować i wypełnić kupon chociaż za jeden
euro?
Nawet jeżeli nam się tym razem nie poszczęści, potraktujmy ten fakt z przymrużeniem
oka. Zawsze przecież może się
zdarzyć, że kiedyś to właśnie my
skreślimy te szczęśliwe numerki i oczywiście nie zapomnimy
ich wysłać.
Anna Janicka
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Różności antwerpskie
Zomertango

Festiwalowy kalendarz:

Od 8 lipca do 19 sierpnia w każdy piątek od godziny
21.00 do 24.00 można tańczyć tango na Linkeroever przy
rzece Schelda. Gwarantowana doskonała zabawa dla
wszystkich i przepiękny nocny widok na katedrę.
Romantyczne tango można zatańczyć w Albertpark
w niedziele 24 lipca i 28 sierpnia od godziny 16.00.
(www.alma-ardiente.org)

1-2 lipca Simmerdown w Puurs,
Festiwal – odbędzie się zbiórka pieniędzy na wybudowanie nowych studni do pobierania wody pitnej w zachodniej Afryce – dojazd autobusami 250, 251, 260, 252; …

Antwerpia – rowerowe miasto
W związku z dużym zainteresowaniem naszych czytelników wypożyczaniem miejskich rowerów, postanowiliśmy kontynuować temat i przedstawić kilka najistotniejszych informacji:
n aby sprawniej poruszać się po Antwerpii i okolicach, miasto zaoferowało wypożyczanie rowerów. Aby móc z niej
skorzystać trzeba mieć kartę, którą można zamówić przez
internet, telefonicznie, bądź osobiście. Karta dzienna – 3
euro, karta tygodniowa – 7 euro, karta roczna – 35 euro. Po rejestracji otrzymujemy kod, który potrzebny będzie do wypożyczenia roweru w punkcie serwisowym.
Adres mailowy: i nfo@v elo-a ntw er pen .b e, telefon:
03.206.50.30 od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 6.00 do 22:00; w piątki od 6.00 do 24.00; w soboty
od 8.00 do 24.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 22.00
Punkty rowerowe znajdują się w różnych punktach miasta. Obok rowerów zainstalowane są czytniki kart, które
pozwalają odblokować rower. Jednocześnie czytnik wysyła
informacje do centrali, ile rowerów w danej chwili jest wypożyczonych. W chwili obecnej jest 50 stacji rowerowych
oddalonych od siebie o około 500 metrów, co ułatwia mieszkańcom wypożyczanie i oddawanie rowerów. Władze miasta zapewniają, ze w lipcu ilość stacji i rowerów zwiększy
się dwukrotnie. Miejskie rowery są bardzo dobrej marki
i każdy z nich zaopatrzony jest w blokadę. W 2013 roku
przybędzie kolejnych 800 rowerów, co pozwoli w tym samym czasie skorzystać z rowerów 1800 osobom. Wykaz stacji rowerowych, znajdują się na www.velo-antwerpen.be

n 22-23-24 lipca Tomorrowland w Boom.
W piątek 22, sobota 23, niedziela 24 lipca 2011, siódma
edycja – wystąpią najbardziej znane gwiazdy festiwalu w Belgii. Po raz kolejny koncerty odbędą się w pięknej rekreacyjnej części Boom Schorre. Wystąpią:, DJ. Magazine, Above & Beyond " Group Therapy „, M.I.K.E., AKS & selah Sue,
Sex dreams & Denim Jeans, Rank 1, Untitled! i inni.
Dojazd autobusami 252, 286, 290, 295, 500, 502. Dokładny adres Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1,
2850 Boom;
n 29-31 lipca Sfin ks Mixed w Boechout. Wystąpią AfroCubism (Cuba – Mali), Alpha Blondy (Ivoorkust), Awza
(Mali), Ayarkhaan (Siberië), Ayfer Duzdas (Turkije), Bomba Estéreo (Colombië), Bugalu Sound (België), Dikanda
(Polen), DJ Munchi & VJ M (Nederland), Dhols of Jaipur
(India), Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra
(Servië), Faiz Ali Faiz (Pakistan), Fasocirque (Burkina Faso), Ghalia Benali – Romeo en Leila (België – Tunesië),
Hindi Zahra (Marokko), Joaquin Diaz (Dominicaanse republiek), Khaira Arby (Mali), Koninklijk ballet van Cambodja (Cambodja), Lëk Sèn (Senegal), Les Gotipuas, jeunes danseurs et acrobates de l'Orissa (India), Maguaré
(België), Mamer (China), MPS Pilot (Nederland), Muzika
Agresija (België), Rebel Up! (Nederland), Robert Soko
(Kroatië), Rubén Blades (Panama), Sooeun Kwak (South
Korea), Soulshakers (België), Stereo Partizan (Hongarije), Systema Solar (Colombië), Windstreken (Nederland).
Dojazd autobusami 14, 196/197, 297, autobus nocny N14;
n 3-6 sierpnia Casa Blanca w Hemiksen. Wystapia: De Jeugd Van Tegenwoordig, Daan, Diablo Blvd, The Subs, Das
Pop, Intergalactic Lovers, Milk Inc, Discobar Galaxie, Gabriel Rios, Henk Rijckeart, Nigel Williams, Sound of Stereo, Admiral Freebee, Dimitri Vegas & Like Mike, K's Choice, Bart Peeters, CPeX, Admi Adres Sint-Bernardusabdij,
Nijverheidsstraat te 2620 Hemiksem. Dojazd 1, 24, 290295, autobus nocny N14;
n 5-6 sierpnia Reggae Geel w Geel. Jedna z najstarszych
imprez reggae w Europie i na pewno jedna z najbardziej
zabawnych. Na kilku estradach zaprezentują się wykonawcy reprezentujący jamajska kulturę muzyczna. Wystąpią: Big Youth, The Moon Invaders, Chezidek, Morgan
Heritage, Dubmatix, Romain Virgo, Etana, Jah Shaka,
Gappy Ranks, Stepacide Luciano, Sugar Charlie, Mad Professor, Tippa Irie. Dojazd autobusem 299;

DE SINKSENFOOR – wesołe miasteczko
Od 11 czerwca do 11 lipca zaprasza wesołe miasteczko.
Dużo dobrej zabawy dla wszystkich grup wiekowych. Mnóstwo atrakcji: diabelski młyn, szybka kolejka, karuzele,
ośmiornica, dom strachów, gry siłowe i inne. Od 1969 na
terenach targowych rozstawia się tam ponad sto kramów
Wesołe miasteczko znajduje się miedzy Vlaamse i Waalse
kaai nad Schelda. Można dojechać tramwajem 8 przejeżdżając przez Groenplaats wysiąść na przystanku obok muzeum Schone Kunsten i kierować się ulica de Burburestraat.
Ceny atrakcji od 10 do 40 € .

n 5-6 sierpnia LochtFest w Duffel. Festiwal otworza dwa
lokalne zespoły: Motion Glue i Keefman. Motion Glue. Sa
laureatami LF Rockrally w zeszłym roku i grupy Tom Duff
Kets Laar. Dodatkowo w sobotę po południu odbedzie sie
LF Rockrally. Wystapia: Breathe the Sound, Generation!,
Sky Castles, White Label, Motion Glue, Keefman, Mojo
Filters, Heideroosjes, Vive la Fetei inni. Dojazd autobusem 196, 197, 550;
n 7 sieprnia Jour Tibour w Nijlen . Darmowy festiwal organizowany po raz trzeci. Gmina Nijlen współpracuje z pełną entuzjazmu młodzieżą, która w ostatnich miesiącach
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ciężko pracowała nad przygotowaniem wszystkich, nawet najmniejszych szczegółów. Festiwal odbędzie się w parku Tibourschrans w Nijlen. Wystąpią: The Sex Toys, The
Nasty DJ's, Tsiganisation Project, The Sore Losers, A Brand
i inni. Adres Statiestraat 13, Nijlen.

Erwin Wurm: „Unies mnie”
Wszechstronny, zaskakujący, zabawny. Te pojęcia doskonale pasują do Erwina Wurm austriackiego artysty (ur.
1954). Przekonaj się od 29 maja, 2011 w muzeum Middelheim.
Od 29 maja do 25 września w muzeum Middelheim można oglądać jego prace. Wśród stałej kolekcji rozmieszczonych jest pond 25 prac artysty. W pawilonie Braem Erwin prezentuje nowa wystawę gdzie performatywne Rzeźby
Zycia odgrywają kluczowa role.
Wystawa WEAR ME OUT jest odkrywcza podrożą przez
muzeum. Będziecie zaskoczeni nie tylko ekspresja sztuki Wurm. Trzeba przyjść i zobaczyć, co człowiek może jeszcze w sobie odkryć. Muzeum Middelheim gromadzi po raz
pierwszy tak duży wybór prac Erwina na zewnątrz. Ponadto artysta zaprasza każdego do siebie, aby samemu
stać się dziełem sztuki w postaci rzeźby One Minute, a nawet częścią monumentalnego dzieła.
Lipiec: od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do
21.00 (w poniedziałki nieczynne)
sierpień:od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do
20.00 (w poniedziałki nieczynne)
wrzesień: od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00
do 19.00 (w poniedziałki nieczynne)
Wejście jest za darmo.
Dokładny adres Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpia

Porównanie cen
w wybranych marketach!
Artykuły chemiczne
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Dojazd:
Tramwajem nr 7 lub 5, bądź autobusem 17 (przystanek
Beukenlaan-Dikke Mee), 21 (przyst. Beukenlaan), 32
(przyst. Koninklijkelaan), 33 (przyst. Beukenlaan), 190,
135, 196, 197 i 297.
Z przystanku Beukenlaan – Dikke Mee trzeba przejść ring
i minąć A12 podążając dalej Beukenlaan. Na pierwszej ulicy w lewo znajduje się Middelheim muzeum.
Z przystanku Koninklijkelaan na skrzyżowaniu Koniklijkelaan z Middelheimlaan należy skręcić w ulice Middelheimlaan i podążać nią aż do muzeum, które znajduje się
na tej ulicy.

„Aida” Verdiego
Marsz triumfalny, słonie i piramidy przypominają zwykle
elementy dekoracyjne stosowane w operze Aida Verdiego. Reżyser Konwitschny pokazuje istotę tego dzieła w bardzo unikalny sposób. Na tle wojny, która wybuchła w starożytnym Egipcie, kwitnie w tajemnicy miłość miedzy
Aida, a Radamesem. Ludzki dramat dociera do najgłębszego zakątka każdego człowieka Ponadczasowa muzyka, wspaniała scenografia i fantastyczne wykonanie.
POLECAM!!!
Flamandzka Opera w Antwerpii (Vlaamse Opera Antwerpen) Frankrijklei 3, 2000 Antwerpia
Bilety w cenie 13 € , a do 26 roku życia 8 € .
Dni i godziny przedstawień: 1 i 2.07 godz. 20.00, 3.07
godz. 15.00 , 5.07-9.07 godz. 20.00
Xenia

Specjalnie dla Państwa porównaliśmy ceny 20 różnych artykułów
chemicznych w 4 wybranych przez nas marketach.
To pomoże Państwu dokonać korzystnych i tańszych zakupów!
(wybierano najtańsze produkty w danym sklepie w czerwcu 2011)

Aldi

Carrefour

Lidl

Delhaize

Artykuły chemiczne

Aldi

Carrefour

Lidl

Delhaize

1

Proszek do prania
(uniwersalny) 6,4 kg

€ 5,49

€ 7,55

€ 5,99

€ 5,59

12 Odświeżacz powietrza 375 ml

€ 1,09

€ 1,35

€ 0,90

€ 0,79

2

Płyn do prania
(uniwersalny) 3 l

€ 3,49

€ 4,75

€ 3,19

€ 4,55

13 Gąbki do zmywania 5 sztuk

€ 0,69

€ 1,29

€ 0,69

€ 0,29

3

Płyn do prania (czarnego)
1,5 l

€ 1,99

€ 5,25

€ 2,59

€ 3,99

14 Żel WC 1 l

€ 2,69

€ 4,19

€ 1,98

€ 0,79

€ 0,79

€ 1,43

4

€ 3,49

€ 1,09

Płyn do prania (koloru)
1,5 l

15 Javel 2 l

€ 0,79

€ 0,98

€ 1,69

€ 1,35

Płyn do płukania 2 l

€ 2,65

€ 1,65

5

€ 0,99

€ 0,69

€ 2,85

€ 1,99

€ 3,15

€ 1,19

€ 1,75

€ 1,19

€ 1,25

Odplamiacz 2 l

€ 2,99

16 Kostki WC 3*55 ml

6

Tabletki do zmywarki
50 *18 g

€ 2,79

€ 4,39

€ 2,29

€ 3,25

17 Ręczniki kuchenne 4 sztuki

€ 1,99

€ 2,59

€ 1,15

€ 0,93

7

Płyn do mycia naczyń 1 l

€ 0,69

€ 0,95

€ 0,69

€ 0,68

18 Papier toaletowy 10 sztuk

8

€ 1,59

€ 4,29

€ 3,05

€ 3,13

9

Płyn do mycia szyb 1l

€ 0,69

€ 1,09

€ 1,09

€ 2,59

higieniczne
19 Chusteczki
30*10

€ 1,59

€ 2,19

€ 0,95

€ 1,58

10 Płyn do mycia podłóg 2 l

€ 0,90

€ 0,79

€ 0,85

€ 2,45

20 Waciki do uszu 200 sztuk

€ 0,70

€ 0,89

€ 0,32

€ 0,29

11 Mydło w płynie 500 ml

€ 0,69

€ 0,68

€ 0,69

€ 0,55

Razem: € 34,82 € 50,43 € 35,08 € 40,80
sporządziła Izabela Kucyk
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Warto przeczytać
Zdecydowanie
polecam!

Trylogia Millennium – „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” Stieg Larsson
Akcja powieści rozgrywa się we współczesnej
Szwecji. Zdolny dziennikarz i wydawca magazynu „Millennium” Mikael Blomkvist specjalizujący się w wykrywaniu afer przegrywa proces i zostaje skazany za zniesławienie, gdy okazuje się,
że zarzuty wobec znanego przedsiębiorcy się nie
potwierdziły. W tym samym czasie otrzymuje nietypowe zlecenie od Henrika Vangera – magnata
przemysłowego, stojącego na czele wielkiego koncernu. Ten prosi znajdującego się na zakręcie życiowym dziennikarza o napisanie kroniki rodzinnej Vangerów. Okazuje się, że spisywanie dziejów
to tylko pretekst do próby rozwiązania skomplikowanej zagadki. Henrik Vanger nie może się pogodzić z tajemniczym zniknięciem przed laty swojej 16 letniej wnuczki Harriet. Żmudne śledztwo
policyjne prowadzone przez lata nie dało żadnych
rezultatów, dziewczyna przepadła jak kamień
w wodę. Vanger nie ma w zasadzie wątpliwości,
że doszło do morderstwa, ale chciałby wiedzieć,
co właściwie się stało i gdzie ukryto zwłoki. Każdy z rodziny Vangerów stratę Harriet przezywa
inaczej i snuje inne domysły. Dla jednych pewne
jest, że zamordowała ja jej matka – Isabella, z którą Harriet nie miała dobrych kontaktów, można
nawet powiedzieć, że się nienawidziły. Drudzy
twierdza, że to Anita – jej przyjaciółka, uchwycona na zdjęciu zrobionym w pokoju dziewczyny
kilka chwil przed jej zaginięciem. Jeszcze inni
uważają że Harriet żyje, że uciekła, ale ta wersja
jest najmniej prawdopodobna. Mikael Blomkvist
musi odpowiedzieć na pytanie co naprawdę się
wydarzyło i chociaż nie chce osiąść w malej miejscowości zajmując się sprawa sprzed wielu lat,
to wynagrodzenie oferowane przez Vangera niezależnie od wyników śledztwa jest bardzo kuszące. Opuszcza Sztokholm i przenosi się do niewielkiej wioski na północy kraju.
W śledztwie pomaga mu Lisbeth Salander pracująca w agencji ochroniarskiej wyszukującej
informacji na zlecenie klientów. To dziwna dziewczyna – częściowo ubezwłasnowolniona, przez niektórych uważana za niesprawna umysłowo. W rzeczywistości jest młodą, intrygującą i genialną
researcher. Blomkvist i Salander tworzą niezwykły team. Wspólnie, choć nie zawsze ramię w ramię, biorą pod lupę przeszłość klanu Vangerów
i wykrywają prawdę o wiele bardziej mroczną
i krwawą niż ta, którą spodziewali się odnaleźć…
„Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” to doskonały, pełen pasji thriller, w którym tajemnica trzyma czytelnika w napięciu aż do samego końca. Te
książkę można czytać na wielu płaszczyznach: jako kryminał pełen mrocznych tajemnic, jako znakomitą, wielowątkową powieść współczesną, pełną prawdziwych zdarzeń i osób, jako thriller
psychologiczny z doskonale skrojonymi sylwetkami bohaterów. Autor ma fantastyczną zdolność
prowadzenia równolegle wielu skomplikowanych
wątków, które błyskotliwie wiąże ze sobą. To pierwsza z trzech książek o Mikaelu Blomkviscie i Lisbeth Salander zebranych w serii „Millennium”. Mimo 640 stron- trudno się od niej oderwać!
Izabela Kucyk

A na
ciebie
czeka
szkoła
letnia
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
Wydzial 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:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, sroda 13.0018.00

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:

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

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04

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”

100
101
112
107
110

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona internetowa poświęcona 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 dziecięcy – Kinderziekhuijs), Lindendreef 1, 2020 Antwerpia,
tel 03/2802000
13) ZNA Sint Elisabeth (szpital), Leopoldstraat 26,
2000 Antwerpia, tel 03/2344111

Lekarze domowi:
Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278, 2100 Deurne. Tel. 03/321.58.39
Martin Rosenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19. Belgiëlei 124

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.
Polski kościół
Msze święte:

środa godz. 19:00
sobota godz. 18:30
niedziela godz.9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca – msza święta o godzinie 19:00
Pół godziny przed każdą mszą – nabożeństwo i spowiedź
Adres: Kościół pod wezwaniem św. Teresy, Berchem
Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem:
ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen, tel: 03 233 87 93

Adwokat
Iwona Wiewiórka,
Hemelstraat 3 | 2018 Antwerpen, Tel. 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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BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ
ODZIEŻY MARKOWEJ
Nowość dla zapracowanych!
Proponujemy bezpośrednią
sprzedaż markowej
odzieży dla Pań, Panów
i dzieci...
Co tydzień oferujemy nowy wybór
wysokiej jakości ubrań.
Wystarczy zadzwonić
i umówić się na spotkanie.
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ZAPRASZA SERDECZNIE NA

WAKACYJNY KURS NIDERLANDZKIEGO

DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 Poniedziałek 19:30 – 22:00
Sierpień: 1/08/11, 08/08/11,
22/08/11, 29/08/11

 Środa 19:30 – 22:00
Lipiec: 27/07/11
Sierpień: 03/08/11, 10/08/11,
17/08/11, 24/08/11, 31/08/11
Esperantobond Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen
CENA KURSU: 55 euro (10 lekcji) + książka do zakupienia
osobno (€ 30)
Zapisy telefonicznie: 0498/33 79 43
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W J. POLSKIM

VIVA-POL VZW, Tel: 0498 33 79 43, e-mail: viva-pol@hotmail.com

ZAPRASZA SERDECZNIE NA

Dostarczamy do Klienta
lub proponujemy weekendową sprzedaż w lokalu w centrum.
Naszym Klientom oferujemy porady stylistyczne związane
z doborem zakupowanej odziezy, jak i jej łączenia z posiadaną już
garderobą!

Po wszelkie informacje proszę dzwonić pod numery:
Gosia: 0496/458 012
Ula: 0487/385 900

WAKACYJNY KURS NIDERLANDZKIEGO
DLA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH
 Czwartek: 19:00 – 22:00
Lipiec: 28/07/11
Sierpień: 04/08/11, 11/08/11, 18/08/11, 25/08/11

Esperantobond Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen
CENA KURSU: 40 euro (5 lekcji)

Zapisy telefonicznie: 0498/33 79 43
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W J. POLSKIM
VIVA-POL VZW, Tel: 0498 33 79 43, e-mail: viva-pol@hotmail.com

MASAŻE 0484260526
Oferuję:

Tłumaczenia
Polsko-Niderlandzkie
Niderlandzko-Polskie
• Tłumaczenia ustne i pisemne
• Pomoc przy wypełnianiu dokumentów
• Pomoc przy załatwianiu spraw bankowych
oraz urzędowych (np. założenie konta,
ubieganie się o pożyczkę, spotkania urzędowe,
wymiana dokumentów itp.)
• Tłumaczenia CV
• Posiadam własny transport
• Konkurencyjne ceny
• Gwarantuje poufność
Kontakt:

Sylwia: 0496.923240

Bolą plecy?
Masz kłopoty z kręgosłupem?
Pomogą Ci masaże!
Masaż klasyczny, bańkami chińskimi,
antycellutisowy, odprężający, relaksacyjny!

TANIO!
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Ogłoszenia drobne:

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie

KUPIE,
SPRZEDAM,
ODDAM,
SZUKAM, ITD.

wysyłając maila pod adres

CZAJKOWSKA KATARZYNA

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
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