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W

itamy w kolejnym wydaniu naszej gazety.

W tym numerze proponujemy Państwu – jak zwykle – artykuły na różne tematy. Mamy nadzieję,
że każdy znajdzie coś dla siebie. „Antwerpia po polsku” z każdym numerem zwiększa swój nakład
i objętość i cieszy się coraz większą sympatią czytelników. Dziękujemy za czas poświęcony lekturze. Staramy się by to czasopismo zawierało jak najwięcej treści ułatwiających nasze życie na
emigracji, jak też artykuły zachęcające do refleksji i przemyśleń. Ogromnym wyzwaniem dla nas
– jak dla każdego czasopisma – jest, aby w naszym miesięczniku „było o czym poczytać”. Wybieramy tematy i informacje które będą przedmiotem zainteresowania jak największej rzeszy czytelników. Jeżeli udaje nam się czasem wywołać uśmiech na twarzy, tym większa nasza radość.
Jest lato, czas wakacji i urlopów. Na pewno są wśród nas tacy, którzy przez ten okres będą pracować i nie będzie im dane by choć przez tydzień odpocząć.
Na ile to możliwe, cieszmy się wszyscy słońcem i korzystajmy z wolnego czasu. A tym którzy nie
mają urlopu, życzymy wspaniałych słonecznych weekendów.
Redakcja
SKŁAD REDAKCJI: Magdalena Wawryszuk, Magdalena Musitowska, Izabela Krzysiak,
Rafał Kitaszewski, Agata Kocińska
KONTAKT: redakcjachildrenofeurope@yahoo.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.childrenofeurope.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

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

SPROSTOWANIE:
W pierwszym numerze naszej gazety zacytowaliśmy fragment „Ballady majowej” przypisując autorstwo
Edwardowi Stachurze. Twórcą wiersza jest Józef Baran. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja

Naszym redakcyjnym współpracownikom

Izie i Mariuszowi
składamy serdeczne gratulacje z okazji ślubu.
Niech nam żyje Młoda Para!

Redakcja

ZAPRASZAMY NA

LETNIE WARSZTATY
ARTYSTYCZNE
„ZABAWA ZE SZTUKĄ”
Antwerpia, sierpień 2011
W programie m.in.:
n tworzenie własnych dzieł inspirowanych pracami najwybitniejszych
malarzy, rzeźbiarzy i muzyków,
n wyjścia dzieci do muzeów i na wystawy, które będą inspiracją do dalszej pracy,
n poznanie wybranych technik plastycznych,
n przybliżenie różnych stylów tanecznych,
n zabawa w teatr.
Wszyscy wiemy jak ważne jest wychowanie poprzez sztukę. Na naszych warsztatach chcemy
uwrażliwiać dzieci na różne 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:

0488 416481

lub wyślij e-mail:

info@childrenofeurope.be
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Plaże Antwerpii
Jest piasek,
palmy,
drewniane
stoły, bar,
restauracja,
tylko brakuje
miejsca
do kąpieli.

Tym, którzy spędzają lato w mieście proponujemy antwerpskie „plaże”. Są to klimatyczne miejsca w środku miasta, dające chociaż namiastkę
prawdziwych nadmorskich miejscowości. Na takich mini plażach można miło spędzić czas opalając się na leżaku (oczywiście o ile pogoda nam
na to pozwoli), przy dźwiękach spokojnej muzy-

ki, popijając ulubiony napój. I to wszystko w centrum Antwerpii. Jest piasek, palmy, drewniane
stoły, bar, restauracja, tylko brakuje miejsca do
kąpieli. No ale przecież nie można mieć wszystkiego...
Polecamy Stran twerpen i Bocadero.

STRANTWERPEN – czynne do 15 września lub krócej, w zależności od pogody.
Bardzo modna tego lata plaża. Nie można
wprawdzie pływać, ale jest dużo miejsca
do opalania się i odpoczynku. Egzotyczny
taras i bar na świeżym powietrzu oraz weekendowe imprezy.
Adres: Kattendijkdok Westkaai
Wstęp wolny 15:00 – 22:00
Kuchnia otwarta w godzinach:
11:30 – 14:30 i 17:00 – 22:00
www.perrier-strantwerpen.be

BOCADERO – czynne do 15 września lub
krócej, w zależności od pogody. Palmy nad
Scheldą. Wspaniałe miejsce, gdzie beztrosko można cieszyć się latem i wypoczywać.
Organizatorzy zapewniają różnorodne atrakcje, jak np. w każdy wtorek salsa party od
godz. 20:00.
Adres: Rijnkaai 150
Wstęp wolny
Tel: + 32 323 19 265.
www.bocadero-antwerpen.be
Dojazd autobusami 9 i 7, do ostatniego przystanku.
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Belgijska Polonia
efektownie zainaugurowała polską prezydencję
Barwny
korowód
poprowadzono
głównymi
ulicami
Antwerpii.

sobotę i niedzielę (2 i 3
lipca) Polonia z Antwerpii wraz z mieszkańcami tego miasta świętowali objęcie przez Polskę prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej. Uroczysty korowód oraz kiermasz
polski zorganizowany przez polonijną Fundację „Children of
Europe” przykuły uwagę dużej
ilości osób.
Barwny korowód poprowadzono głównymi ulicami Antwerpii. Uczestnicy przemarszu,
w tym polonijne kapele ludowe,
dzieci w strojach regionalnych
oraz uniformach przedstawiających najbardziej znanych Polaków (m.in. F. Chopina i Jana Pawła II), z biało-czerwonymi
i niebieskimi, unijnymi flagami
przeszli od dworca centralnego

W

do parku Spoor Noord, gdzie od
sobotniego poranka odbywał się
kiermasz polski. Na licznych stoiskach i straganach wystawcy
z Polski prezentowali i sprzedawali swoje wyroby, w tym rękodzieło artystyczne i pamiątki
związane z Polską oraz tradycyjne polskie wędliny, pieczywo
i napoje.
Na kiermaszowej scenie polską kulturę prezentował z kolei
zespół dziecięcy działający przy
Fundacji „Children of Europe”.
Polskie pieśni i piosenki wybrzmiały w aż trzech wersjach
językowych. Nowoczesne aranżacje tradycyjnych utworów
i efektowny taniec im towarzyszący spotkały się z gorącym
przyjęciem i owacją na stojącą
od gości imprezy.

Oprócz dzieci specjalny koncert dały też zaproszone przez
organizatorów polskie kapele
ludowe (m.in. kurpiowska i góralska) oraz zespół Nietykalni.
Impreza spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem mieszkańców Antwerpii oraz turystów
przebywających w tym czasie
w naszym mieście. Myślę, że pokazaliśmy siebie i Polskę z jak
najlepszej strony i udowodniliśmy, że w obliczu rozpoczętej 1
lipca prezydencji Polska może
dać Europie wiele dobrego. Po
korowodzie i występach na kiermaszu na zaproszenie europarlamentarzystów polskie dzieci udały się do Brukseli na
odbywający się tam piknik europejski.
żródło: Juvenum Polonia
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Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam
w przygotowaniu i organizacji korowodu
i kiermaszu polskiego.
Szczególne podziękowania składamy Polonii
z Antwerpii, która gościła u siebie twórców ludowych
z Cepelii. Ponadto dziekujemy firmom: Polsmaak,
Pol Wim, Meta4, Simply the best oraz Wydziałowi
Konsularnemu Ambasady RP, Polskiej Organizacji
Turystycznej, Fundacji „Semper Polonia”.
Zarząd Fundacji „Children of Europe”
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Pracowite słońce
W Antwerpii
ruszył
pierwszy
szybki pociąg
napędzany
energią
słoneczną

Człowiek nie do końca jeszcze uczynił sobie ziemię posłuszną, a już zatrudnia słońce do pracy.
Oprócz tego, że ten olbrzym świeci i grzeje, może też być źródłem energii elektrycznej. Po tym
jak skonstruowano pierwsze baterie słoneczne
używane m.in. do kieszonkowych kalkulatorów,
kwestią czasu było zastosowanie paneli solarnych na większą skalę. Ale to co się dzieje obecnie, nasi pradziadkowie bez wahania włożyliby
między bajki, ewentualnie na półkę z książkami
science fiction.
Z Centraal Station w Antwerpii do Brechtu
w Holandii 6 czerwca ok. godziny 09:30 swoją
pierwszą podróż na dystansie 25 km odbył szybki pociąg napędzany tylko energią słoneczną. Docelowo, przebyty dystans jest częścią kolejowej
super szybkiej linii która połączy Antwerpię z Amsterdamem.
W dzienniku „Le Monde” poinformowano, że
energia słoneczna została przetworzona w elektryczną przez 16 tys. paneli zainstalowanych na
liczącym 3,4 km dachu tunelu kolejowego w Shoten Brasschaat blisko E19. Wydajność tej minielektrowni ocenia się na 3300 megawatów w skali roku. Dla porównania, tyle prądu rocznie
zużywa ok. 1000 rodzin. Powierzchnia wszystkich paneli to ok. 50.000 metrów kwadratowych
czyli tyle ile 8 boisk piłkarskich.
W planach jest budowa całego systemu baterii
słonecznych na różnych wolnych powierzchniach
terenu oraz na dachach dworców i hangarów.
Nadwyżki energii będą wykorzystane m. in. do
oświetlania i ogrzewania dworców.
Istnieją już prototypowe samochody „na słońce”, a niedawno swój pierwszy oficjalny 12 go-

Specjalne panele słoneczne będą dostarczać energię do pierwszego
belgijskiego pociągu poruszającego się dzięki użyciu energii słonecznej
(fot. PAP/ EPA/ D.WAEM), żródło: http://tvp.info/informacje/technologie/
/pociag-napedzany-energia-sloneczna/4653583

dzinny lot z Payerne w Szwajcarii do Brukseli odbył samolot, w którym 4 niewielkie silniki elektryczne otrzymują energię z paneli słonecznych
umieszczonych na jego skrzydłach. Jak informowała agencja PAP samolot o nazwie Solar Impulse waży 1600 kg. Prace nad tym projektem trwają od 2003 roku, a w planach jest lot dookoła
świata przewidziany za rok lub dwa lata.
Coraz trudniej nas zadziwić jeśli chodzi o postęp techniczny. Naukowcy i cała ludzkość dzielnie i coraz szybciej podążają za wyobraźnią futurystów którzy „przygotowują nas” do kolejnych
niespodzianek. Ale błagam naukowców, ostrożnie z ekranami antygrawitacyjnymi! Co byśmy
zrobili bez naszego słoneczka gdybyśmy wszyscy
wraz z Matką Ziemią odlecieli w mroczny i zimny kosmos?!
Karolina Tomczak

Brawo Alexandra!
Alexandra
Gadzina
zakwalifikowała
się do
półfinału
belgijskiego
konkursu
piosenki
Junior
Eurovision
Song Contest

Od 2003 roku Europejska
uznanie dla 14 letniej AlexanUnia Nadawców (EBU) organidry. Piosenka nosi tytuł „Big
zuje Junior Eurovision Song
Bang” i jak się dowiedzieliśmy,
Contest – konkurs piosenki dla
zainspirowana była repertuamłodych wykonawców w wieku
rem Avril Lavigne, która jest
od 10 do 15 lat. W tym roku do
idolką naszej półfinalistki.
półfinału belgijskiego spośród
Jesteśmy w kontakcie z jej rook. tysiąca młodych piosenkadzicami i mamy obietnicę udzierzy zakwalifikowało się ośmiolenia nam przez piosenkarkę
ro, w tym z piosenką „Big Bang”
wywiadu, który zostanie zamieszAlexandra Gadzina. Reprezenczony w kolejnym numerze „Antuje ona Belgię, ale jest Polką
twerpii po polsku”. Poinformujei jest to dla nas powód do radomy też o zasadach głosowania
ści. Przez wszystkie edycje konwidzów podczas półfinału i mamy
źródło: www.eurowizja.org
kursu nikomu z młodych Polanadzieję, że na Alexandrę zagłoków nie udało się dojść tak
suje cała belgijska Polonia.
wysoko. Tegoroczni półfinaliści we wrześniu staDotychczasowe osiągnięcia Alexandry to już
ną do walki o głosy widzów, jurorów i zakwalifi- wielki sukces i niezależnie od efektów udziału
kowanie się do finału. Obecnie w głosowaniu bel- w konkursie Eurowizji uważamy, że jest obiecugovision.com Alexandra zajmuje 3 miejsce, ma jącą wschodzącą gwiazdą piosenki. Aby nie być
więc spore szanse na wejście do finału i repre- gołosłownym informujemy: teledysk „Big Bang”
zentowanie Belgii w Eurovision Song Contest który był kręcony w Antwerpii na tarasie MAS
w tym roku w Armenii.
i na Meir, jest do obejrzenia na stronie interneRegulamin konkursu wymaga aby tekst utwo- towej www.eurowizja.org
Alexandro! Jesteśmy z Tobą!!!
ru był napisany przez wykonawcę, tym większe
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Rudy poleca!
Miejsca
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.

Shanti Bazar
Na parterze znajdziecie mnóstwo T-shirtów
z różnego rodzaju grafikami, niejednokrotnie
dość zabawnymi, w większości w tym sklepie zaprojektowanymi i drukowanymi. Jeżeli ktoś ma
własny pomysł na nadruk, tam
też może się zgłosić i za paręnaście euro będzie mógł na koszulce eksponować swoje dzieło (pra wie) wszę dzie gdzie
zechce.
W piwnicy natomiast, możecie znaleźć fajki i tytoń o różnych smakach. Innego wymiaru
palenia można też doświadczyć
za sprawą fajki wodnej. Tych
którzy jeszcze tego nie próbowali, zachęcam do posmakowania.
Adres: Jezusstraat 12
Kafejka w sercu Rivierenhof
To piękne miejsce by się czegoś na pić w let nim słoń cu.
Na wet je śli – jak to w Bel gii
– pogoda akurat kaprysi zapewniam, że jest tam równie przyjemnie.
Ciekawą atrakcją są występy
na platformie przed kafejką, na

które nie trzeba zbyt długo czekać. Z tego miejsca w niecałe 5 min możecie dojść do open lucht
theater gdzie przez całe wakacje w każdy weekend nie można się nudzić. Dodatkowe informacje na www.open luchttheater.be
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Tunel św. Anny
długość

szyscy z nas wielokrotnie spacerowali wzdłuż Scheldy. Ale czy wiedzieliście
o możliwości przejścia pod rzeką? Otóż
właśnie w Antwerpii znajduje się tunel pod Scheldą, jeden z nielicznych na świecie zbudowanych
pod wodą wyłącznie dla pieszych. Powstał w latach 1931-33, aby połączyć centrum starego miasta z lewym brzegiem rzeki (Linkeroever). Ma
572 metry długości, średnicę 4,30 m i odpowiednio dużo miejsca dla pieszych i rowerów.
Drewniane schody (zachowane w oryginalnej
formie) prowadzą do 31 metrów poniżej poziomu

W
572
metry
średnica

4,30
metra

wejście do tunelu

Scheldy. Można też skorzystać z windy co jest
bardzo praktyczne gdy wybieramy się na drugi
brzeg rowerem lub z dzieckiem w wózku.
Tunel w kształcie rury pokryty jest białymi, ceramicznymi płytkami. Zachowano również „staromodne” znaki ostrzegawcze. Po przejściu na
drugą stronę czeka na nas park oraz przepiękny
widok na wieżę katedry, zamek Steen i panoramę miasta. Zwłaszcza wieczorem, gdy Antwerpia
rozbłyska światłami, warto to zobaczyć.
Michał Nowacki
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FUNDACJA CHILDREN OF EUROPE

ZAPRASZA DZIECI,
MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
NA ZAJĘCIA:
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

zajęcia z baletu klasycznego
hip-hop, funky jazz, clip dance
taniec nowoczesny
wolna grafika (piórko,
ołówek, flamastry, tusz,
druk, akwarela)
rysowanie komiksów
studio wokalne
teatr dla najmłodszych
zumba fitness
aerobik
zajęcia sportowe
zabawa z angielskim
nauka hiszpańskiego
niderlandzki dla dzieci
Zapisy do 15 września,
zajęcia rozpoczynamy
od października.
Więcej informacji:

tel.: 0489 823-803,
0485 628-498, 0488 416-481,
e-mail: info@childrenofeurope.be
www.childrenofeurope.be
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Zamek Steen
Zobacz
koniecznie

W tym numerze przybliżamy naszym czytelnikom prawdziwą „perełkę” wśród zabytków Antwerpii, średniowieczny Zamek Steen stojacy na
brzegu Scheldy w zabytkowej części miasta.

Oto kilka najciekawszych informacji:
n Zamek Steen powstał około 1200 roku, jest
najstarszym zabytkiem w mieście i jedną z najstarszych twierdz w Europie
n został zbudowany w okresie, gdy większość
budynków była z drewna, stąd nazwa: steen
– kamień
n otoczony jest wysokimi murami obronnymi
z białego kamienia, a okrągłe baszty wieńczą
stożkowate dachy
n w ciągu swojej historii był kilkakrotnie przebudowywany; stara część zamku od nowej różni się kolorem kamienia
n od roku 1549 do połowy XIX wieku służył jako więzienie; ówczesny system więziennictwa
był bardzo niesprawiedliwy – zamożnych więźniów osadzano w prawym skrzydle i mogli liczyć na specjalne traktowanie, natomiast biedacy mieli do dyspozycji lewe skrzydło i nie
otrzymywali nawet jedzenia i picia; były to najbardziej ponure lata w dziejach zamku
n na zewnątrz umieszczony jest krzyż pod którym
skazańcy mogli pomodlić się przed egzekucją
n w drugiej połowie XIX wieku w zamku Steen
znajdowało się Muzeum Archeologii
n w roku 1890 został odnowiony i dobudowano
skrzydło w stylu gotyckim
n pod koniec XIX wieku duża część zamku została zniszczona, aby powstało miejsce dla rozwijającego się portu; zburzono również kilkadziesiąt zabytkowych kamienic oraz najstarszy
w mieście kościół (pierwotnie miasto nie leżało

tak blisko rzeki, a pomiędzy zamkiem i rzeką
stały kamienice); to co teraz możemy oglądać,
to tylko niewielka część tego, co istniało kiedyś
n nad bramą wjazdową znajduje się mała płaskorzeźba
przedstawiająca pogańskiego bożka płodności Semini
(symboliczny fallus został
usunięty przez Jezuitów
w XVII wieku); miejscowe kobiety wierzyły, że dotknięcie
owej płaskorzeźby zapewni
im płodność i szczęśliwe rozwiązanie
n dawni mieszkańcy Antwerpii
nazywali siebie „Dziećmi Semini”. Od 1985 r. w pierwszą
sobotę wiosny mieszkańcy
Antwerpii, bawią się przed ratuszem dla uczczenia obrzędu Semini
n na moście prowadzącym do
zamku znajduje się posąg olbrzyma w towarzystwie dwóch
rzymskich żołnierzy – to Druon Antigoon, legendarny
strażnik pobierający opłaty za
przekroczenie rzeki i obcinający prawą dłoń tym, których
nie było stać na taki wydatek
n do dziś w herbie miasta widnieje Zamek Steen i dwie obcięte dłonie
n na murach umieszczona jest informacja o wkładzie polskich żołnierzy w wyzwolenie miasta
spod okupacji hitlerowskiej
Do niedawna Zamek Steen był siedzibą Muzeum Morskiego (które obecnie znajduje się w budynku MAS), przy nabrzeżu stoi jeszcze kilka starych statków. Obecnie wnętrze zamku jest często
wykorzystywane do organizowania rożnych imprez kulturalnych. Ciekawym projektem jest muzyczny labirynt (szerzej piszemy o tym na str. 17)
To naprawdę warto zobaczyć. Gorąco polecam.
Anna Janicka
Spacerując po zamku możemy usłyszeć dźwięki muzyki dochodzące z Zomerbar Bibi. Proponujemy się tam na chwile zatrzymać aby odpocząć
w przyjemnej atmosferze, ugasić pragnienie i posilić się pizzą (jak zapewniają właściciele jest to jedyne
miejsce w mieście gdzie po 23
można zjeść świeżą pizze).
Warto wybrać się tam wieczorem ponieważ zawsze coś się
dzieje – np. w poniedziałki
każdy może przyjść i rysować
własny komiks, w inne dni
jest muzyka na żywo itd. dokładny plan można znaleźć na
www.radiomodern.be/bibi
Zomerbar jest czynny do 30
września, codziennie od 11:30.
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Zanim zdecydujemy się
na zakup mieszkania...
Pożyczka socjalna
Oprócz wynajmu mieszkania socjalnego istnieje także
możliwość ubiegania się o przyznanie pożyczki socjalnej
z przeznaczeniem na budowę lub zakup nieruchomości.
Aby ją uzyskać, należy zwrócić się do organizacji zajmujących się przyznawaniem lokali socjalnych.
Wymogiem jest jednak mieszkanie w budynku socjalnym przez okres minimum 5 lat, a mieszkanie które chcemy kupić musi być starsze niż 15 lat.
Pożyczka z Flamandzkiego Funduszu Mieszkaniow ego
Fundusz ten umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego na bardzo korzystnych warunkach, także młodym
małżeństwom o skromnych dochodach. Udziela on pożyczki pod zastaw mieszkania. W razie potrzeby służy pełną informacją i pomocą na temat pożyczek socjalnych.
Pożyczki z Funduszu przeznaczone są na zakup nieruchomości, działki budowlanej lub nowo wybudowanego
mieszkania oraz prace remontowe. Także podczas groźby zajęcia naszej nieruchomości przez bank, możemy zwrócić się do Funduszu o pomoc w przejęciu zadłużenia i udzieleniu nam kredytu.
Fundusz może przejąć pożyczkę pod warunkiem, że nieruchomość przeznaczona była do celów mieszkaniowych,
a nie wynajmu i gdy rata spłaty kredytu bankowego wynosiła minimum 50% dochodów netto w latach poprzednich.
Dla kogo
Dla rodzin z minimum 1 dzieckiem lub rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy nie posiadają innej nieruchomości (nabytej lub odziedziczonej).
Nieruchomość którą nabędziemy, musi znajdować się
na terenie Okręgu Flamandzkiego i być przez nas zamieszkiwana podczas trwania spłaty kredytu. Nie możemy jej
wynajmować, a przy ewentualnej sprzedaży obowiązują
nas odgórnie wyznaczone granice cen sprzedaży.
Abyśmy mogli ubiegać się o pożyczkę, nasze roczne dochody netto nie mogą przekraczać 50.920 dla rodzin
z 1 dzieckiem. Kwota ta zostaje podwyższona o 3.180 dla
każdej następnej osoby na utrzymaniu. Oprocentowanie
kredytu zależne jest od naszych dochodów i liczby osób
na naszym utrzymaniu. Im większe mamy zarobki tym
większe jest oprocentowanie naszego kredytu. Rodzina
z małymi lub średnimi dochodami i min. 1 dzieckiem może liczyć na oprocentowanie kredytowe od 2%, z 2 dzieci
od 1,5%. Maksymalne oprocentowanie kredytu nie może
przekroczyć 4,27%. Co 5 lat oprocentowanie podlega przeliczeniu i może wzrosnąć lub zmaleć w zależności od zmian
w naszej sytuacji rodzinnej i zarobkowej.
W przypadku gdy zatrudniamy się sami i chcemy prowadzić działalność gospodarczą w zakupionej nieruchomości, stopy procentowe ulegają podwyższeniu o 0,5%,
a maksymalna stopa procentowa może wynosić 4,77%.
Fundusz Flamandzki udziela pożyczek do 95% ceny nieruchomości lub 90% w przypadku, gdy nie posiadamy
ubezpieczenia kredytu. Przy tym rodzaju pożyczki niezbędny jest więc wkład własny na koszty notarialne i podatki. Możemy ewentualnie wystąpić o dodatkowy kredyt w banku na pokrycie tychże kosztów.
Bardzo ważne jest ubezpieczenie kredytu. Jeżeli nieruchomość kupuje małżeństwo, ubezpieczenie to można wykupić wspólnie (np.:50%-50% lub 60%-40%). Oznacza to
w praktyce, iż w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków spłacamy tylko naszą część kredytu.

Procedura ubiegania się o kredyt:
Aby złożyć podanie o kredyt musimy umówić się na spotkanie (adres i numer telefonu poniżej). Należy wtedy mieć
zaświadczenie o naszych zarobkach, zeznanie podatkowe,
w przypadku gdy otrzymujemy rodzinne – wyciągi z banku to potwierdzające. Jeżeli idziemy na umówione spotkanie bez współmałżonka, musimy zabrać kopię jego dowodu osobistego. Podczas spotkania sporządzona zostanie
symulacja kredytu. Flamandzki Fundusz nalicza sobie 150
euro kosztów administracyjnych. Przed zakupem nieruchomości Fundusz wysyła inspektora, który decyduje czy
cena i wielkość mieszkania spełniają wymagane normy.
Jeżeli wynik kontroli okaże się pozytywny, nasze akta
przesyłane są do działu kredytowego w Brukseli, gdzie
zapada decyzja o ewentualnym przyznaniu nam kredytu.
Cała procedura trwa około 3 miesięcy.
Wartość nieruchomości przy jej sprzedaży zależy od ilości osób na naszym utrzymaniu:
Ilość osób
na utrzymaniu
Max.
wartość
sprzedaży
nieruchomości

1

2

3

4

5

6

187 120

187 120

196 480

205 840

215 200

224 560

Kiedy najmłodsze dziecko w momencie sprzedaży nieruchomości nie ma jeszcze 6 lat, maksymalna wartość zostaje podwyższona o 9,360.
Wynajem tańszych mieszkań poprzez Fundusz
Pomimo niskiego oprocentowania kredytu nie wszyscy
mogą pozwolić sobie na zakup nieruchomości.
Dla tej części ludności Flamandzki Fundusz Mieszkaniowy oferuje wynajem mieszkań w niższych cenach.
Aby móc z tego skorzystać, musimy spełniać następujące warunki:
n być pełnoletnim
n mieć minimum 1 dziecko
n nie posiadać nieruchomości w Belgii lub zagranicą
n posiadać atest integracyjny, lub dyplom ukończenia kursu języka niderlandzkiego na poziomie podstawowym
n mieszkać oficjalnie na terenie Belgii
n nie przekraczać następujących maksymalnych dochodów:
Ilość osób
na utrzymaniu

1

2

3

4

5

Max.
dochody

30 360
31 967
33 574
35 181
36 788
Kwota podstawowa 28,753 zostaje podwyższona o 1,607
o każdą osobę na utrzymaniu.
Vlaams Woningfonds
Bosmanslei 292018 Antwerpen
Telefon: (03)238 60 34, Fax: (03)238 16 97
ddlant@vlaamswoningfonds.be
W następnej części przedstawimy Państwu możliwość
zawarcia pożyczek mieszkaniowych w bankach i przybliżymy działanie biur „Immotheker”.
Marlena Chrabąszcz
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Prawo jazdy w Antwerpii
W Belgii
można zdobyć
prawo jazdy
ucząc się
samodzielnie

W dzisiejszych czasach posiadanie prawa jazdy jest nie tylko dodatkową umiejętnością
którą możemy zdobyć, jest
wręcz koniecznością. Poruszanie się po Antwerpii komunikacją miejską nie powinno nikomu sprawiać trudności, ale
posiadanie samochodu i jego
używanie bardzo ułatwia życie.
O tym jak zdobyć prawo jazdy
w Antwerpii opowiedziała mi
bardzo miła i kompetentna osoba – pani Agnieszka, pracująca
w szkole nauki jazdy „Sanderus”.Oto informacje uzyskane
od pani Agnieszki.
Podstawowa różnica pomiędzy systemem szkolenia w Polsce i w Belgii jest taka, że w Belgii można zdobyć prawo jazdy ucząc się
samodzielnie (nie musimy chodzić na kurs do
szkoły nauki jazdy).
Zdobycie prawa jazdy podzielić można na dwa
etapy:
Część teoretyczna – czyli egzamin ze znajomości prawa o ruchu drogowym – jest to podstawa
w całym procesie zdobywania prawa jazdy. Inaczej niż w Polsce, tutaj bez zdanego egzaminu
z teorii nie możemy rozpocząć jazd samochodem.
Do egzaminu możemy przygotować się samodzielnie lub wykupić lekcje w szkole nauki jazdy.
Egzaminy z teorii odbywają się codziennie w centrum egzaminacyjnym na Deurne.
Egzamin w języku niderlandzkim kosztuje 15 €.
Możliwy jest też egzamin po polsku (koszt 15 € +
tłumacz 50 €), jednak takie egzaminy odbywają
się raz lub dwa razy w miesiącu i trzeba wcześniej zarezerwować termin. Egzamin jest to test
składający się z pięćdziesięciu pytań (do każdego pytania jest kilka odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa), na które trzeba udzielić minimum czterdzieści jeden prawidłowych
odpowiedzi.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dostajemy atest i udajemy się do gminy po tymczasowe
prawo jazdy, które jest ważne przez trzy lata.
Część praktyczna – tu mamy dwie możliwości
do wyboru praktycznej nauki jazdy.
1. Jazdy z osobą towarzyszącą;
Tymczasowe prawo jazdy, o którym wspominałem, pozwala na jazdę z kimś, kto posiada prawo jazdy od minimum ośmiu lat. Po co najmniej
trzech miesiącach możemy iść na egzamin praktyczny.
2. Jazdy samodzielne;
Aby jeździć samemu, bez osoby towarzyszącej,
trzeba wykupić i odbyć minimum dwadzieścia
godzin jazdy z instruktorem. Ceny takich jazd to
142 € za pierwsze dwie godziny i 112 € za każde
następne dwie godziny. Potem dostajemy z gminy tymczasowe prawo jazdy upoważniające do ja-

zdy samodzielnej i jest ono ważne osiemnaście
miesięcy.
Po co najmniej trzech miesiącach możemy udać
się na egzamin praktyczny.
Egzamin praktyczny może odbywać się zarówno samochodem ośrodka jak własnym. Koszt egzaminu samochodem szkolnym to 112 € (w tym
36 € centrum egzaminacyjne) + 50 € tłumacz.
W szkole Sanderus kurs teoretyczny po niderlandzku kosztuje 130 €, możliwe są kursy po polsku, ale są one organizowane gdy zbierze się
grupa przynajmniej sześciu chętnych i kosztują
170 €.
Jeszcze kilka obowiązujących rzeczy podczas
nauki jazdy:
l Musisz mieć ukończone siedemnaście lat;
l Każdy kto uczy się jeździć, musi posiadać (najczęściej na szybie samochodu) naklejkę z literą „L”;
l Gdy zdecydowałeś się na tymczasowe prawo
jazdy z osobą towarzyszącą, to oprócz was może się w aucie znajdować jeden pasażer;
l Jeśli wybrałeś tymczasowe prawo jazdy bez osoby towarzyszącej, to też możesz zabrać ze sobą pasażera, jednak musi on mieć ukończone
dwadzieścia cztery lata i posiadać stałe prawo
jazdy;
l W piątki, soboty, niedziele i święta obowiązuje cię zakaz jazdy w godzinach od 22 wieczorem do 6 rano.
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.
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Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi
Mając 12 lat
mówiłam
rodzicom,
że wyjadę
z kraju jak
tylko dorosnę,
– rozmowa
z Marleną
Chrabąszcz
właścicielką
firmy „Quality
of service”

Czy pamiętasz dzień, w którym postanowiłaś wyjechać z Polski?
Niektórych mogę zaskoczyć... Myślałam o wyjeździe z Polski już w szkole podstawowej. Kiedy miałam 12 lat mówiłam rodzicom, że wyjadę z kraju jak
tylko dorosnę, początkowo traktowali to z przymrużeniem oka. Jako dziecko marzyłam aby wyruszyć
w daleki świat, fascynowało mnie nieznane. Od kiedy pamiętam, zawsze byłam bardzo samodzielna,
w każde wakacje zarabiałam na swoje drobne wydatki pracując u cioci w sklepie. W ten sposób miałam
własne pierwsze pieniądze w życiu i byłam z tego bardzo dumna.
Ucząc się jeszcze w Liceum Ekonomicznym, po uzyskaniu pełnoletności złożyłam podanie o paszport.
Wraz z dwiema koleżankami postanowiłyśmy wyjechać do Belgii i tam spróbować szczęścia.
W maju 1996 roku wykupiłam bilet otwarty do Belgii, powiedziałam o swoich planach rodzicom i 26
czerwca wraz z dwiema koleżankami rozpoczęłyśmy
nasza przygodę. Wyruszyłyśmy w nieznane.
Jak wyglądały Twoje „początki” w Brukseli?
Moje początki były bardzo trudne. Po przyjeździe
znalazłam „stałkę” u pewnej rodziny w Brukseli. Po
trzech dniach pobytu dwie moje koleżanki z którymi
przyjechałam były tą całą sytuacją załamane. Wszystko je przerosło, postanowiły wrócić do Polski a ja zostałam sama w obcym kraju. Cóż było począć. Wzięłam się w garść bo wiedziałam, że mimo trudności
dam sobie radę. Rok przepracowałam w Brukseli, po
licznych perypetiach postanowiłam przeprowadzić się
do Antwerpii.
Kiedy i od czego rozpoczął się przełom w Twoim życiu?
W 2006 roku myśląc o własnej działalności rozpoczęłam Kurs Zarządzania Firmą, który ukończyłam
pomyślnie uzyskując dyplom. W 2007 roku otworzyłam własną firmę sprzątającą i swoje usługi skierowałam do biur, restauracji itd. Równocześnie prowadziłam księgowość i zajmowałam się sprawami
administracyjnymi na zlecenie właściciela polskiej firmy budowlanej. Ta współpraca otwierała przede mną
nowe możliwości.
Prawdziwy przełom nastąpił w 2008 roku, kiedy
przeleżałam miesiąc w domu z potwornie bolącym biodrem. Miałam bardzo silne zwyrodnienie stawu biodrowego. Już w wieku 3 lat przeżyłam 3 operacje biodra, dopiero ostatnia udała się i mogłam w miarę
normalnie funkcjonować. Kiedy ten problem trzy lata temu powrócił, zaczęłam użalać się nad sobą. Nie
wiedziałam co dalej, co przyniesie przyszłość. Na szczęście bliscy mi ludzie w tamtym trudnym momencie
dali mi wsparcie i siłę do działania. Postawiłam wszystko na jedna kartę. Ponieważ uwielbiam wyzwania,
przekształciłam swoją dotychczasowa firmę sprzątającą w firmę administracyjną dla firm i osób prywatnych. Zaczęłam wykorzystywać wiedzę którą nabyłam
ciężką pracą i szukaniem rozwiązań problemów dnia
codziennego. Interes rozkręcił się błyskawicznie. Informacja o moich usługach dotarła do wielu ludzi, dzięki temu zyskałam nowych klientów. Świadczyłam także usługi administracyjne dla firm, które zatrudniały
panie do pracy w systemie czeków usługowych.
Po kilku latach postanowiłam poszerzyć zakres
usług. W październiku 2010 roku wspólnie z Anią

otworzyłyśmy biuro świadczące usługi w zakresie doradztwa i administracji połączone z czekami usługowymi.
Obie posiadałyśmy już doświadczenie w zakresie
prowadzenia biur sprzątających. To właśnie tam widziałyśmy jak traktowane są ciężko pracujące panie
i czego absolutnie należy unikać.
Powiedz kilka słów na temat kursów integracyjnych
które prowadziłaś.
Często załatwiałam sprawy moim klientom w Centraal loket i podczas jednego z takich spotkań któraś
z pracownic zapytała mnie, czy byłabym zainteresowana pracą dla Miasta Antwerpii. Podała mi numer
telefonu pod który miałam zadzwonić w sprawie pracy. Zanim zaczęłam pracować w Pinie, prowadziłam
kursy po niderlandzku dla obcokrajowców i po polsku dla Polaków w Gent. W połowie roku przeniosłam
się do Atlasu w Antwerpii. Tam również prowadziłam
kursy orientacji społecznej skierowane do Polaków.
Takie kursy są bardzo potrzebne na początku życia
we Flandrii.
Jak wszędzie, tak i tutaj, dla nowo przybyłych prawie wszystko jest nowe i nieznane. Dlatego też organizowane są kursy integracyjne. Kursanci nabywają
wiedzę, jak żyć w nowych realiach.
Jako część integracji, oferowane są również darmowe kursy języka niderlandzkiego oraz pomoc w znalezieniu pracy lub w zapisaniu się na dalszą naukę.
Mimo, że nie ma przymusu uczestniczenia w tych kursach, jesteśmy jedną z najliczniejszych grup narodowościowych, które chętnie z nich korzystają.
Wkrótce spodziewacie się waszego pierwszego dziecka. Jakie macie plany wychowawcze? Czy chcecie wychować dziecko dwukulturowo? Co o tym modelu wychowawczym sądzicie?
Oboje z Ronaldem w pełni popieramy taki model
wychowawczy. Naszym zdaniem wychowanie i wykształcenie „dwujęzycznego” dziecka to zadanie trudne i wymagające od rodziców cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Same dobre chęci nie wystarczą
zwłaszcza, gdy rodzice pochodzą z różnych krajów,
tak jak w naszym przypadku: ja pochodzę z Polski
a Ronald z Kolumbii.
Sądzimy, że dzieci z takich rodzin, dorastając w wielokulturowym otoczeniu, zyskują wiele a taka sytuacja wzbogaca wewnętrznie i poszerza horyzonty.
Poprzez takie wychowanie chcemy aby nasze dziecko było otwarte, tolerancyjne, kreatywne, odnoszące
się z szacunkiem do drugiego człowieka i innych kultur. Ważne jest aby miało poczucie własnej wartość
i było dumne ze swojego pochodzenia, z bogactwa
obyczajów i dziedzictwa kulturowego jakie otrzyma
od obojga rodziców.
Co doradziłabyś ludziom, którzy szukają swojego miejsca na emigracji?
Najważniejsza jest motywacja i umiejętność korzystania z możliwości jakie niesie nam życie. Nie należy się ograniczać – wręcz przeciwnie, trzeba wyznaczać sobie ciągle nowe cele i wyzwania oraz je
realizować. Wierzę, że jak się czegoś bardzo pragnie,
to się to osiąga. Najważniejsze, to uwierzyć w siebie
i nie zwracać uwagi na zniechęcające zdania znajomych, ponieważ tylko od nas zależy jak, z kim i gdzie
żyjemy. Sukces przyjdzie z czasem.
Izabela Krzysiak
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Dworcowa machina przemieszczania
Czy wiesz,
że…
Gęstość linii
kolejowych
wynosi w Belgi
11,5 km na
100 km²,
taki wynik
plasuje ją
na pierwszym
miejscu
w Europie.

Dworzec to miejsce w którym zawsze tętni życie. Każdego dnia przewijają się tędy setki zabieganych ludzi. Każdy z innym kłębkiem myśli,
wszyscy połączeni tym samym celem – dotarcia
do punktu docelowego. To jedna strona medalu.
Z drugiej – dworzec to dobrze zorganizowana machina, która napędzana ludzkim wysiłkiem i zaangażowaniem umożliwia sprawne przemieszczanie się pasażerów.
Pozytywne wrażenie.
Pasażer podróżujący polskimi kolejami przesiadając się do belgijskiego wagonu czuje się mile zaskoczony. Komfortowe warunki jazdy połączone z dobrze zorganizowaną infrastrukturą
skutkują pozytywną opinią wielu osób. Tysiące
kilometrów torów tworzą gęstą sieć połączeń
umożliwiającą sprawne przemieszczanie się po
kraju. Przewozy krajowe obsługuje SNCB – Narodowe Towarzystwo Kolei Belgijskich, obecnie
zatrudniające ponad 21000 pracowników. Określając w trzech słowach tutejszą kolej można powiedzieć: punktualna, czysta, szybka. Konduktorzy przeważnie znają język angielski i są
w stanie wyjaśnić wątpliwości, wskazać odpowiedni przystanek czy poinformować o konieczności przesiadki. Poza tym trzeba wspomnieć
o dobrym oznakowaniu dworców, dzięki czemu
nawet przy pierwszej wizycie jesteśmy w stanie
trafić na odpowiedni peron.

Oferta wakacyjna – przejazd między dwoma dowolnymi stacjami w Belgii za 7,5 € w jedną stronę lub 15 € tam i z powrotem. Oferta ważna od
poniedziałku do piątku w terminie 1.07.201131.08.2011.
Oferta dla przyszłych mam – W 4 ostatnich miesiącach ciąży kobiety mogą podróżować w pierwszej klasie, mając wykupiony bilet na drugą klasę. Warunkiem jest posiadanie zaświadczenie
lekarskiego z datą porodu.
Jak wypełnić bilet?

W polu oznaczonym numerem:
1 – Wpisz dzień tygodnia.
2 – Wpisz datę wyjazdu.
3 – Wpisz stację z której rozpoczynasz podróż.
4 – Wpisz stację docelową.
Udanych podróży!
Sylwia Szumniak

Tan ia jazda.
Oprócz bogatej oferty połączeń, SNCB oferuje pasażerowi
korzystny system zniżkowy.
Dzieci – w wieku od 0 do12 lat
mogą podróżować bezpłatnie
w przypadku, gdy są pod opieką osoby (powyżej 12 lat) posiadającej bilet. Jedna osoba max.
4 dzieci.
Go Pass 10 – to karnet na 10
przejazdów. Przed podróżą pasażer wypełnia bilet, samodzielnie wpisując na zakupionym karnecie dzień, datę oraz stacje. Go
Pass 10 umożliwia podróż między dwiema dowolnie obranymi
miejscowościami z możliwością
przesiadki. Jest przeznaczony
dla osób, które nie ukończyły 26
roku życia. (Koszt 50 €)
Rail Pass – to karnet na 10
przejazdów działający na takiej
samej zasadzie jak Go Pass10,
lecz przeznaczony dla osób powyżej 26 roku życia. (Koszt 74 €)
50% zniżki na weekend. Kupując bilet weekendowy tam
i z powrotem płacimy tylko połowę ceny. Bilet jest ważny
w piątek (po 19.00), sobotę i niedzielę. To my decydujemy kiedy chcemy wrócić.
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Kalendarz wybranych imprez kulturalnych
Wszystkie
imprezy,
działania
kulturalne
i sportowe
w Antwerpii
odbywają się
pod hasłem
„miasto
należy do
wszystkich”.

MUSEUM NACHT
– 6 sierpnia od 18:30 do 01:00
Tegoroczna impreza rozpocznie się o godzinie
18:30 na Grote Markt koncertem tureckiego zespołu Mehter z Istambułu.
Można zobaczyć unikalne dzieła sztuki w muzeach w Antwerpii. Oprócz wystaw zapowiadane są
występy artystyczne, koncerty DJ, pokazy filmów.
Oprócz tego rożnego rodzaju warsztaty – na przykład w Muzeum Mody odbędą się warsztaty dziewiarskie. Warto dodać, że w ubiegłym roku w Nocy Muzeów wzięło udział ponad 20.000 osób.
Bilety wstępu:
n jeżeli bilet kupimy przed rozpoczęciem imprezy – 7 euro
n w trakcie imprezy, koszt biletu to 8 euro
n dzieci do lat 12 – wstęp wolny
n młodzież poniżej 26 lat – 1 euro
n bilety możemy kupić na Grote Markt 13, tel:03
338 95 85, lub poprzez stronę internetową
www.museumnacht.be
Po uiszczeniu opłaty otrzymujemy specjalną bransoletkę, która jest naszą przepustką do wszystkich wybranych tej nocy muzeów.
I jeszcze jedna ważna informacja! Do końca sierpnia możemy zamienić bransoletkę na jedno bezpłatne wejście do wybranego muzeum, które
uczestniczyło w Nocy Muzeów.

ANTWERP ZINGT – 7 sierpnia
Cała Antwerpia śpiewa. W zeszłym roku uczestniczyło w tej imprezie około 40.000 osób. Lista
piosenek, które będą wykonywane, znajduje się
na stronie internetowej www.vlaanderenzingt.be
Adres: Gedempte Zuiderdokken, Antwerpen
Wstęp wolny
W godzinach: od 18:00 do 23:00
www. vlaanderenzingt.be
WERELDDANS FESTIVAL EDEGEM
– od 10 do 17 sierpnia
36 edycja międzynarodowego festiwalu folklorystycznego. Wystąpią między innymi zespoły z Chin,
Martyniki, Meksyku, Iranu, Japonii, Belgii i Polski. Przygotowano mnóstwo atrakcji, dużo dobrej
zabawy, warsztaty taneczne, nauka zumby, nauka gry na bębnach japońskich i wiele innych.
Adres: Edegem – Centrum
Ponieważ informacji na temat festiwalu jest bardzo wiele, zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:
www.werelddansfestivaledegem.be

LINKERWOOFER 2011 – 12 i 13 sierpnia
Ósma edycja największego w Atwerpii festiwalu na
świeżym powietrzu. W pięknym miejscu z widokiem
na Scheldę. Jest to rodzaj imprezy rodzinnej z niepowtarzalną atmosferą i fantastyczną muzyką.
Organizatorzy uprzedzają, że na teren festiwalu
nie można wprowadzać zwierząt, rowerów, jak

również niebezpiecznych i ostrych przedmiotów
(w tym parasoli). Nie wolno też nagrywać, można robić zdjęcia.
Adres: Maritien Openluchtmuseum (Boeienweide)
Frederik Van Eedenplein
Antwerpen – Linkeroever
Godziny: 12.08 – 18:30 do 01:00
13.08 – 13:00 do 02:00
www.linkerwoofer.be
JAZZ MIDDELHEIM
– od 12 do 15 sierpnia
Fantastyczny festiwal dla miłośników jazzu organizowany po raz trzydziesty. Wystąpi wielu
znakomitych artystów z całego świata. Koncerty w parku na świeżym powietrzu w godzinach
popołudniowych, aż do późnego wieczora.
Adres: Park de Brandt
Beukenlaan – Wilrijk
Bilety do nabycia w sklepie Fnac na Groenplaats,
lub na stronie internetowej
www. jazzmidelheim.be
Godziny: piątek i sobota 17:30 – 23:30, niedziela i poniedziałek 15:30 – 23:00.
FISHERMAN FRIEND STRONGMAN RUN
– 13 sierpnia
Pierwsza edycja światowego konkursu Fisherman Friend Strongman Run w Antwerpii. Pokaz
siły, wytrzymałości i odwagi. Dużo humoru i dobrej zabawy, a przede wszystkim wyzwanie, ponieważ w imprezie może wziąć udział każdy, kto
zechce. Żeby się zapisać należy wejść na stronę
internetową www.strongmanrun.be
Adres: Haven Antwerpen
RYNEK RUBEN
– 15 sierpnia
Ponad 200 stoisk w średniowiecznej atmosferze,
ale nie zabraknie też akcentów współczesnych.
Adres: Grote Markt
Wstęp wolny. Godziny: cały dzień
TASTE OF ANTWERPEN i BOLLEKE
FESTIVAL. Od 18 do 21 sierpnia
po raz piąty odbędzie się w Antwerpii „festiwal smaku”, największa impreza gastronomiczna na świeżym powietrzu. Przez kilka dni lokalni szefowie
kuchni serwować będą „kulinarne rozkosze”. Oprócz
tego będzie można również spróbować specjałów
między innymi z Włoch, Japonii, USA, Hiszpanii,
Argentyny, Australii, czy Grecji.
Jednocześnie odbywać się będzie FESTIVAL BOLLEKE – święto muzyki i tańca. Planowane są różnego rodzaju imprezy przede wszystkim dla dzieci
i młodzieży, ale również całe rodziny będą się doskonale bawić. Występy artystyczne, DJ, mnóstwo
tańca i dobrej muzyki. W ocenie mieszkańców miasta, jak i turystów jest to festiwal „magiczny”.
Adres:
Antwerpia – Zuid (w okolicach Gedempte Zuiderdokken)
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Wstęp wolny. Godziny: czwartek – 18:00 – 24:00
piątek – 16:00 – 24:00, sobota – 13:00 – 24:00
niedziela – 10:00 – 23:00
tel: 0 497 418 458, 0 494 544 563
www.antwerpenproeft.be, www.bollekesfeest.be
AUTOHAPPENING
– 20 i 21 sierpn ia
Wprawdzie ta impreza odbywa się poza Antwerpią, ale z pewnością warto to zobaczyć. Będzie to
weekend pełen fantastycznych atrakcji dla całej
rodziny. Najfajniejsze pojazdy na dwóch i czterech
kołach: rowery, motocykle, skutery i gokarty. Niesamowite tory przeszkód i mnóstwo wrażeń.
Adres: Circus Zolder Heusden
www.vab.be
SPIEGEL TENT HOBOKEN
– od 26 sierpnia do 4 września
Cykl imprez na świeżym powietrzu dla dzieci i nie
tylko. Trampoliny, szalone rowery, elementy cyrkowe, budowanie domków z bambusa, czy namiot lustro – to tylko niektóre z atrakcji. Poza tym festiwal
teatru, koncerty, spektakle komediowe i hip-hop.
Adres: Fort 8 Hooldfrontwegs, Antwerpen Hoboken
Wstęp wolny. W godzinach: od 13:30 do 01:00
www.aeyc2011.be
DISNEY CHANNEL STARS
– 26 sierpnia
Impreza dla dzieci w wieku od 6 – 14lat.
Poczuj się gwiazdą!!!
Świat muzyki, filmów, książek, tańca i mody, jednym słowem Święto Disney Channel w Antwerpii. Kilkanaście imprez w ciągu jednego dnia i możliwość spotkania swoich ulubionych telewizyjnych
i kinowych bohaterów. Poza tym premiera filmu
„Sharpay's Fabulous Adventure”, maratony filmowe (również kreskówki), koncerty Deana i Siki,
nauka tańca i wiele innych atrakcji. Każde dziecko ma szansę, aby zaistnieć na okładce magazynu Disneya „D you”. Każde może chociaż przez
chwile „błyszczeć” jak prawdziwa gwiazda.
Adres: Metropolis Antwerpen. Od godziny 10:00
Bilety do nabycia w Metropolis Antwerpia, jak
również na stronie internetowej
www.disney.be
CAMPING
LOUISA
Przez cztery kolejne środy w sierpniu w parku,
muzyka „na żywo”, występy artystyczne, teatr
uliczny, pokazy taneczne, żonglerka, magia i wiele innych atrakcji.
Adres; Park Sorghvliedt, Kapelstraat 3
Antwerpen – Hoboken. Wstęp wolny
www.Casalouisa.be
THE BAND KETNET
– 26 sierpnia
Koncert bardzo znanej kapeli grającej rock and
roll dla dzieci. Fantastyczna zabawa.
Adres: Openluchttheater, Antwerpen Rivierenhof
Od godziny 13:00. Wstęp wolny
www.openluchttheater.be
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MUZIEK LABIRYNT
– do 28 sierpnia
Muzyczny labirynt dla dzieci w wieku od 4 do 12
lat. Fantastyczny sposób poznawania muzyki
i przeżywania artystycznych wzruszeń. Podczas
gdy dzieci zagłębią się w świat muzyki (półtorej
godziny), rodzice mogą napić się kawy, lub pospacerować po starym mieście. Jeżeli ktoś z dorosłych zechce bawić się razem z dzieckiem, nie
ma problemu.
Adres: Steenplein 1, Antwerpen (Zamek Steen)
Godziny: od wtorku do niedzieli, od 10:00 do 18:00
Bilety: dla dzieci poniżej 18 lat – 4 euro
dla dorosłych – 6 euro
www.aeyc2011.be
LAMBER MONTMARTE
– 29 sierpnia
Coś dla miłośników dzieł sztuki. Obrazy, grafiki,
rysunki, fotografie, książki o sztuce. Klimat paryskiego Montparnasse. Największa we Flandrii
uliczna wystawa artystów.
Adres: Lambermontplaats
Antwerpia-Zuid
Wstęp wolny. Godziny: 12:00 – 17:00
FOLK IN ANTWERTPEN
– 17 i 31 sierpnia
Na placu św. Andrzeja w Antwerpii wielka zabawa dla miłośników folkloru. Gwarantowana doskonała zabawa. Będzie można tańczyć, śpiewać
i poznać kulturę ludową z całego świata.
Adres: Sint-Andriesplein
Antwerpen
Godziny: 17 i 31 sierpnia od 20:00 do 22:00
Wstęp wolny
www.folkinantwerpen.be
VOLKSDANS IN DE ANTWERPSE
PARKEN – sierpień
W letnie wieczory można potańczyć i pobawić się
podczas fajnych wieczorów folklorystycznych.
Zabawa na świeżym powietrzu w wybranych parkach Antwerpii.
Nachtegalenpark – 4, 11, 18 i 25 sierpnia, w godzinach od 20:00 do 22:00
Rivierenhof – 22 i 29 sierpnia, w godzinach od
20:00 do 22:00
www.folkinantwerpen.be

ANTWERP CITY CARD
Biura turystyczne w Antwerpii wspólnie stworzyły specjalną kartę, która umożliwia bezpłatne, lub znacznie tańsze wejścia do muzeów, czy
galerii. Opracowano specjalne trasy turystyczne
(historyczne i kulinarne), przewodniki zawierające ważne informacje i godziny otwarcia), a nawet przydatne mapy. Karta jest ważna przez 48
godzin od chwili zakupu i dostępna jest na Centraal Staation, lub Grote Markt w punktach informacji turystycznej.
Marta Warocka
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Kalendarium Sportpaleis
ażdy z Was zapewne nie raz słyszał nazwę Antwerps
Sportpaleis Lotto Arena. Jest to uniwersalna hala
gdzie organizowane są koncerty, imprezy sportowe, festiwale, targi i inne. Położony w dzielnicy Merksem
budynek pierwotnie był wykorzystywany do zawodów sportowych. Obecnie znany jest też z występów znanych artystów. Sala ma 18.400 miejsc siedzących, a także 1780 miejsc
siedzących w centrum sali i do 5000 miejsc stojących.
Tuż obok znajduje się Arena Lotto i sala konferencyjno-bankietowa, która może pomieścić około 5000 osób. Została ona
otwarta w marcu 2006 i uzupełnia główny budynek. W Arenie Lotto mecze rozgrywa m. in. drużyna koszykówki Antwerp Giants.
Gwiazdy które już występowały w Sportpaleis to znani nam;
Justin Bieber, Kylie Minogue, Black Eyed Peas, Lady Gaga, Jonas Brothers, Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Céli-

K

Air Attack Antwerp 2011
Sobota, 27-08-11, 10:00h do 20:00h
Niedziela 28-08-11, 11:00h do 21:00h
Bez wątpienia największe od lat zawody skateboardu w Europie. Weekend pełen
emocji i spektaklu z imponujący programem.
Bilety kosztują 30 euro w Sobotę, Sierpień 27 i 40 euro w Niedzielę, Sierpień 28,
w tym opłaty za usługi firmy transpor towej De Lijn. Bilet na połączenie dwóch dni jest
tańszy i kosztuje 50 euro.

Milk Inc. 15
Piątek 23-09-11o 20:30h
Sobota 24-09-11 o 20:30h
To belgijski zespól taneczny. We Flandrii z 27 singli, 25 znalazło się w top 10 listy
hitów.
„Milk Inc. 15” jest nazwą zbliżającej się trasy koncer towej Regi i Linda którzy również będą gościć w Spor tpaleis.
Bilety: 27,50, 32,50 lub 37,50 euro.

George Michael Symphonica: The Orchestral Tour
Piątek 07-10-11 o 20:30h
George Michael jest jednym z największych i najbardziej popularnych brytyjski piosenkarzy i autorów piosenek. Symphonica-tour obchodzi prawie 30 lat na scenie.
Muzyka zostanie zaaranżowana na orkiestrę, którą będzie kierował George. Każdej
piosence zostanie nadany klasyczny układ.
Bilety: 66, 78, 91 en 116 (Golden Circle) euro.

ne Dion, Coldplay, Depeche Mode, The Rolling Stones, Marco Borsato, Monster Jam, U2, Clouseau, Urbanus Vobiscum,
Metallica, P! nk, Anouk i wielu innych artystów.
Obiekt położony jest przy zjeździe Deurne z Antwerpskiej
obwodnicy. Brak jest jednak miejsc parkingowych dla
wszystkich gości, co powoduje regularne problemy na
miejscu oraz korki w pobliżu obwodnicy.
Antwerps Sportpaleis / Lotto ArenaSchijnpoortweg
1192170 Merksem (Antwerpen)
Zalecana jest komunikacja miejska.
Metro: stacja Sport
Pre-metro: nr 3 i 6, stacja Sport
Tramwaj nr 12
Poniżej kalen darium na sierpień, wrzesień i październ ik
2011

Britney Spears
Sobota 08-10-11 o 20:30h
Britney Spears z nowym albumem „Femme Fatale” koncer tuje tego lata w Europie.
Bilety: 61, 71, 88 i 114 (Golden Circle) euro.

Rihanna
Sobota 22-10-11 o 20:00h
Piątek 11-11-11 o 20:00h
Dobrze nam wszystkim znana Rihanna nie jest już tak zwaną Umbrella-girl ani dziewczynką lecz gwiazdą i ikoną pop. 5ty album jest już gotowy i na pewno godny uwagi.
Bilety: 39, 44 i 49 euro.

Lenny Kravitz
Niedziela 30-10-11 o 20:30h
Amerykański Raphael Saadiq z jego ‘old school’ r&b jest idealną rozgrzewką publiczności przed występem Lenny Kravitz.
Jako czterokrotny zdobywca nagrody Grammy, Lenny Kravitz na pewno wiele może powiedzieć na temat zdobywania rynku muzycznego. Muzyka którą uprawia to
szerokie spektrum: od rock and roll do uwodzicielskiego soul i funk.
Bilety: 40, 46 i 51 euro.
Rezerwacja biletów na głównej stronie internetowej Sportpaleis.
O koncer tach na miesiące listopad oraz grudzień poinformujemy Państwa w kolejnym numerze.
Sylwia Krajewska
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Bye, bye Harry Potter

450
milionów
egzemplarzy
książek
o Harrym
Potterze

70
wersji
językowych
w 200 krajach

15 lipca weszła do kin druga części „Insygniów
śmierci” ostatniego z cyklu filmu o przygodach
czarodzieja i jego przyjaciół. Czy to naprawdę już
koniec?
Przypominam sobie ekscytację graniczącą wprost
z histerią, gdy na rynek wchodził kolejny tom Harrego, a kolejne części sagi konkurowały ze sobą
o miejsce na światowych listach bestsellerów.
O „Potteromani” napisano już wiele. Ilość sprzedanych egzemplarzy na całym świecie jest wprost
niesamowita i związany jest z tym cały przemysł.
A dzieci? Dzieci po prostu zaczęły czytać. „Czasem jedna skromna książka dla dzieci może zmienić świat” – to prawda.
Ja również uległam tej magii za sprawą syna,
który pierwszy tom przeczytał z ciekawości. No
i wtedy się zaczęło. Czytał bez przerwy i w każdym możliwym miejscu. Czytał z wypiekami na
twarzy i zachłystywał się przygodami czarodziejów. Oczekiwał na dalszy ciąg spekulując, czy Harry przeżyje, jakie będą dalsze losy jego przyjaciół.
Oczywiście ostatnią część rozpoczęliśmy od przeczytania zakończenia, bo emocje były ogromne.
I oboje pokochaliśmy ten świat. Chociaż niekiedy bardzo brutalny, miał w sobie tyle tajemniczego piękna, tyle obietnic na przyszłość, tyle mądrych słów.
Harry Potter jest najsłynniejszym książkowym bohaterem na
całym świecie i jest bohaterem
pozytywnym. Oprócz ciemnej
strony mocy z którą się zmaga
jest prawy, rycerski, odważny
i bardzo przywiązany do wartości świata, który reprezentuje.
Niejeden młody chłopiec chciałby się z nim identyfikować, być
taki jak on i znaleźć się w jego
świecie. Bo ten świat jest inny.
Wprawdzie walka o władzę,
o przetrwanie, zawiść, zbrodnia,
to nieodłączna jego część, ale
niejeden młody czytelnik wolałby chodzić do szkoły w Hogwarcie, niż mieć do czynienia z mugolskimi rówieśnikami.
Świat magii z książek J.K. Rowling jest odległy od naszego o lata świetlne. Ale czy aby na pewno? Te dwie odległe rzeczywistości
wbrew pozorom łączy bardzo wiele. Ale ja, tak jak miliony czytelników na całym świecie zafascynowałam się krainą białej i czarnej
magii, cudów, smoków i czarodziejskich różdżek.
Będzie mi brakowało nowych
przygód Harrego Pottera. Będzie mi brak tego niepowtarzalnego świata, w który mogłam
się zanurzyć.
I dziękuję Harry – mój syn pokochał książki i do dziś jest wiernym czytelnikiem Karola Maya,
Marka Twaina, czy Alexandra
Dumasa.
Anna Janicka

Fakty i liczby:
n dotychczasowe wpływy ze światowych ekranizacji sagi wynoszą 6,4 mld dolarów
n na całym świecie sprzedano ponad 450 milionów egzemplarzy książek o Harrym Potterze
n przetłumaczono je na 70 wersji językowych
w 200 krajach
n Daniel Radcliffe odtwórca roli Harrego jest jednym z najbogatszych młodych aktorów – jego
majątek szacuje się na około 48 mln funtów
n Emma Watson (Hermiona) i Rupert Grint (Wesley) zarobili „trochę mniej”. Każde z nich wzbogaciło się o kwotę około 28 mln funtów.
n J.K. Rowling jest najbogatszą Brytyjką z majątkiem szacowanym na około 1 mld funtów (to
więcej niż posiada brytyjska królowa Elżbieta
II).
n największy dochód przyniosła pierwsza część
sagi „Harry Potter i kamień filozoficzny” – 974,7
mln dolarów
n najmniejsze wpływy miała trzecia część „Harry
Potter i więzień Azkabanu” 795,6 mln dolarów
n w październiku ruszy darmowa witryna internetowa, gdzie fani będą mogli zaopatrzyć się
w internetowe wydania książek i zagłębić w magiczny świat Harrego.
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QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych

DIENSTENCHEQUES

Naszym Paniom oferujemy konkurencyjne warunki pracy i pomoc administracyjną osób z wieloletnim
doświadczeniem.
Respektujemy prawa pracownika i dbamy o dobrą atmosferę, miłą i fachową obsługę
Doceniając ciężką pracę naszych Pań oferujemy:
u 10.71 € brutto za godzinę
u czeki żywnościowe w wysokości 4 €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe ...
u płatne dni świąteczne
u ubezpieczenie od wypadków przy pracy i w drodze do pracy
u zwrot kosztów dojazdów do pracy
u ekwiwalent za czas dojazdu do pracy
u ubrania robocze i rękawiczki lub ekwiwalent
u premie uznaniowe i okolicznościowe
u dbając o nasze pracownice organizujemy różnorodne szkolenia i sesje informacyjne
ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI, POSZUKUJĄCE PRACY
ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

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

Tel.: 0485/000 825
(kontakt tylko przez sms)
e-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)
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Bezpieczne dziecko w sieci
Internet
może być
przyjacielem
człowieka,
ale może także
stać się
jego wrogiem.

spółczesny świat „pędzi” do przodu
w oszałamiającym tempie. Zapracowani, zmęczeni, sfrustrowani mamy coraz mniej czasu na wszystko. Zwłaszcza na rozmowę. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu:
wymiany myśli, spojrzeń i dotyku. Kiedyś ludzie
rozmawiali i pisali listy. Teraz raczej przekazują
sobie informacje.
W ciągłym pośpiechu bardzo łatwo przegapić
moment w którym dziecko chce z nami porozmawiać. Jeśli już do nas przychodzi, musi to być dla
niego – tak jak wszystko – bardzo ważne. Nie pozwalajmy umykać chwilom, które mogą nie powrócić już nigdy.
Musimy nie tylko słuchać dziecka, ale przede
wszystkim je słyszeć i rozumieć. Jest to bardzo
ważne także w kontekście tematu, który dzisiaj
poruszam.
Każde z rodziców wie, że nadejdzie moment,
kiedy trzeba będzie wprowadzić dziecko w komputerowy i internetowy
świat. Niektórzy kładą nacisk
na edukację, dla innych zabawa dziecka przy komputerze, to chwila spokoju
i wytchnienia. Jedni kontrolują poczynania swoich pociech w sieci, inni pozostawiają im
całkowitą swobodę.
Najtrudniejszy
moment przychodzi
wtedy, gdy dzieci
zaczynają wkraczać do internetowych społeczności.
Motywacja bywa
różna: chęć zaistnienia na danym
portalu (bo wszyscy
tam są), możliwość
grania w „hitową”
grę (przecież wszyscy
grają), która bez rejestracji jest niedostępna.
Istotne jest także nawiązywanie wirtualnych znajomości w sieci, bo takich prawdziwych „w realu” brak, lub nie
satysfakcjonują dziecka. Nie chodzi
oczywiście o zupełne odcięcie od wirtualnego świata, lecz rozsądek, umiar i ostrożność.
W przypadku nowej znajomości koniecznie muszą „wkroczyć” rodzice. Należy bowiem bezwzględnie uświadomić dziecku, ze NIGDY NIE
WIADOMO, KTO JEST PO DRUGIEJ STRONIE!!!
To właśnie dorośli muszą nauczyć młodego internautę, że NIGDY nie podaje się numerów telefonów, żadnych danych osobowych swoich, rodziny, czy przyjaciół. Że tak jak w realnym świecie
nie należy rozmawiać z obcymi. Trzeba mu uświadomić, że to co raz dostanie się do sieci, pozostanie tam na długo. Należy uczulić dzieci, iż w wirtualnym świecie może na nie czyhać mnóstwo
zagrożeń. W sieci nasze pociechy mogą zetknąć
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się nie tylko z treściami pornograficznymi, ale
również z cyberprzemocą, rasizmem, ksenofobią,
czy drastycznymi zdjęciami.
Jak uniknąć zagrożeń?
n odkrywajmy internet razem z dzieckiem
n wskazujmy strony, z których nasze pociechy
mogą korzystać
n zapoznajmy dziecko z zasadami bezpiecznego
użytkowania internetu
n rozmawiajmy o zagrożeniach jakie mogą czyhać na nie w sieci
n nie pozwólmy, aby dziecko dokonywało zakupów przez internet – istnieje duże niebezpieczeństwo, że nasza karta będzie skopiowana
n nie dopuśćmy, aby nasze pociechy bez kontroli umawiały się z osobami poznanymi przez internet
n cały czas kontrolujmy wszystkie poczynania
naszych dzieci
n pamiętajmy, że istnieją programy które blokują „niechciane”
strony, zapewniając bezpieczny dostęp do zasobów sieci
n dbajmy aby dziecko
nie uzależniło się od
komputera i internetu.
Musimy także wytlumaczyć, że nielegalne
ściąganie
z sieci muzyki,
gier, czy filmów, to
przestępstwo i może zaistnieć sytuacja, że trzeba będzie ponieść za to
konsekwencje.
Istnieją strony,
gdzie za niewielką
opłatą można mieć
swoją ulubiona grę,
czy piosenkę. Jeżeli te procedury omijamy, to mamy do
czynienia z piractwem internetowym.
Rodzice sprawdzają
i kontrolują działania swoich dzieci w szkole czy na podwórku, ale często
bardzo mało uwagi poświęcają jednemu z potencjalnie największych zagrożeń – internetowi. Dorośli powinni sprawdzać jakie treści przegląda
dziecko, z kim się kontaktuje i jakie nawiązuje
przyjaźnie.
Internet może być przyjacielem człowieka, ale
może także stać się jego wrogiem. Jest źródłem
wiedzy, ale może się stać źródłem zagrożeń. Uważajmy na nasze dzieci w sieci i nauczmy je mądrze korzystać z tego dobrodziejstwa cywilizacji
XXI wieku.
Anna Janicka
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Prawdziwe historie
Sekret
Musimy
emanować
uczuciem,
jakie daje
posiadanie
naszych
marzeń

astanawiałam się, którą ze znanych mi historii opisać, ale wybór byl trudny. Dlatego też pomyslałam, że napiszę znowu
o miłości, ale trochę inaczej. Chciałabym tym razem zapoznać wszystkich z Sekretem Rhondy
Byrne. Ci którzy Sekretu nie znają, dowiedzą się
po trosze czym jest Sekret, jak go czytać, rozumieć i żyć z nim każdego dnia. Ponieważ piszę
najczęściej prawdziwe historie miłosne, to skoncentruję się na Sekrecie w odniesieniu do tego uczucia. Przytoczę kilka sentencji z tej ksiażki po to, by
każdy kto nie wierzy, a właściwie
nie chce uwierzyć w prawdziwą miłość, udane związki, a co za tym idzie
w istnienie tej naszej drugiej połówki, mogł choć chwilkę zastanowić się po
przeczytaniu tego artykułu, a może nawet roześmiać mówiąc, że to bzdury. Nie ździwi mnie
to, gdyż moja pierwsza reakcja była podobna, gdy
usłyszałam pierwszy raz o tej książce i mądrościach w niej zawartych. Sekret w jednym zdaniu to prawo przyciągania. Wszystko co pojawia
się w naszym życiu sami do siebie przyciągamy.
Staje się to za sprawą obrazów, które pojawiają
się w naszych umysłach. Nasze życie jest odbiciem przeszłych myśli i za sprawą najpotężniejszego prawa, prawa przyciągania, myśli zamieniają się w konkretne rzeczy i urzeczywistniają
się.
Jedyny powód, dlaczego nie mamy tego czego
chcemy to taki, że często myślimy o tym, czego
nie chcemy. Uczucie miłości jest najwyższą częstotliwością jaką emitujemy. Im bardziej kochasz
i czujesz, to naprawdę tym większą masz moc.
Wiem, brzmi śmiesznie, ale zdążyłam już się sama przekonać, że to ma sens, choć łatwe nie jest.
Nietrudno marzyć, bo to potrafi każdy, ale trzeba postępować, myśleć tak jakbyśmy już to mieli. Musimy emanować uczuciem, jakie daje posiadanie naszych marzeń, by obrazy te wróciły do
nas jako nasze życie. Jeżeli chcemy kochać, być
kochani, musimy zacząć od siebie. Podstawą jest
by szanować i kochać siebie. Nie mówię tu o narcyzmie i zapatrzeniu w siebie, ale o traktowaniu
siebie z miłością, uciesze z tego, że jest się dla
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siebie kimś ważnym, wielkim i zasługującym na
wszystkie cudowne uczucia. Ktoś mądry kiedyś
powiedział, że by zyskać miłość, trzeba się nią
wypełnić tak, aż stanie się ona magnesem. Podstawą jest by zadbać o radość, promieniować nią
i czuć się dobrze z samym sobą. Kiedy czujesz się
ze sobą źle, powstrzymujesz miłość i przyciągasz
więcej ludzi i sytuacji, które sprawiają, że wciąż
będziesz czuł się źle. Wiem, wiem, brzmi jak masło maślane, ale w ciszy i spokoju zastanówmy się nad tym. Każdy z nas ma
lepsze i gorsze dni. Skoncentrujmy
uwagę na tym lepszym. Wstajemy
rano świetnie wypoczęci, za oknem słoneczko, choć – jak to
w Belgii – częściej deszcz, prysznic, nasze ulubione dżinsy i ten
magnetyczny uśmiech na twarzy.
Czujemy się tak świetnie, że wszyscy
rownież to widzą. Koleżanka zauważa kolczyki,
które nosisz od tygodni, kolega chwali fryzurę,
choć widział cię kilka dni wcześniej uczesaną tak
samo. Dlaczego? Dlatego, że tego dnia emanowało z Ciebie szczęście, miłość do siebie i nawet do
tej belgijskiej pogody. Takie samopoczucie działa jak magnes i przyciągamy wtedy uprzejmość,
miłość, grzeczność i podziw innych. Tak może
być każdego dnia, choć jak wspominałam, to nie
jest proste, ale można się tego nauczyć, można
nauczyć się być szczęśliwym ba, można być szczęśliwym. Ha ha ha, czasem tak promieniuję szczęściem, że często uśmiechy ludzi to niekoniecznie
odzwzajemnienie mojego uśmiechu. To jest nieważne, ja lubię być szczęśliwa. Jak to się ma do
miłości? Ma bardzo wiele, choć budzić się rano
z takim samopoczuciem jak byśmy byli zakochani jest baaaardzo trudne i zakrawa czasem na wariactwo. Kochajmy swoje życie i cieszmy się z niego każdego dnia bez względu na wszystko,
a w zamian otrzymamy namacalnie wszystko co
nazywa sie szczęściem, wszystko co sobie wymarzymy… Zapewniam, że ten artykuł napisała osoba przy zdrowych zmysłach i zachęcam wszystkich do przeczytania książki pt. SEKRET
autorstwa Rhondy Byrne.
e.k.
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Różne oblicza samotności.
Sam czy samotny?
Zamiast
rozczulać się
nad sobą,
warto spojrzeć
na wszystko
obiektywnym
okiem.

łowo „samotność” bywa
nieprecyzyjnie przez nas
rozumiane. Zacznijmy od
rozgraniczenia dwóch pojęć.
Ktoś jest samotny, czy sam? Pojęcie „samotność” zawiera w sobie odcień smutnego poczucia
osamotnienia. Natomiast jeśli
ktoś „jest sam”, to jest raczej informacja, że jest bez towarzystwa, czy pary.
Nie zawsze o człowieku samotnym można powiedzieć że jest
sam, jak i o kimś kto jest sam,
że jest samotny.
„Być samemu”, „ktoś jest sam”
– ten stan nie prowokuje do tak
szerokiego rozpatrzenia jak samotność. Jeśli ktoś jest sam, czyli bez pary – towarzysza życia,
nie musi to oznaczać, że jest mu
z tym źle. Może to świadomy wybór? Może ktoś uważa, że życie
w pojedynkę jest dla niego lepsze, wygodniejsze, szczęśliwsze?
Dlaczego z góry zakładać, że
ona, on, jest sam bo ma trudny
charakter, bo nikt jej nie chce?
Często słyszymy: „Jestem sama
od 5 lat i dopiero teraz wiem że
żyję”. Albo: „Jestem sama, ale nie samotna. Czuję się wolna i szczęśliwa. Nie borykam
się z fałszywą miłością, która jest zwykłym zniewoleniem, bo dla kogoś miłość to prymitywne posiadanie na własność. Mam przyjaciół, którzy się
sprawdzili w trudnych sytuacjach i nie muszę im
się tłumaczyć z kim, kiedy i dlaczego się spotykam. Ale jeśli kiedyś spotkam kogoś...”
Inaczej jest z samotnością. To w przeciwieństwie do powyższego, stan odczuwany subiektywnie jako zły, niemiły, powodujący chęć uwolnienia się od niego. „Moje życie to codzienna
walka z pustką i ze smutkiem”. „Och, jak bardzo
chciałabym spotkać bratnią duszę, kogoś z kim
mogłabym zwyczajnie porozmawiać. Samotność
dzień po dniu mnie zabija. Moja jedyna pociecha
to perspektywa, że to życie kiedyś się skończy”.
Taka samotność w pojedynkę jest smutna, wręcz
tragiczna. Jest jeszcze inny jej rodzaj. To samotność w tłumie, jak też samotność w rodzinie. Samotność u boku męża który nie rozumie własnej
żony, wraca do domu kiedy chce i do tego ma całą stertę pretensji i wymagań, jest równie dokuczliwa i tragiczna. Na dodatek taka osoba nie chce,
lub boi się wyzwolić z tej sytuacji bo, obawia się...
samotności.
Jak uszczęśliwić osobę samotną, kiedy serce
nam się kraje gdy widzimy jak cierpi? Może „wyswatać” ją z naszym kolegą z pracy? Albo chociaż
zaprosić na urodziny? Życzliwe zainteresowanie,
delikatna rozmowa mogą zdziałać wiele. Upewnijmy się jednak, czy ten ktoś jest i czuje się samotny. Może jest zwyczajnie sam i dobrze mu
z tym?
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Cóż, człowiek jest niedoskonały i mało kogo stać na Miłość
Uniwersalną, która tylko daje,
wybacza, poświęca się, niczego
nie oczekuje i przeprasza za
własną niedoskonałość.
Rady na samotność... Ktoś
kiedyś powiedział: „Najłatwiej
udzielać rad, najtrudniej poznać samego siebie”. Ale jeżeli
czujesz się samotna, samotny, nie
pozwól, aby ten stan Cię zniszczył.
Podobno sytuacja i otoczenie człowieka jest lustrzanym odbiciem jego własnego wnętrza. Jeśli ktoś sam siebie ocenia nisko
i ma tak zwane kompleksy, nie ułatwia mu to życia. Dodatkowa trudność w nawiązywaniu głębszych przyjaźni to obecny styl życia, ciągła pogoń za pieniędzmi i powierzchowność rozmów.
Czyli błędne koło z którego coraz trudniej się wyrwać.
Ale może zamiast rozczulać się nad sobą, warto „wyjść z siebie, stanąć obok” i spojrzeć na
wszystko obiektywnym okiem. Nowy ciuszek czy
fryzura to tylko ramka dla prawdziwego dzieła
sztuki jakim jesteś TY. Chodzi o Twoje wnętrze.
Spróbuj odkryć w sobie jakąś pasję, zainteresowanie. Zacznij zadawać sobie pytania i szukaj na
nie odpowiedzi. Twoją twarz pewnego dnia rozświetli błysk zrozumienia i wtedy będziesz gotowa, gotowy na spotkanie tej przeznaczonej Ci
drugiej połowy, która być może ma właśnie taką
samą drogę do przebycia jak Ty”.
Karolina Tomczak
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Urlopowe korzyści.
O tym dlaczego potrzebujemy chwili wytchnienia od pracy.
Nie rezygnuj
z urlopu.

tygodniu wpadamy w wir pracy. Codziennie biegamy, załatwiamy, spieszymy się,
wysilamy. Wieczorem wracamy zmęczeni. Wielu
z nas do domu, w którym oprócz rodziny czeka
długa lista obowiązków: obiad do ugotowania, pranie, sprzątanie, rachunki do zapłacenia. Czasem
padamy ze zmęczenia, telefon do najbliższych dodaje sił – mobilizujemy się. Mówimy sobie: „Dasz
radę!” Tutaj na emigracji wielu z nas – Polaków
pracuje długo i ciężko. Pracować potrafimy, ale
czy uświadamiamy sobie jak ważny jest odpoczynek? Łacińskie przysłowie mówi: „Odpoczynek
krzepi ciało, duch także nim się karmi. Natomiast
nadmierna praca osłabia jedno i drugie”.
Nasz organizm potrzebuje dwóch rodzajów odpoczynku. Pierwszy z nich musi być „aplikowany”
codziennie. Można go porównać do picia wody.
Każdy z nas doznał zapewne uczucia odwodnienia.
Nasze ciało i umysł stają się wtedy osłabione, mamy mniej energii, jesteśmy przygnębieni, zaczyna
nas boleć głowa. Podobnie dzieje się, gdy w naszym życiu brakuje chwili na złapanie oddechu.
Należy pamiętać, że każdego dnia powinniśmy zaaranżować chwilę dla siebie. Psychologowie zwracają uwagę na konieczność dopasowania formy odpoczynku do rodzaju zmęczenia. I tak pracownik
fizyczny powinien w pierwszej kolejności zadbać
o odpoczynek dla swoich mięśni
(np. wziąć odprężającą kąpiel,
usiąść wygodnie i przeczytać
fragment książki, obejrzeć wartościowy film, poświęcić chwilę
na naukę języka). Natomiast dla
osób pracujących umysłowo
wskazany jest wysiłek fizyczny
(np. basen, przejażdżka na rowerze, spacer). Proponuje się zasadę: „Odpocznij inaczej niż praco-
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wałeś”. Dzięki temu nasz organizm będzie regenerował siły, a w życiu psychicznym zaistnieje potrzebna równowaga.
Drugi rodzaj wypoczynku, którego również nie
należy bagatelizować to urlop. Daje on możliwość
ożywienia kontaktów z bliskimi. Wspólne wakacje
to doskonała okazja do umacniania więzi rodzinnych oraz zakochania się na nowo w swoim partnerze. Nie pracując mamy więcej czasu na przemyślenie pewnych kwestii. Jest to dobry moment
na spojrzenie w głąb siebie, na zastanowienie się:
Jakie są moje plany na przyszłość? Do czego dążę?
Na czym będę skupiać swoje wysiłki po powrocie.
Sposobów na spędzanie urlopu jest tyle ile ludzi.
Jedni wolą zorganiz0wane i zaplanowane wyjazdy,
drudzy samodzielne i spontaniczne. Jedni preferują wylegiwanie się na pisaku a inni aktywny wypoczynek. Nie podam recepty na udany urlop, bo
takiej nie ma. Udany wypoczynek to taki, który
nam odpowiada, który jest dopasowany do nas.
Pamiętaj!
Nie rezygnuj z urlopu. Jeśli nie masz pieniędzy
na zorganizowane zagraniczne wycieczki, wybierz
się na działkę lub w góry. Możesz wcześniej zacząć
systematycznie odkładać pieniądze na wakacje,
mobilizując się do pracy zbliżającym się odpoczynkiem. Nie musisz jechać daleko,
spróbuj jednak opuścić dom, bo
w nim zawsze znajdzie się coś do
zrobienia (może jakieś małe naprawy albo malowanie). Gdy wyjedziesz choćby dwie ulice dalej,
oderwiesz się od codzienności.
Pozwolisz sobie złapać oddech
a korzyści ujawnią się w kolejnym roku pracy.
Sylwia Szumniak
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Jak odnaleźć się w czasie?

80%
skutków
wynika
z

20%
przyczyn

Po kolejnych porządkach w mieszkaniu, gdy
niektóre rzeczy wyrzucimy ze względu na brak
miejsca czy przydatności pomyślimy: „Ileż to śmieci nakupowałam bez sensu i muszę je teraz wyrzucić.Tracę tylko na to pieniądze i czas... „.
Czas i przestrzeń to atrybuty rzeczywistości
w której żyjemy. Z prawdziwą pasją i dokładnością organizujemy nasze mieszkanie, urządzamy
sypialnię, nawet zagospodarowujemy piwnicę czy
garaż. Wszystko po to, aby żyło się łatwiej i przyjemniej. Organizowanie przestrzeni jest oczywiste, lecz jeśli zastanowimy się nad organizowaniem naszego czasu, możemy dojść do wniosku,
że nie mamy na to... czasu.
„Bo życie toczy się tak szybko”, „Teraz muszę
zrobić to, potem tamto” i tak dalej. Po głębszym
zastanowieniu może dojdziemy do smutnej konkluzji, że tak naprawdę jesteśmy biernymi uczestnikami własnego życia, w którym okoliczności
i inni ludzie decydują o tym co, kiedy i gdzie
musimy zrobić.
Zasada Pareto mówi: 80% skutków
wynika z 20% przyczyn. Na przyklad 20% zainwestowanych
środków przynosi 80% zysków, 20% społeczeństwa jest
w posiadaniu 80% dóbr, 20%
czasu który poświęcimy na
wykonanie jakiejś pracy da
nam 80% wyników tej pracy. Stąd wypływa wniosek,
że pozostałe 80% czasu, który poświęciliśmy na dane
przedsięwzięcie, powinno
stać się przedmiotem naszej
uwagi. Zadajmy sobie pytanie:
Gdzie i jak po prostu marnujemy czas?
Po głębszej analizie dojdziemy do
wniosku, że największym problemem będzie ustosunkowanie się do naszych nawyków
i słabostek.
Oczywiście skala zagadnienia w przypadku zarządzania firmą będzie inna od sytuacji indywidualnych. Spójrzmy na samych siebie i zdecydujmy, czy chcemy dokonywać jakichś zmian. Jeśli
nie, oznacza to iż jesteśmy z siebie i własnego życia zadowoleni. Tylko pozazdrościć!
Jeśli tak, powinniśmy wejść w rolę managera
zarządzającego naszym własnym czasem.
Przy okazji powiedzmy, że według specjalisty
zarządzania czasem Michalea Fortino człowiek
statystycznie: przez 6 lat spożywa posiłki, 7 lat
spędza w łazience, 5 lat stoi w kolejkach, pół roku czeka w samochodzie na czerwonych światłach, 4 miesiące myje zęby. W ciągu dnia tylko 4
przez minuty rozmawia z małżonkiem, a z własnymi dziećmi... 30 sekund.
Brian Tracy podaje wiele sugestii, jak lepiej
zorganizować swój czas. Należy zacząć od porządku. Jeśli z pewnego dystansu krytycznie spojrzymy na nasze miejsce pracy i zapytamy czy tej osobie zlecilibyśmy wykonanie ważnego zadania,
może się okazać, że sporo czasu zajmuje nam ciągłe szukanie potrzebnych rzeczy. Prawie wszyscy

szefowie są zdania, iż nie przyznaliby awansu osobie która zawsze ma bałagan na swoim stanowisku pracy.
Jeśli nie notatnik, to zwykła kartka papieru
i ołówek będą bardzo pomocne. Warto bowiem
wieczorem przygotować listę spraw na jutro. Dzięki temu możemy ułożyć ich kolejność tak, aby nie
tracić cennego czasu na przyklad na stanie w korkach w godzinach wzmożonego ruchu. Bywa, że
nie możemy zasnąć, bo rozmyślamy o tym co czeka nas jutro. Warto wtedy po prostu zapisać to
na kartce i w ten sposób uwolnić się od problemu. Jeśli już uda nam się zasnąć, wieczorne przemyślenia i zapiski nie odpoczywają razem z nami, gdyż nasza podświadomość nie śpi i często
rano podsuwa nam najlepsze pomysły i rozwiązania.
Co masz zrobić jutro, zrób dziś. Odkładanie
ważnych spraw na jutro prowadzi do ich skumulowania i niepotrzebnego stresu.
Ludzie „skowronki” i ludzie „sowy” mają zupełnie inny rytm najlepszej wydajności. Może jesteśmy w konflikcie z samymi sobą? Ciągle
chodzimy niewyspani, bo wieczorem mamy przypływ sił witalnych i nic nie możemy zrobić, gdyż inni chcą akurat
spać. Jeśli nie dokonamy
zmian, sytuacja może przerodzić się w poważny konflikt z otoczeniem.
Nie zapominajmy o racjonalnym odżywianiu się. To zagadnienie jest tak oczywiste,
że aż lekceważone. Poranna kawa i papieros na czczo mogą doprowadzić do tego, że w okresie
rozkwitu naszych możliwości będziemy musieli chodzić na gastroskopię i oby
tylko skończyło się na lekarstwach!
Dbajmy o właściwe proporcje pomiędzy pracą
a wypoczynkiem. Ilość niechętnie chodzi w parze z jakością i efekty przepracowania będą bez
litości. Odpowiednie zaplanowanie urlopu może
zaowocowac tym, że wrócimy do pracy autentycznie wypoczęci, a nie zmęczeni nic nierobieniem.
Chyba, że zechcemy podczas urlopu przeprowadzić samodzielnie remont mieszkania. Wtedy nasze zmęczenie będzie uzasadnione. Wypoczywać
powinniśmy także codziennie. Chwila relaksu zaprocentuje odnowieniem sił.
Nie bierz za wiele na swoje barki. Dziel się obowiązkami domowymi z domownikami. Jeśli dla
świętego spokoju bedziesz robić wszystko „bo
przecież ktoś to musi zrobić” i pewnego dnia będziesz mieć tego dość, narazisz się na kolejną
stratę czasu i nerwów. Zmiana takiego stanu rzeczy będzie tym trudniejsza im dłużej będzie trwać.
Można na ten temat powiedzieć wiele, są nawet specjalne i kosztowne kursy na temat zarządzania czasem. Jeśli udało mi się sprowokować
Czytelnika do chwili zastanowienia na ten temat,
ten czas na pewno nie będzie stracony. Ja ostatnio powiedziałam sobie w duchu: To moje życie
i będę robić to na co mam... czas.
Kasia Morawska
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Czas na zieloną herbatę
w Chinach
drzewa
herbaciane
osiągają

32
metry
wysokości
i wiek nawet
do

1700
lat.

Ojczyzną herbaty są Chiny. Podobno już w 2737
r. p.n.e. chiński cesarz Chen Nung jako pierwszy
zasmakował w tym napoju, kiedy to wiatr przyniósł mu herbaciany liść do naczynia z gorącą
wodą. Używana najpierw jako lekarstwo, po kilkuset latach herbata rozpoczęła powolny, ale tryumfalny pochód najpierw przez chińskie salony,
aż trafiła pod strzechy na całym świecie. Już w VIII
w.n.e późniejszy patron herbaty Luh Zu uporządkował ówczesną wiedzę na temat tego napoju
i i napisał dzielo „Święte pismo o herbacie”. Cesarz Hui Tsung w „Rozprawie o herbacie” podniósł jej walory do roli leku na wszelkie choroby ciała i ducha, włącznie
z zapewnieniem pełnego szczęścia.
Z tysięcy liści herbacianego krzewu najlepiej obrywać
tylko dwa listki, oraz pąk
co 10-15 dni. Okres wzrostu kończy się z nadejściem
zimy. Krzewy na plantacjach są przycinane do rozmiarów ułatwiających ich
ręczne zbieranie, chociaż dziko rosnące w Chinach drzewa
herbaciane osiągają 32 metry
wysokości i wiek nawet do 1700
lat. Herbatę pozyskuje się głównie
w Chinach, w
indyjskim stanie Assam i na Tajwanie. Uprawia się ją również w 50 innych krajach. Szacuje
się, że istnieje od kilkuset do kilku tysięcy odmian herbaty, tak zwanych hybryd i wciąż powstają nowe.
Na przestrzeni wieków herbata była zaparzana
bardzo różnie. Od XVII w. przeważył powszechny teraz sposób zalewania drobno pokrojonych
lub całych listków wrzątkiem. W tym też czasie
za sprawą Holendrów herbata trafiła do Europy.
U schyłku XIX wieku, ten „napój bogów” został
potraktowany bardziej przyziemnie i liście herbaty zostałe objęte podatkami.
Cała historia tego napoju dotyczy herbaty zielonej. Dopiero ponad sto lat temu, kiedy to na
szerszą skalę produkowano ją w angielskich koloniach, zachodni świat zasmakował w czarnej
herbacie. Pora powiedzieć, że oba rodzaje herbaty otrzymuje się z tych samych liści, tyle że herbata czarna powstaje po ich fermentacji.
Czarna herbata nie doczekała się tak wielu pochwał za swoje wlaściwości jak zielona. Obie mają oczywiste walory smakowe i zawierają teinę.
Opinie lekarzy sa różne, ale przeważają te, które
potwierdzają zbawienne dzialanie zielonej herbaty na organizm czlowieka.
A oto kilka z nich:
n obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów,
zmniejszajac zagrożenie miażdżycą
n pomaga przy schorzeniach przewodu pokarmowego
n spowalnia starzenie się organizmu
n pobudza wydzielanie soków żołądkowych, dlatego odradza się picie herbaty osobom z wrzodami żołądka

n pozytywnie wpływa na zęby ze względu na zawartość fluoru
n jest źrodłem cennych mikroelementów np.cynku i żelaza
n działa bakteriobójczo i przeciwwirusowo
n składniki zawarte w zielonej herbacie zwiekszają ilość białych ciałek we krwi
n zawiera substancje hamujące powstawanie
zmian nowotworowych
n zmniejsza skutki promieniowania ultrafioletowego, dlatego przed wystawieniem sią
na słońce warto ją wypić dla wzmocnienia zdolności obronnych skóry i organizmu
n zaparzana krótko działa odżywczo, zaparzana dłużej – uspokaja
n pomaga w oczyszczaniu organizmu z toksyn.
W Chinach i Japonii w regionach o wysokim spożyciu zielonej herbaty zaobserwowano
o wiele mniejszą zachorowalność
na raka żołądka. Należy jeszcze
dodać, że filiżanka czarnej herbaty to 25-100 mg teiny, zielonej
znacznie mniej, bo tylko okolo 8 mg.
Jezeli chcemy napić się dobrej herbaty nie powinniśmy zalewać jej wrzątkiem, lecz poczekać, aż chwilę przestygnie
(najlepsza temperatura to ok.80 stopni Celsjusza, a czas zaparzania to 3-4 minuty). Ważna też
jest woda. Powinna zawierać mało wapnia i chloru. Jeżeli więc nie filtrujemy wody z kranu, najlepiej jest użyć niegazowanej wody mineralnej.
I jeszcze jedna ważna sprawa. Nie należy tym napojem popijać lekarstw ze względu na możliwość
interakcji, czyli zachodzenia niepożądanych procesów chemicznych pomiędzy obu substancjami.
Nie sądźmy, że zielona herbata to panaceum na
wszystko i nie traktujmy jej jako lekarstwa na
określone dolegliwości. Autorytetem w tej dziedzinie jest medycyna. Ja mogę tylko zachęcić do
rozsądku i ostrożności nawet w przypadku picia
zwykłej wody.
Michał Nowacki
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Co wiemy o kolorach?
olory istnieją „od zawsze”, tak jak słońce.
Fizycy mówią, że kolor to forma energii
która jest odbierana przez komórki światłoczułe
siatkówki oka. Różne kolory to różne częstotliwości rozpoznawane przez nasze oko.
Człowiek nie od razu rozpoznawał wszystkie
barwy. Na drodze ewolucji rozpoczął od koloru
czarnego i czerwonego, potem stopniowo zaczął
widzieć ich więcej. Obecnie nasze oko rozpoznaje tylko 256 kolorów, choć istnieje ich w przyrodzie około 16 milionów. Widzimy tylko kolory
w dostępnym dla nas zakresie, czyli od czerwieni do fioletu. Ultrafiolet i podczerwień są nie dla
nas, ale od pewnego czasu możemy je „zobaczyć”
za pomocą odpowiednich przyrządów.
Tak jak wszystko co nas otacza, kolory też mają na nas wpływ. Wystarczy powiedzieć, że inaczej funkcjonujemy w radosnych promieniach
słońca, a inaczej, gdy za oknem jest szaro smutno i deszczowo.
Barwy mają na nas określony wpływ ze względu na psychofizyczne uwarunkowania. Na przykład zieleń – kolor wszechobecny w przyrodzie
– będzie nas uspokajać i relaksować. Czerwień,
to raczej kolor agresywny, pobudzający.
Kolory nabrały różnych znaczeń w różnych kulturach. W Azji biel jest kolorem żałoby. W Europie jest nim czerń.
Coraz więcej ludzi interesuje się obecnie chromoterapią, czyli leczeniem kolorami. Już w starożytności wiedza o kolorach i ich wpływie na
zdrowie była szeroko wykorzystywana w terapii,
choć nie umiano wtedy jeszcze (jak sądzimy),
określić długości fal dla poszczególnych barw.

K

Jak to działa?
Mózg po otrzymaniu informacji o kolorze, wysyła z kolei impuls w formie neuroprzekaźnika
do odpowiedniego gruczołu dokrewnego, który
reaguje reakcją hormonalną. Hormony przenoszone poprzez układ krwionośny oddziałują na
narządy wewnętrzne. Jako że np. kolor czerwony działa pobudzająco, ten mechanizm uruchamia wydzielanie substancji pobudzających.
Podajmy kilka przykładów.
CZERWONY – poprawia apetyt, dodaje pewności siebie
POMARAŃCZOWY – leczy artretyzm, choroby
nerek, pomaga w trawieniu
ŻÓŁTY – ułatwia komunikatywność, leczy anemię,
ZIELONY – walczy ze strachem, pomaga w chorobach serca, leczy anginę
NIEBIESKI – sojusznik między innymi przy odchudzaniu, podwyższonym ciśnieniu krwi, grypie i stanach lekowych
FIOLETOWY – ułatwia zasypianie, sprzyja medytacji i pracy twórczej
Jeżeli ktoś lubi ubierać się w różne odcienie
SZAROŚCI, podświadomie pragnie ukryć się przed
światem ze swoimi problemami. Informuje, że nie
chce wysłuchiwać żadnych rad i sam sobie poradzi ze swoim życiem. To również kolor ludzi nieśmiałych, wolących nie wyróżniać się w tłumie.
Kolor szary symbolizuje brak pewności siebie, rezygnację, nawet stan depresji.

Kolor BRĄZOWY – to symbol ziemi i solidnej
podstawy. Daje poczucie stabilizacji, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Osoba preferująca ten kolor często informuje: ważne są dla mnie sumienność i pracowitość, staram się być odpowiedzialny
i rzetelny. Człowiek lubiący brąz dokłada wielu
starań, aby wykonywać perfekcyjnie swoją pracę. Może warto więc na spotkanie z naszym ewentualnym szefem założyć właśnie coś w tym kolorze.
BIEL – symbolizuje nadzieję, wiarę, czystość,
ufność i dokładność. Oznacza wytrwałość i dumę. Kolor biały chętnie noszą ci, którzy starają
się być niezależni i nie znoszą żadnych ograniczeń. Pragną podkreślić własną indywidualność,
samodzielność i dojrzałość.
POMARAŃCZOWY – jest kolorem pełnym energii i ciepła. Przywołuje miłe skojarzenia, informuje o spontaniczności, życzliwości i pozytywnym nastawieniu. Jeśli brak komuś optymizmu
i czuje się zagubiony, ten kolor pomoże przełamać stan zniechęcenia, apatii i ułatwi precyzowanie planów.
Z CZARNYM kolorem kojarzy się to co negatywne: nienawiść, złość, strach, lęk, depresja.
Kolor CZERWONY oznacza życie, energię, działanie, jak również wszelkie dynamiczne przejawy życia łącznie z agresją. Czerwona płachta i byk
to nieodłączne skojarzenie. Komunikat czerwieni to: zauważ mnie, mam dużo energii, chcę działać i realizować się. Zobacz jaką jestem atrakcyjną osobą.
RÓŻOWY to kolor delikatności, dziewczęcego
dzieciństwa, czułości i subtelnego ciepła.
Bywa, że za kobiecą kokieterią „tej pani w różowym” kryje się żal za zbyt krótkim dzieciństwem, domaganie się opieki, czułości oraz prośba: pozwól mi być dzieckiem, które skupi się na
swoich potrzebach, nie oczekuj ode mnie dojrzałości i dorosłości.
W ferworze ciągłego pośpiechu zapominamy
o wielu aspektach naszego życia. Nie zdajemy sobie też sprawy z potęgi kolorów, które są przecież formą energii i wpływają na nasze zachowania, nastroje, a nawet zdrowie.
Wiedza o kolorach i ich zastosowaniu jest obecnie bardziej powszechna i dostępna niż dawniej.
Istnieje nawet Międzynarodowe Stowarzyszenie
Kolorów. Są szpitale w których odpowiednie kolory sal wspomagają leczenie. Turkusowy zwiększa odporność, niebieski pomaga w odzyskaniu
spokoju itd.
Jeśli ktoś tęskni za przyrodą i ma mało czasu
by się nią nacieszyć, może pewnego dnia pomaluje podłogę na zielono, czy kupi w tym kolorze
dywan lub wykładzinę. Ściany mogą przybrać słoneczną barwę, a sufit za sprawą błękitnej farby
zmieni się w namiastkę nieba.
Jako że każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny, kwestię kolorów będzie widział po swojemu.
Ktoś może wzruszy ramionami – a po co mi to,
inny zrobi wyłom w budżecie i nabędzie stertę
książek na ten temat, lub zacznie buszować w sieci. Jakby nie było, kolory istnieją i już!
Anna Janicka
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UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU
– 0903 122 15 (1,5 €/min)
QUALITY OF SERVICE
jest firmą, która oferuje

PŁATNE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA I ADMINISTRACJI
OSOBY PRYWATNE:
u

u

u

u
u
u

FIRMY:

sprawy pobytowe w Belgii (zameldowanie,
ubezpieczenie, rejestracja samochodu),
sprawy finansowe (pomoc przy otwieraniu
kont bankowych, asystowanie przy pożyczkach
i kredytach, informacje podatkowe),
sprawy rodzinne (pomoc przy znalezieniu żłobka
lub przedszkola, składanie wniosków o rodzinne,
becikowe, urlop macierzyński i wychowawczy),
doradztwo i pomoc w problemach życia codziennego
tłumaczenia wolne: ustne i pisemne,
asystowanie w instytucjach i urzędach
Quality of Service,
Osystraat 9, parter,
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

u

u

u
u

asystowanie przy otwieraniu firm jednoosobowych
i spółek
administracja związana z prowadzeniem firmy
– wystawianie faktur, listy ponaglające do zapłaty,
występowanie o atesty, pozwolenia i zaświadczenia,
Limosa
kontakty z księgowymi i klientami

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY
TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU

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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Porównanie cen
w wybranych marketach!
Specjalnie dla Państwa porównaliśmy ceny 25 różnych owoców i warzyw
w 4 wybranych przez nas marketach.
To pomoże Państwu dokonać korzystnych i tańszych zakupów!
(wybierano najtańsze owoce i warzywa w danym sklepie w lipcu 2011)

sporządziła Izabela Krzysiak

Owoce i warzywa
1

Jabłka 1 kg

2

Gruszki 1 kg

3

Banany 1 kg

4

Truskawki 500 g

5

Melon

6

Mango

7

Ananas

8

Pomarańcze 2 kg

9

Brzoskwinie 1 kg

10

Białe winogrona 500 g

11

Czereśnie 500 g

12

Cytryny 500 g

13

Avokado

14

Kiwi 1 kg

15

Marchewka 1 kg

16

Fasolka szparagowa 500 g

17

Kalafior

18

Brokuły

19

Ogórek

20

Sałata

21

Papryka 3*mix

22

Pomidory 1 kg

23

Cebula 1 kg

24

Pieczarki 500 g

25

Ziemniaki 5 kg

Aldi

Carrefour

€ 1,40

€ 1,99

€ 1,30
€ 0,99
€ 3,30
€ 0,95
€ 0,99
€ 1,59
€ 2,39
€ 1,29
€ 1,39
€ 2,99
€ 0,85
€ 1,59
€ 1,99

Delhaize

€ 2,39

€ 1,99

€ 1,49

€ 1,79

€ 2,29

€ 0,99

€ 3,69
€ 1,15
€ 1,99
€ 2,89
€ 2,69
€ 2,49
€ 1,59
€ 3,99
€ 0,90
€ 1,49
€ 2,30

€ 3,39
€ 1,15
€ 1,49
€ 1,49
€ 2,49
€ 1,35
€ 2,39
€ 6,00
€ 0,85
€ 1,56
€ 2,29

€ 1,29
€ 0,99
€ 2,99
€ 1,20
€ 1,10
€ 1,80
€ 2,50
€ 2,49
€ 2,99
€ 4,99
€ 0,84
€ 1,60
€ 2,29

€ 0, 79

€ 0,85

€ 0,79

€ 0,95

€ 1,49

€ 1,69

€ 1,39

€ 1,89

€ 1,49
€ 0,69
€ 0,45
€ 0,75
€ 1,09
€ 1,09
€ 1,19
€ 1,19
€ 2,99

Razem:

Lidl

€ 36,22

€ 2,69
€ 2,99
€ 0,39
€ 0,69
€ 1,99
€ 0,79
€ 1,69
€ 1,79
€ 4,99

€ 51,49

€ 1,79
€ 0,70
€ 0,45
€ 0,75
€ 1,19
€ 1,10
€ 2,09
€ 1,29
€ 3,49

€ 44,65

€ 1,99
€ 0,75
€ 0,36
€ 0,67
€ 1,87
€ 0,99
€ 1,39
€ 1,40
€ 4,98
€ 46,3

Antwerpia po polsku

sierpień 2011

31

Kuchnia męskim okiem
Wprawdzie wakacje to czas odpoczynku, warto jednak pomyśleć o zapasach na zimę. Słodkie konfitury przydadzą się zwłaszcza zimą, a ich zrobienie naprawdę nie zajmie dużo czasu. Nasze babcie
całymi dniami smażyły powidła i mieszały konfitury. Dziś pyszne przetwory można przygotować
w pół godziny. Będzie to doskonały dodatek do pieczywa lub herbaty zimową porą.
Gdy odwiedzą nas goście, najlepiej rozpalić grilla i upiec szaszłyki. Przysmaki z grilla to wymarzona przekąska na wakacyjne spotkania towarzyskie. Podczas wspólnego grillowania jest mnóstwo czasu na miłe pogawędki.
Mariusz Krzysiak

Mus truskawkowo-śmietanowy
Składniki:
l 150 g truskawek l 1 laska wanilii l cytryna
l 200 g cukru żelującego
l 50 g śmietanki 36%

Sposób wykonan ia:
1. Truskawki należy umyć, osuszyć papierowym
ręcznikiem i usunąć szypułki. Owoce pokroić
w kostkę. 1 laskę wanilii przekroić wzdłuż na
pół i zeskrobać rdzeń.
2. Owoce zmiksować z rdzeniem z wanilii, sokiem
z 1/2 cytryny do tego dodać cukier żelujący.
Następnie dodać śmietankę i dokładnie
wymieszać.
3. Mus przełożyć do wyparzonych i starannie
wytartych słoików, a następnie mocno zakręcić.
Przechowywać w lodówce nie dłużej niż 14 dni.

Szaszłyki wieprzowe z cebulą
i papryką
Składniki:
750 g wieprzowiny np. polędwica
3 czerwone cebule l 2 czerwone papryki
Sok z jednej limonki l 3 łyżki sosu sojowego
60 ml oleju l Sól, pieprz

l
l
l
l

Sposób wykonania:
1. Mięso umyć, osuszyć i pokroić w kostkę. Cebule obrać i pokroić w kawałki. Papryki umyć,
usunąć gniazda nasienne, miąższ pokroić w kawałki. Mięso nabijać na przemian z cebulą i papryką na patyczki do szaszłyków.
2. Sok z limonki dokładnie wymieszać z sosem
sojowym i olejem. Polać szaszłyki, przykryć
i odstawić na ok 30 min. Po 15 min obrócić.
3. Szaszłyki wyjąć z marynaty, oprószyć z obu
stron solą i pieprzem. Następnie piec ok. 10
min na rozgrzanym grillu, od czasu do czasu
smarując pozostałą marynatą.
RADA:
Drewniane patyczki do szaszłyków należy przed
użyciem włożyć na kilka godzin do wody. Dzięki
temu nie będą się przypalać.
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Warto przeczytać
Zdecydowanie
polecam!

W o j c i ec h C ej r o w s k i „ R i o A n a c o n d a - G r in g o
i ostatni szaman plemienia Carapana”.
W książce autor opisuje kolejną ze swoich fascynujących wypraw w głąb amazońskiej dżungli. Dzięki Cejrowskiemu możemy poznać kulturę Indian Carapana – prawdziwych rdzennych
Indian żyjących z dala od cywilizacji. Nie bez powodu Cejrowski bowiem pisze, że należy prawdopodobnie do ostatniego pokolenia, które kultury pierwotne może jeszcze doświadczyć na
własnej skórze. Kolejne, przeczytają o nich co
najwyżej w książkach, zobaczą je na kolorowych
ilustracjach.
Autor czekał aż 8 lat z napisaniem książki, aby
„wszystkie możliwe ślady w dżungli zarosły”.
Zniszczył też klisze ze zdjęciami. Wszystko po to,
aby biali ludzie nie byli w stanie odnaleźć terenów, które w swojej książce opisał.
Książkę podzielono dodatkowo na osobne Księgi, co pozwala nam choć w niewielkim stopniu
zorientować się, jaki będzie ich charakter.
Księga Słońca przenosi nas do Las Llanos na
rozlegle płaskie ziemie położone na wschód od
Andów, na początku Kolumbii i Wenezueli. Słońce, upał i wiza wbita krakowskim targiem za 6
dolarów. Jeszcze tylko lot zajeżdżonym rosyjskim
gruchotem z miejscem siedzącym na trumnie i już
Wojciech Cejrowski jedną nogą doleciał do Mitu.
Pora na Księgę Błota. Drodzy Amigo. Tu kończy się cywilizacja a zaczyna puszcza. Czym zajmuje się ludność owego miasta? Przekrętami. Nie
uprawia się tu nic, no poza kokainą…. Wszak to
„czyściusieńki biznes”.
Kolejna Księga Mgły, otwiera przed nami wrota dżungli. Zmierzają ku nim: biały „pan”, dwaj
Indianie i świnia… Tej ostatniej przypadła rola
wybawcy i ratowania rozbitków: najpierw od utonięcia, później od śmierci głodowej. Poznajemy
od kuchni plantację koki (nie mylić z kokainą),
tradycyjnej używki w Andach. Indianie żują jej
liście, Metysi i Biali piją herbatę – mate de coca,
która w tej formie działa na organizm człowieka
jak kawa. W Kolumbii na własny użytek można
posadzić cztery krzaki koki. O ile koka jest dla
Indian codziennością, przyjemnością życia, tak
z kokainą – wytworem diabelskim, nie chcą mieć
nic wspólnego.
Czas rozpocząć Księgę Dymu. Znajdujemy tu
informacje odnośnie pojmowania przez Indian
czasu, sposobu traktowania przez nich życia
i śmierci, roli tańca i świąt plemiennych, a także te o życiu seksualnym, pozycji szamanów w wiosce czy skanowaniu przez nich myśli.
Przed nami punkt kulminacyjny – Dzikie Ziemie czyli Księga Strachu. Rio Anaconda – kręta
rzeka koloru anakondy. Czas płynie na wyrywaniu kleszczy, zabawianiu psa szamana, który
z uciechy się zepsuł bo zaczął merdać ogonem.

W Księdze Mgły docieramy na ziemie, do których nie dotarł żaden gringo. Tu dżungla nie ma
końca. Tu dzieją się rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia. Czary! Magia, która mimo zapewnień
o autentyczności historii wydaje się być 3x na
nie: nierealna, nieprawdopodobna i niewiarygodna.
Czas na Księgę Szeptów. W tej części Cejrowski zawstydza Copperfield’a demonstrując oniemiałej plemiennej widowni sztuczkę z wapnem
musującym.
Przed nami ostatnia już Księga Powrotu. Coś
się kończy, by coś mogło się rozpocząć. Cejrowski kończy swą wędrówkę i rozpoczyna pisanie
niniejszej książki. A my? My stajemy się świadkami ostatniego szamana plemienia Carapana…
Co intrygującego można znaleźć w „Rio Anaconda”? Po pierwsze, poczucie humoru autora,
połączone z jego inteligencją, co daje mieszankę
wybuchową. Dużo smaczku i uroku dodają książce... Przypisy. Pełnią funkcje swego rodzaju pauz w lekturze, dowiadujemy się dzięki nim masę
ciekawych rzeczy, a jednocześnie sprawiają, że
czytając nie można się nie uśmiechnąć, a nawet
chichotać pod nosem. Zwieńczeniem są fotografie: doskonałe, barwne, pełne życia.
Izabela Krzysiak
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Czytelnicy polecają kulinarnie
Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można
zjeść

„COMOCOMO” – kuchnia baskijska
O tym, że jedzenie może być wielką przyjemnością, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Nazwa „Comocomo” w dosłownym tłumaczeniu oznacza „jak mam jeść”. W tym lokalu – co spodoba
się zwłaszcza dzieciom – należy jeść rękami, co
jest z reszta napisane tuż pod nazwą lokalu: „use
your fingers”. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że nawet największe niejadki będą miały
ochotę spróbować.
Na stołach zamocowane są taśmociągi, na których niczym w fabryce przesuwają się produkowane w otwartej kuchni specjały. Każda z kategorii jedzenia jest przypisana jednemu z siedmiu
kolorów talerzy. Na specjalnych tablicach znajdują się objaśnienia: np. kolor niebieski to ryby,
zielony – wegetariański, a czerwień oznacza ostre
potrawy. W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywa sie degustacja win: 7 różnych win – 7 smaków.
W „Comocomo” można coś zjeść, a później płaci się za ilość pustych talerzy. Jest to połączenie
tradycji i nowoczesnej technologii. Można obser-

wować pracę kucharzy, którzy na oczach gości
przygotowują potrawy ze swieżych produktów.
Polecam PINTXOS – baskijską odmianę tapas.
1 pinxto – 3,50 euro
3 pintxos – 9,50 euro
6 pintxos – 15,50 euro
9 pintxos – 21,50 euro
„Comocomo” to dobre jedzenie, doskonała jakość, wyjątkowa obsługa i starannie dobrana muzyka. Można tu również zorganizować urodzinowe przyjęcie dla dzieci. Gwarantowana dobra
zabawa!!!
Otwarte:
n wtorek – czwartek: 18:00 do 22:00
n piatek – niedziela: 12:00 do 14:30 oraz 18:00
do 22:00
Adres:
Kammenstraat 75
2000 Antwerpen
Telefon: + 32 3 232 02 10
Strona www: www.comocomo.be
Gośka P.

Usługi elektryczne
Jacenty Kowalski
Meierhoek 31
2170 Merksem
Gsm 0495340632
Btw 0822404305

Miejsce
na Twoją
reklamę
kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803

komiks

JK Elektro
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
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:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, Środa 13.00-18.00

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:
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

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”

100
101
112
107

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

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

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

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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Dziękujemy

Senatowi RP

LEARN
ENGLISH IN ENGLISH

APRENDE
ESPANOL EN ESPANOL
Do you want to learn Spanish
or improve your English?

za współfinansowanie
projektów

Chcesz nauczyć się Hiszpańskiego lub poprawić swoją
znajomość Angielskiego?
Home tutoring
Korepetycje
Dynamic lessons

Korowód i Kiermasz Polski.

Dynamiczne lekcje
Interesting activities
Interesujące zajęcia dla każdej grupy wiekowej

Cena: 20 Euro/75 minut

Fundacja
Children of Europe

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę wyłącznie
po angielsku bądź hiszpańsku
Kontakt: monto1985@hotmail.com

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
• Gwarantuje poufność
Kontakt:
Pon-Pt: 18:00 do 21:00
Sob-Niedz: 12:00 do 21:00

Sylwia: (+32) 0496.92.32.40
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