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Wrzesień jest miesiącem szczególnym. Dla młodszego pokolenia, oznacza przede wszystkim
początek roku szkolnego. Ale ciągle są wśród nas ludzie, którym wrzesień kojarzy się z wybuchem
II wojny światowej. Dla nich słowo patriotyzm ma wymiar oczywisty i jednoznaczny.
W obecnych czasach, gdyby spytać młodego człowieka kto dzisiaj jest, lub jak być dziś patriotą,
pewnie musiałby się głęboko zastanowić.
Bowiem wiele wzorców i zachowań obecnych na kartach historii, nie daje możliwości ich wiernego
naśladowania we współczesności. Teraz jesteśmy świadkami i uczestnikami jednoczenia się
Europy... Jak więc być patriotą dziś? Zapraszamy do lektury artykułu.
W tym wydaniu są również ważne informacje o systemie oświaty we Flandrii, ciekawych miejscach
wartych odwiedzenia, nieodłączne kalendarium imprez i inne artykuły.
Mamy nadzieję, że lato spełniło wszystkie Państwa oczekiwania i pomogło doładować akumulatory
energii na nadchodzący jesienny okres. Mimo chłodu i szarości, musi nam wystarczyć optymizmu
i sił aż do kolejnych wakacji. Życzymy więc samych pogodnych dni, jeśli nie za oknem, to w naszych
domach.
Redakcja
JESIEŃ
Złota polska jesień jest niezaprzeczalnie piękna, bo jest polska. Jesień belgijska oferuje nam
podobne odcienie złota i całą gamę kolorów, przywołuje wiele różnych skojarzeń, ale to jesień
belgijska... Spacerując po parku, patrząc na liście opadające z drzew, nieraz wspominamy kasztan
rosnący blisko domu, czy niezapomnianą czerwień i złoto polskiej jesieni.
Nie będę uderzać w nutki patriotycznej nostalgii. Wymiar naszej emigracji jest inny, niż to
kiedyś bywało. Są wśród nas tacy, którzy być może sami doświadczyli gdzieś daleko sytuacji,
w których widok krakowskiej czapeczki z piórkiem powodował stany emocjonalne możliwe do
wyleczenia tylko za pośrednictwem barmana. Szanuję to i rozumiem, gdyż sam doświadczyłem
takich przeżyć. Wszystkie emocje mają wiele różnych odcieni i uwarunkowań, jednak w dzisiejszej
Europie wystarczy tylko zamknąć drzwi, wziąć paszport i za kilka, czy kilkanaście godzin być
w Polsce. Nie grożą nam więc chroniczne stany nostalgii.
Wbrew pozorom nie odbiegliśmy daleko od tematu, gdyż jesień, jak żadna inna pora roku zachęca
do zadumy, wspomnień i refleksji nad upływem czasu.
„Liście, które jesienią spadają z drzew, chciałoby się wskazać jako przykład przemijania” – napisał
Peter Rosegger.
Jeśli czytający te słowa reprezentuje wiek zbliżony do jesieni swojego życia, łatwiej da się
zaprowadzić do krainy zadumy. Młodsi, muszą pogodzić się z faktem, iż czas dla nas wszystkich
niezmiennie idzie tylko do przodu. Nikomu nie odbieram jednak prawa do jego własnych odczuć
zwłaszcza, że jesienią jesteśmy szczególnie podatni na zmiany nastrojów. Jest to spowodowane
silną zależnością człowieka od rytmu przyrody. Często jesienią jest nam smutniej, czujemy się
bardziej rozdrażnieni i z niepokojem czekamy na zbliżające się chłody i deszcze. Brakuje nam
ciepłych promyków słońca i długich, letnich wieczorów.
Jesień życia, to temat szczególny, nawet swego rodzaju tabu. Zwykle gdy starzejemy się,
koniecznie staramy się ukryć pierwsze odznaki tego procesu. W naszej kulturze nie ma takiego
szacunku dla ludzi starszych, jak w wielu innych, gdzie młodsi chętnie słuchają rad tych bardziej
doświadczonych życiowo. W niektórych społeczeństwach właśnie Rada Starszych ma decydujący
głos. Tak już jest, że młody człowiek chętniej uczy się na własnych błędach niż na cudzych. Lecz
może wcześniej należy zadbać o to, aby późniejszy okres swojego życia przeżyć spokojnie, godnie
i w choćby minimalnym komforcie. To idealny stan rzeczy, lecz w życiu bywa różnie.
A miało być o jesieni...
Michał Nowacki

SKŁAD REDAKCJI: Magdalena Wawryszuk, 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
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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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Współczesny patriotyzm
Współczesny
patriotyzm,
to nie tylko
kwestia
naszego
języka, tradycji
kulturowych
oraz
doświadczeń
historycznych.
To także
afirmacja
symboli
narodowych

ardzo istotną postawą
wpływającą na funkcjonowanie wspólnot narodowych jest patriotyzm, którego rozumienie ma obecnie kontekst
znacznie szerszy niż jego pierwotna wykładnia.
Jesteśmy Polakami, od maja 2004
roku należymy do Unii Europejskiej. Tak więc możemy nazwać
się Europejczykami, członkami
Unii. Właściwie, to każdy z nas ma
podwójne „obywatelstwo” – rzecz
niesłychana, a jednak – jesteśmy
nie tylko obywatelami Polski, lecz
również, pełnoprawnymi obywatelami zmieniającej się Europy.
Bez względu na wiek czy płeć, jesteśmy niejako zmuszeni do pełnienia obydwu tych jakże ważnych
ról. Nie są łatwe, wymagają od nas
niezwykłego poświęcenia.
Wzorowy obywatel powinien być
przede wszystkim patriotą. Tu
jednak pojawia się pytanie – co
to jest właściwie patriotyzm?
Według Encyklopedii Powszechnej PWN patriotyzm, to „postawa społeczno-polityczna oparta
na zasadach miłości i przywiązania do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem”.
Nietrudno jest wskazać przykłady prawdziwego patriotyzmu
wracając wspomnieniami do dawnych czasów wojen i powstań. Czy
można jednak mówić o patriotyzmie w dzisiejszych czasach? Czym
jest i jak definiować patriotyzm
współcześnie?
Dzisiaj nie możemy definiować
swego patriotyzmu przez pryzmat
świadectwa dawanego w obliczu
zagrożenia Ojczyzny, czy życia
współrodaków. W historii Rzeczypospolitej zrywy patriotyczne odegrały ogromną rolę w wielu wojnach, jak i podczas zaborów.
Wtedy o ludziach można było mówić, że są prawdziwymi patriotami, z krwi i kości. Oddawali swoje życie broniąc wolnej Polski.
Wszystkie inne sprawy schodziły na drugi plan, najważniejsza
była walka w myśl idei o solidarnej i niepodległej Ojczyźnie. Burzliwe dzieje naszego narodu, gdzie
śmierć w walce z wrogiem i bezgraniczne poświęcenie dla kraju
były głównymi wyróżnikami patriotyzmu, są dziś – na szczęście
– doświadczeniami historycznymi, szanowanym elementem polskiej tożsamości narodowej.
Współczesny patriotyzm, to nie
tylko kwestia naszego języka, tra-

B

dycji kulturowych oraz doświadczeń historycznych. Wszystko to
wpływa na poczucie tożsamości
narodowej, lecz świadomy patriotyzm wyraża się też poprzez afirmację symboli narodowych, które są oznakami odrębności
narodu, a zarazem przynależności do niego. Z tego też powodu
barwy narodowe, godło czy hymn
są otaczane szczególnym szacunkiem i poważaniem.
Współcześnie, miarą patriotyzmu
winny być działania na rzecz
wspólnego dobra, dbanie o kondycję moralną narodu, czy położenie nacisku na uczciwość obywatelską,
poczynając
od
jednostek, a na instytucjach życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego i politycznego
kończąc.
Wyznacznikiem polskiego patriotyzmu powinna być również odwaga cywilna, szacunek wobec
prawa czy zwykła pracowitość.
Postawy te służą nie tylko utrzymaniu ładu demokratycznego czy
wzrostowi zamożności obywateli i państwa, ale także generują
etos życia społecznego, tak ważny dla funkcjonowania nowoczesnego narodu. Warto zwrócić również uwagę, iż patriotyzm to także
pęd ku wiedzy i dbałość o edukację narodu.
Wreszcie godne zachowanie na terenie innych państw, zaprzeczające czasami negatywnym stereotypom o Polakach, a także szacunek
dla ludzi innych tradycji kulturowych czy politycznych, to także
przejaw dojrzałego patriotyzmu.
Obecnie, również otwarcie na
świat, uczestniczenie w przemianach dokonujących się wokół Polski, doskonale wpisują się w realizację wskazań współczesnego
patriotyzmu.
Biorąc udział w działalności i rozwoju organizacji oraz wspólnot
międzynarodowych tj. ONZ, Unii
Europejskiej czy NATO, budujemy pomyślność gospodarczą i polityczną swego narodu i państwa.
Oczywiście, wyznacznikiem tego
typu postaw powinna być polska
racja stanu. Pokojowa współpraca z innymi narodami, korzystanie z cudzych doświadczeń gospodarczych, społecznych czy
politycznych, a także pomaganie
innym nacjom w potrzebie, doskonale wypełnia potrzeby współczesnego, rozumnego patriotyzmu.
Również na gruncie polskim, ale

nie tylko, uczestniczenie w życiu
społecznym i politycznym kraju,
to jakże pożądany przejaw patriotyzmu. Poprzez świadome i zaangażowane uczestnictwo w funkcjonowaniu
państwa,
np.
poprzez referenda i wybory, można wpływać na dobór elit rządzących, a także kształt decyzji dotyczących funkcjonowania narodu
na różnych płaszczyznach.
Podsumowując rozważania dotyczące patriotyzmu należy pamiętać, iż zarówno w Polsce jak i na
całym świecie, istnieje bardzo silny poziom identyfikacji ludzi z ich
własną kulturą, narodem i instytucjami życia publicznego. Troska o zachowanie własnej kultury czy języka, ciągle wyznacza
rytm funkcjonowania poszczególnych nacji na świecie. Oczywiście
w naturalny i cywilizowany sposób poszerza się zakres współpracy pomiędzy państwami, wzajemne przenikanie się pro publico
bono. Ale to przecież nie stoi
w jawnej opozycji do wyznaczników postaw patriotycznych, gdyż
w dzisiejszych czasach patriotyzm
nabiera nowego znaczenia.
Współczesny patriota to osoba
dbająca o innych, znająca historię Polski, odnosząca się z szacunkiem i godnością do świąt
i symboli narodowych. Stara się
utrzymać dobry wizerunek Polski i Polaków na świecie, jest
dumny z bycia Polakiem i z polskich tradycji.
Jeden z ideowych ojców założycieli współczesnej Unii Europejskiej, kanclerz RFN Konrad Adenauer mawiał: „budujmy Europę
Ojczyzn, wzbogacajmy się nawzajem!” Jakże to patriotyczne i uniwersalne zarazem!
Oczywiście dostrzegając pozytywy funkcjonowania patriotyzmu
we współczesnym świecie należy
pamiętać, aby hołdowanie tego
typu postawom nie przerodziło
się w brak szacunku dla innych
kultur, narodów czy państw. Nadużywanie haseł patriotycznych,
nadmierna egzaltacja spuścizną
historyczną własnego narodu, zarówno w wymiarze kulturowym,
gospodarczym jak i politycznym,
przypisywanie mu misji cywilizacyjnej kosztem innych, może
zmienić się w postawy szowinistyczne jak na przykład faszyzm
czy nazizm, których brzemię ludzkość dźwiga do dzisiaj.
Izabela Krzysiak
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Ach, ta dzisiejsza młodzież...
Czy dzisiejsza
młodzież
tak dalece
różni się
od tej sprzed
czterdziestu,
pięćdziesięciu
lat?

piosence zespołu „Kombi”
jest taki tekst:
„Każde pokolenie ma własny
czas, każde pokolenie chce
zmienić świat”.

W

I to jest chyba najlepszy wstęp
do tego artykułu.
Teraz jest czas pokolenia żyjącego w XXI wieku, a co się z tym
wiąże, czas techno, internetu,
komputerów i telefonów komórkowych. Epoka satelitów, wypraw kosmicznych na Marsa
i najnowszej generacji robotów.
Czy dzisiejsza młodzież tak dalece różni się od tej sprzed czterdziestu, pięćdziesięciu lat, że
część nauczycieli, metodyków
i psychologów zarzuca jej brak
kultury, szacunku dla starszych,
niedouczenie i egoizm?
Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć.
Często słyszy się opinie, zwłaszcza ze strony nauczycieli starszego pokolenia, że jeszcze kilkanaście lat temu młodzież była
grzeczniejsza, bardziej posłuszna i lepiej się z nią pracowało.
Czy tak jest rzeczywiście? A jeżeli tak, to czy wina leży tylko po stronie tych młodych
ludzi? Odpowiedź jest następująca. To szkoła, nauczyciele i rodzice nie mają czasu, aby się nimi zajmować.
W efekcie młodzi ludzie są
pozostawieni samym sobie.
Różnica polega też na tym,
że obecnie wiele nagannych
zachowań od razu jest nagłaśnianych. Brutalne gry
komputerowe czy filmy, na
wielu młodych

ludziach odcisnęły swoje piętno.
Ale nie można przecież wszystkich oceniać tak samo. Znaczna
część obecnej młodzieży, to wartościowi ludzie, których marzeniem jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia, czy zawodu.
Często pod adresem współczesnej młodzieży pada zarzut, że brakuje jej autorytetów. Prawdą jest,
że dawniej autorytetami mogli
być nauczyciele, wychowawcy,
czy przełożeni z harcerstwa. Ale
współczesna młodzież – w dobie
powszechnej dostępności informacji – też ma swoje autorytety,
o których istnieniu możemy nie
mieć pojęcia. I nie dla wszystkich
są to gwiazdy pop kultury.
Kolejne porównanie: Dawniej
młodzież miała więcej różnych
zainteresowań i pasji. Dziś godzinami ogląda telewizję i siedzi
przy komputerze, na własne życzenie izolując się od bliskiego
otoczenia. Owszem, ale kiedyś
młodzi ludzie nie mieli do swojej dyspozycji takich elektronicznych gadżetów i tak szerokiego
dostępu do informacji.
Faktem jest, że duża grupa młodzieży traktuje internet jako rozrywkę, ale jest również sporo
osób, które czerpią z internetu
wielkie korzyści. Zdobywają
w ten sposób wiedzę i nawiązują pożyteczne znajomości korzystając z najnowocześniejszych
technik.
Dzisiejsza młodzież nie czyta?
Owszem czyta, lecz e-booki, czy
treści stron internetowych. Przecież dawniej też nie wszyscy czytali i to nie z powodu trudnego
dostępu do książek. Były przecież biblioteki i wypożyczalnie
z tysiącami tomów. Niektórzy nie czytali, bo po
prostu nie chcieli. Woleli biegać godzinami
po
podwórku
i grać w kapsle,
czy przesia-

dywać z kolegami na trzepaku.
A przecież w tym naszym zwariowanym świecie, zdarzają się
także przypadki, że nagle miliony ludzi zaczynają czytać. Przykładem niech będą książki o Harrym Potterze, saga Tolkiena, czy
fantastyka Sapkowskiego.
Pod adresem współczesnej młodzieży bardzo często padają zarzuty, że jest niedouczona i generalnie nie chce się uczyć.
Oczywiście, nie wszyscy garną
się do nauki, ale kiedyś wcale nie
było lepiej. Prawda jest taka, że
obecnie młodzi ludzie uczą się
o wiele więcej niż dawniej. Tylko bardzo często uczą się tego,
co ich interesuje, albo co będzie
im potrzebne w przyszłości. Uczą
się z internetu, a także uczęszczając na różnego rodzaju kursy. A przede wszystkim uczą się
języków obcych.
Ale jak wyglądają na co dzień?
Jak chodzą ubrani do szkoły? To
fakt, że obecnie jest większa swoboda obyczajowa i tolerancja.
Niejednokrotnie młodzież rzeczywiście nieodpowiednio prezentuje się w szkole. Ale tak po
prostu jest. To znak naszych czasów i niewiele można tu zmienić.
Pozostaje jedynie to zaakceptować, nawet wbrew własnym odczuciom i poglądom.
W dzisiejszych czasach młodzi ludzie mają o wiele większe możliwości niż kiedyś. Ale czy umieją
je wykorzystać? Myślę że tak, chociaż z pewnością nie wszyscy potrafią się w tej rzeczywistości odnaleźć. Ale tak już jest, że zawsze
znajdą się „buntownicy”, „przeciwnicy” i „odmieńcy”. Jednocześnie zawsze będą fantastyczni młodzi ludzie, łaknący wiedzy
i kształcący się przez wiele lat.
Młodzież w każdej epoce ma prawo do swoich własnych ideałów
i nie zawsze możemy wymagać,
aby akceptowała te z naszej młodości. Pozostaje więc pozwolić
naszym dzieciom kierować się
własnymi poglądami i kategoriami estetycznymi, ale jednocześnie próbować je zrozumieć, a nawet uczestniczyć w tym co nowe.

...„Każde pokolenie ma własny
głos,
każde pokolenie chce wierzyć
w coś,
każde pokolenie rozwieje się,
a nasze – nie”...
Anna Janicka
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Moja podstawówka
Szkoła dawniej i dziś
Nie wszyscy
uczniowie
lubią swoją
szkołę.
Ale po latach
z pewnością
będą ją
wspominać
z sympatią
i
rozrzewnieniem.

spominając swoją szkołę nie możemy
się nadziwić, jak bardzo zmieniła się
w stosunku do tej obecnej. Wielu z nas
w wieku powiedzmy dojrzałym, wspominając swój
pierwszy dzień w szkole, często porównuje to co
było kiedyś z teraźniejszością.

W

Miałam siedem lat, gdy rodzice po raz pierwszy
zaprowadzili mnie do szkoły. Była to typowa tysiąclatka na jednym z osiedli, w przeciętnym polskim mieście średniej wielkości. Takich szkół powstawało wtedy wiele, gdyż realizowano program
„Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Polski”. Moja podstawówka: duży, szary budynek, korytarz i klasy: nieciekawe, jednokolorowe i podobne do siebie. A w nich liczne grupy dzieci, często
zagubionych i onieśmielonych.
Wprawdzie moje szkolne czasy przesłania już
mgiełka zapomnienia, ale
pewne obrazy są jeszcze bardzo wyraźne.
Szkolny fartuszek, granatowy lub ciemnoniebieski ze stilonu lub non-ironu z przypinanym białym kołnierzykiem.
Włosy związane w tak zwany
koński ogon, lub ścięte w miarę krótko. Popularne były
również zaplecione warkocze.
Nikomu nie przyszło nawet
do głowy aby ubrać się inaczej. Szkolny strój nie podlegał dyskusji.
Do stałego wizerunku
ucznia idącego do szkoły
w tamtych czasach należał
oprócz tornistra na plecach,
worek z materiału ściągnięty
sznurkiem, do którego wkładano obuwie na zmianę. Zmiana obuwia była obowiązkowa,
a jego brak skutkował niemiłymi dla ucznia konsekwencjami. Zwykle w każdej szkole na dolnym poziomie była
szatnia. Każda klasa miała
swój boks otwierany i zamykany przez woźną,
gdzie zmieniało się obuwie i zostawiało kurtki.
Kolejny atrybut szkoły tamtych czasów to tarcza, czyli kawałek granatowego filcowego materiału z wprasowanym nadrukiem. Na tarczy widniała nazwa miejscowości, numer szkoły
i niekiedy nazwisko patrona placówki. Musiała
być przyszyta do rękawa tak, aby była widoczna
(żadne numery z agrafką nie przechodziły). Jako
dziecko nie bardzo rozumiałam znaczenia tarczy,
ale nauczyciele potrafili wpoić nam szacunek do
tego kawałka materiału, który nas wyróżniał
w szarym bezbarwnym tłumie tamtych lat.
Co jeszcze pamiętam? Odznakę „wzorowego
ucznia”. Ten czerwony, owalny kawałek materiału otrzymywali tylko ci, którzy mieli doskonałe
oceny, ale też byli przykładem pilności i odpowiedniego zachowania.

Nauczyciele – no cóż, tutaj też zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim nasz stosunek do
„ciała pedagogicznego” był inny. Nauczyciele cieszyli się ogromnym szacunkiem. Nikt nie dyskutował z tym co powiedziała pani w szkole, a rodzice pokornie chodzili na wywiadówki. Dyrektor
był najważniejszą osobą i ostateczną instancją
w razie jakichkolwiek problemów. Dla niegrzecznego ucznia wizyta w dyrektorskim gabinecie była naprawdę niemiłym doświadczeniem.
Moja szkoła to także wszechwładna pani woźna obwieszczająca ręcznym dzwonkiem początek
i koniec lekcji. Była osobą, z którą wszyscy musieli się liczyć. Wiedziała wszystko o wszystkich,
była naprawdę sroga, a wśród młodszych uczniów
budziła nawet uczucie strachu.
W każdej szkole była również higienistka, czyli szkolna pielęgniarka. Każdy z uczniów był wzywany na tak zwany przegląd,
czyli regularne sprawdzanie
czystości włosów, szyi, uszu,
czy paznokci. Dbała również
o nasze szczepienia, a w razie
problemów zdrowotnych kierowała do lekarza.
W czasie długiej przerwy
uczniowie karnie wypijali obowiązkową szklankę mleka
i nie istniała absolutnie żadna możliwość, aby tego uniknąć. Zresztą tamta szkoła, to
przede wszystkim obowiązki
i dyscyplina. Mieliśmy na
przykład dodatkowy zeszyt,
w którym poprawiało się błędy z dyktanda. Poprawianie
polegało na 50-krotnym przepisaniu danego wyrazu, aby
dobrze zapamiętać jego pisownię.
Co jeszcze... Zajęcia odbywały się przez sześć dni w tygodniu. Jeśli się nie mylę,
wprowadzono później jedną
wolną sobotę w miesiącu. Było bardzo dużo apeli i szkolnych akademii, gdzie obowiązywał strój galowy.
To oznaczało, ze musiałam założyć białą bluzkę
i granatową plisowaną spódniczkę. Na każdej
akademii była część artystyczna przygotowana
przez wyznaczoną klasę. Świąt tak zwanych państwowych było bardzo dużo: początek lub zakończenie wojny, 22 lipca, 1 maja czy jakieś inne.
Kościelne święta nie wchodziły w grę, zresztą religii nie uczyliśmy się w szkole, tylko w salkach
katechetycznych przy kościele. Nie było Walentynek, Święta Chłopaka czy Dnia Wagarowicza.
Nie było pracowni komputerowych i tematycznych. Nauka języka angielskiego nie wchodziła
w grę, za to wszyscy obowiązkowo od piątej klasy uczyliśmy się języka rosyjskiego. Generalnie,
przedmioty i program nauczania różniły się od
obowiązujących teraz. W szkołach panowały inne zwyczaje. Na przerwach dziewczynki grały
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w gumę i w klasy, a chłopcy w kapsle lub w cymbergaja (trafienie do bramki monetą za pomocą
grzebienia).
Pamiętam, że każdej jesieni jeździliśmy na wykopki. Uczniowie z każdej szkoły w czynie społecznym w wybranym PGR (państwowe gospodarstwa rolne), pomagali w wykopywaniu
i zbieraniu z pola ziemniaków. Bardzo lubiłam te
wyjazdy, które były urozmaiceniem szkolnej rzeczywistości.
A nasze klasy? Przed rozpoczęciem lekcji czekaliśmy przed drzwiami na nauczyciela, stojąc
karnie w dwuszeregu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wychowawca wyznaczał każdemu
uczniowi określone miejsce, którego nie wolno
było zmieniać. Na ogół chłopiec siedział z dziewczynką, co było niejednokrotnie przedmiotem żartów. Pamiętam, że klasy nie były tak kolorowe
jak teraz, ale na parapetach stało mnóstwo kwiatów w doniczkach. Każde dziecko na początku
roku szkolnego musiało przynieść z domu jeden
taki kwiatek, aby jego klasa miała mnóstwo zieleni. Mile widziane były także firanki w oknach,
które również przynosili uczniowie.
Z całą pewnością inaczej wyglądało wyposażenie ucznia i prowadzenie lekcji.
Do szkoły nosiłam tornister, a pisałam piórem
na które składała się obsadka z wymienną stalówką. Miałam też kałamarz z atramentem, mnóstwo bibuły do suszenia i zawsze brudne od atramentu palce. Nauczyciel nie miał możliwości
wyboru podręczników, obowiązywał tylko jeden
z danego przedmiotu, a „Elementarz” Mariana
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Falskiego obecny był w szkole przez wiele, wiele lat.
Oczywiście psociliśmy jak wszystkie dzieci
w tym wieku, ale myślę, że dzisiejsi uczniowie
patrzyliby na nasze „wyczyny” z lekkim pobłażaniem.
A teraz? Mundurki odchodzą w zapomnienie,
chyba ze rodzice zdecydowali się na szkołę mundurkową. Królują dżinsy i kolorowe stroje, PSP,
komórki i MP4.
Zmienili się uczniowie, ale też nauczyciele. Trudno oceniać, czy kiedyś było lepiej, czy teraz jest
lepiej. Czas nieubłaganie idzie do przodu egzekwując swoje prawa i dzisiejsza szkoła jest inna
od tej z moich wspomnień.
Dzieci rozpoczynające naukę zawsze przyjmują wszystkie szkolne reguły i obowiązujące zasady, a w miarę dorastania bywa, że je łamią.
Tak było, jest i będzie. Nie wszyscy uczniowie
lubią swoja szkołę. Ale po latach z pewnością będą ją wspominać z sympatią i rozrzewnieniem.
Tak jak ja.
Marta Nawrocka
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System szkolnictwa w Belgii
Szkolnictwo
podstawowe
składające się
z dwóch etapów
(przedszkole
i szkoła
podstawowa)
jest
najistotniejszym
momentem
w życiu
i rozwoju
dziecka

rzesień i nowy rok
szkolny 2011 – 2012,
to dla wielu rodziców
i ich dzieci duże wyzwanie. Nie
zawsze wiemy jak postąpić, do
kogo zwrócić się o radę, jak pomóc naszemu dziecku by uchronić je przed niepotrzebnym stresem.
System oświaty w Belgii różni się zasadniczo od polskiego
systemu oświatowego. Belgia
jest krajem dwujęzycznym, zarówno francuski jak i flamandzki są językami urzędowymi.
System szkolny odzwierciedla
struktury narodowo-językowe,
w których zarówno strefa francuskojęzyczna jak i flamandzkojęzyczna posiadają osobnych ministrów
edukacji.
System
kontroli opiera się na centralnych jak i na regionalnych inspektorach oświatowych, którzy kontrolują realizację tak
zwanego minimum programowego.
W Belgii wyróżniamy: szkolnictwo państwowe, szkolnictwo
prowincjonalne, szkolnictwo
pod zarządem miasta, wyznaniowe, alternatywne i szkolnictwo
prywatne.
Prawie
wszystkie
dzieci
uczęszczają do szkoły już od 2,5
roku życia. Dzieci od szóstego
do osiemnastego roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu.
Dalsza edukacja czyli od 18 roku życia zależy od indywidualnych potrzeb ucznia-studenta.

W

Szkolnictwo podstawowe
Pierwszym etapem w systemie
belgijskim jest tzw. przedszkole, które ma ścisły związek ze
szkołą podstawową. Uczęszczanie dziecka do przedszkola jest
ważnym etapem w rozwoju
dziecka, które poznaje środowisko szkolne, uczy się życia
w grupie, rozwija swoje zdolności manualne, uczy się być samodzielnym i dobrze zorganizowanym.
Drugim ważnym etapem jest
szkoła podstawowa, która jest
obowiązkowa od 6-go do 12-go
roku życia, czyli przez 6 lat. Nauka w szkole podstawowej podzielona jest na trzy etapy: pierwszy dla dzieci w wieku 6 – 8
lat, drugi 8 – 10 lat i trzeci 10
– 12 lat. Każdy z tych etapów odpowiedzialny jest za realizację
określonego materiału.

Każda szkoła ma ścisły kontakt z P oradn ią Psych ologi czno- ped ag ogiczną (CLB), która
jest placówką oświatowo-wychowawczą udzielającą pomocy
dzieciom i młodzieży. Każda
szkoła we Flandrii współpracuje z taką placówką. W poradni
pracuje zespół lekarzy, pielęgniarek, zespół pracowników
pomocy społecznej, psychologów i pedagogów.
Wspólnie ze szkołą ten właśnie zespół dba o to, by każde
dziecko w odpowiedni sposób
rozwijało swoją wiedzę, talent
i umiejętności.
W początkowej fazie nauczania stosuje się oceny opisowe,
które mają zachęcać ucznia do
lepszej pracy.
W wielu szkołach wprowadzane są oprócz przedmiotów obowiązkowych także zajęcia fakultatywne, które służą rozwijaniu
zainteresowań ucznia.
Uczniowie po zakończeniu nauki w szkole podstawowej otrzymują dyplom ukończenia szkoły, który daje uprawnienia do
rozpoczęcia nauki w szkole średniej.
Szkolnictwo średnie
W Belgii, uczęszczanie do
szkoły średniej jest obowiązkowe do osiemnastego roku życia,
ale jest możliwość od 15 do 16
roku życia uczęszczania do szkoły przysposobienia zawodowego pod warunkiem, że uczeń ma
ukończoną drugą klasę szkoły
średniej.
Szkolnictwo średnie podzielone jest na cztery kierunki:
n Ogólna Szkoła Średnia (ASO)
– odpowiednik polskiego liceum
n Techniczna Szkoła Średnia
(TSO) – odpowiednik technikum
n Szkoła Sztuk (KSO) – odpowiednik liceum plastycznego
n Szkoła Zawodowa (BSO) – odpowiednik zawodówki
n Szkoła Przysposobienia Zawodowego (DBSO) od 16 lat
– przyuczenie do zawodu
Kształcenie w szkole średniej
zostało podzielone na trzy poziomy po dwa lata. Pierwszy poziom szkoły średniej obejmuje
uczniów od 12 do 14 roku życia
(1 i 2 klasa), drugi poziom od 14
do 16 roku (3 i 4 klasa) i trzeci

poziom od 16 do 18 roku życia
(5 i 6 klasa). Ukończenie trzeciego poziomu szkoły średniej
daje możliwość rozpoczęcia studiów wyższych.
Na każdym poziomie realizuje się określone zadania dydaktyczno-moralizatorskie:
1. W pierwszych dwóch latach
realizowany jest jednolity program ogólnokształcący obejmujący wszystkich uczniów.
2. Następne dwa lata to okres,
w którym uczniowie orientują się w możliwości wyboru
specjalizacji
przyszłego
kształcenia.
3. Ostatnie dwa lata średniego
kształcenia obejmują wyłącznie przedmioty wybranej specjalizacji, która jest wprowadzeniem
do
przyszłego
kierunku studiów wyższych,
czy też wszelkich form kształcenia zawodowego.
Uczniowie którzy zdecydowali się na szkołę średnią, zobligowani są przystąpić do egzaminu końcowego. Świadectwo
szkoły średniej poza tradycyjnymi ocenami zawiera także
krótki opis ucznia. Świadectwo
pozwala na podjęcie dalszej nauki w szkole wyższej, na uniwersytecie lub podjęcie pracy
w przypadku TSO, KSO, BSO lub
DBSO.
Szkolnictwo wyższe
Szkolnictwo wyższe (uniwersytety) spełnia w Belgii dwa
główne cele:
1. prowadzi badania naukowe
2. przygotowuje kadrę najwyżej
wykwalifikowanych specjalistów dla różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego.
Podstawowe
studia
uniwersyteckie obejmują dwa cykle kształcenia.
Pierwszy z nich trwa zwykle
dwa lub trzy lata i kończy się
uzyskaniem stopnia zbliżonego
do anglosaskiego bachelor.
Drugi cykl studiów obejmuje
kolejne dwa – trzy lata nauki,
a w przypadku medycyny cztery i prowadzi do nadania tytułu master, który jest odpowiednikiem polskiego magistra.
Niektóre kierunki przyznają tytuł inżyniera określonej specjalności. Tak samo jak w Polsce,
nauczanie podzielone jest na wykłady i ćwiczenia, które kończą
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się egzaminem pisemnym, rzadziej
natomiast ustnym.
Istnieje jeszcze trzeci zaawansowany cykl studiów, który prowadzi do
doktoratu. Jego uzyskanie trwa minimum dwa lata i poprzedza go publiczna obrona pracy. Aby zostać wykładowcą akademickim wymagany
jest tytuł doktora.
Drugą grupą są tzw. szkoły wyższe,
głównie o charakterze zawodowym.
Szkoły tego rodzaju przygotowują
młodzież do wykonywania zawodu,
a badania naukowe pozostawiają na
dalszym planie. Zarówno w systemie
flamandzkim jak i francuskojęzycznym istnieje ich w sumie sześćdziesiąt. Ponadto w Belgii działa także
dwadzieścia jeden instytutów wyższego szkolnictwa artystycznego i architektury.
Belgijskie kolegia wyższego szkolnictwa zawodowego wzorują swoją
strukturę oraz organizację toku nauczania na uniwersytetach. Kolegia oferują głównie programy na wyższym
poziomie zawodowym, obejmującym
jeden cykl kształcenia. W systemie flamandzkim zwykle trwa on trzy lata,
a we francuskim cztery lata. Po ukończeniu kolegium można rozpocząć studia uzupełniające, które w zależności
od kierunku trwają rok lub dwa lata.
Szkolnictwo specjalne
Szkoły specjalne to instytucje oświatowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które ze względu na różne upośledzenia fizyczne bądź umysłowe,
zaburzenia charakteru, stan zdrowia
i trudności wychowawcze nie mogą
kształcić się w szkołach zwykłych. Pomoc wychowawcza organizowana
w szkołach specjalnych dla dzieci tam
uczęszczających obejmuje:
1. wychowanie i nauczanie
2. elementy wykształcenia ogólnego:
przygotowanie do określonego zawodu
3. nauczanie z takim samym programem nauczania jak w szkołach zwykłych, zorganizowane specjalnie dla
dzieci, które ze względu na stan
zdrowia przebywają w sanatoriach
lub innych placówkach zdrowotno
-wychowawczych. Organizowane
są również internaty przeznaczone
dla dzieci upośledzonych fizycznie
lub umysłowo. W takich internatach uczniowie pracują w niewielkich grupkach.
Trudności dydaktyczno-wychowawcze
Belgia to kraj, w którym dokonuje
się dużego „przesiewu” uczniów sprawiających różnego rodzaju problemy
na poziomie szkoły początkowej. Tak
jak pisałam, przy szkole podstawowej

istnieje świetnie zorganizowana sieć
wyspecjalizowanych ośrodków, w których po dokonaniu diagnozy zapada
decyzja o dalszych formach edukacji
uczniów, którzy wykazują trudności
dydaktyczno-wychowawcze, czy też
jakiekolwiek cechy niepełnosprawności. Nauczanie oraz praca korekcyjna
odbywa się w ośrodkach szkolnych,
gdzie oprócz pedagogów pracuje wielu specjalistów w zależności od typu
zaburzeń czy niepełnosprawności.
Ośrodki szkolne dla uczniów z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi oraz deficytami rozwojowymi podzielono na osiem typów, w których
prowadzi się działania diagnostyczno-terapeutyczne:
1. dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną
2. dzieci z umiarkowanym upośledzeniem 50 –70
3. dzieci o zachowaniach afektywnych
i agresywnych
4. dzieci niepełnosprawnych ruchowo
5. dzieci przewlekle chore, niezdolne
do funkcjonowania w szkole masowej
6. dzieci niewidome i niedosłyszące
7. dzieci głuche i niedosłyszące
8. dzieci z zaburzeniami na obszarze
fizjopatologicznym, z trudnościami w nauce i niepełnosprawni objęci są szczególnym systemem opieki.
Każdy absolwent szkoły specjalnej
ma możliwość zwrócenia się o pomoc
do asystenta socjalnego, który między innymi organizuje i pomaga w odbywaniu stażu w zakładzie pracy. Po
pomyślnie zakończonym stażu absolwent zostaje stałym pracownikiem danego zakładu pracy. Jeśli stażysta nie
sprosta zadaniu, kierowany jest do ośrodka pracy chronionej.
W stosunku do uczniów zaniedbanych wychowawczo i wykazujących
negatywny stosunek do obowiązków
szkolnych istnieje w Belgii szeroka
oferta zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań.
Prawa i obowiązki rodziców
względem szkoły
W Belgii rodzice mają możliwość
wyboru, czy dziecko ma się kształcić
w szkole państwowej czy całkowicie
prywatnej, które nie są objęte przepisami państwa regulującymi sprawy
szkoły. Możliwość takiego wyboru
stwarza ustawa o edukacji.
Do obowiązku rodziców należy zapisanie dzieci do szkoły podstawowej
i dopilnowanie, by regularnie do niej
uczęszczały.
Poradnictwo szkolne dla uczniów
nieletnich, jeżeli chodzi o różne rodzaje szkolnictwa to znaczy: szkolnic-
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two specjalne stacjonarne lub niestacjonarne, szkolnictwo ogólnokształcące, techniczne i zawodowe, może
odbywać się jedynie za zgodą rodziców.
Rodzice mają prawo odwoływać się
do sądu od decyzji rad klasowych podjętych przez szkołę oraz w przypadku
odrzucenia zgłoszenia dziecka do
szkoły.
Decyzja o wyborze drogi kształcenia podejmowana jest głównie przez
rodziców oraz przez specjalną komisję składającą się z nauczycieli. Szkoła bez zgody rodziców nie może zadecydować o zakwalifikowaniu ucznia,
to jednak rodzice nie przeciwstawiają się opiniom nauczycieli, zdając sobie sprawę z tego, że niewłaściwe ukierunkowanie ich dziecka będzie
przyczyną jego niepowodzeń. Tak więc
cała procedura kwalifikacyjna opiera
się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy
rodzicami a szkołą.
Podsumowując
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na najbardziej istotny element w systemie edukacyjnym w Belgii.
Szkolnictwo podstawowe składające się z dwóch etapów (przedszkole
i szkoła podstawowa) jest najistotniejszym momentem w życiu i rozwoju
dziecka, a do tego dobra współpraca
szkoły, Poradni Psychologiczno-pedagogicznej (CLB) i rodziców jest kluczem do sukcesu!!!
Kiedy nasze dziecko powyżej 12 roku życia przybywa do Belgii, proszę
pamiętajcie Państwo o tzw. klasach
typu OKAN, w których główny nacisk
położony jest na naukę języka niderlandzkiego.
Ten artykuł dedykuję małym bohaterom – Izie i Tomkowi, którzy przeszli trudną drogę, by wreszcie poczuć
się dobrze i na właściwym miejscu
w szkole i jej otoczeniu. Ich rodzice
(Sylwia, Ania, Darek, Kamil) troszczą
się nie tylko o każdy ich dzień w szkole. Pomagają im trzymając „rękę na
pulsie” i w razie potrzeby szukając pomocy wśród doświadczonej kadry pedagogicznej. Podjęli również trudne
wyzwanie nauczenia się języka niderlandzkiego. Tak trzymać!
Na podstawie wiadomości zebranych przez nauczyciela – Karin Van
Alphen
Bożena Suchodół
– nauczyciel

10

Antwerpia po polsku

wrzesień 2011

Antwerpia po polsku

wrzesień 2011

11

Polonia głosuje na Alexandrę!
Jej droga
do finału
Junior
Eurosong
rozpoczęła się
w lutym,
kiedy wysłała
propozycję
z napisaną
przez siebie
piosenką
Big Bang

bliża się finał belgijskich eliminacji konkursu Junior
Eurosong 2011. Od 26 września
w Ketnecie obejrzymy dzień po
dniu cztery półfinały, w których
z dwóch młodych wokalistów jury wybierze jednego. 30 września szczęśliwa czwórka będzie
walczyła o bilet do Jerevan (Armenia). Tam w grudniu odbędzie
się europejski finał. Kto
będzie reprezentował Belgię zdecydują w połowie
widzowie (poprzez teległosowanie),
w połowie jury.
W skład jury
wchodzą 3 znane postacie:

Z

Miguel Wiels (producent m.in.
K3), Eva Daeleman (prezenterka
kanału Eén) i wokalista Tom Dice, który reprezentował Belgię na
festiwalu Eurowizji w 2010 roku.
O Alexandrze pisaliśmy już
w poprzednim numerze „Antwerpii po polsku”. Jej droga do
finału Junior Eurosong rozpoczęła się w lutym, kiedy wysłała propozycję z napisaną przez
siebie piosenką Big Bang. Aby
z około 1000 dzieci wyłonić
ósemkę, VRT organizowało aż 3
rundy przesłuchań, w których
liczba uczestników stopniowo
malała. 25 czerwca oficjalnie zostały ogłoszone nazwiska belgijskich finalistów.
Z Alexandrą rozmawia Hanna
Korcz.
Jaka była twoja droga do sukcesu jako b elgijskiej fin alistki
k on ku r su J u n i or E u r os on g
2011?
Do konkursu przymierzałam się
już wcześniej, kilka lat temu
i w poprzedniej edycji, bez sukcesu. W tym roku w końcu udało mi
się przejść szczęśliwie wszystkie
eliminacje. Została nas ósemka.
To było naprawdę wspaniałe.
Oficjalnie nazwiska finalistów
ogłoszono 25-tego czerwca. Miałaś prawdopodobnie bardzo pracowite lato. W jakich zajęciach
uczestniczył aś, żeby przyg otować się do finału konkursu?
Latem faktycznie wiele się wydarzyło. Byliśmy na dwóch obozach, gdzie zajęcia prowadzili
z nami fantastyczni artyści. Ich
rady były bardzo cenne. Wszyscy
występowaliśmy też na festiwalu Zomerhits w Westende. To było niesamowite przeżycie. Śpiewaliśmy przed 15-tysięczną
publicznością. A poza tym, po nas
występowali tacy wokaliści jak
Kevin, Ian Thomas, Bart Peeters,
którzy również nas słuchali! Wiele się tego dnia nauczyłam, to
bardzo cenne doświadczenie.
Sama skomponowałaś i napisałaś słowa do swojej piosenki „Big
Bang”. Skąd pomysł na taki test?
Chciałam napisać tekst, w którym każdy mógłby odkryć trochę samego siebie, który coś by
wnosił. Istnieje już tyle piosenek o miłości, o zakochaniu.
Czułam, że jest czas na coś nowego.
Jakie są twoje muzyczne inspiracje?

Moim wielkim idolem jest Avril Lavigne. Nie tylko jej muzyka jest fantastyczna, ma osobowość. Bije z niej przekonanie
o własnej wartości i to uważam
za bardzo cool. Czasami otrzymuję komentarze, że jestem do
niej trochę podobna. Uważam to
za wielki komplement.
Jakie miejsce zajmuje muzyka w twoim życiu?
Muzyka jest baaaardzo ważna
w moim życiu. Śpiewam zawsze
i wszędzie. Każdego dnia siadam
do swojego pianina i gitary. Wyrosłam z nią, moi rodzice również spędzają większość swego
życia z muzyką. Mam ją we krwi
i nie mogłabym bez niej żyć.
Twoje motto w profilu intern etowym b rzm i „D on' t wor ry.
Be happy”. Dlaczego?
Jestem po prostu bardzo pozytywną osobą. Na wszystko
próbuję patrzeć przez różowe
okulary. Życie jest przecież za
krótkie, żeby je tracić na troski.
U ro d z i ła ś s i ę w L e u v e n , a l e
twoi rodzice w Polsce. Jak twoje polskie pochodzenie wpływa
na życie w Belgii?
Polskie korzenie nie mają większego wpływu na moje życie
tutaj... Zachowujemy oczywiście
polskie tradycje (np. Święta Bożego Narodzenia). Umiem mówić po polsku i to jest oczywiście super praktyczne.
C zy masz plan y artystyczn e
na „po konkursie”?
Na 100% wiem, że moje plany
będą związane z muzyką! Jak?
O tym muszę jeszcze pomyśleć,
na razie nie mam czasu.
Dziękuję za rozmowę.
Trzymamy za ciebie kciuki.

Videoclip piosenki Alexandry można obejrzeć na YouTube wpisując Alexandra, Big
Bang
(http://www.facebook.com/home.php?sk=question&id=
254678247881915&qa_ref=qd)
Już teraz można zagłosować na jej piosenkę na Facebooku Belgovision:

http://www.youtube.com
/watch? v=60bZEk7o_u4
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Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi
Przyjechałam
zwiedzić
Antwerpię
w 1997 roku
podczas
letnich
wakacji.
- rozmowa
z Aldoną
Kuczyńską-Naskręt
z
Sekretariatu
dla
pracowników
z Europy
Środkowej
i Wschodniej

Pierwszy raz przyjechałaś do Antwerpii w czasie studiów. Dlaczego wybrałaś właśnie to miasto?
Przyjechałam zwiedzić Antwerpię
w 1997 roku podczas letnich wakacji.
Aldona
Byłam wtedy studentką Akademii EkoKuczyńska-Naskręt
nomicznej we Wrocławiu na Wydziale
ACV – Sekretariat dla
Inżynieryjno – Ekonomicznym Przemypracowników z Europy
Środkowej i Wschodniej słu. Chciałam na własne oczy zobaczyć
Antwerpię – słynną światową stolicę diamentów, poznać to niezwykłe miasto, jego historię, kulturę, architekturę i sztukę. I co istotne, od początku zaintrygował mnie język niderlandzki. Z tymi miłymi wrażeniami
wróciłam do Polski na rozpoczynający się kolejny rok akademicki. Sentyment do tego miasta oraz same dobre wspomnienia pozostały.
W jakim stopniu wakacyjny pobyt wpłynął na Twoje dalsze życiowe plany?
Po powrocie do Wrocławia kontynuowałam studia, a także rozpoczęłam naukę języka niderlandzkiego. Opanowywałam ten język w miarę szybko i dawało mi to ogromna satysfakcję. Ciekawość i chęć dalszej nauki zadecydowały
o wyjeździe do Antwerpii. Postanowiłam zaryzykować. W 2002
roku przyjechałam ponownie do tego miasta, aby kontynuować naukę niderlandzkiego na Uniwersytecie w Antwerpii.
Jaki miałaś pomysł na siebie i czym chciałaś się zająć zawodowo? Jaki miałaś plan?
W 2005 roku otworzyłam własne biuro A-CAPITE. Oferowałam pomoc w rożnych sprawach administracyjnych,
zakładaniu działalności gospodarczej zajmowałam się sprawami pobytowymi, ubezpieczeniem zdrowotnym itd. W tamtym czasie było to pierwsze i jedyne takie biuro w Antwerpii, które zajmowało się sprawami Polaków.
Aby się rozwijać postawiłaś na dalsza naukę, powiedz co
zrobiłaś w tym kierunku?
Prowadząc własne biuro chciałam poszerzyć swoją wiedzę, aby jeszcze lepiej doradzać i pomagać klientom. W 2005
roku rozpoczęłam dwa kursy: księgowości oraz kurs z zakresu belgijskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Na
tych zajęciach zdobyłam dodatkową wiedzę, która była mi
potrzebna do dalszej pracy.
W 2006 roku dodatkowo rozpoczęłam w Brukseli podyplomowe studia dziennikarskie. Była to dla mnie fascynująca przygoda. Szybko połknęłam dziennikarskiego bakcyla i regularnie zaczęłam pisać artykuły o tematyce związanej
z pracą i życiem w Belgii do czasopism polonijnych.
W jaki sposób nawiązałaś współpracę z ACV?
W trakcie prowadzenia własnej działalności nawiązałam
współpracę z ACV- Powszechnym Chrześcijańskim Związkiem Zawodowym. Osoby, które zgłaszały się do mnie z problemami związanymi z pracą kontaktowałam ze związkami.
Po pewnym czasie zgłosiłam się jako jedna z ochotniczek
w charakterze tłumacza, pełniąc dyżury w ACV.
Wyjaśnij, co wpłynęło na decyzję stworzenia w ACV nowego działu?
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej do ACV zaczęło
przychodzić wielu Polaków z przeróżnymi problemami. Bariera językowa, nieznajomość praw i obowiązków pracownika, potrzeba uregulowania sytuacji zawodowej i pobytowej spowodowały, że zaangażowanie ochotników-tłumaczy
już nie wystarczyło. W odpowiedzi na tak duże zainteresowanie i zapotrzebowanie w 2007 roku ACV stworzyło nowy
oddział – Sekretariat dla pracowników z Europy Środkowej
i Wschodniej. Zgłosiłam swoja kandydaturę i poszczęściło
mi się. Z pewnością moje szanse zwiększyło ukończenie kur-

su z zakresu belgijskiego systemu zabezpieczeń społecznych.
Czy możesz wyjaśn ić czym się zajmuje Sekretariat dla
pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej?
Sekretariat zajmuje się sprawami osób z nowych krajów
Unii Europejskiej, zatrudnionych w Belgii na umowę o pracę, między innymi takimi, które dotyczą europejskich przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Chodzi tutaj o przenoszenie praw socjalnych pracowników
z jednego państwa Unii Europejskiej do drugiego. Pomagamy w uzyskiwaniu zasiłków porodowych i rodzinnych,
niektórymi sprawami podatkowymi oraz sprawami dotyczącymi europejskich przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym. Udzielamy ogólnych informacji dotyczących prawa
pracy i ubezpieczenia społecznego w Belgii oraz kierujemy
naszych członków do odpowiednich działów ACV
zajmujących się np. wypadkami przy pracy, roszczeniami
pracowników związanymi z upadłością firm pracodawców,
roszczeniami w stosunku do pracodawców (w związku z niewypłaconymi należnościami, niewłaściwą procedurą zwolnienia z pracy, łamaniem praw pracowników), zasiłkami dla
bezrobotnych. Dążymy skutecznie do tego, aby każda osoba uzyskała to do czego ma prawo.
Innym zadaniem Sekretariatu jest organizowanie sesji informacyjnych, dotyczących warunków płac i zatrudnienia
w Belgii. Wciąż tworzymy nowe i aktualne materiały informacyjne, które mają za zadanie ułatwić pracę i życie w tym
kraju.
Co nowego ACV organizuje w najbliższym czasie?
8 października 2011 roku ACV i ACV LBC-NVK (centrala ACV zajmująca się osobami zatrudnionymi jako pracownicy umysłowi) przygotowują w Antwerpii spotkanie informacyjne skierowane do pielęgniarek z nowych krajów Unii
Europejskiej zatrudnionych na terenie Belgii. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym
spotkaniu.
Czy warto Twoim zdaniem należeć do ACV?
Uważam, że tak. ACV jest największym z trzech związków zawodowych w Belgii. Jego członkowie otrzymują wszelkie niezbędne informacje, porady oraz pomoc prawną. Przynależność do związku zawodowego w Belgii jest konieczna
z uwagi na zmieniające się, szczególnie dla obcokrajowców
prawo pracy, oraz skomplikowany system zabezpieczenia
społecznego i zdrowotnego. Warto znać swoje prawa i obowiązki, aby nikt nie mógł nas oszukać i wykorzystać. Należy samemu dbać o własne interesy, a w tym także pomaga
ACV.
Jak oceniasz swoje relacje z belgijskimi kolegami z pracy?
Współpracę z belgijskimi kolegami oceniam bardzo dobrze. Często mogę liczyć na ich pomoc, chętnie służą swoim doświadczeniem i wiedzą. Od Belgów nauczyłam się czym
jest organizacja pracy o charakterze związkowym, jak również tego, ze ważna jest współpraca, a nie współzawodnictwo. Belgowie są otwarci na nowe pomysły, które mamy
i proponujemy. Owocem takiej współpracy pomiędzy Sekretariatem, a dwoma innymi centralami branżowymi było
stworzenie broszury informacyjnej o związkach zawodowych, która została przetłumaczona na 15 języków.
Czy lubisz swoją pracę?
Oczywiście, że lubię swoją pracę, która daje mi dużo satysfakcji i jest interesująca. Spełniam się zawodowo i mam
perspektywy rozwoju kariery.
Rozmawiała
Izabela Krzysiak
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Związki zawodowe
ACV/CSC
jest
szanowanym
i uznawanym
przez
pracodawców
i rząd
partnerem
w dialogu
społecznym.

owszechny Chrześcijański
Związek Zawodowy (ACV
we Flandrii, CSC w Walonii) istnieje już od ponad 120 lat i zrzesza około 1,7 mln członków.
ACV/CSC jest szanowanym
i uznawanym przez pracodawców i rząd partnerem w dialogu
społecznym. Profesjonalna pomoc udzielana jest przez 3100
pracowników w ponad 150 oddziałach terenowych (387 punktach kontaktowych).
ACV/CSC działa na rzecz
wszystkich pracowników, bez
względu na ich status; działalność ta obejmuje osoby zatrudnione jak i niezatrudnione,
przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje i całe społeczeństwo. ACV
broni praw dotyczących pracy,
zarobków, zabezpieczenia społecznego oraz jakości życia.
Prawodawstwo europejskie
n informacje i pomoc dotycząca
prawa do zasiłku rodzinnego
na rzecz dzieci przebywających
w innym kraju UE oraz praw
do świadczeń emerytalnych,
ubezpieczenia zdrowotnego itd.
Czas pracy
n Wymiar czasu pracy obowiązujący w twoim sektorze.
n Które godziny pracy są nadgodzinami?
n Jakie wynagrodzenie przysługuje za godziny nadliczbowe,
czy można je zamienić na urlop?
n Regulacje w zakresie pracy
w dni ustawowo wolne.
Umowa o pracę
W ACV/CSC uzyskasz informacje na temat obowiązujących rodzajów umów o pracę, jak i statutów pracowniczych i ich znaczenia.
Wynagrodzenie
n Udzielamy informacji na temat płac obowiązujących
w twoim sektorze.
Choroba lub wypadek
n Kiedy zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi, udzielimy
informacji dotyczących zgłoszeń o niezdolności do pracy,
płacy gwarantowanej za okres
choroby, zwolnienia z pracy
w czasie choroby, zasiłku chorobowego itd.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
n W razie problemów, pomagamy w załatwianiu formalności z towarzystwami ubezpieczeniowymi (od wypadków
przy pracy) i w Funduszu Chorób Zawodowych.

P

n Jeśli zachodzi potrzeba, pertraktujemy z firmą ubezpieczeniową lub z Funduszem w celu uznania zdarzenia za
wypadek przy pracy lub chorobę zawodową oraz czuwamy
nad przebiegiem procedury
orzekania o wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu.
n W razie konieczności kierujemy sprawę do sądu pracy.
Urlop wypoczynkowy
n Czy wiesz do ilu dni płatnego
urlopu masz prawo?
n Jak oblicza się świadczenia urlopowe?
Czasowe zawieszenie umowy
o pracę i zmniejszenie wymiaru czasu pracy
n Czasowe zawieszenie umowy
o pracę.
n Zmniejszenie wymiaru czasu
pracy.
n Urlop wychowawczy i opiekuńczy na członka rodziny.
n Premie rządu flamandzkiego.
n Prawa przysługujące korzystającemu z ww. urlopów.
n Pomoc w złożeniu wniosku urlopowego.
Bezrobocie
n ACV/CSC pomaga w załatwieniu formalności związanych
z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych.
n Doradza i pomaga zgromadzić
niezbędne dokumenty oraz
wypłaca zasiłki.
Zwolnienie z pracy i upadłość
firmy
n Sprawdzamy czy procedura
zwolnienia z pracy była zgodna z przepisami oraz czy okres
wypowiedzenia i wysokość odszkodowania są prawidłowe.
n W przypadku upadłości firmy
udzielamy pomocy w złożeniu
wszystkich dokumentów i pomagamy odzyskać należności
przysługujące pracownikowi.
n W sytuacjach spornych kierujemy sprawę do sądu pracy.
Praca tymczasowa
n Jak długo może trwać twoja
umowa?
n Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika tymczasowego?
n Czy masz prawo do urlopu płatnego lub okolicznościowego?
n Co dzieje się gdy zachorujesz
lub ulegniesz wypadkowi przy
pracy?
n Jakie przysługuje ci wynagrodzenie?
n Czy masz prawo do zwrotu

kosztów za dojazd do pracy?
n Czy masz prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz do premii związkowej?
n Czy masz prawo do dodatków
z Funduszu Świadczeń Socjalnych sektora pracy tymczasowej?
Premie roczne i związkowe
n ACV/CSC wypłaca premie
roczne i premie związkowe
w niektórych sektorach
Świadczenia emerytalne
n Udzielamy informacji na temat przepisów emerytalnych
w sektorze. Pomagamy w załatwieniu formalności dotyczących emerytur pomostowych i wcześniejszych.
Zasiłek strajkowy
Członkowie ACV, którzy biorą
udział w strajku, otrzymują specjalny zasiłek strajkowy, po który należy zgłosić się z kartą
strajkową w najbliższym sekretariacie ACV/CSC.
Zasiłek rodzinny i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (zasiłek porodowy).
Pomagamy w załatwieniu formalności związanych z zasiłkiem rodzinnym i porodowym. Udzielamy informacji na temat zasiłków
oraz kontaktujemy się z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzamy, czy masz prawo do podwyższonego zasiłku rodzinnego.
Stypendia
Na początku roku szkolnego
ACV/CSC udziela informacji na temat stypendiów oraz innych sposobów dofinansowania nauki.
Bezpłatna pomoc prawna
Udzielamy bezpłatnych porad
prawnych oraz reprezentujemy
pracowników w sądzie pracy.
Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy prawników jest
minimum, sześciomiesięczne
nieprzerwane
członkostwo
w związku zawodowym (w momencie powstania problemu).
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Szczegółowe informacje:
ACV Antwerpen
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
078 15 20 92,
03 2227 167 (64 lub 50)
– pn i czw 9:30 – 12:30
Adresy oddziałów lokalnych
na stronie:
www.adressen.acv-online.be
www.acv-antwerpen.be
Tekst powstał na podstawie broszury
informacyjnej „Chroniony w pracy”
wydanej przez ACV/CSC.
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Zilvermuseum
Antwerpia,
to nie tylko
diamenty
i złoto.

zamku
Sterckshof
(Deurne) mieści się
wspaniałe Zilvermuseum, którego historia rozpoczyna się w XIV wieku. Hoofvunder,
ogromne gospodarstwo otoczone fosą, leżało na farmie niedaleko Antwerpii. Rozwijało się prężnie, rozszerzając swoje tereny
i mając nawet swój własny browar. W 1524 roku bogaty antwerpski kupiec Gerard Sterck zakupił tę posiadłość. Uważał, że przy
jego pozycji i majątku należy mieć
odpowiednie zaplecze mieszkaniowe. Od tego momentu zaczyna się właściwa historia zamku,
który od nazwiska właściciela zaczęto nazywać Sterckshof.
W ciągu następnych stuleci jego dzieje były bardzo burzliwe.
W wyniku najazdów i grabieży
zaczął popadać w ruinę. W XX
wieku zabytkiem zainteresowały się władze miasta Antwerpia.
Zapadła decyzja o zakupieniu
nieruchomości i doprowadzeniu
do dawnej świetności. W latach
trzydziestych ubiegłego wieku
zakończona została odbudowa

W

zamku i od tego momentu pełni on rolę muzeum. Początkowo
kolekcja obejmowała kulturę
i sztukę flamandzką, następnie
były tam zbiory rękodzieła, aż
wreszcie powstało muzeum srebra. Ten szlachetny metal jest
bardzo wdzięcznym materiałem
dla artystów, a z powodu swojej miękkości otwiera przed
twórcami wiele możliwości.
Zamek Sterchshof jest wprost
wymarzony do tego typu przedsięwzięć. Dużo pokoi, mnóstwo
przestrzeni i fantastyczne otocznie (park Rivierenhof). Do obejrzenia są eksponaty z okresu od
XVI wieku do chwili obecnej.
Przedstawione są tematycznie
od biżuterii, po artykuły gospodarstwa domowego.
Wizytówką muzeum jest sowa
w kształcie kielicha z 1549 roku oraz osiemnastowieczny kałamarz i czajnik. Zilvermuseum
posiada bogatą kolekcję przedmiotów i wyrobów ze srebra z całego świata. Oczywiście dużo
miejsca poświęcono rodzimym
mistrzom.

Zainteresowani mogą brać
udział w czasowych i tematycznych wystawach np. w „Srebrnej niedzieli”. Jest również bardzo bogata oferta skierowana do
szkół i przedszkoli. Są interesujące opisy dzieł sztuki, poszczególnych stylów i informacje dotyczące artystów. Można się
dowiedzieć wszystkiego o srebrze, począwszy od surowego
metalu, aż do najróżniejszych
form jego przeróbki.
Muzeum to także centrum
badań naukowych na rzecz promocji w złotnictwie. Posiada
również bogatą bibliotekę z unikatową kolekcją.
Niepowtarzalna oferta dla zainteresowanych w każdym przedziale wiekowym.
Gorąco polecam.
Hanna Korcz
Hooftvunderlei 160
2100 Antwerpen Deurne
tel: 02-360-52-52
www.zilvermuseum.be
Otwarte: od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00-17:30
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CENTRAAL STATION – kolejowa katedra
W Newsweeka
W
i światowych
agencji
turystycznych
zdobył
4 miejsce
w kategorii
„Najpiękniejszy
dworzec
na świecie”.

szyscy kochamy tutejsze
pociągi. Są szybkie, wygodne i stosunkowo tanie.



dworzec kiedyś

Chyba każdy z nas miał okazję być na wielu dworcach kolejowych w Belgii.

Jeden z nich jest szczególny,
bo w konkursie zorganizowanym przez tygodnik Newsweek

dworzec dzisiaj
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i światowe agencje turystyczne, zdobył 4 miejsce w kategorii „Najpiękniejszy dworzec na świecie”. Mowa
o Centraal Station w Antwerpii zwanym też „kolejową katedrą”. Ten niezwykły zabytek w centrum miasta,
z wyglądu przypomina raczej budowlę sakralną niż dworzec kolejowy.
Jego historia rozpoczyna się w roku
1854, kiedy to ruszył pierwszy pociąg
z Mechelen do Antwerpii. Wtedy był to
skromny, drewniany budynek, a jedyną atrakcją dla podróżnych był gramofon, który umilał czas oczekiwania.
W latach 1899-1905 trwała budowa
dworca zaprojektowanego przez architekta L. Delacenserie z Brugii. Możemy uznać, że Centraal Station w obecnej formie istnieje właśnie od 1899
roku. Inspiracją dla architekta był dworzec w Lucernie i rzymski Panteon. Niektóre źródła podają nawet, że twórca
czerpał pomysły z waszyngtońskiego
Kapitolu. Ogromny wkład w budowę
dworca miał Król Leopold II i to właśnie
on zasugerował architektowi zaczerpnięcie inspiracji ze szwajcarskiego
dworca i Panteonu. Jego inicjały „L”,
odwrócone do siebie plecami, znajdują się w wielu miejscach budynku Centraal Station. To również jemu zawdzięczamy przepiękną kopułę wzorowaną
na rzymskim Panteonie, znajdującą się
w centralnej części dworca. Na ścianach natomiast umieszczono płaskorzeźby przedstawiające symbole handlu i rzemiosła oraz insygnia
królewskie. Całości dopełniły marmurowe posadzki i złocenia.
W 2009 roku zakończył się trzeci
etap w historii „kolejowej katedry”.
Pomimo modernizacji udało się zacho-

wać niepowtarzalne piękno tego budynku. Dworzec został przebudowany i rozbudowany. Pod starym budynkiem – na głębokości do 20 metrów
pod poziomem ulic – dobudowano nowe podziemne perony, które służą pasażerom udającym się do krajów Europy
zachodniej,
szybką
linią
kolejową. Z peronów znajdujących się
na górnych platformach można udać
się w podróż do większych miast na
terenie Belgii. Podziemny tunel łączy
część południową miasta z północną.
Wszystkie tunele są fantastycznie zaprojektowane i spełniają bardzo rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.
Po przebudowie, na terenie dworca
znajduje się w sumie 14 platform rozmieszczonych na 4 poziomach.
Główny budynek, w którym znajdują się między innymi kasy biletowe
i niepowtarzalny hall, ma 3 kondygnacje z centralną kopułą oraz wieżą
i jest połączeniem tradycji z nowoczesnością. Utrzymany jest w stylu barokowym z klasyczną elewacją z kamienia. Natomiast część służąca do
przyjazdu i odjazdu pociągów, to
struktura parasoli ze szkła i stali
– symbol przemysłu i bogactwa miasta. Do wyłożenia wnętrza użyto różnych rodzajów kamienia. Niektóre płyty były nawet specjalnie obrabiane,
aby miały nierówną powierzchnię.
Oprócz kamienia, zostały użyte różne rodzaje marmuru, aby uzyskać odpowiedni efekt wizualny. Wybierano
takie materiały, które były w całkowitej harmonii z istniejącym już budynkiem ze stali, szkła i kamienia.
Po remoncie stacja powiększyła się
o dodatkowe wejście i centrum han-
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dlowe. Oczywiście nie zabrakło punktów oferujących diamenty, kawiarenek i barów szybkiej obsługi. Powstało oszałamiająco piękne atrium
z wpadającymi przez nie promieniami słońca, co sprawia wrażenie jasności i lekkości całego budynku. Ruchome schody wiozą pasażerów na
wszystkie poziomy. Oprócz tego, możemy podziwiać balustrady, balkony,
imponujące kolumny i galerie.
Centraal Station w liczbach:
n cały kompleks to ponad 400 m długości,
n sklepienie ze szkła i stali ma 185 m
długości i 44 m w najwyższym punkcie,
n dach ma 43 metry wysokości,
n 186 metrów długości i 66 metrów
szerokości,
n różnica pomiędzy najniższym, a najwyższym poziomem wynosi 61 metrów,
n dworzec może obsługiwać około
100.000 pasażerów dziennie,
n pociągi znajdujące się na najniższej
platformie można oglądać z wysokości około 20 metrów.
Budynek typowy dla XIX wiecznej
architektury jest obecnie stacją tranzytową odpowiadającą potrzebom XXI
wieku. Został objęty ochroną konserwatora zabytków. Ma specyficzny klimat i doskonale łączy historię ze
współczesnością, wkomponowując się
jednocześnie w piękno i architekturę
miasta. Centraal Station w „mieście
diamentów” śmiało można nazwać
klejnotem wśród zabytków Antwerpii.
Marta Wawrocka
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Rudy poleca!
Miejsca
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.

Pelgrom (na Pelgrimstraat 15) – to Pub połączony z restauracją znajdujący się w centrum Antwerpii. Choć z zewnątrz nie zwraca na siebie
uwagi, uważny obserwator zobaczy starą beczkę
na wino przytwierdzoną do ściany na wysokości
2 piętra. Słowo pelgrom w języku staro flamandzkim znaczy pielgrzym. Kto wejdzie przez ciężkie dębowe drzwi i minie przedsionek z kominkiem, znajdzie się w szczególnym miejscu gdzie
w XV wieku antwerpscy kupcy składowali swoje towary, a później strudzeni wędrówką pielgrzymi zmierzający do Santiago de Compostella zatrzymywali się by odpocząć.
Labirynt średniowiecznych piwnic wyłożonych
czerwoną cegłą, ciągnący się pod kilkoma kamienicami, masywne drewniane stoły, światło świec
i barokowa muzyka w tle, tworzą niepowtarzalny klimat, który dopełni gablota ze znaleziskami archeologicznymi. Można zamówić jedną z tutejszych specjalności, befsztyk chateaubriand
podawany z ciepłymi warzywami i krokietami lub
frytkami. Oczywiście karta menu proponuje więcej potraw, m in. krewetki przyrządzane na wiele sposobów. Można też tu wpaść po prostu na
piwo. Lecz serwowane są tak wyborne jego gatunki jak np. Pelgrom Grand Cru, Poortersbier
czy Kwak (nie trzeba dodawać że butelkowane),
że degustowanie i delektowanie się ich smakiem
może zająć więcej czasu niż planowaliśmy. W przeszłości piwo było podawane w tak wartościowych
szklanicach, że trzeba było oddać w zastaw włas-

Lambermontmartre
„Moment w kręgu sztuki”
Po raz kolejny
i niestety
ostatni w tym
roku,
odbędzie się
Lambermonte
martre.

Ta cykliczna impreza istnieje już od ponad 8
lat. Trwa od maja do września w ostatnią niedzielę każdego miesiąca z inicjatywy Mekanik Strip
i miasta Antwerpia. Każdego roku frekwencja artystów wzrasta, tak jak i poziom ich prac. Ryneczek odbywa się na świeżym powietrzu, przy schodach muzeum sztuk pięknych w Antwerpii
(Museum van schone
kunsten), gdzie amatorzy oraz profesjonalni
artyści nie tylko wystawiają ale także sprzedają swoje obrazy, grafiki
i fotografie. Czas dodatkowo umili występ na
żywo Andre Donni Trio.
Będą też przejażdżki bryczką, smakowite jedzenie i niepowtarzalne klimaty. W tym roku udział
zapowiedziało ponad
120 artystów, którzy
oprócz wystawy i prezentacji swoich dzieł, na
miejscu malują czy rzeźbią, dając w ten sposób
możliwość obejrzenia całego procesu twórczego.

ne buty, które
były do odzyskania
po
zwrocie nieuszkodzonego kufla. Pozostałością
tego
zwyczaju jest
teraz 10
depozytu za wymyślne szkło
z łabędzią szyją. Ale mimo tej
małej niedogodności, np. żródło:
słynny Kwak http://www.pocketresto.be/antwerpen/pelgrom#
w godnej oprawie będzie smakował jeszcze pyszniej. Nie należy się bać średniowiecznych wampirów, gdyż będziemy przed nimi doskonale chronieni przez
czosnek rozwieszony w wielu miejscach.
Popularne są tu m.in. przyjęcia i średniowieczne biesiady dla większych grup, gdzie w użyciu
są drewniane łyżki. Oczywiście można tu zajrzeć
samemu, lub spędzić we dwoje romantyczny wieczór przy świecach.
Pelgrimsstraat 15, Antwerpen, Belgia
Kontakt tel: +32 (0) 3 234 0809, f
ax: +32 (0) 3 231 9335,
e-mail: info@pelgrom.be

Prawdziwa okazja dla miłośników dzieł sztuki,
a w tym: obrazy, grafiki, rysunki, fotografie, książki o sztuce. Na tej największej we Flandrii ulicznej wystawie artystów i jednym z najbardziej malowniczych rynków sztuki, odnajdziemy powiew
klimatu paryskiego Montparnasse.
Antwerpen Zuid
Leopold de Waelplaats
Wstęp wolny
W godzinach od 12:00 do 17:00
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RA
Niesamowity
sklep, galeria
i muzeum
w jednym.

lubione miejsce spotkań
artystycznej bohemy Antwerpii. Sam w sobie jest dziełem sztuki i długo by szukać czegoś podobnego. Zaprojektowany
i urządzony przez absolwentów
Królewskiej Akademii Sztuk
Pięknych w Antwerpii, którzy zagospodarowali dwa piętra na 800
metrach kwadratowych. Czego
tam nie ma? Interaktywny butik, sklep, galeria, prezentacje
i pokazy mody, imprezy, wystawy, premiery i koncerty muzyczne. Niezwykle ekscytującym doświadczeniem jest obejrzenie
najnowszych kolekcji odzieży
i butów umieszczonych w ogromnej przestrzeni. Są markowe
ubrania, najnowsze i najlepsze
wystawy, pokazy biżuterii, dział
poświęcony fotografii i albumy
o modzie, a to wszystko w niepowtarzalnym klimacie. RA czasami przypomina kawiarenkę internetową, niekiedy księgarnię,
czy muzeum. Jest restauracja,
w której możemy zjeść naprawdę zdrowo, na przykład zupę
z marchwi i tofu. Całości dopełnia kącik muzyczny z didżejem
i muzyką w odpowiednim klimacie. Można obejrzeć prace twórców, którzy specjalnie zaprojektowali pewne elementy wystroju.
I tak na przykład zamiast zwykłej kasy gdzie reguluje się należności, mamy wiejską chatę pokrytą strzechą. Z kolei na dachu
jest przepiękny, senny, zielony
ogród.

U

Na jednej ze ścian zawieszony
jest dywan inspirowany sztuką
Inków i zawierający motywy baśniowe i mityczne potwory.
Do RA łatwo trafić, ale o wiele trudniej z nim się rozstać, gdyż
jest przygodą ze sztuką w niezwykłym i niezapomnianym stylu. Naprawdę warto to zobaczyć.
Katarzyna Morawska
RA
Kloosterstraat 13
2000 Antwerpen
tel. +32 2 293 37 80
www.ra13.be
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Kalendarz wybranych imprez kulturalnych
THE AUSTRALIAN
PINK FLOYD SHOW – 10.09
Niezapomniane przeboje legendarnej
grupy Pink Floyd w wykonaniu australijskiej grupy specjalizującej sią w wyjątkowo „wiernym” ich odtwarzaniu. Niesamowite efekty dźwiękowe i wizualne,
fantastyczne oświetlenie.
Miejsce: Elisabeth Haal Antwerpen
W godzinach: od 20:00 (drzwi otwarte
od 19:00).
www. aussiefloyd.com

MARKT VAN MORGEN
– 11.09
Wyposażenie wnętrz, grafika, kreacje
przyszłych projektantów mody, biżuteria, występy artystyczne.
Miejsce: Kloosterstraat 2000 Antwerpen
W godzinach: od 12:00 do 18:00
Wstęp wolny
www.marktvanmorgen.be
OPENMONUMENTEN
– 11.09
23 edycja „Poznaj nasze dziedzictwo narodowe”.Zwiedzanie i poznawanie zabytków, stanowisk archeologicznych
i miejsc, które na ogół nie są w Antwerpii dostępne.
W godzinach: od 10:00 do 18:00
Wstęp wolny
S z c z e g ó ł o w e i n f o r m a c j e na s t r o ni e :
www.openmonumenten.be
STUDIO 54
– 17.09
Największa dyskoteka na świecie. Przepych, blichtr i specjalnie wypożyczone limuzyny dla gości. Wszystko po to, aby
znaleźć się w niezapomnianym klimacie
tamtych lat. Dżinsy zabronione.
Wzorowana na najbardziej legendarnej
dyskotece z lat siedemdziesiatych – Studio 54 w Nowym Jorku. Raz w roku w Antwerpii organizowana jest taka impreza,
gdzie króluje najlepsza muzyka disco.
Niezapomniane przeżycie.
Miejsce: Sportpaleis Antwerpen – Merksem
W godzinach: od 21:00 do 7:00
Wstęp: bilety w cenie od 40 €
www.sportpaleis.be (w wyszukiwarkę
na stronie sportpaleis należy wpisać studio 54).
TEKIEL-A
– 10.09
Kolorowe i niezapomniane przeżycia artystyczne przygotowane w ramach kolejnej edycji tzw. Festiwalu Dzielnicy.
Żywiołowa, czasami egzotyczna muzyka, spektakle, występy artystów cyrkowych, rozrywka dla dzieci i wspaniałe
jedzenie z różnych zakątków świata.
Miejsce: Kielpark Antwerpen
W godzinach: od 14:00 do 20:00

Wstęp wolny
www.tekiela.be
KOM OP TEGEN KANKERLOOP – 17.09
Biegi w terenie dla dzieci i dorosłych.
Dla dzieci na dystansie 600 metrów,
natomiast dla dorosłych 5 i 10 kilometrów. W zawodach udział wziąć może
każdy, kto tylko ma ochotę. Impreza ma
na celu zbiórkę pieniędzy na walkę z rakiem.
Miejsce: Gielens Electro, Kloosterstraat 19-21 Ekeren
W godzinach: dzieci o 18:40, dorośli od
19:00
Wstęp: 6 €
Bilety można zakupić u organizatorów
w dniu imprezy, lub poprzez stronę internetową: www.komoptegenkankerloop.be

FLAMENCO
– 22.09
Musical flamenco z kastanietami i niepowtarzalną hiszpańską muzyką. Dużo tańca, śpiewu i artystycznych przeżyć.
Miejs ce : Stadss ch ouwbu rg , 2000 Antwerpen, Theaterplein
W godzinach: od 20:00 do 23:00
Wstęp: bilety w cenie od 8 €
www.musichall.be
www.stadsschouwburgantwerpen.be
WE WILL ROCK YOU
– do 25.09
Musical z piosenkami legendarnej grupy Queen. Jedno z najbardziej dochodowych przedstawień muzycznych, wykonywane na całym świecie, zawierające
25 największych przebojów tego zespołu.
Miejsce: Stadsschouwburg, 2000 Antwerpen, Theaterplein
W godzinach: od 20.00 do 23.00
Wstęp: bilety w cenie od 19 € (dostępne także na stronie internetowej)
www.musichall.be
www.stadsschouwburgantwerpen.be
BALLONFESTIVAL
– 02-04.09
Trzydniowy festiwal balonów. Niesamowite atrakcje. Ponad 50 balonów nagrzanych powietrzem w przeróżnych konfiguracjach. Niepowtarzalne przeżycie.
Będzie taniec latających balonów, balonowe parady i inne atrakcje.
Miejsce: Sint Niklaas
W godzinach: 2.09 – od 18:30 do 22:00
3.09 – od 16:00 do 23:00
4.09 – od 10:00 do 18:00
Wstęp wolny
www.vredefeesten.be
FORTBOM
– 01-04.09
Festiwal dla całej rodziny. Teatr dla dzieci w każdym wieku, tych najmłodszych

i trochę starszych. Podziemne tunele,
bajkowe chatki, namioty pełne niespodzianek i mnóstwo zieleni w Forcie 4.
Miejsce: Fort 4 – Mortsel
W godzinach: 1.09 – 20:15, 2.09 – 20:15
3.09 – od 15:00 (ostatni spektakl rozpoczyna się o 20:15)
4.09 – od 11:00 (ostatni spektakl rozpoczyna się o 18:00)
www.fortbom.be
HOBBY CREATIEF SALON
– 21-25.09
Targi dla osób kreatywnych lubiących
artystyczną twórczość. Mnóstwo wystawców prezentujących nietuzinkowe
wyroby artystyczne z różnych materiałów.
Miejsce: Nekkerhal, 2800 Mechelen
W godzinach: 10:00-18:00
Wstęp: dorośli 10 €, dzieci do lat 12 gratis.
www.hobbysalon.be
XTREME XPERIENCE
PROVINCIAL DE SCHORRE
– 04.09.
Spektakl przygoda, w którym każdy może wziąć udział. Zaprezentowane będą 4
żywioły: ziemia, powietrze, ogień i woda.
Atrakcje to m.in.: symulator surfingu, jazda deskami po specjalnie przygotowanym terenie, symulator latania
Miejsce: De Schorre, Boom
W godzinach: 10:00 – 17:00
Wstęp wolny
www.xtremexperience.be
DANIELLE EN LILIANE
– 09.09.
„Wyjmij pędzle z twojej szafy” – warsztaty malarskie. Trzeba zabrać ze sobą pędzle i można malować wszystko i wszędzie.
Miejsce: Nova, Schijfstraat 105, 2020
Antwerpen
Od 13:30
Wstęp wolny
www.nova-kiel.be
ANTWERPDRAGONS
– 10.09
Pierwsza edycja festiwalu Antwerpdragons, czyli wyścigu „smoczych łodzi”.
Władze miasta Antwerpia po raz kolejny
zaskakują swoich mieszkańców i turystów organizując wspaniałą imprezę. Festiwal nawiązuje do chińskiej tradycji
wyścigów łodzi, które na dziobach
umieszczone mają smocze głowy.
Łodzie mają około 12,5 metra długości
i rozwijają prędkość do 17 km na godzinę. Każda drużyna składa się z maksymalnie 17 zawodników (16 wioślarzy +
bębniarz nadający rytm).
Zapowiadają się wielkie emocje, ponieważ oprócz wyścigu organizatorzy za-
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pewniają mnóstwo innych atrakcji. Między innymi występy, twórcze animacje,
dużo dobrej muzyki oraz specjały chińskiej kuchni. Jednym słowem fantastyczne zbliżenie kultury Wschodu i Zachodu.
A dre s: K atten dijkdok ( obok Muz eum
MAS).
W godzinach: od 10:00 do wieczora.
Wstęp wolny.

VERTELFESTIVAL
– 18.09.
Festiwal opowiadania bajek. W programie m.in. przedstawienia dla dzieci, teatry kukiełkowe, bajkowe rekwizyty
i dużo dobrej zabawy.
Miejsce: Sprookjeshuis, Rivierenhof, Deurne, Antwerpia.
W godzinach: 13:00 – 18:00
Wstęp wolny
www.provant.be
folKlof ORKIESTRA
10.09
Na deskach teatru De Roma będzie można usłyszeć orkiestrę folKlof i niespotykany głos Elly Aerden. W śpiewie wokalistki odnajdziemy wpływy muzyki
bałkańskiej, śródziemnomorskiej, żydowskiej a także tendencje skandynawskie. Całość zostanie wzbogacona o występ tancerzy z grupy Frissefolk.
W godzinach: od 20:00
Miejsce: De Roma, Turnhoutsebaan 286,
Borgerhout
Wstęp: 14 €
www.deroma.be www.frissefolk.be
MARTA WAWROCKA

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
ZORGANIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU KULTURALNEGO
POLSKIEJ PREZYDENCJI
W RADZIE UNII
EUROPEJSKIEJ – Bruksela
Wystawa „Potęga fantazji.
Nowoczesna i współczesna
sztuka z Polski”
Na wystawę składa się niemal 200 prac 35
polskich artystów. Prezentowane są jedne
z najbardziej znaczących dzieł polskiej sztuki współczesnej, m.in. prace Moniki Sosnowskiej, Wilhelma Sasnala, Piotra Uklańskiego, Katarzyny Kozyry i Roberta
Kuśmirowskiego – artystów, którzy swoją karierę rozpoczęli po upadku komunizmu w roku 1989, a obecnie cieszą się międzynarodową sławą. Ich prace znajdują się
w największych kolekcjach na świecie.
Celem wystawy jest pokazanie, w jaki sposób fantastyka, magia, szaleństwo i absurd stały się ważnymi tematami polskiej
sztuki współczesnej. By pokazać korzenie
tych tendencji kuratorzy sięgnęli po dzieła powstałe pod koniec XIX wieku i w XX
wieku, ukazując prace takich mistrzów
jak: Tadeusz Kantor, Józef Mehoffer, Witkacy i Bruno Schulz.
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24 czerwca- 18 września 2011, BOZAR,
Rue Ravenstein 23, Bruksela
www.iam.pl

„Alina Szapocznikow.
Sculpture Undone. 1955-1972”.
Wystawa jednej z najwybitniejszych polskich rzeźbiarek współczesnych. Zaprezentowane prace pochodzą z eksperymentalnego okresu twórczości artystki,
w którm skłaniała się ku kompozycjom
abstrakcyjnym posługując się między innymi odlewami żywego ciała.
10 września 2011-8 stycznia 2012
WIELS Contemporary Art Centre, Av. Van
Volxemlaan 354, Bruksela
http://www.wiels.org
Fossils
and Gardens
Trzy projekty artystyczne w przestrzeni
publicznej Brukseli. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali polscy artyści.
Każdy z projektów jest osobną narracją
ale wszystkie pozostają w ścisłej relacji
z ideami zjednoczonej Europy. Prezentacja będzie mówiła o Polsce i Polakach więcej niż obiegowe stereotypy, pokazywała
naszą jaśniejszą stronę, poczucie humoru, praktyczna niepraktyczność, oraz dystans do nas samych i wbrew oczekiwaniom, otwartość i optymizm.
Julita Wójcik – „Tęcza”
Dominik Lejman – projekcje świetlne
„Podwójna warstwa”
Maurycy Gomulnicki – akcja „Widmo – romantyczny postwandalizm”
17 września -17 grudnia 2011, Bruksela
www.cultorepolonaise.eu
Antologia polskiej
animacji
Gratka dla fanów polskiej sztuki animacji będącej dzięki swemu oryginalnemu
i innowacyjnemu podejściu jedną z najbardziej widocznych na świecie wizytówek polskiej kultury.
Zaprezentowane zostaną m.in. dzieła Jana
Lenicy, Walariana Borowczyka, filmy niezależnego studia ‘Se-Ma-For’ w Łodzi, nie
zabraknie również przygód Bolka i Lolka.
01/09/11 – 23/10/11
CINEMATEK, Rue Baron Horta 9, Bruksela
www.cinematek.be
Karol Szymanowski
Król Roger
Wersja koncertowa dzieła zabrzmi
w Królewskim Teatrze La Monnaie
w Brukseli. Wystąpi chór Camerata Silesia oraz chór Polskiego Radia Kraków
pod dyrekcją Anny Szostak, chór dziecięcy Teatru La Monnaie pod dyrekcją
Denis Menier oraz orkiestra symfoniczna teatru La Monnaie pod dyrekcją
Hartmuta Haenschena.
Sobota, 10 września 2011, godz. 20:00
Place de la Monnaie, Bruksela
Cena biletów od 13 €
www.lamonnaie.be

„Obóz Solidarność”
Projekt przygotowywany we współpracy Nowego Teatru w Warszawie i Instytutu Sztuki Wyspa/Fundacji Wyspa Progress w Gdańsku.
Przedmioty ze Stoczni Gdańskiej wybrane przez artystę Grzegorza Klamana
i poddane modyfikacji ruszają w trasę,
a ich banalność i zarazem legendarność
opuszczają swój bezpośredni kontekst
i wywożą stoczniowy mit daleko od miejsca powstania, poddając go krytycznej
dyskusji.
23.09.2011 – 01.10.2011
K o n i nk l i j k e V l a a m s e S c h o u w b u r g
(KVS), Bruksela
www.kvs.be
Polskie Kino
Teraz!
Cinematek przedstawia selekcję około
dziesięć polskich filmów fabularnych
zrealizowanych na początku trzeciego
tysiąclecia.
Cykl zaprasza widza do zapoznania się
z nowymi trendami, młodymi talentami oraz już uznanymi twórcami filmowymi. Można będzie zobaczyć m.in.
Cztery noce z Anną, w reżyserii zdobywcy Oscara, Jerzego Skolimowskiego,
Pianistę Romana Polańskiego, Tatarak
Andrzeja Wajdy, Cześć Tereska Roberta Glińskiego, Pora umierać Doroty Kędzierzawskiej a także film Komornik,
Feliksa Falka i Andrzejem Chyrą w roli głównej.
15.09-16.10
CINEMATEK, Rue Baron Horta 9, Bruksela
www.cinematek.be
Luigi Cherubini, ‘Medea’,
reż. Krzysztof Warlikowski
Medea w inscenizacji Krzysztofa Warlikowskiego została przeniesiona z czasów antycznych w realia lat 60-tych poprzedniego stulecia.
Spektakl zrealizowany w konwencji klasycznego kryminału uwspółcześnia antyczny mit, a także ożywia operę napisaną u schyłku XVIII wieku.
Kiedy odtwórczyni tytułowej Medei
(Nadja Michael) pojawia się na scenie
w czarnej obcisłej sukience, w szpilkach
i z natapirowanym kokiem, wygląda jak
hollywoodzka gwiazda filmowa. Melanż
stylu właściwego operze oraz pewnej
nadekspresyjności zapożyczonej z dramaturgii brutalistów zaowocował
powstaniem nowego aktorskiego gatunku będącego specjalnością Warlikowskiego.
6, 8,13, 15, 17, 20, 22 września, godz. 20:00
11września, godz. 15:00
Teatr Królewski, La Monnaie, Bruksela
Cena biletów: od 12 €
www.lamonnaie.be
PATRYCJA WIŃSKA-BOGUSZEWSKA
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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

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)

FIRMY:

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

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY
TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU

Tel: 0903 12 215 (1,5€/min)
E-mail: info@qualityofservice.be
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Lekomania – do leczenia?
Dostęp
L
do leków
bez recepty
bywa
dobrodziejstwe
m, ale może
też być zgubny

ekomania jest zjawiskiem
częstym i lekceważonym.
Dostęp do leków bez recepty bywa dobrodziejstwem, ale może
też być zgubny. Aptek ciągle
przybywa i czasami odnoszę
wrażenie, że jest ich więcej niż
sklepów spożywczych. Z założenia, lekarstwa potrzebuje człowiek chory. Czyżby więc nasze
społeczeństwo było coraz bardziej chore? Wprawdzie ilość aptek i mnogość leków to efekty
rozwoju cywilizacyjnego, ale to
chyba wstyd dla zdrowego, myślącego człowieka, doprowadzić
się do do choroby lekarstwem,
a raczej nierozsądnym jego zażywaniem. Materia jest delikatna, bo co komu do tego, że jeśli
rozboli nas głowa, zażyjemy niewinną tabletkę. Potem drugą,
jutro też – bo wczoraj pomogła
– itd. itp. Jeśli sporadycznie sami bierzemy leki dostępne bez
recepty, to jeszcze nic złego.
Jednak jeśli ktoś zacznie
brać bez konsultacji z lekarzem leki stale i coraz
więcej, a na domiar złego te dostępne tylko na
receptę i nie będzie
mógł już bez nich normalnie funkcjonować,
pora przyznać się przed
sobą że jest się lekomanem.

Definicja lekomanii:
Jest to zespół zachowań człowieka, który
ma nieodpartą potrzebę lub przymus stałego zażywania leku.
Dba o to, aby zawsze
mieć zapas leku (lub
leków) i w przypadku
nagłego przerwania
jego zażywania ma
tzw. objawy abstynencji, czyli odczuwa dyskomfort fizyczny i psychiczny.
Po pewnym czasie stale zażywane lekarstwo coraz słabiej
„działa” i trzeba brać go coraz
więcej, aby uzyskać podobny
efekt jak uprzednio (tzw. efekt
tolerancji).
Leki uzależniające to najczęściej: przeciwbólowe, nasenne,
dopingujące i euforyzujące.
W przypadku nadużywania substancji nie będącej lekiem mówimy o toksykomanii lub narkomanii, ale mechanizmy oraz
skutki są analogiczne, a niebezpieczeństwa groźne.

Tolerancja na lek, zależnie od
jego rodzaju, może wystąpić już
po dwóch tygodniach przyjmowania i prowadzić do zależności
fizycznej i psychicznej oraz objawów odstawienia, kiedy organizm nagle nie dostał tego, do
czego zdążył się już przyzwyczaić. Ten stan oznacza początki
uzależnienia. W przypadku niektórych leków najszybciej rozwija się tolerancja efektu nasennego (kilka tygodni) i wtedy już
trzeba zwiększyć dawkę. Tolerancja na działanie przeciwlękowe może być kwestią miesięcy.
Nie będziemy się zagłębiać w far-

makologiczne
i medyczne zawiłości, gdyż ten artykuł ma charakter informacyjny i nie wchodzi
w kompetencje medycyny.
Jak z tym skończyć?
Jeśli już jesteśmy uzależnieni
od lekarstw, pierwszym krokiem
jest przyznanie się przed sobą
do lekomanii i motywacja do leczenia. W pierwszym stadium
może wystarczyć rozsądek i silna wola, ale często stopień zaawansowania jest taki, że samo-

dzielny „odwyk” może być groźny dla zdrowia lub życia. Najlepiej więc iść z tym problemem
do lekarza, bo uzależnienie jest
chorobą. Bywa, że trzeba się
przygotować na dłuższy proces,
gdyż po diagnozie poprzedzonej
badaniami, nastąpi powolne odstawianie leków lub zmiana na
inne, oraz obserwowanie objawów odstawienia (w domu lub
w szpitalu zależnie od substancji uzależniającej). Równolegle,
może być wskazana pomoc psychoterapeutyczna, gdyż uzależnienie ma dwa oblicza: fizyczne
i psychiczne.
Trochę historii:
W 1964 roku Komitet Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) po raz pierwszy zastąpił szereg wymienionych wyżej pojęć jednym
wspólnym słowem – kluczem, mianowicie: zależność (uzależnienie), stosowanym z określeniem
typu: kokainowa, haszyszowa, alkoholowa itd.
Na „pocieszenie” możemy dodać, że problem
uzależnień istnieje od
wieków i był traktowany od potępienia do pobłażania lub nawet akceptacji.
Mapa
uzależnień wyglądała
tak: Azja Wschodnia
– opium, Bliski Wschód
– haszysz, Ameryka
Środkowa – halucynogeny, Europa – alkohol.
W latach 60-tych i 70tych ubiegłego wieku
w Europie wystąpiła
prawdziwa
epidemia
uzależnień, szczególnie
narkomania – najczęściej
u młodzieży. Dawniej i dziś
jest wielu, którzy dorabiają
się na tym nieuczciwych fortun, podczas kiedy inni za własne pieniądze tracą zdrowie lub
życie.
Mówią liczby:
Tylko w Polsce, z powodu nadużywania leków przeciwbólowych, kilka tysięcy osób rocznie ląduje w szpitalu z różnymi
problemami: trwałe uszkodzenie wątroby, konieczność usunięcia nerki itd.
W ciągu roku, do Szpitala Praskiego w Warszawie, trafia
kilkuset pacjentów którzy sa-
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modzielnie brali leki przeciwzapalne.
Szpital MSWiA prawie codziennie
przyjmuje pacjentów którzy przedawkowali leki.
Codziennie około 2 miliony Polaków kupuje lekarstwa, wydając 2 mld
zł miesięcznie.
W Polsce spożywa się niemal 100
milionów rozmaitych tabletek dziennie.
Polacy są na trzecim miejscu na
świecie pod względem spożycia leków
przeciwbólowych.
Statystyczny Polak kupuje 34 opakowania leków rocznie. Obywatele
Niemiec zarabiają średnio 2 razy więcej niż Polacy, ale kupują dwa razy
mniej leków niż my.
W całej Polsce jest około 13.000 aptek, z czego 300 nowych powstało
w roku ubiegłym. Tylko w Warszawie
jest ponad 600 aptek.
Około 90% Polaków nie czyta instrukcji dołączonej do lekarstw.
Mówią fakty:
Z całym szacunkiem dla medycyny,
farmakologii, lekarzy i naukowców
oraz wszystkich pacjentów potrzebujących lekarstw przepisanych przez
lekarza, warto pamiętać że:
Większość leków i ich substytutów,
dostępnych w aptekach bez recepty

to towar na sprzedaż i jak wszystko
co można kupić, jest przedmiotem
wielkiej machiny marketingu oraz
przynosi często wielomilionowe zyski. Jogurty na zaparcia, tabletki na
poprawę koncentracji, herbatki na
zgagę, można od dawna kupić nie tylko w aptekach, ale też na stacjach benzynowych i w sklepach spożywczych.
Część „cudownych” kosmetyków
działa na pograniczu branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Bywa, że
„ten wspaniały” krem odmładzający
uzależnia tak samo jak tabletki przeciw bólowi głowy.
Rozsądek podpowiada:
Najlepiej przed przyjmowaniem jakichkolwiek leków skonsultować się
z lekarzem, który może pomóc w znalezieniu przyczyn naszego dyskomfortu. Tabletki od bólu głowy mogą
pomóc doraźnie, ale mają wpływ tylko na objawy, których przyczyna może być zdiagnozowana i wyleczona.
Jeśli już mówimy o przyjmowaniu
leków. Nie należy popijać lekarstw
mlekiem ani sokami z grejpfruta lub
pomarańczy, a nawet poczciwą herbatą czy kawą, ze względu na niebezpieczeństwo interakcji. Najlepiej leki
popijać wodą. Łączenie lekarstw z alkoholem lub zażywanie ich podczas
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„kaca” jest wielce ryzykowne chyba,
że sami chcemy zafundować sobie chałupniczy „odwyk” i nie lada sensacje.
Warto wtedy – na wszelki wypadek
– mieć przy sobie sprawny telefon i numer pogotowia ratunkowego.
Kiedyś sformułowano taką myśl.
„W dalekiej przyszłości ludzkość dojdzie do takiego poziomu rozwoju, że
wstydem będzie przyznać się do tego,
że jest się chorym”. W naszych czasach, unikanie nierozważnego samookaleczenia ciała, ducha i umysłu, na
własne życzenie i za własne pieniądze, może być ważnym krokiem w zaprzestaniu obarczania przyszłych
pokoleń uszkodzonym kodem genetycznym. Wszystko co dostarczamy
organizmowi, musi być i jest „brane
pod uwagę” przez skomplikowany mechanizm ewolucji. Nawet jeśli dzisiaj
nie chcemy aż tak daleko wybiegać
w przyszłość, nie zaszkodzi chwila refleksji.
Życzę zdrowia!
Karolina Tomczak
Źródła: pl.krakow.pl krasnystaw.pl
artykuł, autor: mgr. Katarzyna Siwek psycholog,
specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia
Graegon T., Graedon J.: Niebezpieczne interakcje leków.
ANTA, 1998.
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KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

Prowadzi sprawy:
n Gospodarcze;
n Handlowe;
n Windykacyjne;
n Odszkodowawcze;

n Pracy i ubezpieczeń

społecznych;
n Rodzinne;
n Karne.

Obsługa prawna w j. polskim,
niderlandzkim, angielskim, rosyjskim
bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA
NA EUROPEJSKIM POZIOMIE
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Eko-nawyki
o tym, czego możemy nauczyć się od Belgów.
Belgijski
system poprzez
lekki przymus
osiąga dobre
rezultaty

1.Belgowie sortują śmieci.
W Europie Belgia zajmuje czołowe miejsce w przetwarzaniu
odpadów. Na jednego Belga
przypada 114 kg odzyskanych
śmieci na Polaka zaledwie 4 kg!
Pamiętam moje zaskoczenie,
gdy w pierwszym dniu mojego
pobytu w Antwerpii zobaczyłam,
że w kamiennicy w której wynajmuję mieszkanie nie ma zsypu
ani kontenera na śmieci.
Zaciekawiona zapytałam właścicielkę gdzie mam wyrzucać śmieci. Wtedy zapoznałam się z tutejszym systemem gospodarki
odpadami. Kupiłam specjalne
worki, a potem wyrzucając śmieci segregowałam je. Po pewnym
czasie weszło mi to w krew. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że belgijski system poprzez
lekki przymus osiąga dobre rezultaty. W Polsce proponuje się
obywatelom segregację. Właśnie
proponuje… może tu tkwi błąd?
Stawia się kontenery, z nadzieją, że ktoś je zobaczy i zacznie
dbać o Ziemię. Rezultaty są jednak znikome. Tylko nieliczni interesują się recyklingiem.

Czy wiesz ile lat będą rozkładały się śmieci, których nie oddasz do recyklingu?
Szkło- 4000 lat.
Plastikowe opakowania – od 100
do 1000 lat.
Metal np. puszka – 100 lat.
Guma do żucia – 5 lat
Papieros – 5 lat.
Papier np. bilet autobusowy – 4
miesiące.
2.Belgowie na zakupy zabierają swoją siatkę lub wózek.
Materiałowa siatka bądź praktyczny wózek na kółkach to atrybut towarzyszący Belgom w zakupach. Czy zauważyliście jak
wielu z nich rezygnuje z plastikowych siatek? W Polsce od niedawna wprowadzono płatne reklamówki, co w pewnym stopniu
zmniejszyło ilość zużywanych
toreb, nadal jednak daleko nam
do ideału. A przecież tak niewiele trzeba, by wychodząc z domu
zabrać ze sobą siatkę na zakupy.
Czy wiesz, że plastikowa reklamówka rozkłada się w glebie
aż 400 lat?

3.Belgowie ograniczają zanieczyszczenie powietrza – wybierają rower.
Rowerzyści pokonują codziennie kilometry ścieżek. Do pracy, na uczelnię, do sklepu, do
znajomej – po co wsiadać w auto skoro można dojechać na rowerze. Niewątpliwie jestem zauroczona tutejszą modą na dwa
kółka. Przynosi wiele korzyści
zarówno człowiekowi jak i środowisku. Rowerzysta jest zdrowszy, ma lepszą kondycję. Wybierając jazdę na rowerze nie
emituje zanieczyszczeń. Widząc
w Antwerpii każdego dnia tysiące rowerzystów, spróbujmy sobie wyobrazić jak zakorkowane
byłoby miasto, gdyby każdy
z nich wsiadł do samochodu.
Jestem przekonana, że przejęcie od Belgów wyłącznie tych
trzech eko-nawyków zmieniłoby diametralnie polską ekologię. Choć to tylko moje subiektywne odczucie.

Sylwia Szumniak
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Prawdziwe historie
Lucyna
Zawsze pełna
energii,
zajmowała
i interesowała
się wszystkim

Lucyna przyjechała do Belgii mając kilkanaście
lat. Po śmierci taty mama zadecydowała, że wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu lepszego życia.
Była mądrą, wspaniałą mamą. „Dała mi miłość i nauczyła mnie obdarowywać nią innych. Myślę, że
nawet po śmierci pomogła mi przetrwać to, przez
co przeszłam i dawała siłę moim bliskim by wierzyli we mnie pomimo wszystko” – mówi, ocierając łzy spływające po policzkach. Lucyna miała dobry start. Skończyła szkołę, później studia, znalazła
świetną pracę w kancelarii prawniczej i żyła pełnią życia, jak nauczyła ją mamusia. Poznała Maksa i po roku pobrali się. Urodziła dwoje dzieci.
Otworzyli własną kancelarię i byli tak szczęśliwi,
że nie zauważyli nawet tego, co zaczyna niedobrego dziać się w ich domu. To postępowało powolutku jak w większości podobnych historii. Trudno
zauważyć kiedy granica zostaje przekroczona. Lucyna, zawsze pełna energii, zajmowała i interesowała się wszystkim. Meblowała nowo zakupiony
dom, planowała wycieczki, wakacje, uczyła się nurkować, żeglować. Zaczęła grać na giełdzie, co przynosiło satysfakcje finansowe, a co za tym idzie jeszcze większy motor napędowy w pogoni za życiem.
Każdy dzień dawał radość, duże sumy na koncie
i częstszą nieobecność przy stole podczas kolacji.
Pracowała albo planowała, lub bywała w swoim
świecie, świecie bogatych, ale jednocześnie nieszczęśliwych ludzi. Bankiety, bale, spotkania towarzyskie, następny napływ gotówki i kolejny kieliszek szampana. Nie słuchała o dobrych wynikach
w nauce swoich synów, nie wiedziała, że jeden
z nich się zakochał, nie zauważyła siwych włosów
u Maksa. Była tylko ona i kolejna już butelka wina do wieczornych zajęć w biurze. Z czasem przestała sypiać w łóżku, wygodniejszy stał się fotel
przy którym stał barek wypełniony najlepszymi
trunkami. Życie wypełnione pracą i innymi sprawami było spełnieniem, a z nocą narastał obłęd
walki o jeszcze więcej i szaleńcze opętanie by zdobywać, zdobywać, zdobywać... Nie potrafiła zwolnić tempa, zadowolić się z tego co już osiągnęła,
płynęła w otchłań zagubienia tracąc to co najważniejsze, rodzinę. Na nic były prośby Maksa i chłopców. Tłumaczyła, że chce się wznosić ponad rze-

Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM
ITD.
w szukam chętnych osób do nauki
języka angielskiego
tel. +32483148323

Dodaj bezpłatnie swoje
ogłoszenie
wysyłając maila pod adres
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

czywistym światem, że nie chce pospolitości i że
robi to dla nich, a oni nie rozumieją ważności jej
marzeń. To było błędne koło. Im więcej rozmów,
tym więcej rozgoryczenia, zgrzytów i wypijanego
wina. Coraz częściej nie bywała w domu, znalazła
następne hobby – hazard i oczywiście piła przy tym
jeszcze więcej. Wracała nad ranem z butelką w ręku, a bywało też tak, że nie było jej kilka dni. Maks
i synowie nie reagowali już, stali się tyko widzami rożnych zdarzeń, które zmieniały się wraz z nastrojami pijanej, trzeźwiejącej czy niedopitej Lucyny. Każda z tych sytuacji była żałosna
i niesamowicie bolesna. Gdy mówili o odwyku śmiała się w głos, wykrzykiwała albo bełkotała że są
śmieszni, niezaradni, że bez niej nic by nie mieli.
Nie odwracali się jednak od niej słysząc takie słowa. Zanosili pijaną do łóżka, głaskali i mówili o tym
jak bardzo ja kochają. Koszmar pijaństwa dopełnił się któregoś letniego poranka, wraz z dzwonkiem do drzwi, za którymi pojawił się komornik.
Szaleństwem Lucyny było zastawienie domu i innych dóbr, oszukując przy tym prawo, dzieci i męża którego podrobione podpisy składała na różnych,
ważnych
dokumentach
dążąc
do
zamierzonego celu. Celu niestety nie osiągnęła.
Zamiast zdobyć jeszcze więcej, straciła wszystko
co mieli jak również to, co najcenniejsze – dobre
imię, zaufanie i wolność, stając się niewolnikiem
nałogu. Jednak miała to szczęście, że była kochana przez swoich mężczyzn, którzy rozpoczęli walkę o nią, z nią samą. Nie było łatwo zbudować od
nowa to co zabrał alkohol i hazard. Ale dzięki miłości, której ich nauczyła jak kiedyś ją jej mama,
powolutku zaczęli stawiać pierwsze kroki ku ocaleniu. Kupili mały dom w tańszej dzielnicy w Antwerpii, w którym na kominku stały te same zdjęcia co kiedyś, wspanialej, radosnej rodziny. Lucyna
miała gdzie wrócić z kuracji odwykowej, a oni wyczekiwali dnia kiedy zostanie już z nimi na zawsze.
Leczenie trwało ponad rok. Rok, który dał im jeszcze więcej niż zabrał nałóg. Dali świadectwo tego,
że prawdziwa miłość przezwycięży wszystko i z gruzów na nowo zbuduje to, czego bez miłości zbudować się nie da...
e.k.
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Piwo, piwko, piweńko...
Aby powstało
piwo potrzebny
jest słód,
otrzymywany
głównie
z jęczmienia,
który moczy
się w wodzie
i po
kiełkowaniu
suszy.

czami wyobraźni widzę nadmiar białej pianki ściekający po oszronionym kufelku pełnym złocistego napoju. Podnoszę go majestatycznym ruchem do ust i...

O

Po wodzie i herbacie, piwo jest trzecim, najczęściej spożywanym napojem na świecie. Słowo pochodzi od prasłowiańskiego słowa pivo, które
oznaczało napój, napitek. Przypadek spowodował, że około 6000 lat temu, do mieszaniny ciasta i wody dostały się drożdże i tak powstał praprzodek naszego piwa. Napój ten był mętny, gęsty
i bardzo pożywny, dlatego był nazywany „chlebem w płynie”. W średniowiecznej Europie piwo
oddało niemałe zasługi na polu walki z różnymi
chorobami nękającymi nasz kontynent, za co było wdzięcznie nazywane „napojem życia”. Dziś
jest powszechnie dostępne i pite na co dzień oraz
od święta.

Aby powstało piwo potrzebny jest słód, otrzymywany głównie z jęczmienia, który moczy się
w wodzie i po kiełkowaniu suszy. Po zacieraniu i filtracji słodu otrzymuje się brzeczkę, która wraz z chmielem po ugotowaniu poddawana
jest fermentacji alkoholowej przy użyciu drożdży.
Technologie produkcji piwa i jego składniki
ulegają ciągłym modyfikacjom, istnieje mnogość
i różnorodność gatunków. Te i inne uwarunkowania powodują, że piwa nie można dokładnie
zaszufladkować. Nie istnieje jego jednoznaczna
typologia.
Różnice
Które piwo komu smakuje, to kwestia indywidualnego gustu. Na blogach „piwnych” można
przeczytać wypowiedzi w stylu: „Ciągle poszukuję swojej marki – to jest piwka które byłoby autentycznie smaczniutkie...”. Ale niezdecydowany
smakosz będzie narzekał: „Piwo produkowane
metodami wielkoprzemysłowymi to wyrób piwopodobny”. Lub: „Małe browary mają problem z powtarzalnością smaku”. Albo: „To piwo niepasteryzowane jest niezłe, ale jakim cudem ma 5
miesięcy przydatności do spożycia?”. Nie jest naszą intencją zaglądanie do kuchni przemysłu browarniczego. Jeśli ktoś nie może ciągle znaleźć swojej marki, może spróbuje samemu
nawarzyć sobie piwa. Dosłownie, gdyż można zapoznać się z recepturami i technologiami do produkcji piwa w warunkach domowych.
W roku ubiegłym powstało Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Organizowane są rozmaite giełdy, gdzie można pochwalić się swoimi wyrobami
i wymienić doświadczenia. Jedną z największych jest międzynarodowa giełda
w Żywcu.
Każde piwo należy do jednej
z dwóch rodzin: piwa górnej fermentacji – „ale”, lub piwa dolnej fermentacji – „lager”. Piwo
może być pasteryzowane i wtedy ma dłuższy okres przydatności do spożycia. Niepasteryzowane (uważane często
za smaczniejsze), można
przechowywać tylko do kilku tygodni. Są też piwa filtrowane (większa trwałość)
i niefiltrowane (mniejsza
trwałość, lecz więcej walorów smakowych). Jest też
piwo fermentacji spontanicznej, są różne metody
warzenia. Aż trudno
uwierzyć, jak bogata jest
różnorodność odmian,
stylów i gatunków piwa.
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DOZWOLONE, ZAKAZANE, ZALECANE?
Na temat złocistego napoju zdania są podzielone. W zakresie wpływu picia piwa na zdrowie ostatecznym autorytetem będzie nasz lekarz. Oto garść informacji.
n Podobno jedno piwo dziennie nie zaszkodzi naszemu
zdrowiu, przeciwnie, może zdziałać wiele dobrego w organizmie.
n Ewentualny „mięsień piwny” – czyli brzuszek, niekoniecznie i nie tylko musi być efektem picia piwa. Często przyczyną jest spożywanie nadmiernie tuczących
przekąsek, wypijanie piwa w nierozsądnych ilościach
oraz brak ruchu.
n Pół litra piwa ma najczęściej do 250 kcal. – czyli 4 piwa to równowartość około jednego hamburgera.
n Piwo niepasteryzowane zawiera więcej przeciwutleniaczy które chronią organizm przed aktywnością wolnych
rodników.
n Łuski jęczmienia zawierają kwasy krzemowe, które hamują osteoporozę.
n Piwo uzupełnia poziom płynów ustrojowych, dlatego
w rozsądnych ilościach bywa zalecane sportowcom po
długotrwałym wysiłku.
n W chmielu są żywice wykorzystywane w medycynie
przy leczeniu nerwicy i bezsenności.
CIEKAWOSTKI
n Najstarszy browar na świecie odkryto w Egipcie. Jest
on datowany na około 3700 r. p.n.e.
n W średniowieczu piwo było zwykłym napojem dla mnichów, którzy rzadko zastępowali je wodą.
n Ludwik Pasteur w roku 1862 przetestował konserwację termiczną produktów spożywczych, a w roku 1876
wydał książkę „Studium nad piwem”.
n Chmiel zaczął swoją piwną karierę w XIV wieku, kiedy
to po wielu eksperymentach przedsiębiorczych zakonników, wyparł inne dodatki stając się przyprawą numer jeden.
n Cztery paragrafy w kodeksie Hammurabiego poświęcone są tematyce piwnej.
n Kiedyś piwo było uważane za zdrowsze od wody. Przyczyną (znaną lub nie) było gotowanie, które niszczyło
część zarazków.
n Polska jest na 3 miejscu w Europie i 5 na świecie w spożyciu piwa na jednego mieszkańca.
W XIV wieku w Krakowie było 25 browarów.
Rozpoznanie piwa z szalikiem na oczach to nie lada sztuka. Birofile, smakosze i koneserzy piwa potrafią o nim powiedzieć wiele, na podstawie samego smaku i zapachu.
Dodatkowo istotny jest kolor, sposób pienienia i czas
utrzymywania się piany. Oczywiście można się delektować smakiem piwa dla samego smaku, pomijając wszelkie okoliczności, a nawet zwyczajnie ugasić nim pragnienie w domu, w restauracji czy w plenerze. Napój ten jednak
nie ma statusu zwykłego napoju chłodzącego z oczywistych względów, więc spożywanie go na ulicy tak jak wodę mineralną, budzi różne reakcje. Co by nie powiedzieć,
piwo zyskało ponadczasową popularność i mało kto ośmieli się doszukiwać w nim przewagi wad nad zaletami.
Michał Nowacki
Źródła:
Stanisław Kutrzeba: Piwo w średniowiecznym Krakowie.
John P Arnold: Origin and History of Beer and Brewing
Wikipedia
Władysław Dylkowski: Browarnictwo
Andrzej Sadownik: Piwo. Na zdrowie? Oczywiście tak!
Ziemowit Fałat: Wszystko o piwie.
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Miejsce
na Twoją reklamę
kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803
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Polecam na weekend
miasteczko Torgny w południowej Belgii
Dla
miłośników
natury,
spokoju,
dla tych, którzy
marzą o tym
aby uciec
z miasta
chociaż
na kilka chwil,
jest to
naprawdę
wymarzone
miejsce na
odpoczynek.

apewne nic nikomu nie mówi nazwa miejscowości Torgny, jednak postaram się nieco
przybliżyć specyfikę tego miejsca
i polecić je Państwu na weekend.
Dla miłośników natury, spokoju,
dla tych, którzy marzą o tym aby
uciec z miasta chociaż na kilka
chwil, jest to naprawdę wymarzone miejsce na odpoczynek.
Miejscowość Torgny położona
jest na samym południu Belgii,
1 km od granicy z Francją, w prowincji Luksemburgii. Patrząc na
mapę, miasteczko jest punktem
najbardziej wysuniętym na południe kraju i dzięki temu cieszy
się doskonałym mikroklimatem,
który pozwala na uprawę winorośli. Budynki w kolorze ochry
z ręcznie ociosanych kamieni

Z

i czerwonych płytek wyglądem
przypominają architektonicznie
południe Francji. Torgny powstało w XIV wieku, początki miasteczka określa się na 1324 rok.
Spacerując po Torgny zobaczyć
można przepiękne kamienne domy ozdobione kwiatami, które
wewnątrz zachowały „surowy”
charakter połączony z luksusem.
Muszę przyznać, że ta mieszanka daje niesamowity efekt. Idąc
dalej zobaczą Państwo malutki
kościół spod którego podziwiać
można przepiękne widoki i uprawy winorośli w całej okolicy. Proponuję zatrzymać się na chwilę
w ogrodzie, gdzie lokalne wyśmienite białe wino podaje się
wprost od „producenta”.
W miasteczku mieści się przepiękny kompleks hotelowy „L'Empreinte du Temps” z dwiema restauracjami. Serwis oraz standard
pokoi hotelowych jest naprawdę
na najwyższym poziomie. Polecam wybrać się wieczorem na kolację do jednej z restauracji, gdzie
aperitif podawany jest w ogrodzie,
a dania są wyśmienite i bardzo
oryginalne. Piękna dekoracja
wnętrz robi wspaniałe wrażenie.
Szczególnie polecam, jeśli ktoś ma
ochotę spędzić romantyczny wieczór we dwoje. Kreatywność lokalnych kucharzy z pewnością zachwyci wielu gości.

W niedalekiej odległości od
Torgny (16 km) zwiedzić można
klasztor Orval, skąd pochodzi ser
i piwo o tej samej nazwie. Duża
część klasztoru otwarta jest dla
zwiedzających, ale co ciekawe,
można sobie także wykupić nawet tydzień pobytu w klasztorze
jeśli poczują Państwo potrzebę
totalnego wyciszenia. Na miejscu nabyć można świeże sery
oraz piwo (nie wszystkie rodzaje piwa Orval dostępne są w sklepach na terenie Belgii, dlatego
polecam zaopatrzyć się w kilka
butelek na miejscu).
Warta zobaczenia jest także
twierdza w Montmédy (już po
stronie francuskiej). Polecam ją
wszystkim miłośnikom fortyfikacji. Ciche spokojne miejsce,
chwila odpoczynku i jak zawsze
piękne widoki. Nie można także
zapomnieć o uroczym miasteczku Avioth, w którym znajduje
się gotycka bazylika zbudowana
w latach 1250 – 1400.
Jeśli mają Państwo ochotę na
zimne, nieznane jeszcze dotąd piwo, polecam muzeum piwa w Stenay (po stronie francuskiej),
w którym dowiedzieć się można
dosłownie wszystkiego na temat
produkcji oraz gatunków tego
napoju. Na samym końcu muzeum, już po obejrzeniu wszystkiego (eksponaty aż na 4 piętrach!),
można napić się zimnego piwa
oraz zakupić lokalne, mało znane rodzaje tego trunku. Doprawdy polecam!
Mogłabym tak pisać i pisać,
wymieniać po kolei wszystko co
tam widziałam. Jak wspaniale
wypoczęłam, wyciszyłam się
wśród tych pięknych i naturalnych widoków i jak miałam wrażenie, że czas się zatrzymał... Myślę sobie jednak, że papier nie
odda tego wszystkiego co można zobaczyć na własne oczy. Gorąco polecam i życzę Państwu miłego pobytu w najpiękniejszym
miasteczku Belgii (bo tak właśnie określane jest Torgny).
Magdalena Wawryszuk
Więcej informacji:
www.lempreintedutemps.be
Rue de l'Escofiette 12B-6767
TORGNYTel.: +32 63 60 81 80
Fax.: +32 63 57 03 44
E-mail:
info@lempreintedutemps.be
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Już możesz
kupić
naszą płytę!
Dla uświetnienia polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej
nagraliśmy 3-jezyczną płytę.
Czy słyszeliście kiedyś
„Hej górol, ja ci górol”
połączoną z rapem?
Na pewno nie.
Dlatego kup naszą płytę
i poczuj współczesne brzmienie
polskiego folkloru.
Płyta do nabycia w polskich sklepach:
„Rarytas” – Lange Leemstraat,
Carnotstraat,
Herentalsebaan (Deurne)
„Anielska kuchnia”
– Turnhoutsebann (Deurne)
Polskie delikatesy „Jolanta”
– Frans de l'Albrelaan (Merksem)
Polski sklep – Sint-Jansplein

Dzieci z fundacji
„Children of Europe”
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Zanim zdecydujemy się
na zakup mieszkania... cz. 2
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Jeżeli chcemy zakupić nieruchomość, powinniśmy najpierw
skontaktować się z Immotheker.
Immotheker jest niezależną organizacją, która oferuje swe
nieodpłatne usługi i doradztwo finansowe w czasie, przed i po
podpisaniu umowy kredytowej z wybranym bankiem i zakupie nieruchomości.
Czym zajmuje się Immotheker?
Na podstawie naszej sytuacji osobistej, w trakcie konsultacji ekspert udzieli nam porady dotyczącej wszystkich aspektów związanych z zakupem nieruchomości i pomyłek, jakich powinniśmy się wystrzegać podczas całego procesu
zakupu mieszkania.
Jeżeli znaleźliśmy już interesującą nas nieruchomość i znamy jej cenę, bądź podpisaliśmy już umowę wstępną, przedstawiciel Immmothekera porówna z nami propozycje kredytu mieszkaniowego instytucji kredytowych, działających na
rynku hipotecznym. Wysokość ewentualnego kredytu oszacowana zostanie na podstawie naszego wieku, sytuacji rodzinnej, zarobków oraz ewentualnych oszczędności. Długość
spłaty kredytu hipotecznego zależy przede wszystkim od naszego wieku. Musi on jednak zostać spłacony maksymalnie
przed osiągnięciem przez nas 65. roku życia.
Jeżeli zdecydujemy się na zawarcie umowy kredytowej z jedną z instytucji kredytowych za pośrednictwem Immothekera, jego przedstawiciel zajmie się wszystkimi formalnościami
związanymi z zakupem nieruchomości. Możemy liczyć na jego pomoc przed i w trakcie podpisania zarówno umowy wstępnej jak i końcowej umowy notarialnej. Umowe te są pisane
skomplikowanym i często niezrozumiałym dla nas językiem,
stąd warto, aby przed podpisaniem przeczytał je ekspert.
Niestety zdarza się, że kredytobiorcy podpisują umowy kredytowe nie czytając samej umowy, nie wspominając o jej załącznikach. Stąd biorą się najczęstsze problemy, zwłaszcza
z kwestionowaniem opłat, co do których nie doczytaliśmy
umów będących załącznikami dodatkowych opłat i prowizji.

Interesującą usługa, jaką oferuje swoim klientom Immotheker jest Kredietbewaker („strażnik kredytowy”). Polega
ona na ciągłej obserwacji rynku finansowego. W momencie,
kiedy oprocentowanie kredytowe zostanie tak obniżone, iż
przyniesie nam to znaczny spadek rat kredytowych, zostaniemy o tym od razu poinformowani, a nasz doradca dopilnuje formalności związanych z refinansowaniem podpisanego przez nas kredytu hipotecznego. Dla wszystkich klientów
Immothekera jest to usługa bezpłatna, należy jednak opłacić
jednorazowe koszty w wysokości 150€.
Konsultacje udzielane są jedynie po wcześniejszym umówieniu. Zostaniemy wtedy także poinformowani, jakie dokumenty potrzebne nam będą podczas spotkania z konsultantem. Adresy i numery telefonów znajdziecie Państwo na stronie
internetowej: www.immotheker.be/NL/Kantoren/Antwerpen
Dla wszystkich, którzy pragną nabyć nieruchomość, bardzo pomocna będzie strona internetowa www.hoeveelkostmijnhuis.be. Znajdziemy tam mnóstwo porad związanych
z kredytem, podatkami, dodatkowymi kosztami oraz przysługująca nam dotacją.
Interesujący jest kalkulator, który pozwoli nam obliczyć
wszystkie koszty i opłaty notarialne, jakie będziemy musieli
ponieść przy zawarciu umowy kredytowej, czyli uświadomi
nam, ile tak naprawdę kosztować będzie nasz przyszły dom.
www.rodv.be) jest stroną internetową, gdzie
Renteopdevoet (w
porównać możemy oferty kredytu hipotecznego różnych banków, na podstawie umów podpisanych przez innych. Codziennie mieszkańcy różnych stron Belgii umieszczają tam wysokość otrzymanego przez nich kredytu hipotecznego i jego
oprocentowania. Na forum możemy poprosić o przesłanie
nam interesującej nas oferty kredytowej, jaką otrzymali inni, abyśmy także my, na jej podstawie, negocjować mogli korzystne warunki kredytowe w naszym banku.
Marlena Chrabąszcz

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...

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

u
u
u
u
u
u
u

płatne dni świąteczne
ubezpieczenie od wypadków przy pracy i w drodze do pracy
zwrot kosztów dojazdów do pracy
ekwiwalent za czas dojazdu do pracy
ubrania robocze i rękawiczki lub ekwiwalent
premie uznaniowe i okolicznościowe
dbając o nasze pracownice organizujemy różnorodne
szkolenia i sesje informacyjne

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI,
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO
W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

Tel.: 0485/000 825
(prosimy o kontakt 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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Oferuję:
LEARN
ENGLISH IN ENGLISH

Tłumaczenia

APRENDE
ESPANOL EN ESPANOL

Polsko-Niderlandzkie
Niderlandzko-Polskie

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

• 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

Cena: 20 Euro/75 minut

Kontakt:

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę wyłącznie
po angielsku bądź hiszpańsku

Pon-Pt: 18:00 do 21:00
Sob-Niedz: 12:00 do 21:00

Kontakt: monto1985@hotmail.com

Sylwia: (+32) 0496.92.32.40

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NOWE

KURSY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO
Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI, NA POZIOMY:
NIDERLANDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
NIDERLANDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
NIDERLANDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
NIDERLANDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
NIDERLANDZKI DLA ZAAWANSOWANYCH

POZ. 1
POZ. 2
POZ. 3
POZ. 4
POZ. 2.1

ZAPISY NA KURSY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO:
3 września, 10 września, 17 września 2011 od 10.00 do 18.00 godz.
w ‘t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout
Więcej informacji: VIVA-POL vzw
Tel: 0479 33 67 41 (po niderlandzku) – 0498 33 79 43 (po polsku) E-mail: viva-pol@hotmail.com

Miejsce
na Twoją
reklamę
kontakt:
redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

tel. 0489/823 803
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Kuchnia męskim okiem
Któż z nas, gdy tylko nadeszła odpowiednia pora, nie ruszał do lasów sosnowych, poszukując
królewskiego borowika, nie czołgał się po gęstych zagajnikach za maślakami i nie wypatrywał pod
strzelistymi drzewami podgrzybków i kurek żółciejących w poszyciu. Żaden grzybiarz nie przegapi
grzybowego sezonu, nie pozwoli aby ominęła go potrójna frajda: zbieranie, przyrządzanie i wreszcie
jedzenie tych najpyszniejszych darów lasu. Jesteśmy mistrzami w zbieraniu i przygotowywaniu
potraw z grzybów. Sezon właśnie trwa. Wiem, że nikogo specjalnie do jedzenia grzybów namawiać
nie trzeba.
Mariusz Krzysiak

Bakłażany faszerowane grzybami
Składniki:
l 3-4 bakłażany l sól

Nadzienie
l 45 dag grzybów leśnyc h l 10 dag sera edamskiego l 10 dag
bryndzy l 2 cebule l sok z cytryny l 2 czubate łyżki bułki tartej
l 2 łyżki sklarowanego masła l łyżka śmietany 22% l pęczek
natki pietruszki l pieprz, sól

Sposób wykonan ia:
1.Umyte bakłażany przekroić wzdłuż na pół, łyżeczką wydrążyć
miąższ, zostawiając przy skórce cienką warstwę. Wydrążony
miąższ oprószyć solą, lekko skropić sokiem z cytryny i włożyć
do miseczki. Połówki bakłażanów posypać od wewnątrz solą, po
25 minutach spłukać pod bieżącą wodą i osuszyć. Miąższ
z miseczki lekko odcisnąć, drobno posiekać.
2.Grzyby oczyścić, wypłukać, osuszyć i pokroić w plasterki. Cebule
obrać i posiekać. Na rozgrzanym maśle obsmażyć rozdrobnione
składniki nadzienia. Pod koniec smażenia dodać posiekaną natkę
pietruszki, zagęścić farsz bułką tartą, wymieszać ze śmietaną,
bryndzą i startym żółtym serem, przyprawić do smaku pieprzem
i solą. Napełnić bakłażanowe miseczki farszem, ułożyć
w natłuszczonym żaroodpornym naczyniu i zapiekać 25-30 minut
w piekarniku nagrzanym do 222°C.

Sernik z malinami
Kruche ciasto
l 175 g mąki pszennej l szczypta soli, szc zypta cynamonu
l 50 g cukru l 75 g schłodzonego masła l 1 jajko

Masa serowa
l 400 g malin l 100 g masła l 3 jajka l 500 g twarogu
l 100 g cukru l 2 łyżki mąki ziemniaczanej l 3 łyżki soku
z cytryny l szczypta startej skórki z cytryny l cukier puder

Sposób wykonan ia
1. Przygotować kruche ciasto-make energicznie zagnieść z solą,
cynamonem, cukrem, pokrojonym w kawałki masłem i jajem.
Uformować kule, zawinąć w folię spożywczą i włożyć na ok.
30 min do lodówki.
2. Piekarnik rozgrzać do 180° C. Ciasto rozwałkować i włożyć
do wyłożonej pergaminem tortownicy.
3. Masa: maliny przebrać i oczyścić. Masło roztopić i wystudzić.
Żółtka oddzielić od białek i wymieszać z pokruszonym
twarogiem, cukrem, żółtkami, mąką. masłem, sokiem i
skórką z cytryny. Białka ubić na sztywno i dodać do masy
serowej. Połową masy posmarować kruche ciasto. Kilka
malin odłożyć do dekoracji, resztę ułożyć na cieście i
przykryć pozostałą masą serową.
4. Sernik piec ok. 60 minut. Po ok. 30 minutach przykryć folią
aluminiową. Wyjąć, przełożyć na kratkę kuchenną i odstawić
do wystygnięcia. Przed podaniem udekorować pozostałymi
malinami i oprószyć cukrem pudrem.

Zdecydowanie
polecam!

Alfonso Signorini „Zbyt dumna, zbyt krucha” powieść o Marii Callas

„Zbyt dumna, zbyt krucha” jest spisaną przez
Alfonso Signorini biografią greckiej śpiewaczki
operowej, Marii Callas. Opowiada o sztuce, sukcesie, tragicznej miłości, tęsknocie za utraconym
szczęściem oraz problemach psychicznych nabytych w dzieciństwie i samotności.
Maria Callas (1923–1977) była żywą legendą,
ikoną kultury i największą divą operową XX wieku. Ta charyzmatyczna i pełna temperamentu
grecka śpiewaczka posiadała niezwykły głos. Silna i niepokonana na scenie, zarazem niezwykle
wrażliwa i krucha w życiu prywatnym. Marię poznajemy jako brzydszą i grubszą córkę państwa
Callas, żyjącą w cieniu swej siostry Jackie. Kiedy odkryto w niej talent muzyczny, jej matka zrobiła z niej maszynkę do robienia pieniędzy. Droga do kariery pełna była wyrzeczeń i upokorzeń.
Maria cierpliwie doskonaliła swój głos, dążąc do
perfekcji. Była ambitna i zdeterminowana. Nazywana „primadonną stulecia”, wzbudzała podziw
na całym świecie. Jej zdolności aktorskie i wspaniały głos o nieprzeciętnie szerokiej skali uczyniły ją sławną i spełnioną zawodowo artystką.
Dyrektorzy największych scen operowych zabiegali o kontrakty ze sławną śpiewaczką, a publiczność leżała u jej stóp. Swoim niespotykanie pięknym sopranem dramatycznym – tak określono
barwę jej głosu – śpiewała partie operowe, z którymi nie każda śpiewaczka była w stanie się zmierzyć.
Nieliczni jednak wiedzieli, że Maria Callas wysoko nad pracę stawiała miłość. Znalazła ją w osobie greckiego magnata finansowego Arystotelesa Onassisa. Kiedy u szczytu swej kariery poznała
swego przyszłego męża, nie przypuszczała, że to
uczucie doszczętnie ją wypali. Właśnie dla niego
zrezygnowała z kariery i przestała śpiewać. Zaszła w ciążę i dała się poniżać w imię miłości, która odeszła tak nagle jak się pojawiła.
Po rozstaniu z miliarderem, który znalazł się
w ramionach Jacqueline Kennedy, Callas popadła w głęboką depresję, która nasiliła się po utracie ich wspólnego syna. Potem nastąpiły problemy z głosem i jej kariera niestety musiała dobiec
końca. Bez śpiewania, Onassisa i dziecka nie pozostało jej już nic.
Książka „Zbyt dumna, zbyt krucha” pokazuje
nam wielką Callas – dumną, walczącą, stawiającą sztukę na pierwszym miejscu i Marię – kruchą, samotną, niezwykle wrażliwą kobietę, głodną miłości. Warto przeczytać tę pozycję, aby
dojrzeć prawdę o legendarnej artystce. Książka
ukazuje sylwetkę niezwykle pięknej i niesamowicie uzdolnionej kobiety, która z dnia na dzień
poświęciła wszystko dla mężczyzny.
Izabela Krzysiak

komiks

Warto przeczytać
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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
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia)

13) ZNA Sint Elisabeth (szpital), Leopoldstraat 26,
2000 Antwerpia, tel 03/2344111

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

Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19. Belgiëlei 124

Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Serwis w przypadku wypadku, agresji
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”

100
101
112
107
110

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona internetowa poświęcona szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be
1) Klinika dermatologiczna Nottebohom,
Biartstraat 2, 2018 Antwerpia, tel 03/2372860
2) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Augustinus, Oosterveldlaan 24, 2610 Wirlijk,
tel 03/4433011
3) GZA Ziekenhuizen (szpital) Campus Sint Jozef,
Molenstraat 19, 2640 Mortsel, tel 03/4441211
4) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Vincentius, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia,
tel 03/2852000
5) Socjalne Centrum Medyczne, Moorkensplein 14,
2140 Borgerhout, tel 03/2358802
6) Centrum Psychiatryczne Sint Amadeus,
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel, tel 03/4406850
7) ZNA Middelheim (szpital), Lindendreef 1,
2020 Antwerpia, tel 03/2803111
8) ZNA Stuivenberg (szpital),
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpia,
tel 03/2177111
9) ZNA Sint- Erasmus (szpital),
Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout,
tel 03/2708011
10) ZNA Jan Palfijn (szpital), Lange Bremstraat 70,
2170 Merksem, tel 03/6402111
11) ZNA Hoge Beuken (szpital), Commandant
Weynsstraat 165, 2660 Hobiken, tel 03/8309090
12) ZNA Koning Paola (szpital dziecięcy – Kinderziekhuijs), Lindendreef 1, 2020 Antwerpia,
tel 03/2802000

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

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35
Dentysta
Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk, tel.03/828 52 60
Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten apothekers” i wpisać swój kod pocztowy
0900/10.500.
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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