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d redakcji

Tym razem, zamiast tradycyjnego wstępu, chcemy zaprosić wszystkich na kolejny
miesiąc, listopad, na dwa wielkie wydarzenia.
Takiego czegoś jeszcze w Antwerpii nie było.
Nareszcie tutejsza Polonia może brać udział w fantastycznych imprezach i artystycznych
wydarzeniach.

5 listopada
Zapraszamy wszystkich na Najlepszą Polską Imprezę z muzyką na żywo
Polskie przeboje (i nie tylko), Zespół „Nietykalni” z Brukseli.
Polskie piwo, przysmaki i przede wszystkim dobra zabawa.
Takiej imprezy nie wolno przegapić, bo takiej imprezy jeszcze nie było!!!

13 listopada
Zapraszamy wszystkich na Kabaret w doborowej obsadzie: Cezary Pazura i Piotr
Bałtroczyk. Rewelacyjna zabawa i dobry humor gwarantowane!
To nic, ze już jesień, że na dworze szaro i smutno, a humory nie dopisują.
U nas będzie wesoło.
REDAKCJA

OD PAŹDZIERNIKA
po wakacyjnej przerwie

rozpoczęliśmy zajęcia
dla dzieci i dorosłych.
Teraz również dla młodzieży!!!
Jeżeli masz 16 lat i więcej, chcesz
spędzać czas w towarzystwie swoich
rówieśników, rozwijać swoje pasje,
a przede wszystkim tańczyć, tańczyć
i jeszcze raz tańczyć – zapraszamy
na zajęcia bo na naukę tańca nigdy
nie jest za późno!!!

Więcej informacji:

tel.: 0489 823-803,
0488 416-481
e-mail:
info@childrenofeurope.be

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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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO
polskie przeboje i nie tylko
– zespół „Nietykalni” z Brukseli oraz DJ
polskie przysmaki, polskie piwo, polskie klimaty

ZAPRASZAMY
5.11.2011, godzina: 21:00
MIEJSCE: Hoboken, Kapelstraat 296
DOJAZD: 1, 2, 4, 13
CENA: 10 euro od osoby wstęp dla osób
SPRZEDAŻ BILETÓW w polskich sklepach:

pełnoletnich

„Rarytas” (Lange Leemstraat, Carnotstraat,
Herentalsebaan-Deurne)
„Anielska kuchnia” Turnhoutsebaan
„Polskie smaki” Bisschoppenhoflan

Zapewniamy bezpieczną i udaną zabawę
Więcej informacji pod nr tel.: 0489823803, 0483147038
oraz e-mail: info@childrenofeurope.be

TAKIEJ IMPREZY
JESZCZE NIE BYŁO!
ORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:
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Sezonowa depresja
Z powodu
braku światła
słonecznego
w naszym
organizmie
zostaje
zachwiana
produkcja
hormonów,
w nocy gorzej
śpimy
a podczas dnia
jesteśmy senni
i apatyczni

okresie jesienno-zimowym złe nastroje towarzyszą nam częściej niż
latem. Dni są coraz krótsze, często
pada deszcz lub śnieg i tęsknimy za
ciepłymi promieniami słońca. Wydaje się, że cały świat tonie w mroku.
Brakuje nam motywacji do działania, humory nie dopisują i najchętniej przespalibyśmy te wszystkie
smutne, pochmurne i deszczowe dni.
Wielu z nas jesienią czy zimą dopada sezonowa depresja. Jest to przypadłość, która odbiera chęć do życia,
pozbawia radości i energii.
Naukowcy twierdzą, że przyczyną tej choroby jest przede wszystkim niedostateczna ilość światła
słonecznego. Wychodzimy rano do
pracy czy do szkoły i na dworze jest
szaro. Wracamy późnym popołudniem i jest tak samo ponuro. Nie
jest to niestety bez znaczenia dla
naszego organizmu. Brak słońca
wywołuje zakłócenia snu, zaburzenia w wydzielaniu hormonów i prowadzi do rozregulowania organizmu.
Warto wiedzieć, że natężenie
światła słonecznego w listopadzie,
czy lutym jest prawie trzy razy niższe niż w słoneczny, wiosenny dzień
i aż 100 razy mniejsze niż latem.
Z powodu braku światła słonecznego w naszym organizmie zostaje
zachwiana produkcja hormonów,
w nocy gorzej śpimy a podczas dnia
jesteśmy senni i apatyczni. Zmienia się stężenie substancji chemicznych w mózgu, zwłaszcza serotoniny,
odpowiedzialnej
za
kontrolowanie naszych nastrojów.
W tym okresie jesteśmy rozdrażnieni, mamy problemy z pamięcią
i koncentracją. Brakuje nam energii i chęci do działania.

W

Główne objawy depresji sezonowej
1. Ciągłe zmęczenie. Mamy poczucie, że wszystko nas przerasta. Nie
jesteśmy spontaniczni, brakuje nam
siły. I co ciekawe, zmęczenie utrzymuje się również po odpoczynku.
2. Przygnębienie i apatia. Wydaje
się, że jesteśmy całkowicie bezradni wobec problemów. Mamy skłonności do płaczu, jesteśmy obojętni,
a nasza samoocena jest wstrząsająco niska.
3. Senność. Odczuwamy ciągłą potrzebę snu, który nie jest regularny i spokojny. Mamy problemy z zasypianiem, kłopoty ze wstawaniem.
4. Zwiększony apetyt. Szczególnie
na słodycze, a zwłaszcza czekola-

dę. Objadanie się słodyczami może
doprowadzić do nadwagi, a to będzie już kolejny powód naszej depresji.
5. Drażliwość. Wszystko i wszyscy
nas denerwują. Łatwo wpadamy
w gniew, ciągle jesteśmy poddenerwowani, często bez powodu.
6. Lęki. Częste występowanie stanów
lękowych, poczucie niepokoju.
Główną cechą tej depresji jest jej
sezonowość, lecz częste są przypadki, gdy sezonowość zamienia się
w trwałość. Znaczna część lekarzy
sezonową depresję diagnozuje jako zespół chorobowy i traktuje ją
tak jak inne choroby, na przykład
cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze,
gdyż depresji nie można powstrzymać siłą woli, tak jak nie można zapanować nad wzrostem ciśnienia,
czy gorączką.
Z powodu depresji cierpi przede
wszystkim nasza psychika, choć również często nasze ciało. Sezonowa depresja należy do tak zwanych chorób afektywnych, czyli chorób
związanych z nastrojem. Najbardziej
charakterystyczne dla depresji są
właśnie zaburzenia nastroju, którym
towarzyszą też bóle głowy, suchość
w ustach, zaparcia i kłopoty ze snem.
Trzeba pamiętać, że tego typu objawy nie przemijają w ciągu godziny,
czy kilku dni. Ten proces trwa na
ogół dłużej, ale jeżeli objawy utrzymują się przez ponad dwa tygodnie,
należy zgłosić się do lekarza.
Jak radzić sobie z depresją sezonową?
1. Wybierz się na fototerapię, czyli naświetlania. Oczywiście po konsultacji z lekarzem. Jest to najczęściej stosowana metoda leczenia
powyższego schorzenia. Specjalistycznymi lampami naświetla się
oczy sztucznym i jasnym światłem.
Zabieg powinien odbywać się dwa
razy w tygodniu (najlepiej rano)
i trwać minimum pół godziny.
2. Korzystaj z każdego promyczka
słońca. Sport i wszelkie formy ruchu na świeżym powietrzu, nawet
spacery sprzyjają walce z depresja.
Dlatego w godzinach kiedy świeci
słońce warto jak najczęściej wychodzić z domu.
Bieganie, długie spacery, jazda na
rowerze, a w sezonie zimowym narty, łyżwy, czy sanki mogą poprawić nie tylko naszą kondycję, ale
i samopoczucie.
3. Wyjedź na egzotyczne wakacje.
Pobyt w cieplejszym klimacie spo-

woduje wyrównanie niedoboru witamin oraz mikro i makroelementów, produkowanych przez organizm pod wpływem słońca. Należy
jednak pamiętać, że kilka dni to za
mało na jakąkolwiek poprawę. Nasz
egzotyczny urlop powinien trwać
dwa tygodnie.
4. Jedz zdrowo i regularnie. Bardzo ważne są pełnowartościowe posiłki.
To prawda, że czekolada poprawia
humor, ale tylko na krótko. Poza
tym nie ma dla naszego organizmu
zbyt wiele do zaoferowania. Spożywając duże ilości czekolady z całą
pewnością można przytyć.
Osoby ze skłonnościami do depresji powinny jeść przede wszystkim:
ciemny chleb, kaszę manną, żółty
ser, łososia i banany. Zaleca się także spożywanie produktów bogatych
w witaminę B, kwas foliowy i magnez.
5. Pamiętaj o ziołach. Melisa, rumianek, głóg i bazylia z pewnością
nie zaszkodzą.
6. Spotykaj się z przyjaciółmi i znajomymi. Zapisz się na kurs tańca
towarzyskiego, czy zajęcia zumby
fitness. Częściej odwiedzaj basen,
lub siłownię. Aktywność przede
wszystkim.
Sezonowa depresja dotyka co roku miliony ludzi. I co ciekawe, cztery razy częściej kobiety niż mężczyzn. Cierpią też na nią dzieci.
Kiedy nas dopadnie, nie możemy
jej lekceważyć. Specjaliści twierdzą, że obniżenie nastroju w okresie jesienno-zimowym może mieć
na przykład związek z aktualną sytuacją życiową, problemami rodzinnymi czy finansowymi. Podatność na
wahania nastrojów wiąże się ze
szczególnym sposobem postrzegania świata: widzeniem wszystkiego w czarnych kolorach. Coraz
częstsze są przypadki, że ludzie pogrążeni w depresji nie są w stanie
funkcjonować bez leczenia farmakologicznego. Leki pomagają im
zatrzymać negatywne myśli i skupić się na codziennych obowiązkach. W niektórych przypadkach
lekarze zalecają psychoterapie, lub
polecają na przykład akupunkturę.
Przygotujmy się więc na jesienno-zimowe dni i nie dajmy się sezonowej depresji. Rozpoczynamy
sezon ciepłych kurtek, szalików,
rękawic, czapek, skarpet i...grzanego wina.
Byle do wiosny!
Anna Janicka
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Bilety w cenie 20, 25, 30 euro do nabycia:
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Ucz się ucz, nauka to potęgi klucz
Jak się uczyć?

zisiejszy świat, to natłok informacji zalewający nas w zaskakującym tempie
ze wszystkich stron. Telewizja, radio,
internet, prasa, w każdej sekundzie dostarczają nam nowych informacji. Jak się w tym wszystkim nie pogubić i odróżnić to co istotne od medialnego śmietnika?
Ten sam prob lem do ty czy ucze nia się. Jak
przyswoić sobie najistotniejsze fragmenty które chcemy zapamiętać? W jaki sposób usystematyzować informacje i jak je odtworzyć kiedy
są potrzebne?
Dużą część naszego życia spędzamy na nauce. Policzmy: przedszkole – na ogół trzy lata, następnie szkoła podstawowa – sześć lat. Kolejny
etap to trzyletnie gimnazjum, potem trzyletnie
technikum bądź liceum. To daje nam 15 lat nauki. Jeżeli jeszcze dodamy studia – załóżmy czteroletnie, to w sumie spędzamy 19 lat naszego
życia ucząc się. A przecież bywa, że ludzie uczą
się jeszcze dłużej, kończąc przeróżne kursy, czy
kontynuując pracę naukową. Wniosek nasuwa
się sam: nie stać nas na marnowanie czasu. Warto uczyć się uczyć szybko i skutecznie.

D

Rozpoczynając naukę, dziecko stoi przed trudnym wyzwaniem. Nie dość, że musi zaaklimatyzować się w zupełnie nowym dla siebie otocze niu, cze ka je rów nież per spek ty wa
przyswajania wielu wiadomości w krótkim czasie. To rodzice powinni mu pomóc ogarnąć nową dla niego rzeczywistość. Co mogą zrobić?
n przede wszystkim nauczyć swoje dziecko, że
najważniejsza jest systematyczność
n wytłumaczyć, że odrabianie lekcji, staranne
pro wa dze nie ze szy tów i czy ta nie lek tur to
obowiązki, które trzeba wykonywać tak samo jak robią to dorośli, pracując i wywiązując się ze swoich zadań
n codziennie pytać co jest zadane, sprawdzać
i pomagać w odrabianiu lekcji
n nie wymagać od dziecka tego, aby każda literka w zeszycie była idealna, gdyż charakter pisma to sprawa indywidualna, wystarczy
oczekiwanie staranności i pilności
n uważać, aby swoim postępowaniem nie zniechęcić pociechy do szkoły, bo to co nam wydaje się łatwe, dla dziecka często bywa po prostu trudne
n reagować gdy zauważymy, iż nasze dziecko
ma problemy w szkole. W zależności od rodzaju kłopotów, wizyta na przykład u logopedy
czy psychologa pomoże w ich rozwiązaniu.
Rodzice powinni pamiętać, że dobre nawyki
które dziecko zdobędzie w jak najmłodszym wieku zaprocentują w przyszłości, kiedy obowiązków szkolnych będzie więcej. I jeszcze jedno:
należy chwalić dziecko nawet za najdrobniejsze sukcesy w szkole i pamiętać, że ciągła krytyka i podnoszenie poprzeczki mogą doprowadzić do znie chę ce nia, a na wet za ła ma nia
nerwowego.
W miarę dorastania dziec ko samo powinno
panować nad szkolnymi obowiązkami i odpo-

wiadać za nie, a rodziców angażować tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebuje pomocy.
Dzieci w wieku 12 – 13 lat i kolejny etap szkoły, to już sprawa o wiele bardziej złożona. To
okres, kiedy nasze pociechy mają swoje zainteresowania, upodobania i odkrywają swoje zdolności. Wiedzą, czy ich mocnym punktem jest
matematyka czy na przykład biolo gia, uwiel biają rysunek, a nie znoszą muzyki. Nauka jednych przedmiotów przychodzi im łatwo, z innymi zaś mają problemy. Tutaj też bardzo wiele
zależy od rodziców. Nie można bowiem wymagać, aby dziec ko mia ło do sko na łe oce ny ze
wszystkich przedmiotów. To się owszem zdarza, ale tylko niektórzy uczniowie potrafią osiągać takie wyniki. Wspierajmy więc zainteresowania i pasje swoich dzieci. Wprawdzie ważna
jest każda dobra ocena, ale patrząc długofalowo, istotne jest rozwijanie wrodzonych zdolności, co w przyszłości może zaowocować połączeniem pasji z pracą zawodową.
JAK SI Ę U CZ YĆ, Ż EBY SIĘ NA UC ZYĆ .
Każdy może uczyć się szybko, to znaczy przyswajać materiał w krótkim czasie. Obecnie popularne są różne techniki szybkiego zapamięty wa nia, a na u kow cy pra cu ją cią gle nad
mechanizmami procesów zachodzących w mózgu. Zdrowy rozsądek podpowiada, że wkuwanie na pamięć różnych formułek jest skuteczne tyl ko do pew ne go stop nia, gdyż szyb ko
prowadzi do galimatiasu w pamięci i nie wiadomo później „co do czego przypiąć”.
Oto kilka rad na temat uczenia się i zapamiętywania.
n odpowiednia motywacja ułatwia rejestrowanie i utrwalanie informacji
n efek tyw ność na u ki jest wię ksza, je że li nie
dzielimy swojej uwagi pomiędzy różne czynności (nie jest wskazane w trakcie nauki podglą da nie te le wi zji, czy przy słu chi wa nie się
głośnym rozmowom, dopuszczalna jest przyciszona, spokojna muzyka)
n dokładne ustalenie zakresu materiału, którego chcemy się nauczyć
n określenie planu czasu nauki i wprowadzenie przerw relaksujących
n wzrokowcy przygotowują sobie materiał pod
kątem wizualnym (kolorowe podkreślenia, zaznaczenia)
n słuchowcy mogą używać dyktafonu, aby nagrywać swoje wypowiedzi i potem ich słuchać
n jeżeli materiału do opanowania jest dużo, należy uczyć się częściami, to pozwoli na lepsze
przyswojenie całości materiału
n powtarzanie nauczonego materiału pomaga
w przyswojeniu go
n nie traktować nauki jak przykrego obowiązku, lepiej ją polubić, a odpłaci się tym samym
Najlepszym sojusznikiem uczenia się jest pamięć, dlatego warto jej pomóc: kolorowe podkreślenia, barwne karteczki czy nieszablonowe
notatki – to wszystko okaże się bardzo pomocne. Moż na okre ślo nej bar wie przy pi sać da ną
partię materiału. Na przykład kolorem niebieskim oznaczamy tylko daty, zielonym na przy-
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kład nazwiska, na czerwonym opisujemy przyczyny wojen, a na żółtym jej skutki. Tutaj jest pole do popisu
w zależności od upodobań i potrzeb.
Bardzo pomocne jest zapisywanie informacji na marginesach. I uwaga! Niewielkie fragmenty, czy krótkie
hasła – klucze, są o wiele łatwiejsze do zapamiętania niż
większa partia materiału. Można ich się nauczyć na pamięć, a treść im przyporządkowaną opowiadać własnymi słowami.
Niektórzy metodycy polecają naukę poprzez skojarzenia. Kojarzenie może odbywać się na podstawie kolorów (o czym już wspomniałam), ale przydatne są również inne – nawet najbardziej zwariowane skojarzenia.
Ważne, aby spełniły swoją rolę. Gdy uczenie się jest ciekawe i nieszablonowe, tym jest przyjemniejsze i co ważne – skuteczniejsze.
Warto spróbować skojarzeń, zwłaszcza ucząc się na
pamięć dat, numerów, lub kombinacji cyfr trudnych do
zapamiętania. Na przykład data bitwy pod Grunwaldem,
czyli 1410 rok. Można ułożyć krótki wierszyk np.: „Jeden cztery jeden zero do Grunwaldu się przypięło”. Sam
proces układania wierszyka już „działa”.
W skojarzenia możemy się bawić także w inny sposób. Mając główne hasło możemy na zasadzie skojarzeń
z różnymi dziedzinami przypisywać to, co pomoże nam
w zapamiętaniu liczby lub zdarzenia. Na przykład cyfra 4 kojarzy się z krzesełkiem. Skuteczną formą nauki
jest także uczenie innych. Warto więc pomóc koledze
czy koleżance.
Głośne uczenie się jest również bardzo pomocne. Jeżeli nie mamy w pobliżu żadnego słuchacza, zawsze przecież można podzielić się swoją wiedzą z biurkiem, szafą, czy ulubionym misiem.
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Generalnie: najgorsza w nauce jest rutyna i monotonia. Bo ileż razy można „klepać” jedną formułkę? Przecież ucząc się, równocześnie możemy robić cokolwiek:
śpiewać, tańczyć, recytować, czy rysować na temat tego, co chcemy sobie przyswoić. Nudne wkuwanie nie
jest najlepszym sposobem na dobre oceny.
Skuteczne zapamiętywanie najchętniej chodzi w parze ze zrozumieniem. To dzięki niemu człowiek może
odtworzyć o wiele więcej przyswojonych informacji, niż
„wykuwając je na blachę”. Zrozumienie oraz hasła – klucze, (przypominam bo to ważne) pozwalają również łatwiej odtworzyć przyswojoną wcześniej wiedzę.
Innym dobrym sposobem jest rytm. Zauważmy, że jesteśmy w stanie bardzo szybko zapamiętać teksty piosenek, czy fragmenty wiersza. Dlaczego? Bo mają własny rytm. Można więc w ramach nauki zabawić się w poetę
i spróbować zapamiętać jakiś materiał układając rymowanki np. „Już po nocach mi się śni, 3,14 liczba „pi”.
Bez względu na to ile mamy lat i jak wiele umiemy,
wciąż możemy się uczyć, nawet będąc już dorosłym, pracującym zawodowo człowiekiem. Możemy zająć się tym
co nas pasjonuje, rozwijać swoje zainteresowania, pójść
na jakiś kurs aby awansować w pracy. Najważniejsze,
by wybrać odpowiedni sposób nauki dla siebie czy dziecka tak, aby nie była przykrym obowiązkiem, lecz przyjemnością za którą stoi satysfakcja i oczywiste korzyści.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – jak się
uczyć, ponieważ każdy z nas jest inny, ma inne upodobania i predyspozycje. Ale jedno jest pewne – uczyć się
warto.
An n a J a n i c k a
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Czas letni, czas zimowy
wa razy do roku przestawiamy wskazówki zegarów:
z czasu letniego na zimowy
(o godzinę do tyłu) i z zimowego na
letni (o godzinę do przodu). Dzięki temu latem zachód słońca następuje godzinę później, według wskazań zegara. Podstawowy czas to czas zimowy,
a czas letni jest czasem przejściowym
i to on ulega zmianie w stosunku do
czasu geograficznego.
Jeżeli dzień trwa 12 godzin, to
w czasie geograficznym trwa od godziny 5:00 do 19:00, w czasie letnim
(przestawionym), w godzinach od 6:00
do 20:00.

D

Trochę historii:
Jako pierwszy o potrzebie zmiany
czasu letniego pisał Benjamin Franklin. Uważał, że ludzie powinni wcześniej kłaść się spać i wcześniej wstawać, niż robią to zazwyczaj. Ale jego
argumentacja nie była na tyle przekonywująca aby udało mu się znaleźć
sprzymierzeńców do realizacji tego
pomysłu.
W 1907 roku Brytyjczyk William
Willett zaproponował – bez powodzenia – aby w okresie letnim zegary
w Anglii były przestawione o 80 minut, co według niego przynosiłoby
oszczędności na oświetleniu dochodzące do 2,5 miliona funtów. Jako że
większość wynalazków po raz pierwszy została zastosowana na wojnie
lub na użytek wojska, również zmiana czasu po raz pierwszy została wprowadzona przez Niemcy w kwietniu
1916 roku, podczas I wojny światowej. Przesunięto wskazówki zegara
o godzinę do przodu, a w październiku tego samego roku o jedną godzinę do tyłu. Kilka lat później to samo
zrobili Anglicy. W 1918 roku Kongres
Stanów Zjednoczonych ustalił podział
na strefy czasowe w USA i wprowadził na czas trwania wojny secesyjnej
obowiązek wprowadzenia i stosowania czasu letniego w celu oszczędności paliwa służącego do produkcji
energii elektrycznej.
Zmiany czasu w Europie
W Unii Europejskiej zmiana czasu
z letniego na zimowy następuje w ostatnią niedzielę października o godz trzeciej w nocy. Natomiast zmiana czasu
z zimowego na letni w ostatnią niedzielę marca, kiedy to przesuwamy wskazówki zegara z godziny trzeciej na drugą. Stosują to wszystkie państwa
europejskie z wyjątkiem Islandii.
Zmiany czasu na świecie
Zmianę czasu stosuje około 70 krajów na świecie. Uznana jest miedzy in-

nymi w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. Jedynym wysoko uprzemysłowionym krajem który nie stosuje zmiany czasu jest Japonia.

W Ameryce Południowej podwójny
czas obowiązuje tylko w Brazylii, Chile i na Falklandach. Większość krajów na tym kontynencie kiedyś wprowadziła czas letni, jednak obecnie tego
nie czyni. Zmian czasu nie wprowadzono również w większości krajów
Afryki i Bliskiego Wschodu. Natomiast
w Egipcie podczas ramadanu – świętego miesiąca postu w islamie – czas
zmieniany jest nawet trzykrotnie.
Z kolei Rosja po raz ostatni dokonała zmiany czasu z zimowego na letni w marcu tego roku. Wtedy to prezydent Miedwiediew zapowiedział, że
z uwagi na dobro obywateli więcej
przestawiania wskazówek zegarków
nie będzie, między innymi z powodu
„zaoszczędzenia Rosjanom stresu
i chorób” z tym związanych.
Obecnie co pół roku wskazówki
przestawiają mieszkańcy większości
państw na świecie, ale co ciekawe, nie
dzieje się to jednocześnie, to znaczy
o 2 lub 3 w nocy czasu lokalnego.
Wady i zalety zmiany czasu
Tak jak wspomniałam, podstawowy
czas to normalny zimowy czas geograficzny. W okresie letnim, bez zmiany, byłby on niedostosowany do godzin
aktywności
przeciętnego
człowieka, kiedy sprzyja temu większa ilość światła słonecznego. W Polsce pod koniec czerwca słońce wschodziłoby po godzinie 3:00 rano, kiedy
większość ludzi po prostu jeszcze śpi.
Z kolei zachód słońca następowałby
już ok. godziny 20:00. Dla normalnie
funkcjonującego człowieka to jeszcze
nie pora na zakończenie dnia i kładzenie się spać. Wręcz przeciwnie, wieczorem wykazujemy wzmożoną aktywność. Wtedy jemy kolację,
wybieramy się do kina czy przyjmujemy gości. W związku z powyższym,
zmiana czasu na letni pozwala na bar-

dziej efektywne wykorzystanie światła słonecznego a co za tym idzie, oszczędzanie energii elektrycznej, gdyż
światło wieczorem włącza się później
a rano wcześniej w stosunku do czasu geograficznego.
Więcej światła słonecznego popołudniami jest korzystne dla handlu,
uprawiania sportów, wypoczynku
i innych czynności wykonywanych
zazwyczaj po godzinach pracy. Z drugiej strony mniejsza ilość światła porankami jest niekorzystna w rolnictwie i innych zajęciach zależnych od
światła słonecznego. Wydłużenie dostępnego światła popołudniami ma
pozytywny wpływ na bezpieczeństwo
ruchu drogowego (mniejsza ilość wypadków i kolizji), gdyż kierowcy samochodów w większości poruszają się
gdy jest jasno. Powroty do domów
przed zapadnięciem zmroku również
są bardziej bezpieczne. Jednocześnie
dwukrotna w ciągu roku zmiana czasu wiąże się ze sporymi kosztami, chociażby koniecznością zmian rozkładów jazdy pociągów czy autobusów.
Przy zmianie czasu na zimowy, pociągi które są w trasie, o 2:00 w nocy
muszą stanąć na godzinę na najbliższej stacji, aby potem jechać dalej
zgodnie z nowym czasem.
Z powodu zmiany czasu na zimowy,
osoby pracujące w nocy z niedzieli na
poniedziałek, spędzą na stanowisku
pracy jedną godzinę dłużej, czyli 30 października doba będzie trwała 25 godzin.
Zmiana czasu, a zdrowie człowieka
Dla ludzi o ustabilizowanym trybie
życia zmiana czasu jest na ogół niekorzystna i często potrzebują oni nawet kilku dni, aby swój zegar biologiczny dostosować do nowych
warunków. Oznacza to rozregulowanie organizmu dwa razy do roku.
Według części lekarzy, zmianie czasu letniego na zimowy towarzyszy spadek liczby zawałów serca. Z kolei
w ciągu pierwszych siedmiu dni po
wprowadzeniu czasu letniego liczba
stwierdzonych ataków serca wzrosła
średnio o pięć procent. Do chwili obecnej naukowcy wiodą spory, czy zmiana czasu ma więcej plusów czy minusów. Ta kwestia ciągle pozostaje
nierozstrzygnięta.
Jeden z ukraińskich deputowanych
stwierdził ostatnio, że „istnieje zegar
biologiczny człowieka i nie można
w żaden sposób przy nim majstrować
i przestawiać go. Wszystko co dzieje
się z człowiekiem powinno być zgodne z jego naturą”.
Opinie co do celowości opisanego
wyżej przedsięwzięcia pozostawiam
Czytelnikom.
Hanna Korcz
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Haga
W dniu 24 września br. mieliśmy
przyjemność
gościć
w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Hadze zespół dziecięcy działający przy Fundacji
„Children of Europe”. Młodzież
z Antwerpii wystąpiła przed
uczniami SPK z programem
„Tańce polskie”. Projekt, w który zaangażowały się dzieci, był
bardzo pracochłonny i kosztował młodych tancerzy dużo pracy. Jednak efekt końcowy był
godny podziwu. W sposób przystępny i nowoczesny młodzież
zaprezentowała tańce ludowe.
Znane piosenki polskie zostały
wykonane w różnych językach.
Można było usłyszeć „Krakowiaczek jeden...” po polsku, holendersku czy francusku. Po reakcjach
widzów można wywnioskować,
że program się wszystkim podobał. Występ młodzieży w Hadze był częścią trasy koncertowej zespołu, której celem jest
promocja kultury polskiej w ramach prezydencji Polski w Radzie Europy, która trwa jeszcze
do grudnia.
Źródło: www.spk-haga.nl

Po koncercie dzieci podziwiały słynną Holandię w miniaturze – „Madurodam”
Dziękujemy firmie „Simply the best” za ufundowanie biletów wstępu dla dzieci.

Antwerpia po polsku

październik 2011

11

Antwerpia, miasto Maryi

zdjęcia pochodzą ze strony www.verbeelding.be

Antwerpia
to miasto
o wielu
twarzach.
Wiele z nich
ma postać
Matki Boskiej

atronką Antwerpii jest
Matka Boska. Od „zawsze”
mieszkańcy miasta oddawali jej
cześć i podkreślali swój katolicyzm. Jest obecna w Antwerpii
nie tylko w kościołach, ale także na ulicach miasta. Na wielu
kamienicach i na placach, przechodniów witają figurki Madonny. Mieszkańcy są do takich widoków przyzwyczajeni, ale dla
turystów jest to nie lada atrakcja. Antwerpia to miasto o wie-

P

lu twarzach. Wiele z nich ma postać Matki Boskiej, która bardzo często przedstawiana jest
z Dzieciątkiem. Kapliczki w narożnikach kamienic, to charakterystyczna cecha wielu domów.
Bardzo często figurkom Maryi
towarzyszą charakterystyczne
latarnie.
Historia mówi, że dawni właściciele kamienic w Antwerpii
którzy zdecydowali się na zawieszenie latarni na swoich do-

mach, byli dodatkowo opodatkowani. Ale jeżeli obok latarni
była figurka Matki Boskiej, podatek był cofnięty. Kamieniczki
w Antwerpii świadczą o świetności i bogactwie miasta. Powstały między XIV a XVI wiekiem, kiedy miasto przeżywało swoją
świetność. Mieszczanie zdobili
swoje kamienice wizerunkami
Matki Boskiej, prosząc Ją w ten
sposób o opiekę i ochronę.
Hanna Korcz

Oude Koornmarkt, Pelgrimstraat

Schoytestraat

Meereigen

Leeuwenstraat,Vrijdagmarkt

Groenkerkhofstraat,
Oude Koornmarkt

Lamorinierestraat,
Lange Leemstraat

Bouwemstraat, Bleekhofstraat

Sint-Jozefstraat

Lange Doornikstraat

Lange Klarenstraat,Meir

Schoenmarkt
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Antwerpen Zuid
Antwerpen
Zuid
zwana także
„Le Petit
Paris”
to artystyczne,
ponadczasowe
centrum
miasta

ntwerpen Zuid (południe), zwana także
„Le Petit Paris”, to bardzo modna obecnie dzielnica miasta.
Ma swój styl, swój klimat, wyjątkową elegancję i coś niepowtarzalnego w charakterze co powoduje, że chce się tu wrócić. W Antwerpen Zuid po prostu pewne rzeczy „wypada” robić, innych
nie. To tętniące życiem ulubione miejsce artystycznej bohemy. Układ ulic w kształcie gwiazdy,
szerokie aleje, duże tarasy, wspaniałe rezydencje przypominające pałacyki, secesyjne kamienice i piękne widoki do złudzenia przypominają stolicę Francji. Niektóre źródła podają, że architekci
projektując Antwerpen Zuid wzorowali się właśnie na Paryżu.
Sercem południowej dzielnicy jest trójkąt w obrębie ulic: Waalsekaai, Vlaamsekaai i Leopold de
Waelplaats, a najbardziej znanym budynkiem jest
KMSKA (Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych).
Jej historia rozpoczyna się w XVI wieku, kiedy
Hiszpanie którzy okupowali Antwerpię zbudowali na południe od centrum miasta twierdzę w pobliżu rzeki Scheldy. Po uzyskaniu przez Belgię
niepodległości w roku 1830 niewiele się zmieniło. Twierdza (cytadela) dalej stała w centrum miasta. Było wprawdzie mnóstwo pomysłów co z tym
fantem zrobić, ale władze miasta, ewentualni sponsorzy i wykonawcy nie umieli się porozumieć.
W 1875 roku, dekretem królewskim zatwierdzono architektoniczne plany tej dzielnicy. Pra-

A

ce rozpoczęto w tym samym roku. W przeciwieństwie do innych dzielnic, ta południowa została
bardzo starannie zabudowana. Architektura jest
bardzo spójna i powstawała według ustalonego
planu. W ciągu kolejnych 25 lat zakończono budowę większości głównych budynków, a cytadelę przeniesiono do innej części miasta. W ostatniej dekadzie XX wieku Antwepen Zuid nabrało
realnego kształtu. Do czasów II wojny światowej
było to modne i popularne miejsce. Po zakończeniu działań wojennych ceny nieruchomości spadły, mieszkańcy zaczęli opuszczać to miejsce
i dzielnica straciła na atrakcyjności. W połowie
lat 80-tych Antwerpen Zuid na nowo zaczęło rozkwitać. W związku z tym, że ceny mieszkań i innych lokali użytkowych były bardzo niskie, zaczęli napływać młodzi, dynamiczni ludzie, którzy
na nowo ożywili południe miasta. W latach 1980
– 1990 wiele budynków odzyskało swoją dawną
świetność. W dawnym silosie zbożowym otwarto Muzeum Sztuki Współczesnej (MHKA). Odnowiono apartamenty, zagospodarowano lokale na
restauracje, kawiarnie i galerie sztuki.
Antwerpen Zuid to artystyczne, ponadczasowe
centrum miasta. To miejsce, które skupia artystów, pisarzy i aktorów. Oprócz trzech głównych
muzeów miłośnicy sztuki mają do dyspozycji dziesiątki galerii sztuki z eksponatami współczesnymi a także dawnymi. Są przytulne bary, kawiarnie literackie, sklepy (niektóre z zabytkowymi
meblami i antykami). To tutaj można zrobić zakupy w modnych butikach i sklepach znanych
projektantów. W Le Petit Paris są restauracje oferujące dania z kuchni całego świata: od chińskiej
po hiszpańską, od włoskiej po turecką. To miejsce wybrali sobie również przedstawiciele biznesu otwierając swoje firmy.
Antwerpen Zuid to wizytówka Antwerpii i wspaniałe miejsce do życia i pracy.
Główne atrakcje turystyczne:
1. ROYAL MUSEUM OF FINE ARTS,
czyli Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych
– KMSKA.
2. SYNAGOGA w pobliżu Royal Museum.
3. KOŚCIÓŁ ST. MICHIELS – najstarszy
kościół w Antwerpii.
4. MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST
ANTWERPEN – Muzeum Sztuki Współczesnej,
znane jako MuHKA.
5. FOTOMUSEUM
6. WATERPOORT (Water Gate)
7. ZUIDERPERSHUIS – Centrum Sztuki
8. GERECHTSCHOF – PAŁAC SPRAWIEDLIWOŚCI (budynek nowego sądu)
9. DE PASSE (Mały Pałac)
10. LEOPOLD WAELPLAATS
11. LAMBERMONTPLAATS
12. POMNIK SCHELD NA PLACU MARNIX
13. GEDEMPTE ZUIDERDOKKEN
14. SINKSEN FOOT RUE DE SOLEIL
15. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM TAŃCA
WSPÓŁCZESNEGO
W następnym numerze przybliżymy perełki
Antwerpen Zuid.
Marta Wawrocka
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Rudy poleca!
Miejsca
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.

DE ROTS

MEKANIK STRIP
Mekanik Strip, to jeden z większych i ważniejszych sklepów z komiksami w Europie, doskonale znany wszystkim miłośnikom tego gatunku
sztuki. Znajdziecie tutaj również komiksy amerykańskie,kolekcjonerskie figurki postaci filmowych
i komiksowych, Artbook-i, koszulki, płyty DVD
z anime oraz spraye. Nad sklepem znajduje się
galeria w której niejednokrotnie maja miejsce wystawy graficzne. Mekanik Strip organizuje również konkursy plastyczne dla młodych artystów.
Jest również zaangażowany w kilka projektów
miejskich na przykład lambermontmartre. Obok
sklepu znajduje się również niedawno otwarta Comiks Caffe, gdzie można na chwile przysiąść po
udanych zakupach i przejrzeć spokojnie „co tam
u spawn-a” albo”kogo musial zgładzić super-man”
Adres: Sint Jacobsmarkt 73, 2000 Antwerpen
Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10:00 do 18:30, w soboty
w godzinach od 10:00 do 18:00
LUBISZ HARD ROCK?
DE ROTS przy ulicy Melkmarkt 11 to unikalny bar
w samym centrum Antwerpii.
Ten lokal, otwarty każdego
dnia, jest miejscem spotkań
głównie metalowców oraz punków. Ludzie innego pokroju

Pałac pachnący
czekoladą
Przy ulicy Meir nr 50 stoi pałac w którym zapach historii i czekolady przenikają się ze sobą. Jego początki wiążą się z bogatym kupcem i piwowarem, który osierocony
otrzymawszy duży spadek postanowił wybudować pałac.
Pech chciał, że bogacz nagle zmarł i nigdy nie mógł mieszkać w swoim wymarzonym lokum. Później urządził się tu
sam Napoleon Bonaparte a po nim królowie Wilhelm I i Leopold II. Współcześnie rząd flamandzki zatroszczył się
o renowację obiektu i udostępnienie go turystom.

mogą czuć się tam
troszkę nieswojo.
Czerwony, energetyczny kolor ścian
odzwierciedla muzykę, która niepodzielnie tu króluje. Jest
nią hard rock. Koncerty w tym właśnie
gatunku odbywają
się regularnie w DE
ROTS.
Nawet jeśli aktualnie nie ma nic
w kalendarzu imprez, można zawsze
Mekanik Strip
wpaść, zamówić coś
do picia, pograć w bilard bądź piłkarzyki. Można
też po prostu usiąść i posłuchać muzyki którą nie
wszyscy lubią, lecz przecież jest ona obecna w kulturze (lub jeśli ktoś woli subkulturze) obecnych
czasów i jako zjawisko, godna jest przynajmniej
uwagi. Większość wielbicieli hard rocka – i nie tylko oni – twierdzą, że muzyki w głośnikach powinno być „ile fabryka dała”. To zawsze kwestia gustu i nastroju, lecz w DE ROTS raczej nie należy
się obawiać uszczerbku na słuchu. Do baru przylega także sklepik w którym można znaleźć płyty
CD, DVD, vinyle, T-Shitrts oraz różne gadżety.
Informacje na stronie: http://www.de-rots.be/

Czekoladowe wnętrze
Na parterze w królewskich pokojach
ma swoją siedzibę
THE CHOCOLATE
LINE. Można tu podziwiać mistrzowsko
wykonane czekoladowe figury a także zaspokoić ciekawskie
oko i podejrzeć jak
przygotowuje się czekoladowe pyszności.
Pracownię chocolatierów odgrodzono
szklaną szybą, dzięki
czemu goście mogą
podziwiać ich pracę.
Znajduje się tu także
sklep oferujący wykwintne produkty z czekolady. Polecam odwiedzenie tego miejsca podczas spaceru po Meir.
Sylwia Szumniak
Założyciel The Chocolate Line – Domique Perosoone
jest miłośnikiem czekolady. Swoje życie poświęca na odkrywanie jej smaków. W 2009 jego książka została ogłoszona najlepszą książką o czekoladzie na świecie.
Godziny otwarcia:
wtorek-sobota 9.30-18.30, niedziela-poniedziałek 10.30-18.30
Więcej informacji na stronach:
www.thechocolatline.be, www.paleisopdemeir.be
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Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi
Uważam,
że Polacy są
zdolni,
kreatywni,
pracowici
i potrafią sobie
poradzić w
najtrudniejszych
sytuacjach
– rozmowa
z Marzeną
Janowską

Proszę powiedzieć parę słów
o sobie?
Mam 35 lat, skończyłam studia
dziennikarskie na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jestem szczęśliwą żoną i mamą.
Jak to się stało, ze znalazłaś
się w Antwerpii?
Przyjechałam 7 lat temu
wspólnie z mężem i synem do
mojej mamy, która obiecała nam
pomoc dopóki nie staniemy na
nogi. Zaczynaliśmy wszystko od
zera, liczyliśmy na odrobinę
szczęścia w obcym kraju. Na początku zaczęłam od sprzątania,
nie miałam wyboru, z czegoś
trzeba było żyć.
Powiedz, czy zn ajomi dawali
wsparcie czy zniechęcali do pójścia naprzód?
Muszę przyznać, że bliskie otoczenie zniechęcało mnie do wyjścia z jakąkolwiek inicjatywą.
Wtedy wszyscy pracowali nielegalnie – praca na czarno ukształtowała pogląd, ze Polacy nadają się jedynie do wykonywania
prac fizycznych i należy się z tym
faktem pogodzić. Ja nie chciałam i nie potrafiłam, szukałam
wyjścia z tej sytuacji. Prosiłam
ludzi u których pracowałam
o pomoc w znalezieniu legalnej
pracy. Po krótkim czasie zrozumiałam, ze oni mi nie pomogą.
W jaki sposób chciałaś zmienić swoją sytuację i od czego zaczęłaś?
Wiedziałam, że nauka języka
niderlandzkiego jest moją przepustką do lepszej przyszłości.
Zapisałam się na język do CVO
na Deurne. Nauka trwała 5 lat,
zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Początki były bardzo
trudne, ale dałam radę. Posługiwałam się biegle językiem angielskim ale zrozumiałam, że
Belgowie bardzo szanują i cenią
ludzi, którzy starają się mówić
po niderlandzku, pomimo, ze na
początku popełniają dużo błędów.
Jaki był tego efekt?
W szkole nawiązałam mnóstwo nowych znajomości i to
pozwoliło mi ruszyć do przodu.
Poznałam Brazylijkę, która pracowała w dużej międzynarodowej

firmie logistycznej. Wspomniała, ze u niej w pracy poszukują
nowych pracowników. Dostałam
się na rozmowę kwalifikacyjna,
która wypadła świetnie, lecz pojawił się problem. W Belgii przebywałam nielegalnie. Dwa lata
później mąż otworzył własną
działalność i zalegalizowaliśmy
nasz pobyt. Po raz drugi trafiłam do tej samej firmy na rozmowę. Przeszłam pomyślnie
dwa testy: logistyczny i językowy. Byłam z siebie bardzo dumna, ponieważ zostałam zatrudniona na pełny etat.
J a k u k ł a d a j ą s ię s t o s u n k i
w firmie? Czy czujesz się spełniona zawodowo?
Zespół w którym pracuję jest
międzynarodowy – mam kolegów i koleżanki z rożnych krajów. W pracy potrafimy pogodzić
różnice
kulturowe,
szanujemy siebie nawzajem.
Uważam, że takie zróżnicowane
towarzystwo wzajemnie ludzi
wzbogaca, uczy otwartości i tolerancji.
Ciągle się rozwijam, nie stoję
miejscu, jestem zadowolona
z mojej pracy. W ciągu 5 lat dwa
razy awansowałam, czuje się doceniona.
Co sadzisz na temat Polaków
mieszkających w Antwerpii? I co
im być doradziła?
Uważam, ze Polacy są zdolni,
kreatywni, pracowici i potrafią
sobie poradzić w najtrudniejszych sy tu a cjach. Do ra dzi ła bym, aby uwie rzy li w sie bie.
Sukces przyjdzie z czasem, tylko trzeba być konsekwentnym
i upartym.
Co sadzisz o dwujęzyczności
i dwukulturowości? Jak to wpłynęło na rozwój syna?
Rodzice powinni być świadomi własnego powołania jakim
jest przekazywanie dzieciom ich
języka ojczystego oraz pielęgnowanie tradycji i kultury rodzimej. Jeśli rodzice chcą, aby ich
dzieci stały się dwujęzyczne, muszą sami aktywnie włączyć się
w ten proces. Powinni wzbudzać
motywacje do nauki obydwu języków. Należy się postarać aby
język ojczysty był za chowany
i rozwijany. Pamiętajmy, ze lepiej jest nakłaniać swoje dzieci

do nauki języka polskiego, niż
jej zaniechać.
Ten mo del wy cho waw czy
zdecydowanie wpływa stymulująco na rozwój mojego syna.
Dzię ki kon tak tom z dzieć mi
rożnych narodowości uczy się
jak być tolerancyjnym i otwartym na różnice kulturowe i językowe.
C z y t w o im z d a n iem K o ś c i ó ł
Katolicki pełni ważną rolę w życiu Polaków na emigracji?
Sądzę, że polski Kościół jest
oparciem dla wielu Polaków
mieszkających w Antwerpii, jest
małą Ojczyzna. Odgrywa podwójną rolę: jako misja duchowa,
językowa, podtrzymująca tożsamość narodową oraz jako miejsce gdzie Polacy spotykają się
wymieniając informacje, dzielą
się doświadczeniem, poradą i pomocą.
Gdzie widzisz siebie za kilka
lat? Czy zamier zasz wr ócić do
Polski?
Jest to trudne pytanie na
dzień dzisiejszy nie znam odpowiedzi. Tutaj mam pracę, rodzinę, przyjaciół, swoje sprawy i codzienne życie. Jest mi tutaj
dobrze.
Polska jest moją Ojczyzną.
Tam się urodziłam i wychowałam. Czuję przynależność do tego kraju i może kiedyś do niego wrócę….
Rozmawiała
Izabela Krzysiak
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Wybrane imprezy kulturalne w październiku
Balkan Festiwal
– wrzesień-grudzień
Festiwal trwa od
września tego roku
i
zakończy
się
w grudniu tego roku.
Głównym celem organizatorów
jest
przybliżenie bogatej
kultury i historii Bałkanów, dla Europy Zachodniej jeszcze nie całkiem odkrytych.
Organizatorzy zapewniają cały szereg atrakcji. Poznanie muzyki, tańca,
filmu i literatury. Będzie dużo imprez
towarzyszących między innymi: wystawy, warsztaty kulinarne, spotkania
z przedstawicielami kultury bałkańskiej
i ciekawe dyskusje.
Prawie przez cały miesiąc w różnych
punktach miasta zaplanowano różnorodne i ciekawe imprezy. Szczegółowe
informacje: daty, godziny, miejsce i rodzaj imprez, które odbędą się w ramach
festiwalu na stronie internetowej: www.
balkanfestival.be
Ecodrome – „Ekologiczne życie” – 09.10.
Impreza dla miłośników zdrowego trybu życia i ekologicznego odżywiania.
Oprócz warsztatów organizatorzy zapraszają na degustacje ekologicznych
produktów. Będą również stoiska informacyjne zapoznające odwiedzających
z ekologicznym sposobem życia. Przewidziano wiele straganów z roślinami,
ziołami, rzadkimi gatunkami warzyw,
które oczywiście wyhodowano w sposób ekologiczny.
Miejsce: Rivierenhof
Godziny: od 13:00 do17:00
Wstęp: bezpłatny

Karaoke – 14.10.
Kto z nas nie chciałby choć przez chwile poczuć się jak prawdziwa gwiazda?
Niedługo będzie to możliwe. Każdy z nas
będzie mógł zaśpiewać największe przeboje swoich scenicznych idoli.
Wystarczy tylko wziąć udział w imprezie karaoke i sprawdzić sam siebie.
Organizatorzy zapewniają doskonałą
zabawę.
Miejsce: Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpia
Godzina: 19:00
Wstęp: bezpłatny

Karuzela językowa
– 14.10. i 28.10.
Doskonała okazja do doskonalenia języka niderlandzkiego w interesującym
towarzystwie polsko-belgijskim. Spot-

kania dają możliwość poznania kultury, tradycji i historii Belgii. Można również zaznajomić się z codziennym życiem Belgów i spojrzeć na wiele spraw
ich oczyma. W takich spotkaniach powinien wziąć udział każdy, kto chce udoskonalić znajomość języka niderlandzkiego.
Miejsce: Centrum Den Tip w Deurne,
Van den Hautelei 79, 2100 Deurne
W godzinach: 19:30 – 22:00
Wstęp: bezpłatny
Więcej informacji na stronie 31.
Huysman Antwerp Race
– 15.10.
Największe wyścigi jachtów żeglarskich w krajach Beneluksu. W tym roku odbywają się po raz 24.
W zawodach weźmie udział ponad 230
jachtów i ponad 1000 żeglarzy. Będzie
można zobaczyć dziesiątki najrozmaitszych łodzi żeglarskich oraz łodzie ratunkowe. Większość jachtów żaglowych
pływać będzie pod bandera belgijska,
ale około 35 procent uczestników pochodzi z innych krajów. Jak co roku imprezę obejrzy kilka tysięcy widzów.
Żaden miłośnik żeglarstwa nie może
opuścić tego wydarzenia, ale organizatorzy zapewniają, ze również ci, którzy
tego typu imprezami się nie interesują
będą usatysfakcjonowani.
Więcej informacji na stronie: www.antwerprace.be
Faso Danse Theatre: Kokhuma 7°Sud – 19.10
„Kokhuma 7°Sud” to nowy projekt
Faso Dance Theatre, który poprzez taniec, muzykę i video przenika do wnętrza człowieka, do naszych lęków, do
agresji, która czai się w każdym z nas.
Miejsce: Wereldculturencentrum Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen Godzina: 20:30
Wstęp: 15 euro a w dzień koncertu 18
euro
Więcej informacji na stronie internetowej: www.zuiderpershuis.be
Puerto Candelaria presents
Cumbia Society – 20.10.
Tradycyjna muzyka ludowa rodem
z Kolumbii z domieszka folku, jazzu
i swingu.
Puerto Candelaria do fantastyczny
zespół prowadzony przez kolumbijskiego pianistę i kompozytora, Juancho Valencia, który koncertował w Europie,
Azji i Ameryce Południowej. Niepowtarzalne brzmienie gwarantuje połączenie prostych melodii ludowych między
innymi z muzyka jazzowa. Prawdziwa
uczta dla miłośników muzyki południowoamerykańskiej.

Miejsce: Wereldculturencentrum Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen Godzina: 20:30
Wstęp: 15 euro a w dzień koncertu 18
euro
Więcej informacji na stronie internetowej: www.zuiderpershuis.be
Night of the Proms
– 28.10-29-10
„Klasyka spotyka pop”
Night of the Proms
to jedyne w swoim
rodzaju wydarzenie
muzyczne w Europie.
W Belgii, gdzie impreza ta powstała, organizowana jest już
od 26 lat. Tu spotykają się klasyka i pop,
aria i hit z listy przebojów, garnitur i skórzana kurtka, wysokie obcasy i trampki,
Fryderyk Chopin i Shaggy.
Jak mówi Jan Vereecke, jeden z producentów i pomysłodawców Night Of
The Proms: „Nie ma racji ten, kto zawsze twierdził, że klasyka musi być sucha i poważna”
Miejsce: Sportpaleis, Schijnpoortweg
119, 2170 Antwerpia
Godzina: 20:30
Wstęp: od 22 do 43 euro
więcej informacji na stronie internetowej: www.sportpaleis.be
Boekenbeurs – Targi Książki
– 31.10.-11.11.
Literatura popularno-naukowa i fantastyczna. Ciekawe książki dla dzieci
i młodzieży. Komiksy, książki kucharskie, przewodniki turystyczne, sztuka,
i tak dalej.Możesz wybierać spośród ponad 200 punktów programu! Są występy na żywo, mini-spektakle teatralne,
bajki dla dzieci i krótkie warsztaty.
Miejsce: Antwerp Expo, Jan Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpia
W godzinach: 10:00
– 18:00
Wstęp: 6 euro dzieci
do 12 lat, studenci,
8 euro dorośli
Więcej informacji na
stronie internetowej:
www.boekenbeurs.be
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Prawdy i mity o odchudzaniu
Odchudzajmy
się „z głową”

oda na odchudzanie
panuje od czasu, kiedy upodobanie do
kształtów
Rubensowskich,
z uzasadnieniem „kochanego
ciała nigdy nie jest za wiele”,
ustąpiło miejsca poglądowi, iż
szczupła i zwiewna sylwetka jest
ładniejsza czy lepsza od puszystej. Prawda jak zwykle leży pośrodku i jest kwestią indywidualnych zapatrywań podpartych
zdrowym rozsądkiem. Niektórzy być może pamiętają modelkę Twiggy, która swoją szczupłością wzbudziła sensację.
Oglądając obecne pokazy mody
w wykonaniu nie tyle szczupłych ile wychudzonych modelek
można odnieść wrażenie, że niektóre z nich przy kolejnym kroku zemdleją z wycieńczenia,
a ich pusty wzrok tęskni za solidną porcją grochówki. Co
prawda do swojego wyglądu
panie przywiązują większą wagę niż panowie, lecz ostatnio ta
proporcja zaczyna się wyrównywać. Na naszą sylwetkę wpływają dwa główne czynniki: ilość
ruchu i sposób odżywiania.
Specjalnie dla Państwa postanowiłam sprawdzić prawdy i mity na temat odchudzania oraz
wpływ sposobu odżywiania na
naszą sylwetkę.

M

PRAWDY:
1. Mężczyźni chudną szybciej.
Wynika to z faktu, że na ogół
mają bardziej rozbudowaną
tkankę mięśniową. Podczas
skurczu mięśni wytwarza się
energia i spalane są kalorie przyjęte wraz z pożywieniem.
2. Stres uzależnia od słodyczy.
W chwilach stresu, gdy spada
poziom cukru we krwi, często
sięgamy po coś słodkiego. A to
właśnie cukier najszybciej zaspokaja głód. Po zjedzeniu słodyczy mamy poczucie zadowolenia i dlatego powtarzamy ten
schemat. W naszej krwi jest coraz więcej glukozy i trzustka zaczyna produkować więcej insuliny. Jeżeli sytuacje stresowe się
powtarzają, bardzo łatwo można uzależnić się od słodyczy.
3. Posiłki należy spożywać pow oli i dokładnie. Na spożywanie każdego posiłku powinniśmy przeznaczyć około 45 minut.
Jeżeli jemy zbyt szybko, mózg
nie nadąża z wysyłaniem sygnałów, że głód został zaspokojony
i w efekcie zjadamy więcej niż
powinniśmy.
4. Nie powinniśmy pić płynów
w trakcie posiłków. Płyn sprawia, że pokarm w żołądku się
„ubija”, przez co więcej jemy.
Gdy popijamy w trakcie jedzenia, płyn rozcieńcza także soki
trawienne, co powoduje
wzdęcia. Niekiedy sięgamy po jedzenie bo...
chce nam się pić. Dlatego jak najczęściej
trzeba pić wodę nawet
wtedy, kiedy nie czujemy
pragnienia, lecz nie w trakcie spożywania posiłków.
5 . Na w ad ni an i e or g an i zm u
ułatwia odchudzanie. To prawda. Szczególnie wtedy, gdy pijemy wodę o temperaturze niższej od temperatury ciała. Nasz
organizm wodę „podgrzewa”
i musi wytworzyć potrzebną do
tego energię. Pijąc chłodniejsze
napoje spalamy więcej kalorii.
6. Nie wszystkie dżemy tuczą.
To fakt, bo dżemy nisko słodzone są dużo mniej tuczące niż
zwykłe. Dla porównania: kromka chleba z żółtym serem ma
o połowę więcej kalorii, niż
z dżemem nisko słodzonym.
7. Makaron nie ma aż tylu kalorii. Bardziej kaloryczne od makaronów są sosy. Makarony
z mąki z pełnego ziarna są cen-

ne dla zdrowia i szybko zaspokajają głód. Zawierają dużo
błonnika, który przyspiesza
przemianę materii i przeciwdziała zaparciom. 50 gramów spaghetti ma tylko 50 kcal.
PÓŁPRAWDY:
1 . J e ż e l i ć w i c z y s z , t o c h ud n ie sz. Niekoniecznie. Wprawdzie krótki, intensywny wysiłek
poprawia kondycję, ale zapas
tłuszczu pozostaje nienaruszony. Spalanie tkanki tłuszczowej
zaczyna się dopiero po średnio
wyczerpującym treningu trwającym nie mniej niż 25 minut.
2. Kolację należy jeść najpóźniej o 18:00. I tak i nie. Dotyczy
to tylko osób, które wcześnie
kładą się spać. Od momentu zjedzenia kolacji, do chwili położenia się do łóżka, powinny upłynąć 3 godziny. Właśnie tyle
czasu potrzebuje organizm na
strawienie posiłku. Bardzo istotne jest, aby kolacja była lekkostrawna.
3. Nie wolno jeść czekolady.
Nie wszyscy potrafią odmówić
sobie zjedzenia czegoś słodkiego. Jeżeli od czasu do czasu zjemy mały kawałeczek gorzkiej
czekolady, to nic się nie stanie.
Gorzka czekolada ma mniej
tłuszczu niż inne. Mały kawałek
nie pobudzi trzustki do wzmożonej produkcji insuliny.
4. Otył ość, to ch or oba dzi ed ziczn a . Prawda i nieprawda.
Fakt, że rodzice są otyli, nie
oznacza, że dzieci też muszą takie być. Prawidłowe odżywianie
się i aktywność fizyczna mogą
skutecznie chronić przed zbędnymi kilogramami. Bo chociaż
nasze geny decydują o predyspozycji do szybkiego gromadzenia kilogramów, to nie mają
przecież wpływu na to, co znajduje się na talerzu.
5. Sałatki są tuczące. I tak i nie.
Jeżeli do sałatek nie dodajemy
majonezu, to wszystko jest w porządku. Warzywa są niezbędne
dla naszego organizmu, należy
je tylko odpowiednio spożywać.
Przykładowa ilość kalorii: świeża sałata – 15 kcal, sałata z sosem czosnkowym – 194 kcal.
MITY:
1. Głodówka to dobry sposób na
zrzucenie zbędnych kilogramów.
Nieprawda. Głodówka zwykle
skutkuje utratą masy mięśnio-
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wej. A to właśnie dzięki mięśniom
możliwe jest spalanie kalorii, więc ich
praca to połowa sukcesu na drodze do
zgrabnej sylwetki.
2. Owoce nie tuczą. Całkowicie błędne przekonanie. Owoce zawierają
fruktozę (cukier) i są bardzo kaloryczne. Po zjedzeniu dużej ich ilości poziom insuliny wzrośnie tak samo jak
po zjedzeniu słodyczy. Należy jeść rozsądną ilość owoców codziennie. Unikać bananów, winogron i avocado. Zalecane
są
melony,
truskawki,
pomarańcze, grejpfruty, jabłka, arbuzy, owoce jagodowe. Trzeba również
uważać na gotowe soki owocowe, które bardzo często są dodatkowo słodzone.
3. Należy unikać tłuszczu. Nieprawda. Brak tłuszczu może mieć negatywne skutki zdrowotne dla organizmu.
Dlatego używajmy zdrowych tłuszczów roślinnych i rybnych, które zapobiegają chorobom serca i naczyń
krwionośnych.
4. Wyrzucamy z jadłospisu białka.
Nie. Trzeba jeść dużo białka, które
w naszym organizmie spełnia rolę budulca mięśni. Dlatego jest niezbędnym składnikiem każdego posiłku.
Białko powinniśmy spożywać w następujących proporcjach: 0,8 g białka na 1 kg masy ciała.

5. Nie jedz śniadań – to schudniesz.
Jest to chyba najczęściej popełniany
błąd. Osoby regularnie spożywające
pełnowartościowe śniadania wykazują mniejsze skłonności do tycia. Jeżeli po przebudzeniu nie dostarczymy
organizmowi odpowiedniej ilości energii, będziemy nadrabiać zaległości
w ciągu dnia jedząc większą ilość posiłków.
6. Jedz produkty light. Kolejny mit.
Mniejsza ilość tłuszczu w produktach
light nie oznacza zerowej ilości cukru.
Organizm przyzwyczajony jest do
otrzymywania określonej, dziennej porcji kalorii. Kiedy mamy świadomość,
że jemy batonik, który zamiast 300
kcal ma ich tylko 120, spożyjemy go
więcej. Warto pamiętać, że czekolada
w wersji light ma trochę mniej cukru,
ale tyle samo tłuszczu co normalna.
7 . I l o ś ć p o s i łk ó w s p o ż y w a n y c h
w ciągu dnia nie jest ważna. Nieprawda. Ważna jest ilość posiłków i ich częstotliwość. Jeśli jadasz trzy razy dziennie, to prawdopodobieństwo że utyjesz
jest większe niż wtedy, gdy to samo
pożywienie rozłożysz na pięć posiłków. Jeżeli przyzwyczaimy organizm
do 5 posiłków dziennie jadanych regularnie, to organizm nie będzie miał
skłonności do magazynowania składników odżywczych.
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8. Przy każdej diecie zalecane jest
u praw iani e sportu. Nie. Jeżeli ktoś
stosuje bardzo restrykcyjną dietę, to
musi uważać, gdyż nadmierny wysiłek fizyczny może przysporzyć wielu
problemów zdrowotnych.
9. Jeżeli jesteś na diecie – nie jedz
mięsa. Błąd. Można spożywać. W wyborze mięsa należy kierować się jego
jakością i kalorycznością. Najmniej
kaloryczna jest cielęcina, a najbardziej
wieprzowina. Dobry jest też drób (kurczak, indyk), lub świeże ryby (morszczuk, dorsz, mintaj, sandacz, czy
pstrąg strumieniowy).
1 0. Zi em ni aki są b ar dz o tuczą ce .
Nieprawda. Wszystko zależy od tego,
co dodajemy do ziemniaków (sosy)
i jak je odsmażamy. Kaloryczność potraw z ziemniaków podnoszą właśnie
sosy i mięsa, a 80 g ugotowanych
ziemniaków, to tylko 80 kcal.
Odchudzając się należy przede
wszystkim zachować umiar i zdrowy
rozsadek. Dieta to jedno, ale musimy
pamiętać, że najważniejsze jest nasze
dobre samopoczucie i zdrowie. Dlatego odchudzajmy się „z głową”. A jeżeli mamy trochę zbędnych kilogramów
to może nauczmy się je akceptować.
Przecież i tak najważniejsze jest naKarolina Tomczak
sze wnętrze.
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Sto lat! Sto lat!
agadnienie długowieczności interesuje człowieka od zarania dziejów. Badania naukowe trwają
i co rusz dowiadujemy się o czymś nowym w tej
dziedzinie. Obok wielu różnych czynników wpływających
na długość naszego życia istotne jest to, co mamy w genach.

mie człowieka jest 20 – 25 tysięcy genów, podczas gdy nicień C. Elegans o długości jednego milimetra ma ich
19500, a roślina o nazwie rzodkiewnik pospolity aż 27000.
Mimo intensywnych prac, nauka nie jest w stanie obecnie zagwarantować, że dieta niskokaloryczna czy jakakolwiek inna dieta zapewni nam długowieczność.

Co to jest gen?
Termin „gen” wprowadził duński botanik Wilhelm Johannsen w 1909 r. dla oznaczenia bliżej nieokreślonej jednostki dziedziczenia, która przekazywała proste cechy na
przykład: kolor włosów, skłonności do danych chorób itd.
Obecnie uważa się, że dziedziczenie cech jest związane
z zakodowanymi w genach odpowiednimi białkami, będącymi częściami DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego).
Niedawno naukowcy odkryli geny, które ich nosicielom mogą dać szansę na przeżycie stu lat i więcej. Tajemnica tkwi w rzadko spotykanych ich kombinacjach. Zidentyfikowania takich genów dokonało kilka zespołów
badawczych. Niektórzy badacze twierdzą, że geny długowieczności są silniejsze od genów chorobowych danego
człowieka, dlatego nie pozwalają na rozwinięcie się danej
choroby tak, jak u człowieka bez tych szczególnych genów. Przypuszcza się, iż mogą one nawet o 30 lat opóźnić efekty między innymi niewłaściwego odżywiania, a nawet chorób kardiologicznych i raka.
Podobno ma się ukazać darmowa strona internetowa,
na której każdy będzie mógł zobaczyć, czy posiada długowieczne geny. Warunkiem będzie oczywiście znajomość
swojego kodu DNA.

Współcześni długowieczni
Większa niż gdzie indziej ilość ludzi żyjących dłużej zamieszkuje niektóre regiony świata, m. in. rejon gór Kaukaz w południowej WNP i Gruzji, Vilcabamba w Ekwadorze, Hunza w Kaszmirze. Tam w 1983 r. pewien człowiek
twierdził, że ma ponad 120 lat. Szirali Mislimiew, uznawany za najstarszego człowieka w czasach nowożytnych,
zmarł w Azerbejdżanie w 1973 r. w wieku około 168 lat.
W tych rejonach ludzie zajmują się głównie rolnictwem
i od wczesnego dzieciństwa pracują fizycznie przez całe
życie nawet po przekroczeniu 90-ki. Spożywają niskokaloryczne potrawy z małą ilością tłuszczów i białek zwierzęcych, oparte głównie na wyrobach zbożowych, ziemniakach, warzywach, grochu i fasoli. Także świeże mleko
jest na porządku dziennym, w przeciwieństwie do mięsa.
Wino gości na ich stołach często i w niemałych ilościach.
W wielu wioskach nie ma szpitala czy lekarza i nie jest to
przedmiotem zmartwienia, gdyż najchętniej ich mieszkańcy leczą się sami, używając sprawdzonych od dawna
ziół. Leki chemiczne są tam ciągle rzadkością.

Z

Gen CETP VV
Istnieje większe prawdopodobieństwo, że osoby z CETP
VV dożyją 100 lat w zdrowiu, niż te bez supergenu. Tak
twierdzi Nir Barzilai, dyrektor Instytutu Badań nad Starzeniem Się College'u Alberta Einsteina w Nowym Jorku.
Nosiciele CETP VV nawet w podeszłym wieku dłużej zachowają zdolność jasnego myślenia, rzadziej będą zapadać na chorobę Alzheimera i będą bardziej sprawni fizycznie. Nie wiadomo jeszcze jak supergen działa, wnioski są
wysnute na podstawie obserwacji większych grup osób
starszych.
Według czasopisma „PNAS”, odkryta mutacja pewnego
receptora towarzyszy ludziom niższego wzrostu, którzy
żyją dłużej niż ci wyżsi. Inni naukowcy odkryli gen który nazwano SIRT1. Hamuje on długowieczność komórek
i może mieć wpływ na starzenie się organizmu. Różne badania trwają i do ostatecznych wyników jest jeszcze daleko. Przytaczanie teorii np. o niedawno odkrytym genie
długowieczności u drożdży, nie wydłuży nam życia, co
najwyżej da nadzieję przyszłym pokoleniom na dożycie
np.130 lat.
Pochwała postu
Obecna w wielu filozofiach zachęta do okresowego
wstrzymywania się od jedzenia lub jego ograniczania, znalazła ostatnio naukowe uzasadnienie. Tak twierdzą m. in.
badacze z MIT (Massachusetts Institute of Technology
w Cambridge). W magazynie naukowym „Nature” Nicholas Bishop i Leonard Guarente z MIT opublikowali efekty badań z których wynika, że zmniejszenie do 70% normalnie konsumowanych kalorii (przy normalnej ilości
witamin i innych składników odżywczych), może przedłużyć życie o 40%. Tych obserwacji i doświadczeń nie przeprowadza się na ludziach, lecz pamiętajmy, iż w organiz-

Jak żyć dłużej?
Ciągle jeszcze nie kupimy pigułki która zapewni nam
życie w zdrowiu aż do przysłowiowej setki. Na to, że ktoś
ma w swoich genach zakodowaną predyspozycję do przeżycia więcej lat niż osoba bez pewnych genów, jak na razie nie mamy wpływu. Rzecz w tym, by przedłużyć swoje życie obecnie dostępnymi sposobami czy środkami,
w sposób bezpieczny dla zdrowia, pod kontrolą lekarza
w przypadku wprowadzenia większych zmian w sposobie
odżywiania lub innych zmian istotnych dla zdrowia.
Co możemy zrobić i czego nie powinniśmy robić aby dożyć sędziwego wieku? Z badań stulatków wynika, że odporność na stres, optymizm, aktywność fizyczna, rozsądek w jedzeniu i spożywaniu alkoholu sprzyjają zdrowiu
i co za tym idzie, przeżyciu większej ilości lat. Znaczenie
ma też aktywność umysłowa.
Wspominana często obecność wolnych rodników tlenowych według wielu badaczy w dużej mierze – ale nie tylko – odpowiada za starzenie się i część chorób wieku starczego. Kiedy w komórce jest za dużo reaktywnych form
tlenu, starzeje się ona szybciej. Antyoksydantami (przeciwutleniaczami) są miedzy innymi: enzymy, witaminy
i mikroelementy. Ważne jest więc to, co jemy. Zdecydowanie za mało spożywamy warzyw i owoców. Stres jest
zdecydowanym wrogiem zdrowia człowieka. Mamy dwa
wyjścia. Albo unikać sytuacji stresujących, co jest trudne lub bywa wręcz niemożliwe, albo uodpornić się na stres
tak, aby nie powodował spustoszenia w naszym zdrowiu.
Lepiej, na ile to osiągalne, „żyć spokojnie i bez nerwów”.
Ktoś powiedział: „Nieważne ile lat życia, ważne ile życia
w tych latach”, lecz długowieczność jest wartością samą
w sobie i każdy z nas chciałby żyć jak najdłużej w dobrym
zdrowiu, czego wszystkim i sobie życzę.
Michał Nowacki
źródła: USA Today, PAP, LP Meritum, artykuł Anny Błońskiej „Gen długowieczności
i sprawności intelektualnej”, Gazeta Wyborcza, strona „Zagadki historii”, Reuters
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Szczęście
szczęściu (łac. felicitas) napisano już wiele, ale jeszcze wiele jest do napisania. I tak pewnie pozostanie dopóki istnieć będzie człowiek. Ostatnio zdarzyło mi się rozmyślać na ten temat, więc odważam się
dorzucić swoje trzy grosze. Ale najpierw kilka słów wyjaśnienia.
Język polski nie oddziela jasno dwóch pojęć tak, jak np.
angielski. Jeśli wygrasz miliony, jesteś „lucky” czy masz
„good luck”. A jeśli czyni to Ciebie szczęśliwym, jesteś
„happy”, twój stan to „happiness”. W naszym słownictwie
w obu przypadkach mówimy o szczęściu.
Jednak czymś innym jest mieć szczęście, czymś innym
jest odczuwać szczęście. Jeśli zastanawiamy się nad tym
odczuwanym szczęściem, weźmy pod uwagę to, co mówi
filozofia i psychologia. W wielkim skrócie postaram się
przybliżyć najważniejsze informacje:

O

Szczęście filozoficznie:
Nad istotą szczęścia i jego osiągalnością zastanawiał się
już Sokrates. Arystoteles uważał, że skoro w naturze człowieka leży myślenie, to życie filozofa będzie najszczęśliwsze. Twierdził też, że aby być szczęśliwym należy się dobrze odżywiać. Według Tomasza z Akwinu, uszczęśliwiać
może kontakt z Bogiem. Islam naucza, że szczęśliwy jest
ten, kto postępuje z wolą Allaha. Z kolei wyznawcy buddyzmu twierdzą, iż do osiągnięcia trwałego szczęścia (Nirwany) prowadzi wyzbycie się pragnień. Przeważają więc
poglądy, że szczęście jako ideał, w życiu ziemskim jest nieosiągalne, lub niezmiernie trudne do osiągnięcia.
Szczęście psychologicznie:
Amerykański psycholog Abraham Maslow uważa, że warunkiem szczęścia jest zaspokojenie potrzeb: fizjologicznych (sen, pragnienie, głód), potrzeby bezpieczeństwa,
przynależności i miłości, szacunku oraz samorealizacji.
Ostatnia, najwyższa z tych potrzeb (po zaspokojeniu poprzednich) decyduje o tym, że człowiek może czuć się
szczęśliwym. Oto cechy człowieka szczęśliwego według
Maslowa:
n uduchowiona i bogata osobowość odporna na wpływy
otoczenia
n niezłośliwe poczucie humoru i kreatywność
n zaakceptowanie samego siebie
n realistyczne widzenie świata
n niezależność, spontaniczność
n unikanie stereotypów
n głębokie przeżywanie miłości
n przyjazne nastawienie do otoczenia

Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM ITD.

wszukam chętnych osób do nauki języka angielskiego
tel. +32483148323

wMam 23 lata i szukam pracy w Antwerpii (szpachlowanie,
malowanie, tynkowanie) kom. +32487434234

wSzukam pracy na czeki lub normalnie: 0488910281
wSzukam pracy na terenie Antwerpii – 8 lat doświadczenia
w budowlance: 0483436203

wSzukam pracy jako niania w Antwerpii: 0488592617
DODAJ BEZPŁATNIE SWOJE OGŁOSZENIE
WYSYŁAJĄC MAILA POD ADRES

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

Współczesna psychologia podkreśla też rodzaj motywacji
naszego działania. Szczęśliwszy będzie człowiek, który
robi coś dla przyjemności i umie się skoncentrować tylko na tym, nie myśląc o przyszłych korzyściach. Na przykład malarz, który malując nie myśli o tym, czy i za ile
ten obraz sprzeda.
Szczęście czy zadowolenie?
Istnieje wiele poglądów na temat szczęścia. Jeżeli powiem,
że szczęścia pod słońcem nie ma, nie będę daleki od prawdy, bowiem jest to stan odczuwany subiektywnie, nie ma
go w formie dającej się jednoznacznie określić. Jest to pojęcie, które nabiera sensu dopiero wtedy, gdy kogoś dotyczy. Ma znaczenie dopiero w odniesieniu do kogoś, lub czegoś. Wielkie wrażenie zrobiły na mnie słowa które napisał
Sidney J. Furie: „Są dwie drogi do szczęścia – religia i głupota”. Stan samozadowolenia który udaje się nam czasami
i na chwilkę osiągać, niewiele ma wspólnego ze szczęściem,
które jest przedmiotem rozważań wielkich myślicieli. Jak
można bowiem mówić o tym samym szczęściu w kontekście życzeń noworocznych oraz w odniesieniu do szczęścia,
które jest rozumiane inaczej i głębiej przez filozofów. Ludzie którzy gonią za dobrami tego świata, mogą osiągnąć
co najwyżej komfort, satysfakcję, zadowolenie, poczucie
spełnionego obowiązku, szacunek itd.
No i cóż będzie z naszym szczęściem? Nikt nie zna jednoznacznej recepty na szczęście. Może po prostu nie nadużywać tego słowa i nabrać do niego szacunku? Może im
dłużej będziemy szukać szczęścia w naszym zwariowanym świecie, tym bardziej będzie ono dla nas nieosiągalne?
Nasze bytowanie to ciągłe zmaganie się z problemami na
wszelkich możliwych płaszczyznach. Zdarza się nam zaznać odrobinę spokoju czy komfortu, lecz już po chwili
wzywają nas obowiązki i realia tego świata. Bywa, że mamy poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, ale zawsze zdarzy się coś, co te stany zakłóci. Nie szukajmy szczęścia
tam, gdzie go nie ma. Najprawdopodobniej jest ono nie
„gdzieś tam”, lecz w nas samych.
Życzę zdrowia, powodzenia, komfortu, a co do szczęścia,
każdy z nas jest na drodze do swojego szczęścia które rozumie jak chce i potrafi.
Michał Nowacki

„Szczęście jest czymś więcej niż zewnętrzną
pomyślnością;
warunki wewnętrzne więcej dlań znaczą”.
Władysław Tatarkiewicz
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Wyjątkowe zabiegi
dla każdej z Pań
BELLISSIMA jest autoryzowanym instytutem Dermalogica, który powstał
z myślą o osobach ceniących profesjonalizm i miłą, kameralną atmosferę.
OFERUJE:
n bogaty wachlarz profesjonalnych zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej i upiększającej,
n dermokosmetyki najwyższej klasy,
n usługi na najwyższym poziomie,
n nowoczesne urządzenia,
n wykwalifikowany personel,
n higieniczne otoczenie,
n bezcenne chwile relaksu
DERMALOGICA – Logika Zdrowej Skór y w unikalnym wydaniu
Amerykańska Marka Dermalogica jest synonimem racjonalnego podejścia do pielęgnacji skóry. Zmierzając do doskonałości osiągnęła
równowagę między oczekiwaniami klientów i rezultatami związanymi
z profesjonalną terapią skóry.
Najnowsze receptury zawar te w systemach pielęgnacyjnych, przekładają się na wyjątkową skuteczność i precyzję. Z uwagi na zaawansowany profil, produkty dermalogica dostępne są tylko w wybranych ośrodkach Spa, gabinetach kosmetycznych oraz instytutach medycyny
estetycznej. Nad doborem i przebiegiem zindywidualizowanej kuracji pielęgnacyjnej czuwają profesjonalni terapeuci Dermalogica.
Trzy kroki do świata zdrowej skóry
W świecie pielęgnacji Dermalogica opracowano ścisłe reguły, które są
wyznacznikiem pielęgnacyjnej doskonałości.
Trzy poziomy pielęgnacji, będące warunkiem koniecznym do zapewnienia najwyższej jakości usług to:
n FaceMapping
n Skin Bar
n Profesjonalna Terapia
Droga do doskonałościDermalogica jest refleksem aktywności zmierzającej do optymalizacji rezultatów związanych z pielęgnacją skóry.
Dynamizm jaki towarzyszy rozwojowi rynku kosmetycznego wpływa na
poszukiwanie rozwiązań, które będą spełniały oczekiwania rynku konsumenckiego w wymiarze jakości świadczonych usług jak i trafności
w rozpoznawaniu potrzeb skóry.
Pasja i Wizja
Budując relacje z par tnerami Dermalogica zmierza do wspólnego sukcesu opar tego na pasji tworzenia i wizji wspólnych przedsięwzięć. Tworzy kulturę profesjonalnej pielęgnacji wspar tą na ponadczasowych wartościach równowagi, pomiędzy potrzebami naszej skóry i sposobami
ich zaspokajania. Dermalogica proponuje sposób opieki nad klientem, wyrażony w trafnej analizie i skutecznej terapii. Klient jest dla
nas par tnerem, który uczy się razem z nami.
Dermalogica to logika zdrowej skóry opar ta na ludziach patrzących
w przyszłość.
Nasze zabiegi
Przestrzeń szybkiej pielęgnacji skór y
MicroZone jest ofer tą stworzoną z myślą o potrzebach wizerunkowych

naszej ery, wyrażonych w dążeniu do optymalnego zdrowia skóry. Nienaganne zdrowie jest synonimem doskonałości, do której zmierzamy
każdego dnia. Czas w którym osiągamy efekt zdrowej skóry czyni strefę MicroZone dostępną dla osób aktywnych ceniących sobie każdą
minutę w ciągu dnia.
Zalety MicroZone:
n oszczędność czasu
n rzetelna diagnoza
n komfort podczas zabiegu
n precyzja opar ta o unikalne receptury produktów

Poznaj swoje potrzeby pielęgnacyjne
FaceMapping to unikalna metoda analizy skóry twarzy, opar ta na wnikliwych badaniach prowadzonych w International Dermal Institute.FaceMapping pozwala na precyzyjne zdiagnozowanie określonych problemów skóry. Terapeuci Dermalogica opierając się na informacjach
zawar tych w karcie konsultacyjnej FaceMapping komponują indywidualny zabieg odpowiadający potrzebom danego klienta.Mapa Twarzy to
konstelacja 15 stref, których pielęgnacja wymaga zastosowania precyzyjnie dobranych produktów.
Odkr yj nieograniczone możliwości indywidualnej pielęgnacji
Zindywidualizowana terapia jest kluczem do zdrowej skóry. Każdy dzień
w którym nasza skóra jest narażona na działanie różnego rodzaju czynników zewnętrznych, wymaga skutecznej ochrony. Tak więc dobór odpowiedniego systemu pielęgnacyjnego jest warunkiem koniecznym, który należy spełnić, aby czerpać radość ze zdrowej i promiennej skóry.
FaceMaping – pierwszy krok w logicznej pielęgnacji skóry z Dermalogica.
PROMOCJA PAŹDZIERNIKOWA!!!
MICROZONE: przez cały miesiąc – 20 euro za 20 minutowy zabieg.
Jest to zabieg na receptę. Skóra jest dokładnie badana i dobierane
są odpowiednie produkty. Terapeutka udzieli dokładnych wskazówek
dotyczących pielęgnacji i przekaże próbki produktów Dermalogica.
Chcąc skorzystać z zabiegu należy umówić się na spotkanie.
Schoonheidsinstituut Bellissima
Dascottelei 150 2100 DeurneTel: 03/322.85.00GSM: 0499/17.18.08
isabelle@bellissima-online.be
zapraszamy:
poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00
sobota: na umówione spotkanie
źródło: www.dermalogica.pl, www.bellissima-online.be
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Celebryci są wśród nas
elebryci są wszędzie. Wkroczyli w nasze życie nie pytając nas o zgodę.
Oglądasz telewizję i kogo widzisz?
Celebrytę. Czytasz gazetę, znów celebryta. Uśmiechają się do nas i mówią:
Zobacz, to znowu Ja. Czy mnie lubisz
czy nie i tak jestem z tobą.
Czy to kogoś denerwuje? Pewnie
tak. Bo ile razy można czytać i słuchać
w kółko o tym samym. Celebryci istnieją, bo kreują ich media, poświęcając im całe kolumny, nawet strony gazet, czy emitując telewizyjne wywiady
w porze dużej oglądalności.

C

Kto to jest celebryta?
Określenie „celebrate” (wyróżniać,
honorować) pochodzi z języka łacińskiego.
Według Wikipedii celebryt, albo celebryta (r. żeński celebrytka, l. mnoga celebryci), to termin odnoszący się
do osoby „często występującej w środkach masowego przekazu i wzbudzającej ich zainteresowanie bez względu na pełniony przez nią zawód”.
W 1961 roku Daniel Morstin sformułował taką definicję:
„Celebryt, to osoba, która jest znana
z tego, że jest znana”.
Celebrytem może zostać każdy, bez
względu na pełniony zawód, będący ciągle w środkach masowego przekazu.
Aktor, piosenkarz, sportowiec, dziennikarz, czy polityk. Tu nie liczą się dokonania, ale medialność, ilość udzielanych wywiadów i częstotliwość
występów w programach telewizyjnych.
Część z nich ma niewiele do powiedzenia, a właściwie nic nie ma do powiedzenia.
Niektórzy w wysokim stopniu opanowali sztukę mówienia tak, aby nie powiedzieć nic. Wystarczy po wysłuchaniu niektórych wywodów zastanowić
się, o czym była mowa. Często okazuje
się, że nie wiemy, lecz to nie jest ważne. Ale przecież to mówił... celebryta!
Niektórym z nich wydaje się, że są
gwiazdami. A może tylko im się tak
wydaje.
Celebryt to nie to samo co gwiazda,
idol czy człowiek sławny. Bo żeby być
gwiazdą, trzeba mieć w sobie coś niesamowitego, magicznego, przyciągającego tłumy. Gwiazda, to utalentowana
indywidualność,
osoba
nieprzeciętna, wyróżniająca się, mająca w sobie coś, co sprawia, że jest
gwiazdą.
Bardzo często celebryta uważający
się za gwiazdę udziela wywiadów.
I chyba sam jest zdziwiony tym, jak
dużo ma do powiedzenia na różne tematy. Po protu zna się na wszystkim

i wszystko wie. „Najświeższy komentarz do bieżącej polityki – proszę bardzo. Moja opinia na temat katastrofy
w Indiach – ależ bardzo proszę”.
Zmiany tematów, słowne uniki,
dziwne wypowiedzi, wymijające odpowiedzi. A często bywa tak, że jeżeli taka gwiazda już coś powie, to... szkoda słów.
Istnieje również inna odmiana „celebryty”. To osoba reklamująca na
przykład proszek do prania, papier toaletowy, czy zupki w proszku. Po kilku emisjach takiego spotu, nagle staje się znana i rozpoznawalna. Jest na
fali popularności. Jej życie nabiera nowego sensu. Zaczynają się bankiety,
wywiady, zaproszenia do różnych programów telewizyjnych. Ustawiane są
sesje zdjęciowe i wywiady z kolegami
z podstawówki. To szczęście trwa tak
długo, jak długo w telewizji emitowana jest reklama. I potem jest problem,
bo celebryta już się przyzwyczaił do
tego, że jest celebrytą.
Drugorzędna gwiazdka za wszelką
cenę musi błyszczeć i bywać. Bierze
udział w kolejnym reality show. Jak
ślub, to tylko z błyskiem fleszy. Można jeszcze sprzedawać mediom zdjęcia swojego nowo narodzonego potomka, czy kupować wyprawkę
szkolną dla dziecka w obecności kamer.
Słowo celebryta brzmi bardzo ładnie gdy słyszymy je po raz pierwszy
i nie wiemy jeszcze co oznacza. Podnosi jednak prestiż danej osoby, bo
pewnie opisuje kogoś bardzo ważnego. Kiedyś istniało pojęcie „bywalec”,
ale celebryta brzmi o wiele lepiej. Jednak pomiędzy tymi dwoma określeniami jest zasadnicza różnica. Według
profesora Jerzego Bralczyka, bywalec
to „człowiek bywały w świecie”. Natomiast celebryta charakteryzuje się „zachowaniem nacechowanym teatralnością i przesadną powagą”. Można by
powiedzieć: celebryta brzmi dumnie.
Życie publiczne pełne jest celebrytow. Jest celebryta – aktor, celebryta
– dziennikarz, celebryta – piosenkarz,
celebryta – sportowiec, no i celebryta
polityk. Panuje opinia, że im ktoś jest
słabszy w swoim zawodzie lub w tym
co robi, tym bardziej chce być celebrytą. Dodajmy, że nie wszyscy znani ludzie lubią, jeśli tak się ich nazywa.
Profesor Wiesław Godzic w swojej
książce „Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów” pisze:
[…] „w powszechnej świadomości Polaków za celebrytów uchodzą osoby
znane, ale niekoniecznie będące autorytetami w swojej dziedzinie” […].
W praktyce oznacza to, że wystarczy

raz, czy drugi pokazać się w telewizyjnym programie rozrywkowym, serialu lub stać się bohaterem skandalu i nagle przychodzi popularność.
Media tak rozreklamują daną osobę,
że stanie się celebrytą. Zacznie się opowiadanie z kim się było, z kim się zerwało, z kim się jadło i z kim się piło.
Co się sprzedało, w co zainwestowało. Lśnią na palcach drogie pierścionki zaręczynowe, błyszczą łańcuszki,
wisiorki i tak dalej. Przeciętny człowiek patrzy na to wszystko z zazdrością. Też chciałby mieszkać w willi,
mieć ochroniarza, jeździć dobrym samochodem i bywać na bankietach. Też
chciałby stać się celebrytą. Tylko należy zastanowić się czy to, jak wygląda i żyje taka „gwiazda” świadczy o jej
indywidualizmie, czy wielkości. To tylko zewnętrzna otoczka, a przecież cała siła człowieka tkwi w jego umyśle.
Osobiście nie mam nic przeciwko
celebrytom. Mnie po prostu ten gatunek zupełnie nie interesuje. Ale gdy
pseudo gwiazda z dnia na dzień staje
się idolem i wzorem do naśladowania
dla tysięcy nastolatków, to chyba nie
jest „w porządku”. Zwłaszcza wtedy,
gdy niewiele sobą reprezentuje i nie
ma niczego istotnego do powiedzenia
tym młodym ludziom. Jej przekazy są
bez wartości, bez przesłania i nie wnoszą niczego nowego.
Powyższy tekst nie dotyczy oczywiście wszystkich popularnych ludzi. Są
wśród nich tacy, którzy zasługują na
to, aby być znani i szanowani i są
czymś więcej niż celebrytami. Ale są
i tacy... którzy po prostu są. A czy zasługują na to by być znanymi i popularnymi? Na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie sami.
Marta Wysocka

Ankieta
personalna
• ZAWÓD: celebryta

• WYKSZTAŁCENIE: nie jest wymagane
• MIEJSCE PRACY:
salony, bankiety, imprezy...
• CZAS PRACY: nieograniczony
• WYGLĄD: efektowny

• WYNAGRODZENIE: niewspółmierne
do...
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Zawód – RODZIC
ażdy zawód wymaga
wielu lat nauki, przygotowań, wytrwałości
i silnej woli.
Ale najtrudniejszym i najbardziej odpowiedzialnym zawodem
jest bycie rodzicem. To całodobowa koncentracja, ogromne pokłady cierpliwości, niesamowita wręcz odporność psychiczna
i niespożyta energia.
Jest to praca na więcej niż pełny etat przez siedem dni w tygodniu. Gdyby przed przystąpieniem do tej pracy trzeba było
wypełnić ankietę personalną, to
niektóre punkty wprawiłyby nas
po prostu w osłupienie. No bo
co wpisać w rubrykę – zakres
obowiązków? Przykładowo: gotowanie, pranie, prasowanie,
sprzątanie, nauczanie, leczenie,
pielęgnowanie, zabawianie, pocieszanie, udzielanie porad.
I z całą pewnością wszystkiego
nie wymieniłam. Z kolei czas
pracy w tym zawodzie to całodobowa dyspozycyjność (przynajmniej przez kilka pierwszych
lat życia naszego dziecka). Wynagrodzenie – żadne. A stan
zdrowia? Oczywiście jak najlepszy. No i wyjątkowa odporność
na stres. Żadne urlopy, wakacje,
czy zwolnienia lekarskie nie
wchodzą w grę. Nie ma także
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W tej pracy
nie można
oczekiwać
samych
sukcesów.
Bywają
i porażki.

emerytury. I jeszcze jedno. Jest
to jedyna praca, której nie można porzucić, czy zmienić.
Doskonale wiemy, że każdą
pracę, której się podejmujemy
trzeba wykonywać jak najlepiej.
Często gdy na polu zawodowym
spotykają nas przykrości czy niespodziewane trudności, zaciskamy zęby i pracujemy dalej. W zawodzie rodzica musimy być
jeszcze bardziej odporni psychicznie. Ilu z nas, będąc niejednokrotnie na skraju wyczerpania powtarzało: już nie mogę,
już nie mam siły. Do wykonywania tego zawodu potrzeba dużo
dojrzałości i odporności psychicznej. Nauka trwa przez całe życie. Nie wystarczy ukończenie
szkoły,
kursu,
czy
przeczytanie fachowych podręczników. Rodzicielstwo wymaga poświęcenia i czasu, bo to zajęcie na pełny etat. Mało jest
sytuacji, w których wychowanie
czy zajmowanie się dzieckiem
można pominąć czy przełożyć na
później.
W byciu rodzicem – tak jak
w każdej innej pracy – są zasady i reguły, których trzeba przestrzegać, aby praca była wykonana jak najlepiej. A jej głównym
celem jest odpowiednie wychowanie, wykształcenie i przygo-

towanie dziecka do samodzielnego życia. Nie do wiary, jak rodzicielstwo może przewrócić nasze dotychczasowe życie „do
góry nogami”. Jak wiele pracy
i energii wymaga od nas dziecko. Wydawać by się mogło, że
wszystko mieliśmy przećwiczone, wypróbowane, a tu nagle rzeczywistość nas przerasta.
Tak, rodzic to ciężki zawód.
Żeby go wykonać jak najlepiej,
trzeba otoczyć dziecko opieką,
wychować i oddać mu całego siebie. Trzeba mieć w sercu dużo
miłości, ciepła, wyrozumiałości
i cierpliwości.
W tej pracy nie można oczekiwać samych sukcesów. Bywają
i porażki.
A jednocześnie jest to najbardziej twórczy i najwspanialszy
zawód na świecie. Niesie ze sobą mnóstwo radości, miłości
i poczucia odpowiedzialności za
małą istotkę, dając wspaniałe
poczucie spełnionego obowiązku. Wiem, że nieraz są łzy, stres,
niepokój i bezradność. Ale częstsze są chwile, gdy małe rączki
obejmą nas za szyję i słyszymy:
kocham cię mamo, kocham cię
tato. I wtedy nasze życie nabiera zupełnie nowego wymiaru.
Karolina Morawska

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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Bezstresowy stres
awsze uważałam się za osobę nowoczesną i otwartą na różne życiowe teorie.
Również i te dotyczące wychowania
dziecka. Ale ostatnio okazało się, że istnieje pewien sposób wychowania, któremu stanowczo mówię NIE!
Rzecz dotyczy mojej przyjaciółki Kasi, jej męża Wojtka i głównego bohatera, trzyletniego Piotrusia.
Żeby wszystko było jasne. Nie jestem
ekspertem w dziedzinie wychowania
dziecka i nie jest to moja specjalność
(przynajmniej na razie). Ale mam kilka
koleżanek, które są szczęśliwymi matkami i mniej więcej orientuję się, jak to
wszystko powinno wyglądać. Mam na
myśli normalne wychowanie czyli: nie
krzyczymy na dziecko, nie zabraniamy
mu bez przerwy wszystkiego i w ogóle
jesteśmy w stosunku do takiego małego człowieczka „w porządku”.
Ale wracając do Piotrusia. Jak wszystkie niemowlęta, był rozkosznym bobaskiem i przedmiotem dumy szczęśliwych
rodziców. Nieraz z zazdrością patrzyłam na ich szczęście. Czas biegł, Piotruś
rósł i nagle zauważyłam, że to wszystko nie wygląda tak dobrze jak myślałam.

Z

Pewnego dnia Kasia znad sterty pieluch, które codziennie prała i prasowała „bo pampersy są niezdrowe” oznajmiła mi: będziemy wychowywać Piotrusia
bezstresowo. I tłumaczyła dalej: wszelkie zakazy wywołują u naszego synka
ogromny stres, a stres jest przecież zaprzeczeniem bezstresowego wychowania.
Trochę to skomplikowane – pomyślałam, ale nie przeczuwałam jeszcze nadciągającej katastrofy.
Otóż moja przyjaciółka i jej maż zapoznali się z książkowymi i gazetowymi
poradami dla przyszłych rodziców, ale
chyba nie potrafili z tej lektury wyciągnąć odpowiednich wniosków. Rozpoczynając wychowywanie Piotrusia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zaczęli
to robić w ich mniemaniu bezstresowo.
Czyli generalnie – dziecko górą!
Wszystko co się u nich dzieje, może
być podstawą scenariusza filmowego
fantastycznej komedii. Ale historia, którą Wam opowiadam ma miejsce tu i teraz i wcale nie jest śmieszna.
Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda
tak: Rodzice pozwalają Piotrusiowi dosłownie na wszystko, co często kończy
się wizytami u lekarza. A gdy próbują

mu pewnych rzeczy zabronić (bo w końcu zaczęli rozumieć co się dzieje), to dopiero się zaczyna. Dziecko za wszelką
cenę chce postawić na swoim, a rodzice na swoim. W tym sporze całkowicie
stoję po stronie Piotrusia, bo jeżeli do
tej pory wszystko mu było wolno, to
dlaczego nagle ma stosować się do jakichś zasad? Na razie zwycięża dziecko. Co chce, otrzymuje natychmiast.
Drogie zabawki reklamowane w telewizji, mnóstwo słodyczy często kupowanych w nocnym sklepie bo mały chce
tu i teraz. Jeżeli ktokolwiek mu się przeciwstawia, ma dla rodziców pokaźny zestaw kar: gryzienie, kopanie, napady
złości, histe ria i wrza ski. I ma to co
chce. Do tej pory nikt niczego od niego nie oczekiwał i Piotruś niczego nie
potrafi, bo nie chce potrafić. Robi tylko to na co ma ochotę.
Moi znajomi pomylili „bezstresowe
wychowanie” z zupełnym brakiem wychowania. A Piotruś? Od lutego idzie do
przedszkola i tam dopiero pokaże na co
go stać.
Hanna Korcz
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Program integracyjny
– wiedzieć, znać, rozumieć czyli czuć się w domu...
ędąc jeszcze w Polsce słyszeliśmy piękne opowieści o życiu na Zachodzie. Sama pamiętam jak w czasach komunizmu wszyscy
wzdychali za Ameryką. Ale kiedy w latach 70-tych po długiej nieobecności
w Polsce przyjechała w odwiedziny moja rodzina, ta piękna iluzja prysła jak
bańka mydlana. Rzeczywistość Zachodu była brutalna: ciężka praca, wyzyskiwanie przez pracodawców, żadne zabezpieczenia socjalne i samotność.
Osobnym zagadnieniem jest niechęć Polaka do Polaka... Czy coś się zmieniło
od tego czasu? Przecież obserwujemy
identyczną sytuację nie tylko w Ameryce, ale w Belgii i na całym świecie.
Kiedy podejmowałam decyzję o wyjeździe na Zachód, miałam dwie możliwości: Francja albo Belgia. Zebrałam
wiele informacji na temat tych dwóch
krajów i wygrała Belgia. Moimi atutami były: znajomość języka niemieckiego, dyplom uniwersytetu, zabezpieczenie materialne na początek i wiedza
o kraju. Dlatego bardzo szybko odnalazłam się w nowych warunkach bez
specjalnych rozczarowań. Jedynym rozczarowaniem była i jest duża niechęć
Polaka do Polaka...
Od kilku lat państwo belgijskie proponuje wszystkim narodowościom szybkie odnalezienie się w nowych warunkach dzięki oferowanemu programowi
integracyjnemu.
Wielu Polaków skorzystało z tego programu, ale niestety wielu z nas patrzy
na to sceptycznie.
W mojej pracy zawodowej miałam to
szczęście, że mogłam uczyć tzw. Orientacji Społecznej w Gandawie, dlatego
mogę podzielić się z Państwem moimi
uwagami i starać się przekonać dużą
grupę rodaków do skorzystania z programu integracyjnego.
Program integracyjny obejmuje kilka części:
1. Kurs Orientacji Społecznej.
2. Kurs języka niderlandzkiego organizowany przez Dom Języka Niderlandzkiego (Huis van het Nederlands).
3. Poradnictwo w wyborze szkoły, nostryfikacji polskiego dyplomu szkoły
średniej, wyższej lub uniwersytetu,
pracy, studiów we współpracy z VDAB.
4. Indywidualna pomoc i poradnictwo
w rożnych sprawach administracyjnych, mieszkaniowych i.t.d. przez
przydzielonego konsultanta.
Czego możemy dowiedzieć się na Kursie Orientacji Społecznej? Praktycznie
wszystkiego co dotyczy zasad funkcjonowania tego kraju, życia społecznego
i socjalnego oraz spędzania wolnego
czasu.

B

n Już na pierwszej lekcji uczestnicy kursu byli bardzo zdziwieni, gdy usłyszeli
o skomplikowanej strukturze państwa
belgijskiego. Belgia jest monarchią parlamentarną, w której głową państwa
jest monarcha współrządzący z parlamentem, ale władza monarchy jest ograniczona do funkcji reprezentacyjnych.
Realną władzę sprawuje parlament
i rząd na którego czele stoi premier.
Ciekawe? Więcej możemy dowiedzieć
się na kursie.
n Od wielu lat złoszczą nas rozgrywki
międzypartyjne. Często myślimy, że
w naszym kraju jest najgorzej w Europie, ale w Belgii jest też wiele partii, które prowadzą rożne, czasami mało ciekawe rozgrywki...
n Prawa i obowiązki obywateli. – Cóż
o nich wiemy? Jak np. rozumiemy prawo do wolności? Wiele nowych rzeczy
udało mi się osobiście dowiedzieć przygotowując się do kursu.
Możemy naprawdę zrewidować nasze
poglądy i zrozumieć wiele praw rządzących współczesną demokracją!
n O tradycjach tego państwa myślimy
– to proste, przecież to katolicki kraj.
A jednak historia i czas ukształtowały
wiele nowych i zaskakujących obrzędów i tradycji, których nie znamy, a warto!
n Prawo pobytu. Poznamy zasady załatwiania procedury pobytowej dla nas
jak również dla naszych bliskich (dzieci, żony). Możemy zaplanować sobie naszą przyszłość, czyli pobyt i naturalizację lub powrót do kraju.
n Praca. Naprawdę możemy dowiedzieć
się prawie wszystkiego. Chyba najważniejsze: gdy masz pracę, jakie koszty
i na co są pobierane z naszych miesięcznych wypłat. Co to jest RSZ, nasze prawa i obowiązki w pracy, kto nam może
pomóc by wystąpić przeciw nieuczciwemu pracodawcy, kto broni naszych praw
pracowniczych, jaką rolę pełnią związki zawodowe.
n Opieka zdrowotna i społeczna. Jakie
oczekiwania spełniają kasy chorych,
czego możemy od nich oczekiwać? Gdzie
i do kogo możemy udać się z naszymi
problemami zdrowotnymi, kto nam pomoże, jaką rolę pełnią konsultanci opieki zdrowotnej. Kim jest konsultant społeczny, w jakich sprawach udziela
pomocy, jakie mamy instytucje pomocy społecznej itd. Więcej na kursie!
n Oświata i wychowanie. Nostryfikacja
polskich dyplomów, opieka nad rodziną. Dowiemy się o systemie szkolnictwa w Belgii, gdzie udać się, by uznano nasz polski dyplom, jaka jest z tym
związana procedura. Poznamy strukturę Poradni Psychologiczno-pedagogicz-

nej (CLB), która w rozwoju dziecka
w wieku szkolnym spełnia kluczową rolę. Chyba mało odczuliśmy w Polsce tzw.
opieki nad rodziną przez państwo. Belgia różni się w tej dziedzinie zasadniczo od Polski, gdyż rodzina i jej ochrona stoi centralnie w założeniach
i strukturach państwa belgijskiego. Jak
wiele jest instytucji chroniących rodzinę poznamy na kursie!
Prawo mieszkaniowe, wynajem, kupno, pożyczki i dodatkowe ubezpieczenia. Zawsze marzymy o czymś własnym,
a rzeczywistość zmusza nas do mieszkania w opłakanych warunkach i wiele razy jesteśmy bezradni gdy spotykamy się z nieuczciwością właścicieli.
Kurs da nam możliwość orientacji
i podejmowania właściwych decyzji!
n Prawo finansowe: banki, poczta, pożyczki itp. Jak działają banki, jakie są
różnice między bankami, w jakich sprawach możemy liczyć na bank. Jeśli np.
mamy konto w ING, to ten bank może
też ubezpieczyć nasz samochód, mieszkanie i oferuje wiele innych korzyści.
n Transport w Belgii. Taki niby znany,
a sama dowiedziałam się wiele o różnych możliwościach taniego transportu itd.
Biorąc pod uwagę samo krótkie
streszczenie zakresu programu Orientacji Społecznej możemy śmiało stwierdzić, że ten kurs da nam w pigułce zasady życia w Belgii i zrodzi w nas – a to
gwarantuję – również chęć poznania tego trudnego języka. Czyli w sposób samoistny zrealizujemy program integracyjny. Do tego możemy zawsze poprosić
o pomoc konsultanta w różnych sprawach administracyjnych lub tak po prostu usłyszymy dobre słowo, byśmy mogli we wsparciu budować nasz drugi
dom.
Nauczyciel, Bożena Suchodół
Adres Biura Integracyjnego w Antwerpii:
Onthaalbureau Inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen

Szanowni Państwo.
Przeglądając niektóre portale internetowe, natknęłam się na wykorzystanie
moich artykułów do użytku własnego
i publikowanie jako własne sygnowane
podpisem innego autora. Proszę pamiętać, że istnieje tzw. ochrona prawna
praw autorskich.
Myślę, że zostanie to natychmiast sprostowane.
Z poważaniem,
Bożena Suchodół
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W poszukiwaniu pracy
ażdy z nas ma swoje sprawdzone sposoby poszukiwania nowej lub lepszej pracy. Pierwsze kroki
kierujemy zazwyczaj do biur pracy (czasowej, tzw:
interim) lub VDAB (Flamandzkiego Urzędu Zatrudnienia
i Szkolenia Zawodowego). Także ogłoszenia w lokalnej prasie i internecie należą do popularnych.
Poszukując pracy, powinniśmy przede wszystkim zaopatrzyć się w życiorys napisany w języku flamandzkim oraz
list motywacyjny.
List motywacyjny nie powinien być zbyt długi i zawierać rzeczowe informacje, których nie ujęlismy w życiorysie (CV). To on właśnie powinien zachęcić naszego potencjalnego pracodawcę do przeczytania naszego CV. Jeżeli
znamy nazwisko osoby odpowiedzialnej za nabór personelu, warto imiennie do niej skierować list. Powinniśmy przedstawić w nim zwięźle naszą motywację do pracy na danym
stanowisku i argumentację, dlaczego firma powinna wybrać właśnie nas.

K

Zacznijmy list od pokazania swojej mocnej strony. Formułujmy list pozytywnie i odnośmy się do przyszłości np:
„jestem gotowy aby po przeszkoleniu w szybkim czasie zacząć pracę w nowej dla mnie dziedzinie”. List motywacyjny przede wszystkim powinien potencjalnemu pracodawcy dać wyraźny obraz czym różnimy się od innych
kandydatów z takim samym dyplomem, zachęcić do przeczytania naszego CV i zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną.
Życiorys zawiera nasze dane, wszystkie informacje o ukończonych przez nas szkołach i kursach, a także o doświadczeniu zawodowym. Nie zapomnijmy wymienić dat rozpoczęcia i zakończenia każdej ze szkół oraz ich kierunków.
Także wymienione prace jakie wykonywaliśmy do tej pory, powinny zawierać nazwę firmy, lata w których tam pracowaliśmy, stanowisko i krótki opis wykonywanych przez
nas obowiązków. Jeśli to możliwe, podajmy nazwisko i numer kontaktowy osoby która mogłaby wystawić nam referencje.
Wymieniając znane nam języki obce, powinniśmy ocenić
także ich znajomość: w stopniu komunikatywnym, dobrym,
bardzo dobrym (w mowie i piśmie).
Naszymi dodatkowymi atutami będą: prawo jazdy (wymieńmy wszystkie posiadane przez nas kategorie), ewentualne zdobyte przez nas dyplomy i atesty (np: BHP lub
możliwość operowania wózkiem widłowym).
Zaopatrzeni w CV możemy udać się do biur pracy w poszukiwaniu odpowiedniej dla nas posady. Do wielu agen-

Miejsce
na Twoją reklamę
KONTAKT:

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

tel. 0489/823 803

cji możemy zapisać się poprzez ich strony internetowe, bądź
też do biura udać się osobiście. W wielu z nich obowiązują
ściśle określone godziny zapisów, dlatego też lepiej wcześniej telefonicznie upewnić się, w jakich godzinach możemy się zapisać lub umówić na spotkanie. Powodzenia!
VDAB
Nie wszyscy wiedzą co oferuje ta instytucja, do której
można się zapisać w jednym z wielu biur lub przez internet. Tworząc swoje konto na stronie VDAB wybieramy hasło i kod dostępu. Za jego pomocą w każdej chwili możemy uaktualnić nasze dane, opublikować na stronie VDAB
nasze CV które będzie dostępne dla potencjalnego pracodawcy. Można też wydrukować potwierdzenie naszej rejestracji jako szukającego pracy, potrzebne przy składaniu
wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.
VDAB, jako organizacja rządowa, poza ofertami pracy
proponuje bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe oraz językowe dla poszukujących pracy. Uczestnicy takich kursów mają prawo do zwrotu kosztów dojazdu, a w niektórych przypadkach do dodatku do zasiłku dla bezrobotnych.
Osobie poszukującej pracy może być przydzielony konsultant który pomoże w poszukiwaniu odpowiedniej pracy,
szkolenia lub pokieruje w procedurze uznania polskiego
dyplomu lub kwalifikacji.
Ponadto w VDAB możemy zamówić „opleidingscheques”.
Tymi czekami można płacić za kursy i szkolenia dla pracowników którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje. Płacimy wtedy tylko połowę ceny, tzn. jeśli kurs kosztuje 120€,
zamawiając czeki na tę sumę płacimy za nie 60€ a 60€ dopłaca rząd. W ciągu roku mamy prawo do zakupu czeków
na kwotę do 250€.
Prawa do takiego dofinansowania nie mamy jeśli:
n jesteśmy samozatrudnieni
n nie mamy ukończonego 25 roku życia i pracujemy na
kontrakcie studenckim lub kontrakcie na mniej niż 80
godzin miesięcznie
n uczestniczymy w kursie w czasie godzin pracy
n za kurs płaci nasz pracodawca.
Wszystkie informacje na temat działania VDAB a także
opleidingscheques znajdziemy pod adresem www.vdab.be
Marlena Chrabąszcz
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Emerytura w Belgii
ystemem ubezpieczeń emerytalnych w Belgii zarządza Narodowy Fundusz Emerytalny (Rijksdienst voor Pensioenen) www.onprvp.fgov.be, który posiada dział
„konwencji międzynarodowych” zajmujący się świadczeniami dla tych, którzy pracowali w dwóch lub więcej krajach. Wszystkie systemy dzielą emerytury na rodzinne
i dla osób samotnych.

S

Istnieją cztery podstawowe systemy emerytalne
dla pracowników
dla osób pracujących na własny rachunek
dla pracowników sektora publicznego
dla byłych pracowników zatrudnionych w koloniach
i/lub poza UE
Funkcjon ują też inne systemy
n dla osób, których małżonek zmarł
n dla małżonków żyjących w separacji lub rozwiedzionych
n dla pracowników trans-granicznych oraz sezonowych
n dla górników, marynarzy, pilotów i dziennikarzy
Zatrudnienie krótkoterminowe nie gwarantuje uprawnień emerytalnych. Prawa emerytalne narosłe w krótkim
okresie nie będą brane pod uwagę, gdyż ich kwota będzie
zbyt niska wg. regulacji międzynarodowych.
Wysokość emerytury zależy od przebiegu kariery zawodowej, wysokości wynagrodzeń, sytuacji rodzinnej, jak
również od systemu. Istnieje możliwość uprawnienia do
emerytury z kilku programów.
Wiek emerytalny dla mężczyzn oraz kobiet wynosi 65
lat. Wcześniejsza emerytura w wieku 60 lat jest możliwa
po przepracowaniu co najmniej 35 lat zgodnie z krajowym
n
n
n
n
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Układem Zbiorowym Pracy lub Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w spółce, lub na skutek reorganizacji.
Inne informacje
W Belgii funkcjonuje podatkowy system oszczędności
emerytalnych w którym roczne składki są objęte ulgą podatkową.Coraz więcej spółek zawiera umowy ubezpieczeń
grupowych z komercyjnymi firmami ubezpieczeniowymi.
W takich umowach mogą być ujęte emerytury uzupełniające. Jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę, pracownik najemny może kontynuować pracę nawet po ukończeniu 65
roku życia. Jeśli ktoś pracuje na własny rachunek, może
pracować tak długo jak chce, nie pytając nikogo o zgodę.
Jednak osoba która otrzymuje świadczenia emerytalne nie
może zarabiać więcej ponad określoną kwotę. Jeśli ją przekroczy, emerytura będzie zmniejszona lub wstrzymana.
Wniosek o emeryturę
Nawet jeśli ktoś pracował w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wystarczy złożenie
jednego wniosku w państwie gdzie aktualnie zamieszkuje (w naszym przypadku w Belgii), na rok przed przewidzianą przepisami datą przejścia na emeryturę. Wniosek
należy skierować do Narodowego Funduszu Emerytalnego (Rijksdienst voor Pensioenen). Wskazane jest dołączenie kopii zaświadczeń o zatrudnieniu.
Źródła: Konsulat Generalny RP w Brukseli, Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Brukseli

Renta z tytułu
niezdolności do pracy
soba ubezpieczona na wypadek inwalidztwa ma
prawo do świadczeń, które zastępują płace pracownika tymczasowo zmuszonego do zaprzestania pracy z powodu niezdolności do pracy. Jeżeli świadczenia chorobowe trwają dłużej niż jeden rok, mogą przekształcić się
w świadczenia inwalidzkie, w wysokości 40–65% płacy godzinnej brutto. O inwalidztwie orzeka Rada Lekarska (Geneeskundige Raad). Za sprawy związane z rentą inwalidzką odpowiada RIZIV – INAMI http://www.riziv.be/.

O

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
Jeśli ktoś przebywa w Belgii legalnie, jest objęty ubezpieczeniem chorobowym jeśli spełnia określone warunki:
n członkostwo w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
n przepracowanie 120 dni w sześciomiesięcznym
okresie poprzedzającym staranie się o zasiłek
(włącznie z okresami braku aktywności, takimi jak
choroba, urlop płatny itp. Oraz okresami spędzonymi w innych państwach członkowskich – E104)
n przekazanie zaświadczeń o opłaceniu składek wydanych przez swoją instytucję ubezpieczeniową
n przejście badań zorganizowanych przez instytucję ubezpieczeniową oraz posiadanie dowodu ubezpieczenia
Wyjeżdżając do pracy w Belgii, należy zabrać wydany przez ZUS formularz E 104. Służy on m.in. potwierdzeniu okresów ubezpieczenia z tytułu choroby, lub
pozwoli na zsumowanie polskich i belgijskich okresów ubezpieczenia jeśli zachorujemy podczas pierwszych 120 dni pracy.
Jak zgłaszać chorobę
Pracując w przedsiębiorstwie, należy zapoznać się z jego regulaminem i spytać o ewen-
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tualne szczególne systemy ubezpieczenia. Jeśli ktoś zachoruje, powinien powiadomić o tym firmę pierwszego
dnia choroby do godziny 10 rano. Zaświadczenie lekarskie powinno być przedstawione firmie ubezpieczeniowej
do drugiego dnia choroby. Jeśli nastąpi to później, ustawowy zasiłek chorobowy będzie wypłacany od dnia dostarczenia zaświadczenia. O świadczeniach decydują m.in.
Różnica pomiędzy umowami dla pracowników fizycznych
i umysłowych, długość okresu obowiązywania umowy,
czy choroba rozpoczęła się w ciągu pierwszego miesiąca
obowiązywania umowy, czy też później. „Dzień bezpłatny” może być płatny jeżeli tak uzgodniono w Układzie
Zbiorowym Pracy.

Pracownikowi umysłowemu zatrudnionemu na okres
krótszy niż trzy miesiące, a który nie przepracował jeszcze jednego miesiąca, fundusz ubezpieczeń zdrowotnych
wypłaca bezpośrednio świadczenie z tytułu niezdolności
do pracy w czasie tego pierwszego miesiąca.
Pracownik umysłowy zatrudniony na okres krótszy niż
3 miesiące, który przepracował więcej niż 1 miesiąc, jest
objęty tym samym programem jak robotnicy fizyczni z podobnymi wartościami procentowymi. „Dzień bezpłatny”
stosuje się do pracowników umysłowych w okresie próbnym. Pracownik umysłowy zatrudniony na okres co najmniej trzech miesięcy ma prawo do normalnej pensji przez
okres pierwszych 30 dni.

System dla pracowników fizycznych
Wypadek lub choroba w życiu prywatnym.
Osoba która nie przepracowała miesiąca, nie ma uprawnień do gwarantowanej płacy w przypadku niezdolności
do pracy, ale może mieć prawo do świadczenia z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Jeżeli okres miesiąca zostanie osiągnięty w trakcie choroby, świadczenie jest wypłacane. Jeżeli choroba trwa krócej niż 14 dni, pierwszy
dzień choroby nie jest płatny („dzień bezpłatny”). Jeżeli
pracownik pracował przez co najmniej jeden miesiąc,
otrzyma świadczenie chorobowe w wysokości 100% za
pierwszy tydzień oraz ok. 85% za tygodnie od drugiego
do czwartego włącznie. Po 30 dniach do okresu jednego
roku świadczenie jest wypłacane z funduszu ubezpieczeń
zdrowotnych (55–60%). Potem uznaje się pracownika za
osobę trwale niezdolną do pracy.

Płaca gwarantowana i urlop roczny
Pracownik (umysłowy lub fizyczny), który zachoruje
w czasie urlopu, nie otrzymuje żadnej gwarantowanej płacy za ten okres.
Jeśli okres niezdolności do pracy zacznie się przed urlopem wypoczynkowym, sytuacja zależy od tego, czy chodzi o pracownika fizycznego czy umysłowego, oraz czy
chodzi o urlop indywidualny czy zbiorowy.
Pracodawca musi zapłacić pensję gwarantowaną pracownikowi umysłowemu, który zachoruje przed swoim
urlopem (indywidualnym lub zbiorowym) lub pracownikowi fizycznemu, który stanie się niezdolny do pracy przed
swoim urlopem indywidualnym, a urlop który jest zbieżny z chorobą, może zostać przeniesiony na później. Instytucja ubezpieczeniowa płaci pracownikowi, który zachoruje bezpośrednio przed zamknięciem przymusowym za
dni choroby zbieżne z dniami urlopu zbiorowego.

System dla pracowników umysłowych
Wypadek lub choroba w życiu prywatnym.

Źródła: Konsulat Generalny RP w Brukseli, Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Brukseli
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Polecam na weekend
Carcassone – średniowieczne miasto
To jedna
z największych
atrakcji
turystycznych
południowej
Francji.

gdyby tak na chwilę przenieść się w czasie?
Podczas moich wakacyjnych podróży natrafiłam na niezwykłe miejsce, wręcz magiczne, a do
tego piękne. Chciałabym przybliżyć Państwu jego
specyfikę, historię i klimat. Nie ma już wiele takich
miejsc w Europie...
Mowa o średniowiecznym mieście Carcassone we
Francji. Ten niezwykły kompleks fortyfikacji mieści się w departamencie Aude, około 80 km na południowy wschód od Tuluzy. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych południowej Francji.
Początki miasta datowane są na około 3500 lat
p.n.e. Od samego początku było ono ważnym ośrodkiem handlu i produkcji tekstyliów. Historia
Carcassone jest bardzo długa i bogata. Był to ważny punkt strategiczny, gdy Rzymianie ufortyfikowali wierzchołek wzgórza około stu lat p.n.e., a później uznali je za stolicę kolonii Julia Carsaco (potem
Carcasum). Główna część północnych wałów obronnych pochodzi z tamtych czasów. W VI wieku
Carcassone zostało przejęte przez Wizygotów, którzy następnie rozbudowali fortyfikacje stojące tu po
dzisiejsze czasy. W 1067 roku miasto stało się własnością Raimonda Rogera Trencavela (wicehrabia
Albi i Nimes) co spowodowało, iż w kolejnych stuleciach zbudowany został zamek i bazylika SaintNazaire.
W XIII wieku stało się twierdzą graniczną pomiędzy Francją a Aragonią. Dopiero w XVII w. znaczenie militarne twierdzy zmalało i osada stała się na
nowo istotnym ośrodkiem handlu. Wszystkie budowle zachowały się w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo w XIX wieku przeprowadzono wiele prac
konserwacyjnych, co jeszcze bardziej odnowiło historię i ogólny wygląd tego miejsca.
Carcassone można podzielić na dwie części: górną i dolną. W „mieście górnym” znajdują się dwa
pasma murów obronnych z bramami i barbakanami. Fortece tworzą fortyfikacje – podwójny pierścień wałów obronnych z 53 wieżami. Jest to po
prostu całe stare miasto zamknięte w murach dawnej warowni, a dopiero za rzeką, po drugiej stronie
mostu, widać współczesne budynki. W oddali na
horyzoncie dostrzec można winiarnie i góry. Nie-

A

samowite widoki zapewnione są w momencie zachodzącego nad Carcassone słońca. 14 lipca każdego roku – w święto narodowe Francji – nad miastem rozbrzmiewa huk wystrzałów i zalewa je fala
sztucznych ogni i petard.
Uliczki starego miasteczka mają swój niezapomniany i niepowtarzalny klimat. Są bardzo wąskie,
a od ilości sklepików, hotelików, restauracji i kawiarni można dostać zawrotu głowy. W okresie letnim, przy dużej ilości turystów, bardzo trudno jest
przejść swobodnie niektórymi uliczkami. Dookoła
słychać wszystkie możliwe języki świata. Obiekt
zwiedzany jest nie tyko przez Europejczyków, ale
także przez turystów z innych kontynentów. Kiedy
wejdzie się już do środka, za mury obronne, ma się
ochotę zostać tu dłużej aby pooglądać średniowieczne budowle, przejść się po przepięknych zakątkach,
podziwiając średniowieczne domy, dekoracje, restauracje i hotele wkomponowane w całość.
Zwiedzając Carcassone należy koniecznie zatrzymać się w jednej z restauracji. W tym średniowiecznym mieście zdecydowanie przeważają restauracje
regionalne, które prześcigają się w serwowaniu bardzo słynnego dania w tamtejszym regionie – „Cassoulet” (ugotowana na tłuszczu z kaczki biała fasolka z kawałkami kaczki), lub też słynnych kiełbasek
z Tuluzy, serwowanych z odrobiną sałaty i oczywiście czerwonego wina. Pyszne! Na samo wspomnienie jeszcze czuję jej smak. Zdecydowanie nie jest to
potrawa dietetyczna. To bardzo sycące danie. Mówi się, że najlepiej smakuje w zimie, kiedy za oknem jest śnieg i mróz. „Cassoulet” bardzo często je
się za pomocą samej łyżki, dlatego w wielu restauracjach nie znajdą Państwo na stołach widelców ani
noży. Wszystko oczywiście po to, aby wczuć się w typowo średniowieczny klimat. Nawet wino serwowane jest często po prostu w karafkach lub też specjalnych kuflach, a nie jak przyjęło się we Francji
– w pięknych, dużych, szklanych kieliszkach.
Wystawione na ulicy stragany oferują szereg średniowiecznych rekwizytów, wśród których znaleźć
można najprawdziwsze miecze, berła i korony. Uwagę zwiedzających przykuwają także wielobarwne
materiały, z których uszyte jest dosłownie wszystko: sukienki lalek, ubrania, pościel czy elementy
dekoracyjne i woreczki na perfumy. Wszędzie unosi się zapach lawendy...
Dziś Carcassone wygląda na nietknięte nowoczesnością, tętniące życiem i klimatem dawnych, świetnych lat miasto. Proszę pomyśleć o zatrzymaniu się
w nim podczas podróży na południe Francji. Z pewnością zachwycą się Państwo tym miejscem i chociaż na chwilę przeniosą się w epokę średniowieMagdalena Wawryszuk
cza...
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Czytelnicy polecają kulinarnie
Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można
zjeść

AVANTI – CZYLI NA BELGIJSKIEJ ZIEMI
POLAK KUCHNIE WŁOSKĄ STWORZYŁ
Zawsze z dystansem podchodzę do regionalnych
restauracji, w których szefami kuchni są nierodowici pasjonaci tubylczej sztuki kulinarnej. No bo sami spróbujcie sobie wyobrazić na przykład Chińczyka, który serwuje dania polskie albo rdzennego
Włocha, który przygotowuje przysmaki tajskie. Czyż
to nie wzbudza waszych, choćby delikatnych podejrzeń co do jakości serwowanych potraw? Ale w tym
przypadku można by rzec – wyjątek potwierdza regule! Avanti to restauracja z włoską kuchnia, prowadzona przez polskie małżeństwo. Spokojne i czarujące miejsce, które mieści się w samym centrum
Antwerpii, tuz obok Central Station. Swoja historie
rozpoczęło około 5 lat temu. Każde z małżonków
włożyło w te restauracje od siebie to, co miało najlepsze. Pani Agnieszka doświadczenie i zamiłowanie do pracy w kuchni, a pan Mariusz umiejętności
i pasje, które nabył podczas swojego kilkuletniego
pobytu we Włoszech. I to oddanie włoskiej kuchni
przejawia się w każdym ich daniu. Wyjątkowość restauracji to przede wszystkim specjały, które są rzadko spotykane w typowych włoskich restauracjach.
Oprócz tradycyjnych dan takich jak pizza, lasagne
czy spaghetti, na szczególną uwagę zasługują rewelacyjne pierożki z łososiem i ricotta polane kremowym sosem pomidorowym – PANZAROTTI AL SAL-

MONE. Całość to ogromna przyjemność dla podniebienia, która dodatkowo zachwyca oko. Warto tez
spróbować doskonalej cielęciny w wydaniu włoskim:
podanej z mozzarella, szynka parmeńską oraz śmietanowym sosem sporządzonym na winie – SALTINBOCA ALLE ROMANA. Delikatny, aksamitny, a jednocześnie wyrazisty sos, który niczym pierzynka
otula całość dania, idealnie dopełnia smak potrawy.
Avanti, to restauracja dla wybrednych bowiem każdy, nawet najbardziej wymagający klient znajdzie
tu coś dla siebie. Wspomnę tu także o urzekających
pierożkach z borowikami – TORTELLONI AL FYNGHI PORCINI ALLA CREMA, romantycznych pierozkowych serduszkach z mozzarella i bazylia oraz
sosem pomidorowym – CUORI CON MOZZAREL
POMODORE E BASILICO oraz diabelsko pikantnej
pizzy – PIZZA DIAVOLO. Wszystkie wcześniej wspomniane elementy takie, jak smakowita kuchnia, dobra lokalizacja oraz przyjaźnie nastawiona obsługa,
składają się na unikatowy i rodzinny charakter tego miejsca. Koniecznie musicie odwiedzić Avanti,
choćby po to by zjeść włoskie specjały z delikatna
polska przyprawa.
Izabela Sośniak
adres restauracji:
AVANTI Pizzeria – Restaurant
Breydelstraat 25
2018 Antwerpen
Czynne: 11.30-23.00
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Kuchnia męskim okiem
to nie lubi zupy ten nie wie, co to jest
dobre jedzenie. Są osoby, dla których
obiad bez niej nie jest prawdziwym
obiadem. I mają rację. Bo mamy z niej same
korzyści.
Nasyci,
rozgrzeje,
poprawi
samopoczucie. Zresztą sami sprawdzicie, czy
można się złościć po zjedzeniu pysznego żurku z
jajkiem i kawałkiem kiełbasy? Na pewno nie. A
kiedy podamy do niego świeżo ugotowane
ziemniaki, to drugie danie już nas nie interesuje.
Wspaniałe są też kremy albo jesienne zupy pełne
gruntowych, najsmaczniejszych warzyw. Z

K

dodatkiem mięsa, makaronu czy kaszy stają się
pełnowartościowym daniem. Coraz bardziej
popularne są zupy bez mięsa. Mają mniej kalorii,
są zdrowsze i przyrządza się je dużo szybciej niż
te tradycyjne. Można je doprawić dodatkiem
masła, śmietany czy jogurtu. Ich smak wydatnie
podniesie podsmażona na oleju cebulka. Można
też ja zagęścić zasmażką, pure ziemniaczanym
lub warzywnym. Namawiam więc do gotowania
i jedzenia zup, koniecznie posypanych świeżą
zieleniną. Smacznego.
Mariusz Krzysiak

Fasolowa
z przecierem pomidorowym
Składniki
50 dkg żeberek lub korpusu z kury
20 dkg fasoli l pół pęczka włoszczyzny
3 ziemniaki l sól, pieprz
pół szklanki przecieru pomidorowego
cebula l ząbek czosnku l natka pietruszki

l
l
l
l
l

Sposób wykonan ia:
1. Mięso opłukać, zalać zimną wodą, włożyć
obraną cebulę i czosnek, gotować na wolnym
ogniu pod przykryciem 40 minut. Po 15
minutach dodać wcześniej namoczoną fasolę.
2. Włoszczyznę i ziemniaki oczyścić, opłukać i obrać. Ziemniaki pokroić, włożyć do wywaru razem z włoszczyzną, przyprawić do smaku, ugotować.
3. Do ugotowanej zupy dodać przecier pomidorowy, wymieszać, doprowadzić do wrzenia
– można go przedtem poddusić 5 minut z łyżką masła. Zupa będzie smaczniejsza, ale bardziej kaloryczna.
4. Zupę rozlać do talerzy, posypać natką pietruszki.

Porowa z ziemniakami
Składniki:
30 dkg porów, tylko biała część
50 dkg ziemniaków l 1 szklanka mleka
2 łyżki masła l Sól, biały pieprz
1 cebulka dymka ze szczypiorem

l
l
l
l

Sposób wykonania
1. Pory dokładnie umyć, pokroić w talarki, zalać
wodą lub bulionem tak, aby je przykrywały,
gotować ok. 30 minut, następnie przetrzeć.
2. Ziemniaki obrać, opłukać, pokroić w kostkę,
ugotować, połączyć z wywarem z porów i mlekiem, przyprawić do smaku solą i pieprzem,
podgrzać, ewentualnie uzupełnić płyn, dodać
połowę masła.
3. Dymkę opłukać, posiekać razem ze szczypiorem, białą część podsmażyć na pozostałym maśle, dodać do zupy, szczypiorkiem posypać zupę.
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Warto przeczytać
I rv in g Stone „G recki
skarb”
Grecki skarb Irvinga
Stone’a utkany jest ze
słów, które brzmią niczym najpiękniejsze
dźwięki wydobywane
z antycznej cytry. Raz
ostre i skoczne, raz liryczne i niezwykle poruszające, pobudzają
wyobraźnię, przenosząc
czytelnika do utraconego starożytnego świata. Przewodnikiem po
tej krainie jest przypominający nieco Dantejskiego Wergiliusza,
Henryk Schliemann.
Zaś muzą – piękniejsza
od Beatrycze, Greczynka Sofidion.Irving Stone zasłynął napisaniem szeregu znakomitych biografii najwybitniejszych postaci świata kultury i nauki. Między innymi Pasje utajone opowiadające
o Zygmuncie Freudzie, Udręka i ekstaza o Michale Aniele czy Pasja życia o Vincencie van Goghu.
Autor Greckiego skarbu, tak jak Pierre La Mure, jest
autorem zbeletryzowanych biografii, dlatego ożywiane na
ich kartach postaci są tylko echem rzeczywistych bohaterów, a nie ich perfekcyjnie odwzorowanymi sylwetkami.
Materiał na jakim opiera się Stone pisząc swoje powieści,
robi imponujące wrażenie. Listy, dokumenty, manuskrypty, wyprawy po świecie… setki informacji podanych w zapierającej dech formie.Henryk Schliemann, słynny i kontrowersyjny odkrywca Troi oraz królewskich grobów
w Mykenach, był postacią wielobarwną i wyjątkową. Jeden z największych archeologów XIX wieku, zwanym ojcem nowożytnej archeologii. Genialny samouk, walczący
ze skostniałym środowiskiem akademików o uznanie prawdziwości jego znalezisk. A przy tym znający kilkanaście
języków obywatel świata, miłośnik Homera, bogacz i… poszukiwacz greckiej żony. Swoją barwną biografią przyćmił
równie barwną biografię swojej małżonki, choć o tyle ciekawszą, że jako kobieta, Zofia Engastromenos musiała
zmagać się z wieloma przeciwnościami. Dzięki wrodzonemu uporowi, konsekwencji i bystrości umysłu, udało jej
się przeobrazić z żony w partnerkę, pierwszą kobietę – archeologa.Grecki skarb nazywany jest biografią Henryka
Schliemanna, tak jakby nikt nie spoglądał na tytuł powieści. A to właśnie on wskazuje na to, co w opisywaniu przełomowych dla archeologii wykopalisk było dla Stone’a najważniejsze, czyli uwiecznienie roli obojga ich bohaterów.
Henryka i jego żony – Zofii. Z tego powodu historia Schliemanna, którą poznajemy z retrospektywnych obrazów,
przywoływanych w różnych okolicznościach przez różne
wydarzenia, zaczyna się od jego pierwszego spotkania
z przyszłą małżonką.
Kolonos, 1869 rok. Do niewielkiej pod ateńskiej wioski
przyjeżdża na zaproszenie swojego przyjaciela, przyszłego biskupa, czterdziestosiedmioletni Henryk Schliemann.
Obywatel amerykański niemieckiego pochodzenia, miliarder zbijający majątek w carskiej Rosji, wychowanek holenderskich kupców. Mężczyzna poszukujący żony. Greckiej żony.Henryk i Zofia pobrali się wkrótce potem. Ich
małżeństwo było trudne, ale szczęśliwe. Oboje zdawali sobie sprawę, że miłości muszą dopiero się nauczyć. On – bogacz, mogący wybawić jej biedniejącą rodzinę z finanso-
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Zdecydowanie polecam!
wych kłopotów. Ona – młodsza o trzydzieści lat przepiękna dziewczyna. Furiat i perypatetyk oraz niemająca doświadczenia, skromna żona. Burzliwa mieszanka charakterów znalazła ujście we wspólnej pasji – nauce. Uczyniwszy
z Zofii swoją uczennicę, Henryk zapoznał ją z tym, co ukochał sobie najbardziej. Opowiadał jej o swoich porażkach
i sukcesach, marzeniach o odkryciu trzech złotych miast
– skarbu Priama, grobowców mykeńskich i Orchomenos.
Opowiadał o starożytnych bogach i boginiach, przedstawiając całą mitologię za pomocą homeryckich strof. A Zofia, z dnia na dzień coraz bardziej piękniała, stając się jedną z najważniejszych kobiet nauki swoich czasów. Stone
lubi przedstawiać kobiety jako równorzędne partnerki
swoich mężów. Tak było w Pasjach utajonych, kiedy opisywał urokliwą postać Marty Freud. W Greckim skarbie,
bohaterką, a zarazem główną narratorką uczynił Zofię.
Obie kobiety cechowała niesamowita niezależność. Zofia
jawi się jako bohaterka wyemancypowana, choć na pozór
spętana jest konwenansami jej czasów, nakazami religii
prawosławnej i greckiej tradycji.
Krocząc ramię w ramię u boku męża, stała się współodkrywczynią najcenniejszych pamiątek greckiej i hellenistycznej spuścizny antycznej. Kobietą, której zasługi doceniła nauka. Podczas prowadzenia wykopalisk
w Mykenach, Zofia jako pierwsza kobieta na świecie pisała artykuły do prasy na temat prowadzonych przez siebie
badań. Katalogowała zbiory, opisywała je, a dzięki swojej
intuicji odkryła grobowiec Klitajmestry, który potem przez
długi czas nazywany był Skarbcem Pani Schliemann. Tak
jak Henryk stał się ojcem archeologii, ona stała się jej matką. Jej niebywałą rolę w historii usankcjonowali już jej
współcześni, uhonorowując ją w jednogłośnym głosowaniu dyplomem i honorowym członkostwem Królewskiego
Instytutu Archeologicznego Wielkiej Brytanii i Irlandii,
na którego podium przemawiała jako pierwsza w historii
tejże instytucji kobieta. Zafascynowała mnie jej postać – jej
siła, talent i niebywała uroda.Irving Stone przeprowadza
czytelnika w Greckim skarbie nie tylko przez fascynujące
dzieje małżeństwa Schliemannów, ale i przez wielobarwną
kulturę Greków i Turków. Jego powieść to istna podróż
literacka po malowniczych krajobrazach krajów basenu
Morza Śródziemnego. Dziesiątki antycznych miast wypełnionych cudownymi skarbami. Troada z trojańskim
wzgórzem Hisarlik, Ateny, Mykeny, Konstantynopol…
A do tego zachodnioeuropejskie metropolie: Paryż, Londyn czy starożytne Włochy. Stone jest mistrzem detalu.
Jego opisy są niezwykle drobiazgowe, a przez to szalenie
realistyczne. Czytając je, ma się wrażenie nie tyle spoglądania na pocztówkę, co spacerowania po XIX-wiecznych
uliczkach miast. Odkrywane skarby wyłaniają się z kart
książki i rosną w dłoniach, czerwieniąc się wypaloną gliną i czerniąc misternie nałożonym barwnikiem.Poprzez
doniosłość dzieła Schliemannów, sztuka nabiera w powieści niemal mistycznego charakteru. Tchnie nieśmiertelnością, ucząc o nieprzemijalności dzieł naprawdę wielkich. Jej siła staje się podstawą, na której Henryk
Schliemann postanowił wznieść dla siebie i swojej niezwykłej żony pomnik trwalszy niż ze spiżu. Pytanie czy
mu się to udało jest pytaniem retorycznym. Oboje zajęli
zasłużone miejsce w historii nauki, choć postać Zofii jest
nieco marginalizowana. Dlatego tę recenzję chciałabym
poświęcić jej. Sofidion Schliemann. Greckiemu skarbowi.Grecki skarb Stone'a to piękna powieść o tym, że marzenia się spełniają i że warto je mieć.
Izabela Krzysiak

Tłumaczenia
Polsko-Niderlandzkie
Niderlandzko-Polskie
• Tłumaczenia ustne i pisemne
• Pomoc przy wypełnianiu dokumentów
• Pomoc przy załatwianiu spraw
bankowych oraz urzędowych
(np. założenie konta, ubieganie się
o pożyczkę, spotkania urzędowe,
wymiana dokumentów itp.)
• Tłumaczenia CV
• Posiadam własny transport
• Gwarantuje poufność
Kontakt:
Pon-Pt: 18:00 do 21:00
Sob-Niedz: 12:00 do 21:00

Sylwia: (+32) 0496.92.32.40

komiks

Oferuję:
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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)
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois, 29
1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net
Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Europejski numer alarmowy w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101
112
107
110
777

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

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

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

Antwerpia po polsku
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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:
u

u

u
u

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

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY
TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU

Tel: 0903 12 215 (1,5€/min)
E-mail: info@qualityofservice.be
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