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Wraz z Nowym Rokiem u nas trochę zmian. Kończymy pewne cykle i wprowadzamy
nowe.
Zapraszamy na ciekawe artykuły Piotra Neumana i Szymona Malickiego
o przepowiedniach Majów na 2012 rok i futurologii. Wszystko co dotyczy przyszłości jest
interesujące nie tylko dla nas, ale i dla całej ludzkości. Z pewnością słyszeli już Państwo,
ze ten rok ma być „końcem świata”. Mamy nadzieję, że po lekturze tych artykułów pewne
tematy staną się bardziej jasne i zrozumiałe.
Przygotowaliśmy również krótki przegląd najważniejszych wydarzeń.
Ten rok to nie tylko Euro 2012, ale również Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie,
diamentowy jubileusz królowej Elżbiety II i obrączkowe zaćmienie Słońca.
Pokusiliśmy się także o zestawienie najważniejszych faktów, które miały miejsce
w minionym roku w Polsce i na świecie.
W kilku następnych numerach naszej gazety przedstawimy możliwości studiowania
w krajach Unii Europejskiej. Wprawdzie jest dopiero styczeń, ale czas biegnie
nieubłaganie i z pewnością wszyscy wybierający się na studia myślą co i gdzie studiować.
Nie ma granic, a jedynym kryterium dostania się na wymarzoną uczelnię, jest dobra
znajomość języka i matura. Mamy nadzieję, że pomożemy młodym czytelnikom dokonać
odpowiedniego wyboru.
Już po raz trzeci zapraszamy do lektury artykułu Moniki Stawnickiej, w którym w sposób
przystępny i interesujący autorka przybliża historię Polski.
Czasy to wprawdzie odległe, ale jakim bylibyśmy narodem nie znając swojej przeszłości.
Poinformujemy także o pewnych zmianach wprowadzonych przez władze miasta
Antwerpia przy zapisywaniu dzieci do szkół i przedszkoli. A że pierwsze rejestracje
rozpoczynają się już w styczniu, temat jest jak najbardziej aktualny.
Od tego numeru wprowadzamy cykl poświęcony Wielkim Polakom. Będziemy w bardzo
ciekawy sposób przybliżać ich sylwetki oraz fakty i wydarzenia z nimi związane.
Postaramy się, aby każdą z tych postaci przedstawić w sposób nieco „odbrązowiony” i aby
nasi Czytelnicy dowiedzieli się o nich wielu ciekawych i mało znanych rzeczy.
Z kolei Magdalena Wawryszuk zaprasza Czytelnikowi do świata internetowych portali
społecznościowych i pokazuje, jak umiejętnie i bezpiecznie poruszać się w tym
wirtualnym świecie.
No i oczywiście nasze stałe rubryki: Rudy poleca, Rafał ze swoim komiksem, Iza Krzysiak
z fantastyczną recenzją kolejnej przeczytanej książki i Mariusz Krzysiak ze swoimi
nietuzinkowymi przepisami.
Zapraszamy serdecznie do lektury, ale przede wszystkim czekamy na Was podczas XX
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy w Antwerpii został
zarejestrowany sztab i jesteśmy przekonani, że w tym dniu cała Polonia będzie się bawić
razem z nami. Im będzie nas więcej, tym puszki z pieniążkami dla małych, chorych dzieci
będą cięższe.
Wierzymy, że jak zwykle Polonia w Antwerpii nie zawiedzie!
Redakcja
Sie ma!

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

GRAMY TEŻ
W ANTWERPII!

8 STYCZNIA, GODZINA 12.00-20.30
sala ATRIUM, Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne, Antwerpia
Dojazd z centrum: tramwaj 5, autobus 19, 413

ZAPRASZAMY NA JEDYNĄ W SWOIM RODZAJU RODZINNĄ ZABAWĘ!
W programie m.in.:
ª ciekawe zabawy i konkursy dla małych i dużych
ª loterie z nagrodami
ª wyjątkowe licytacje
ª mnóstwo atrakcji dla dzieci
ª koncert dziecięcego zespołu tanecznego z fundacji „Children of Europe”
ª występy artystyczne
ª polska (i nie tylko) muzyka na żywo – zespół Tom&Jerry
ª konkurs karaoke
ª i wiele, wiele innych...
Przyjdź i przyprowadź znajomych, rodzinę i przyjaciół, pomóżmy razem potrzebującym
wcześniakom!!!
Więcej informacji na www.wospantw.eu, e-mail: choeantwerpen@gmail.com
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Zurenborg
To prawdziwa perełka architektury nie tylko w Antwerpii, ale również
w Belgii i w Europie. Jej początek to
druga połowa ubiegłego stulecia, kiedy to na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych liczba ludności w Antwerpii gwałtownie wzrosła
(z 200.000 w 1885 r. do ponad 300.000
w1900 roku). Port antwerpski stał się
największym w Europie. Miasto rozwijało się w błyskawicznym tempie
i potrzebne były nowe, mieszkalne
dzielnice.
Plan rozbudowy miasta i powstania
Zurenborg
został
zatwierdzony
w 1882 roku. Każdy kto
chciał mieć tutaj dom, musiał wybrać architekta reprezentującego pewien
styl. I to właśnie dla architektów budowa Zurenborg stała się okazją do zaprezentowania swoich
możliwości. Oprócz wyglądu budynków bardzo
istotne były elementy wykończeniowe. Drzwi, okna, ozdoby, ogrodzenia.
Dużo niesamowitych żelaznych bram wiele lat
później zostało zdemontowanych, aby
powstały garaże i miejsca dla samochodów.
Aż do XVI wieku dzisiejsze tereny
Zurenborg nikogo nie interesowały.
Leżały poza miastem i klasyfikowane
były jako ziemia rolnicza. Na przełomie XVI i XVII wieku M. Van De Heyden zbudował w tym miejscu dużą farmę która potem przekształcona została
w gospodarstwo rolne. Obiekt miał kilku właścicieli a John Cogels w 1866
roku odziedziczył te grunty po ojcu.
Cogels był człowiekiem niezwykłym.
Patriotą, obrońcą tożsamości Flandrii
i Antwerpii oraz twórcą i dyrektorem
Towarzystwa Budowlanego które doprowadziło do powstania Zurenborg.
Ten antwerpski senator wspólnie z żoną Josephine Osy był prekursorem tej
architektonicznej perełki. Dlatego też
najpiękniejsze miejsce w tej dzielnicy
nosi nazwę Cogels-Osy.

siębiorcy masowo zaczęli za bezcen
kupować opuszczone domy. Dzisiaj te
same budynki warte są miliony euro.
Zurenborg stawał się coraz bardziej
„modnym” miejscem i jak magnes
przyciągał nową klasę średnią. Ich dochody (wyższe od przeciętnych) dały
im komfort wyboru miejsca w którym
chcieliby żyć. Poza tym każdy ewentualny właściciel domu mógł zrealizować swój architektoniczny „kaprys”,
ale przy zachowaniu ogólnej estetyki
i harmonii terenu. Przyszli mieszkańcy tej dzielnicy opuszczali centrum
starego miasta, które stawało się coraz bardziej zatłoczone
i hałaśliwe.
Zurenborg to nazwa
dzielnicy w Antwerpii
i w Berchem. Jest to jakby dzielnica w dzielnicy.
Częściowo w Antwerpii,
częściowo w Berchem.
Z jednej strony plac tętniący życiem, z drugiej
piękna i niespotykana
architektura. To co znajduje się na przestrzeni
kilku ulic jest absolutnie wyjątkowe nie tylko
w Belgii ale i w Europie.
Część południowa (Berchem) czyli
Cogels-Osy i okolice, to miejsce dla
bardzo bogatych ludzi, którzy swoje
bogactwo pokazywali i pokazują poprzez niespotykaną architekturę budynków. To wizytówka popularnych
stylów architektonicznych gdzie wiele domów zostało zamienionych w małe pałace
ozdobione rzeźbami,
balkonami, wieżyczkami i wykuszami. Prawdziwe
rezydencje.
Główne cechy budynków w tej części Zurenboeg to różnorodność
i indywidualizm. Można tu zobaczyć wiele
rożnych stylów architektonicznych: flamandzki, renesansowy, bizantyjski,
gotycki,
klasyczny i art nouveau. Obok domu w stylu
mauretańskim
stoi
eklektyczny zameczek
lub renesansowy pałacyk. Większość domów
składa się z kilku budynków z różnymi wejściami, połączonych
w jedną całość. Są bogato zdobione a każdy
szczegół jest perfekcyj-

1882r.
zatwierdzony
plan rozbudowy
miasta

W latach siedemdziesiątych XX wieku cały teren Zurenborg przeznaczony był do rozbiórki. Ponieważ od końca drugiej wojny światowej dzielnica
stopniowo podupadała, władze miasta podjęły decyzję o zmianie urbanistycznej i architektonicznej. Ale
w związku z ogromnymi protestami
mieszkańców i faktem, że Berchem
było wtedy niezależną gminą, projekt
upadł. I wtedy właśnie dziennikarze,
architekci, pisarze, aktorzy i przed-

nie dopracowany przez architektów.
Ma ją swój nie pow ta rzal ny, in dy wi du al ny styl.
Trzy uli ce: Co gels Osy lei, Trans val lstra at i Wa ter lo o stra at, to po nad 170 bu dyn ków pod ochro ną
kon ser wa to ra za byt ków. Co gelsOsy jest ob sza rem peł nym sym bo licz nych do mów i nazw ulic. To
hi sto ria Flan drii, hi sto ria wo jen
prze ciw Fran cu zom i Ho len drom.
Nie któ re na zwy od no szą się na
przy kład do woj ny nie po dleg ło ścio wej w Af ry ce Po łud nio wej
– Pre to ria stra at, Trans va al stra at,
czy Kru ger stra at. Bar dzo czę sto
do my by ły bu do wa ne i urzą dza ne
te ma tycz nie. Do ty czy ły na tu ry czy
eko lo gii – Ro os, Tulp, Na tu ur.
„Lew Flan drii” zdo bi Co gel Osy lei 2 nato miast po dru giej stro nie
uli cy ca ły kom pleks bu dyn ków po świę co ny jest Char le ma gne.
Dom przy Wa ter lo o stra at 2 to
upa mięt nie nie bi twy pod Wa ter loo.
Natomiast budynek przy Waterloostraat 30 zdo bi syl wet ka Na po le o na
z je go cha rak te ry stycz nym na kry ciem gło wy. Fa sa da do mu ozna czo nego numerem 11 przed stawia portre ty Wel lin gto na i Na po le o na
– dwóch wiel kich bo ha te rów.
Rów nież na Wa ter lo o stra at znaj du je się kom pleks bu dyn ków zna nych ja ko „De Tijd” (Czas). Każ dy
z nich zbu do wa ny jest z ceg ły
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i w kon tra stu ją cych ze so bą ko lo rach. Są na zwa ne te ma tycz nie
i ozna cza ją po ry dnia: Och tend
(ra no), Dag (dzień), Avond (wie czór), czy Nacht (noc).
Na tej sa mej uli cy, na jej czte rech ro gach, są 4 bu dyn ki sto ją ce na prze ciw sie bie, przed sta wia ją ce czte ry po ry ro ku.
W kraju gdzie jazda na rowerze jest
tak samo popularna jak piłka nożna nie
mogło również zabraknąć budynku o nazwie „Velodroomstraat” na pamiątkę wyścigu rowerowego który na początku
XX wieku miał miejsce w Antwerpii.
Północna część dzielnicy leżąca na
terenie gminy Antwerpia skupia się
wokół Dageraadplaats od którego promiennie odchodzi 10 ulic. Otoczony
jest przez bary i restauracje w których
naprawdę rzadko są wolne miejsca.
Knajpki mają niekiedy bardzo dziwne
nazwy: „Seaview”, czy „Schraelen”.
Można tu zjeść potrawy kuchni belgijskiej, a także z Ameryki Południowej,
Egiptu, czy Maroka. To jeden z najpiękniejszych placów w Antwerpii i zawsze jest tam mnóstwo ludzi.
Zu ren borg to jed na z naj mod niej szych i naj droż szych dziel nic
w mie ście, dla te go ce ny do mów są
tu taj na praw dę wy so kie. Róż no rod ność sty lów ar chi tek to nicz nych, zdo bień i de ko ra cji za pie ra
dech w pier siach. Te ren w pew nym sen sie uni kalny w An twer pii,
gdyż jest to jeden z niewielu obszarów opracowanych zgodnie z urbani-

stycznymi planami z XIX wieku. Zamieszkanie w którejś ze wspaniałych
rezydencji dla wielu z nas pozostanie
na pewno marzeniem. Ale warto to
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wszystko zobaczyć. Poczuć atmosferę minionych lat i znaleźć się w zupełnie innym świecie.
Anna Janicka
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Najważniejsze wydarzenia
w Polsce i na świecie w 2011 roku.
Koniec starego
i początek
nowego roku,
to czas na
podsumowania

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ranking najważniejszych wydarzeń minionego roku
w Polsce i na świecie.
Poniższe informacje ułożone
są w kolejności przypadkowej
i opracowane zostały na podstawie portali internetowych, prasy polskiej i zagranicznej.

Polska:
n Zakończenie kariery sportowej
przez Adam Małysza
n Jesienne wybory parlamentarne wygrane ponownie przez
Platformę Obywatelską; od czasów obalenia komunizmu nie
udało się to żadnej innej partii
n Marszałkiem Sejmu została wybrana Ewa Kopacz. Po raz pierwszy w historii III RP kobieta
sprawuje tak wysoką funkcję
(drugi urząd w państwie po
prezydencie)
n Sukces wyborczy partii Janusza Palikota co spowodowało
nowe ruchy na polskiej scenie
politycznej
n Odejście z PiS Zbigniewa Ziobro oraz innych posłów i europosłów
n Samobójcza śmierć Andrzeja
Leppera przewodniczącego Samoobrony
n Likwidacja Komisji Majątkowej powołanej w czasach rządów SLD w celu odzyskania
utraconego majątku przez kościół katolicki
n Awaryjne lądowanie samolotu
Boeing PLL LOT 016 na Okęciu
n Rozpoczęcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
n Osłabienie złotówki w stosunku do euro i innych walut
n Raport komisji Jerzego Millera dotyczący wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej
n Przełom w śledztwie w sprawie
zagadkowej
śmierci
Krzysztofa Olewnika
n Decyzja Polskiego związku Piłki Nożnej o nie umieszczaniu
orzełka na koszulkach polskiej
reprezentacji piłkarskiej. Po
protestach władz i kibiców
orzełek „wrócił” na swoje miejsce

Świat:
n Wypadek kierowcy rajdowego
Roberta Kubicy
n Największe od 140 lat trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii,
a co za tym idzie – uszkodzenie elektrowni atomowej Fukuszima.
n Beatyfikacja Jana Pawła II
n Interwencja wojsk NATO w Libii, co doprowadziło do zabicia
dyktatora Kadafiego
n Masakra na norweskiej wyspie
Utoya i zamach w Oslo
n Kryzys strefy euro
n Pogłębiający się kryzys gospodarki Unii Europejskiej, który
pogrążył rządy Irlandii, Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Włoch
n Powstanie tak zwanego ruchu
„Oburzonych” jako protestu
przeciwko pogarszaniu się sytuacji ludzi. Pierwsze marsze
odbyły się w ponad 900 miastach na całym świecie.
n Okupacja Wall Street przeciwko nierównościom społecznym, a zwłaszcza bankierom
oskarżanym o chciwość i niekompetencje.
n Śmierć Steve'a Jobsa, legendarnego założyciela firmy Apple

n Zabicie Osamy bin Ladena
przez żołnierzy Navy Seals – sił
specjalnych marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych
n Arabska „wiosna ludów”, która ogarnęła znaczną część kontynentu afrykańskiego
n Ujawnienie przez portal Wikileaks szokujących, tajnych dokumentów wielu państw z całego świata
n Królewski ślub brytyjskiego
księcia Williama i Kate Middleton
n Ostatni start w przestrzeń kosmiczną wahadłowca Discovery
n Ostatnie lądowanie wahadłowca Atlantic kończące erę promów kosmicznych
n Wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku, co oznacza zakończenie wojny w tym kraju
n Stanowcze „nie” mieszkańców
Rosji dla rządów premiera Władimira Putina po sfałszowanych w tym kraju wyborach do
Dumy Państwowej
n Śmierć owianego bałwochwalczym kultem dyktatora Korei
Północnej Kim Dzong Ila
opracowała
Marta Wawrocka

Newsy zbudowane z Lego.
Kwiecień 2011. Tłumy gapiów, gości i reporterów zebrało się, by zobaczyć pierwszy pocałunek Księcia i Księżnej Cambridge
Źródło: http://deser.pl/deser/51,111858,10854060.html? i=1
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Schooljaar 2012/2012
– Rok szkolny 2012/2013
auka jest dla każdego dziecka
fundamentem na przyszłość.
Odpowiednią szkołę podstawową czy przedszkole dla syna lub córki trzeba wybrać jak najwcześniej.
Należy pamiętać o tym, że mamy możliwość wyboru placówki oświatowej do
której zacznie uczęszczać nasze dziecko.
Możemy wybrać dobrą szkołę lub przedszkole i tym samym zapewnić dziecku
odpowiednie wykształcenie.
Jeżeli chcemy aby dziecko w roku
szkolnym 2012/2013 rozpoczęło lub kontynuowało naukę w przedszkolu czy
szkole podstawowej musimy pamiętać,
że cała procedura rozpoczyna się już
w styczniu!!!
n Od dwóch lat wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola w Antwerpii zarejestrowane są w centralnym systemie
oświatowym, który powoduje, ze można uniknąć nerwów, stresów i kolejek,
a rodzice maja równe szanse, aby zapisać dziecko do wybranej przez siebie
szkoły (przedszkola). Można rejestrować dzieci do wszystkich placówek
oświatowych na terenie miasta.
n Na stronie internetowej: www.antwerpen.be dostępna jest pełna lista szkół
i przedszkoli w Antwerpii.
n Dyrekcja każdej szkoły lub przedszkola sama decyduje o ilości wolnych
miejsc na kolejny rok szkolny.
n Niektóre placówki oświatowe biorą
pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka i odległość szkoły od miejsca pracy rodziców.
Pierwszym krokiem jest ZAREJESTROWANIE dziecka poprzez stronę internetową: http://meldjeaan.antwerpen.be
Na tej stronie znajduje się też wykaz
wszystkich szkół i przedszkoli w Antwerpii.
n Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale
jeżeli się tego nie uczyni, będzie można zapisać dziecko do szkoły nie wcześniej niż przed wakacjami.
n Według obowiązujących przepisów dopiero po ukończeniu zapisów, czyli od
czwartego czerwca, będzie wiadomo
która ze szkół ma jeszcze wolne miejsca, a od szóstego czerwca będzie można zapisywać dzieci.
n Dla dzieci, które pozostają w tej samej
szkole, lub przedszkolu konieczna jest
ponowna rejestracja.
n Dzieci, które w wybranej przez nas placówce maja już rodzeństwo rejestrujemy wcześniej niż te, które rodzeństwa nie maja.
n Może się zdarzyć tak, ze w szkole do
której uczęszcza rodzeństwo nie będzie już wolnych miejsc. W takim wypadku odpowiednie osoby same się

N

skontaktują z rodzicami aby pomóc
w zarejestrowaniu dziecka do innej
szkoły.
n Po dokonaniu rejestracji na wyżej wymienionej stronie internetowej, każdy rodzic otrzyma list albo mail informujący o zapisach do danej, wybranej
przez siebie szkoły.
n Ostatni etap to umówienie się na rozmowę do szkoły i załatwienie wszystkich formalności.
Obowiązuje jedna zasada: NAJPIERW
ZAREJESTRUJ, POTEM ZAPISZ!!!
Kogo obowiązuje rejestracja?
n Wszystkie dzieci urodzone w 2010 roku
n Wszystkie dzieci urodzone w 2007,
2008, 2009 roku, które jeszcze nie są
zapisane i nie chodzą do szkoły lub
przedszkola.
n Dzieci, które w roku szkolnym 2012/13
idą do pierwszej klasy.
n Obowiązkowo trzeba je zapisać w starej, lub nowej szkole. Jeżeli rodzic po
ukończeniu przez dziecko przedszkola decyduje się zostawić je w tej samej
szkole musi ponownie zapisać dziecko. Jeżeli zmienia szkole musi uczynić
to samo. Każda szkoła udzieli wyczerpujących informacji, ale warunkiem
zapisania dziecka do szkoły jest wcześniejsze zarejestrowanie go.
Kiedy należy zarejestrować dziecko:
n Jeżeli zapisujemy dziecko do szkoły
lub przedszkola do której uczęszcza jego rodzeństwo, MUSIMY ZAREJESTROWAC JE W TERMINIE OD 11
STYCZNIA od godz. 9:30 DO 1 LUTEGO do godz. 23:30.
n Jeżeli nie ma się rodzeństwa w danej
placówce REJESTRUJEMY DZIECKO
W TERMINIE OD 15 LUTEGO od
godz. 9:30 DO 14 MARCA do godz.
23:30
Jak rejestrujemy:
n Wchodzimy na stronę http://meldjeaan.antwerpen.be
n Wybieramy nazwę użytkownika i hasło
n Rejestrujemy się
n Wybieramy placówki do których chcielibyśmy zapisać nasze dziecko
n Wybieramy pięć szkół (mogą być trzy
lub cztery, ale nie powinna to być jedna szkoła).
n Im więcej szkół (lub przedszkoli) wybierzemy, tym większa szansa, że nasze dziecko dostanie się do wybranej
placówki
n „Układamy” szkoły (lub przedszkola)
w odpowiedniej kolejności
n Szkoła (lub przedszkole) na których
najbardziej nam zależy musi mieć zawsze numer 1, kolejna numer dwa i tak
dalej.
n Jeśli dziecko nie dostanie się do wy-

branej placówki określonej przez nas
numerem 1, wtedy jest możliwość zapisania go do szkoły nr 2, 3 i tak dalej
n Jeżeli dziecko dostanie się do szkoły
sklasyfikowanej niżej w rankingu, a potem okaże się ze w wybranej szkole
numer 1 są jeszcze wolne miejsca, szkoła sama powiadomi o tym rodziców do
dnia 14 września
Zapisywanie do szkoły:
n Po zarejestrowaniu dziecka na podanej wcześniej stronie internetowej
otrzymujemy z danej szkoły list lub
mail.
n Następnie umawiamy się na spotkanie
w szkole, wypełniamy odpowiedni formularz i dziecko jest już zapisane.
W momencie podpisania formularza
mamy pewność, że nasze dziecko jest
już przyjęte do wybranej szkoły lub
przedszkola.
Wszelkie informacje i pomoc dostępne są na stronie internetowej: www.antwerpen.be/studiewizjer
Ważne!
Jeżeli Twoje dziecko urodziło się po 13
listopada 2010, będzie mogło pójść do
szkoły dopiero od września 2013 roku.
Ale zarejestrować można je już teraz, co
zwiększa szanse na dostanie się do wybranej placówki.
Warto wiedzieć, ze musimy przestrzegać wyznaczonych dat rejestracji, ale nie
jest istotne czy uczynimy to w pierwszym,
piątym czy siódmym dniu. Jeżeli rejestrujemy dziecko w terminie od 11 stycznia do 1 lutego, możemy to uczynić 14
czy 20 stycznia, ale nie wolno przekroczyć daty 1 lutego.
opracowała
Karolina Morawska

Dla zainteresowanych spotkania informacyjne:
Poniedziałek, 09.01, godz.16 do 20:
Bell, Francis Welles Square 1, 2018 Antwerpia
n Wtorek, 24.01, godz. 20:
CC Luchtbal, 110 Columbia Street, 2030 Antwerpia
n Środa, 25.01, godz. 14:
Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpia
n Środa, 25.01, godz. 20:
Permeke, Coninckplein 26, 2060 Antwerpia
n Czwar tek, 26.01, godz. 20:
CC Deurne, francuski Brass Ulica 36, 2100 Deurne
n W piątek 27.01, godz. 14:
to Werkhuys, Seal Street 13, 2140 Borgerhout
n Wtorek, 31.01, godz. 20:
The Urban Community Center Stadsmagazijn, Keistraat
5-7, 2000 Antwerpia
n Poniedziałek, 06.02, godz. 20:
Bell, Francis Welles Square 1, 2018 Antwerpia
n Czwar tek, 09.02, godz. 20:
Bell, Francis Welles Square 1, 2018 Antwerpia
n Poniedziałek, 13.02, godz. 13 do 20:
Permeke, Coninckplein 26, 2060 Antwerpia
n Wtorek, 14.02, godz. 20:
Steytelinck Castle, St Bavostraat 20, 2610 Wilrijk
n
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Studia w Europie dla Europejczyka
ażdy młody człowiek mieszkający w Unii Europejskiej
może studiować na dowolnym kierunku w wybranym przez siebie kraju. Europa bez granic umożliwia wszystkim chętnym spełnienie
marzeń w zakresie edukacji.
Wystarczy matura i załatwienie odpowiednich formalności, co wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. Jeden wymóg jest oczywisty. Dobra
znajomość języka obcego. Istnieje błędne przekonanie, że jeżeli jest się cudzoziemcem za studia w danym kraju płaci się więcej. Nic bardziej mylnego.
Każdy obywatel Unii Europejskiej
uprawniony jest do takich samych stypendiów na pokrycie czesnego. Studia
zagranicą wcale nie są barierą nie do
pokonania. Należy jednak pamiętać, że
przepisy określające zasady studiowania obcokrajowców zmieniają się. Dlatego zawsze należy skontaktować się
bezpośrednio z wybraną uczelnią.
Studiowanie w Europie jest dużo łatwiejsze niż kiedyś, ale decyzję o rozpoczęciu nauki w innym kraju trzeba
podjąć odpowiednio wcześniej.
Zanim zdobędzie się euro indeks
trzeba zdać egzaminy językowe i uzyskać odpowiedni certyfikat. A poza tym
wiele zachodnich uczelni przyjmuje
dokumenty kilka miesięcy wcześniej,
na przykład w styczniu czy w lutym.
Każdy kraj ma swój system rekrutacji i nie na wszystkie uczelnie zdaje
się egzaminy. Niekiedy wystarczy odpowiednia średnia i zaliczony test psychologiczny.
I co bardzo ważne. Zachodnie uczelnie otwarte są na młodych, przedsiębiorczych, komunikatywnych i kreatywnych ludzi. Odpowiednia średnia
na świadectwie maturalnym to jedno,
a działalność społeczna i wolontariat
to drugie.
Polscy studenci uczący się w Europie uważają, że taka forma zdobywania wiedzy otwiera przysłowiowe „okno na świat”. Usamodzielnia, pozwala
poznać inne kultury, tradycje i zwyczaje. Pomaga w rozwinięciu własnych
poglądów i kreatywności. Niektórzy
wręcz twierdzą, że europejskie uczelnie kształcą młodych ludzi w o wiele
lepszy sposób niż polskie. Ale to już
indywidualna ocena.
Wyższe szkoły w Europie mają doskonale rozbudowany system stypendiów, akademików, bibliotek oraz fantastycznie wyposażone pracownie
naukowe. Na niektórych można studiować prawie za darmo, inne wymagają sporych nakładów finansowych.
W cyklu artykułów przedstawię kilka wybranych krajów i możliwości

K

podjęcia w nich studiów. Ale na początek chciałabym przybliżyć kilka ogólnych zasad dotyczących możliwości
uczenia się w Europie.
Zasady rekrutacji na wyższe uczelnie
We wszystkich państwach funkcjonuje trzystopniowy system edukacji
czyli: licencjat, magisterium i studia
podyplomowe. Taki właśnie system
istnieje również w Polsce.
Podstawowym kryterium przyjęcia
na studia jest oczywiście matura. Każda wyższa szkoła jasno określa średnią ocen jaką musi posiadać potencjalny student, aby dostać się na wybrany
przez siebie kierunek. Na niektóre
uczelnie i kierunki zdaje się egzaminy, niekiedy wystarczy tylko rozwiązanie testu predyspozycyjnego lub rozmowa kwalifikacyjna. Egzaminy
wstępne z pewnością dotyczą takich
kierunków jak medycyna, farmacja,
studia artystyczne lub sportowe.
Drugi konieczny warunek to udokumentowana znajomość języka obcego.
Najbardziej rozpowszechniony jest
język angielski, co nie zmienia faktu,
że również francuski, niemiecki, czy
niderlandzki (Belgia, Holandia) są
przydatne.
Tak jak wspomniałam, istotnym elementem oprócz odpowiedniej średniej
jest działalność społeczna, czyli wszelkiego rodzaju wolontariat czy praca
na rzecz lokalnej społeczności. Liczy
się także udział w różnych konkursach czy zawodach sportowych. Znaczną część formalności związanych z rekrutacją na wielu uczelniach można
załatwić przez internet.
Punkty ECTS
Na wielu wyższych uczelniach działa tak zwany Europejski System Transferu Punktów Kredytowych – ECTS.
To międzynarodowy sposób oceniania
studentów za pomocą punktów kredytowych.
Co to oznacza w praktyce? Zasady
działania tego systemu są bardzo proste. W ciągu roku studiowania na każdym z przedmiotów można zdobyć po
60 punktów. Zebranie określonej liczby punktów za konkretne przedmioty oznacza zaliczenie kolejnych
etapów studiów. Punktowane są egzaminy pisemne, ustne, aktywność na
zajęciach, projekty oraz praktyki zawodowe. Czyli ECTS pozwala na „mierzenie” w skali punktowej nakładu pracy, jaką student musi wykonać aby
zaliczyć dany przedmiot.
Zaletą tego systemu oprócz przejrzystości jest to, że w dowolnym mo-

mencie można się przenieść z jednej
uczelni na drugą bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.
W jakim języku można studiować?
Aby rozpocząć studia na wybranej
uczelni niezbędne będzie potwierdzenie dobrej znajomości języka odpowiednim egzaminem. Na przykład jeśli chodzi o język angielski będzie to
z pewnością Certificate in Aduanced
English (CAE).
Niektóre uczelnie same przygotowują i organizują egzaminy językowe
kwalifikujące na studia.
W jakim języku możemy studiować
to również zależy od danej uczelni.
Na przykład w Niemczech na niektórych kierunkach pierwszy rok nauki
może odbywać się w języku angielskim.
Z kolei w Szwecji lub Holandii istnieje możliwość uczenia się przez cały
okres studiów właśnie po angielsku.
Stypendia
Istnieje generalna zasada, że stypendia otrzymuje się tylko przez kilkanaście miesięcy nauki. Nigdy nie obejmują całego toku studiów. Dlatego też
rozpoczynając naukę warto zainteresować się bardzo popularnymi w krajach europejskich stypendiami z programu „Erasmus”. Istnieją również
możliwości uzyskania pomocy rządowej i dotacji przyznawanych przez różne organizacje międzynarodowe. Najlepsi studenci mogą liczyć na
stypendia naukowe. W niektórych krajach dofinansowaniami ze środków
państwowych dysponuje Ministerstwo
Spraw Zagranicznych lub wyznaczone do tego instytucje. Bezpłatnie można się kształcić na uczelniach skandynawskich,
tanio
w
Holandii,
a stosunkowo drogo w Belgii. Czesne
pobierane przez uczelnie zależy od danego kraju i kierunku studiów.
Co roku powstają rankingi najlepszych szkół wyższych na świecie. Na
500 uczelni, z dziesięciu pierwszych
miejsc, siedem zajmują uczelnie amerykańskie a trzy brytyjskie. Krakowski Uniwersytet Jagielloński jest na
371 miejscu, a następna Politechnika
Wrocławska na 430.
Każdy może studiować gdzie chce.
Ale im lepsza uczelnia tym większy
prestiż i możliwość otrzymania dobrej
pracy. Mam nadzieje, że informacje zawarte w niniejszym cyklu będą pomocne przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.
W następnym numerze przybliżę
Państwu program „Erasmus” oraz zasady studiowania w Belgii.
Karolina Tomczak
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Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi
Trudno jest
obcokrajowcowi
przebić się na
lokalnym
rynku,
– rozmowa
z Sebastianem
Sadowskim,
prezesem
i właścicielem
firmy SAVE
Insurance

Jesteście Państ w o
j e dn ą
z n a j b a r dz ie j
dynamicznie
r ozw i j aj ąc y c h
s i ę p o l s k ic h
firm na rynku
belgijskim.
Sebastian Sadowski,
Dlaczego właśprezes i właściciel
n i e ub e z p i e firmy SAVE Insurance
czenia?
Bo ubezpieczenia to nieodłączna część naszego życia. Są i będą potrzebne. Koniecznością
i obowiązkiem jest ubezpieczenie na przykład samochodu, czy
mieszkania (domu) od ewentualnych szkód powstałych na skutek pożaru lub zalania.
Jak to wszystko się zaczęło?
Mój Tata, Zygmunt Sadowski
rozpoczął w roku 1986 działalność gospodarczą zakładając firmę ubezpieczeniową. W 1991 założył spółkę EURO Insurance
z
belgijskim
wspólnikiem
Marc’iem Vos’em, którą prowadzili razem przez szesnaście lat,
aż do roku 2007. Początkowo, to
znaczy od roku 1991 siedziba
spółki znajdowała się na Stanleystraat. Firma szybko się rozwijała, zwiększała się ilość personelu, a tym samym pomieszczenia
stopniowo stawały się za małe.
I to było powodem przeprowadzki w roku 1993 na Mechelsesteenweg, a następnie na Groenenborgerlaan. Z biegiem lat,
a dokładnie od kwietnia 2007 roku firma nabrała rodzinnego
kształtu, w której stałem się
wspólnikiem Taty i w 2010 zmieniliśmy nazwę na SAVE Insurance.Generalnie
od
początku
wszystko działa na zasadzie polecania naszych usług jeden drugiemu. I tak dzieje się do chwili
obecnej. Niektórzy są z nami od
samego początku, a ilość naszych
klientów stale rośnie. Rozszerza
się też zakres usług.
Jakie były początki działalności
firmy?
Niełatwe. Wielu z nas z pewnością doświadczyło tego, jak
trudno jest obcokrajowcowi
przebić się na lokalnym rynku.
Początki były naprawdę ciężkie.
Jaki wachlarz usług oferujecie?
Wszystkie rodzaje ubezpieczenia: auto, dom, mieszkanie (pożar, zalanie, kradzież). Również
ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, OC dla firm, i tak dalej.

J a k i e n i e t y p o w e rz e c z y , l u b
obiekty zdarzało się Panu ubezpieczać?
Ostatnio była to świątynia hinduska w Wilrijk.
A m e r y k a ń s k i e gw i a z d y f i l m u
i estrady znane są z ubezpieczania na przykład swoich włosów,
czy nóg. Czy otrzymał Pan kiedyś równie nietypowe zlecenie?
Tak, znany belgijski bramkarz
zwrócił się z prośbą o ubezpieczenie swojej twarzy.
C zy SA VE In s ur an ce to fi r ma
o charakterze rodzinnym?
Tak. Przez sześć lat współpracowałem z Tata i Mamą, a od niedawna również z siostrami.
Jakie są plusy i min usy firm y
rodzin nej?
Myślę, że same plusy, pracujemy na okrągło
Czy to, że pracujecie razem ma
w pł yw na Wasze życie rodzinne?
Jest to oczywiste, że praca jest
częstym tematem przy rodzinnym stole.
J a k i j e s t p o d z i a ł o b o w ią z k ó w
w firmie?
Ja jestem dyrektorem, zarządzam firmą i nadzoruję całość.
Mama i Natalia są kierownikami biura i personelu.
Od jak daw na jesteście w Belgii?
Około 30 lat. Ja i moje rodzeństwo urodziliśmy się w Belgii.
Jakie są Pana zainteresowania?
Sport, podróże i dobra kuchnia.
Ja k lu bi P an sp ęd za ć wo ln y
czas?
Jeśli mam chociaż trochę wolnego czasu przeznaczam go na
sport.
Jaka sprawa była dla Pana najbardziej nietypowa, czy trudna?
Śmierć ojca, mojego mentora
i wspólnika w czerwcu 2011 roku..
Czy działalność firmy ogranicza
się tylko do Antwerpii?
Nie. Posiadamy uprawnienia
w różnych państwach na całym
świecie.
Plany na przyszłość?
Nasze najbliższe plany na
przyszłość nabiorą realnych
kształtów już na początku tego
roku. W lutym zapraszamy do
nowego biura na Plantin en Moretuslei 128-130 w Antwerpii.
Również w lutym, a dokładnie
pod koniec miesiąca planujemy

otwarcie naszego biura w Brukseli.
W tym roku Polska i Ukraina będ ą g o s p o d a r z a mi E u r o 2 0 1 2 .
Czy jest Pan miłośnikiem piłki
nożnej? Kogo typuje pan na zwycięzcę?
Oczywiście będziemy trzymać
kciuki za Polskę. W naszej grupie nie powinno być problemu
z Rosją, Grecją ani Czechami.
Jesteście znani również ze swej
działalności charytatywnej. O ile
się dobrze orientuję paczki mikołajkow e dla dzieci w polskim
kości ele sfin an sował a właśn ie
wasza firma.
Tak, z pomocą naszych przyjaciół i oczywiście Świętego Mikołaja. Wspieramy również klub
piłkarski FC Polonia w Antwerpii, klub Polek w Brukseli i różne fundacje charytatywne dla
dzieci.
Czy obecna Polonia rożni się od
tej sprzed kilku lat?
Myślę, że jest spora różnica
między obecną a dawniejszą Polonią. A przede wszystkim jest
nas dużo więcej!
Czy Pana zdaniem jesteśmy zintegrowaną wspólnotą, pomagamy sobie?
Oczywiście, że tak. Ludzie, firmy polskie i oczywiście Konsulat RP też pomaga naszym rodakom.
Ma Pan duży kon takt z Belgami? Jaką opinię mają wśród nich
Polacy?
Belgowie maja o Polakach jak
najlepsza opinie. Uważani jesteśmy za naród pracowity, serdeczny i bardzo otwarty w kontaktach
z ludźmi. A o umiejętnościach
polskiej „złotej raczki” krążą już
legendy.
W An t we r p i i j e s t P a n o s o bą
zn aną i rozpozn awaln ą. C zy na
c o dz i eń s p o t y k a s i ę P a n z s y tua cjam i, które to potw ier dza j ą?
Mamy parę tysięcy klientów,
a Belgia nie jest dużym krajem.
Nietrudno więc często się spotykać. Wydaje mi się, że jestem
osoba dosyć rozpoznawalną.
Czego życzyłby Pan czytelnikom
„Antwerpii po polsku” w nowym
2012 roku?
Dużo zdrowia, szczęścia i mało wypadków.
Rozmawiała
Agata Kocińska
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Rudy poleca!
Miejsca
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.

„Grand Cafe Desingel”i
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen
www.gran dcafedesingel.be
Knajpka powstała w nowo wybudowanym
skrzydle antwerpskiego konserwatorium.
„Grand Cafe Desingel” oferuje bardzo bogate
menu ze szczególnym uwzględnieniem przepysznych sałatek. Danie firmowe zwane „de singel”,
to carpaccio z ciepłą oliwką z oliwek, parmezanem i orzeszkami.
Lokal jest przestronny z fantastycznym, kryształowym żyrandolem w centralnym punkcie. Ciekawy efekt dają tez żarówki zwisające na drutach
z sufitu. Dominujące kolory to biel i czerń. Ogromne okna ze szkła z widokiem na autostradę sprawiają niesamowite wrażenie. „Grand Cafe Desingel” podzielona jest na dwie części: brasserie
i restauracje. Wprawdzie kuchnia zamykana jest
o 23:00, ale bar otwarty jest aż do północy.

Steen en Been
Volkstraat 59
2000 Antwerpen
Jeżeli szukacie czegoś oryginalnego by ozdobić
swój dom to miejsce z pewnością Was zainteresuje. Wchodząc do Steen en Been poczujecie sie jak
w muzeum historii naturalnej. Wybór jest ogromny: skały, najróżniejszej maści skamieliny, zasuszone owady, kości, czaszki i rogi zwierząt. Są
nawet małe obiekty sztuki etnicznej z rożnych
zakątków świata.
Myślę, ze żaden inny sklep w Antwerpii nie ma
tak niesamowitego asortymentu jak Steen en Been.

Dille & Kamille
Vleminckstraat 9-1 2000 An twerpen

Sklep w samym sercu Antwerpii, który specjalizuje się w sprzedaży artykułów na bazie naturalnych materiałów. Można tu znaleźć właściwie
wszystko co może przydać się w domu. Moździerze, koszyki, krzesła, a nawet zabawki dla dzieci. Są do kupienia także zioła, przyprawy oraz ponad 50 rodzajów herbat ziołowych które można
kupić na wagę. I co ciekawe, istnieje możliwość
zrobienia własnej herbacianej mieszanki. Ostatnio sklep rozszerzył swoja ofertę o sprzedaż internetową.
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Co z tym końcem świata
W dobie szerokiego dostępu do informacji wiele z nich zwraca szczególną uwagę. Można natknąć się na strony z których wynika, że nad
ludzkością znowu gromadzą się czarne chmury przeznaczenia. Chodzi
o 2012 rok, kiedy to rzekomo ma nastąpić koniec świata.
Postanowiłem rozeznać się w temacie, gdyż sam sceptycyzm nie załatwia
sprawy. W pewnych aspektach nie da
się uniknąć pewnych wiadomości z zakresu geologii czy astronomii. Jeśli
to nie zniechęca, zapraszam dociekliwych Czytelników do wyprawy po
własny spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Belgijscy pisarze Patryk Geryl i Gino Ratinckx zwrócili uwagę na to, że
kalendarz Majów kończy się 21 grudnia 2012 o godzinie 11:11. Napisana
przez nich sześć lat temu książka pt.
„Proroctwo Oriona rok 2012” stała się
iskrą zapalającą lont zainteresowania
i pogoni za sensacją. Zaczęły się dociekania i przytaczanie coraz to nowych teorii na temat, jakie to miałyby być powody wielkiej katastrofy.
Jak tylko ów lont zainteresowania
przygasał, natychmiast pojawiały się
nowe „fakty” które ledwie tlący się
lont rozpalały z jeszcze większą siłą.
I tak pewnie będzie aż do wyżej
wspomnianej daty. Czy będziemy
świadkami olbrzymiej eksplozji tajemniczych sił, czy też malutkiego a wstydliwego „puff” tych, którzy dali się
wciągnąć w całą tę grę?
Wcześniejsze przewidywania końca
świata, jak widać nie sprawdziły się.
Teraz katastrofiści sięgają po wszystkie możliwe teorie i scenariusze naraz, aby tylko podsycać strach.
Aby zachować – na ile to możliwe
– obiektywizm, wspomnijmy tylko
o możliwości istnienia zwykłego finansowego interesu w tym nakręcaniu spirali strachu, gdyż horror, sensacja i strach dobrze się sprzedają.
Zwłaszcza teraz, kiedy dostęp do informacji jest łatwy i powszechny. Oto
w skrócie kilka „za i przeciw” na temat powodów rzekomej Zagłady.
Kalendarz Majów.
Majowie, tajemniczy lud Ameryki
Środkowej który tak naprawdę nie
wiadomo skąd się pojawił i jak zniknął, wymyślili wiele różnych kalendarzy które obrazowały mistyczne cykle. Istniał między innymi tak zwany
kalendarz Tzolkin (260) dni) i Haab
(365 dni). Oba zostały połączone
w Cykl Kalendarzowy (52 lata), który

z kolei był częścią „Długiej rachuby”
trwającej 5126 lat. Jako że kończy się
ona właśnie w grudniu 2012 roku,
stąd cały problem. Mimo że badacze
owego kalendarza wspominają o istnieniu reguły kontynuacji Długiej Rachuby do roku 8000 naszej ery i dopiero „reset” od zera, pomimo, że sami
potomkowie Majów uspokajają, iż teraz po prostu kończy się pewien cykl
w rachubie czasu, ziarno strachu zostało już rzucone na podatny grunt
sensacji. Czy grozi nam jednak katastrofalne w skutkach odwrócenie...
Cóż, właśnie tutaj czarnowidze popełniają zasadniczy błąd, gdyż mieszają
dwa pojęcia. Rzecz w tym, że bieguny osi obrotu naszego globu i bieguny magnetyczne to nie to samo.
1. Odwrócenie pola magn etyczn ego
Ziemi
Pole magnetyczne powstaje w wyniku obrotu Ziemi, kiedy to ciekłe żelazo powoduje rotację obecnych tam
elektronów. Dzięki temu (efekt dynama) powstaje obejmujące całą planetę pole magnetyczne z jego biegunami w okolicach biegunów ziemskich,
które są punktami w których przechodzi oś obrotu). To odwrócenie polega na zamianie biegunów magnetycznych, czyli tam gdzie jest „plus”
będzie „minus” i na odwrót.
2. Odw rócenie biegun ów ziemskich
ozn acza przesun ięcie osi wirow an ia
Ziemi, a nawet odwrócenie kierunku
wirowania naszego globu, co nie ozna-

cza odwrócenia pola magnetycznego.
Podkreślmy, że te dwa rodzaje biegun ów nie pokrywają się.
Natężenie pola magnetycznego ciągle zmienia się i ma obecnie tendencję spadkową. Zmienia się też położenie biegunów magnetycznych (wobec
biegunów osi obrotu), które wędrują
setki mil z prędkością 10-40 km/rok
po Antarktydzie i Arktyce. Dzieje się
to na naszych oczach i jak widać nic
w tym złego, ponieważ oś obrotu pozostaje na swoim miejscu.
Zjawisko drugie (odwrócenie biegunów ziemskich) może zaistnieć tylko
kilka razy w historii całego Układu
Słonecznego. Planeta Wenus została
kiedyś przewrócona „do góry nogami” i obraca się w kierunku przeciwnym niż pozostałe planety. Uran „toczy się bokiem”, bowiem jego oś uległa
przemieszczeniu
przypuszczalnie
w efekcie kolizji.
Przeskoki biegunów magnetycznych czyli pierwsze zjawisko bez wpływu na sam ruch Ziemi czy położenie
osi obrotu, miały już miejsce szereg
razy w ciągu ostatnich kilku milionów lat. Ostatnio 780 tysięcy lat
temu. Na przestrzeni ponad 650 milionów lat występowały one nieregularnie, a okresy stabilności trwały od
kilkuset do 40 milionów lat. Wbrew
niektórym „teoriom”, 11-letni cykl aktywności słonecznej nie ma żadnego
wpływu na odwracanie wspomniane-
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go pola. Nie ma też dowodów, że jakieś inne zewnętrzne czynniki miały
kiedykolwiek na to wpływ.
Naukowcy przypuszczają, że przebiegunowanie może nastąpić w tym
tysiącleciu lub za milion lat, lecz nie
mówią o tym roku, gdyż takiego zjawiska nie da się precyzyjnie określić
w czasie.
Nawet gdyby doszło do odwrócenia
biegunów magnetycznych (zjawisko
pierwsze) co jest mało prawdopodobne w tym tysiącleciu a możliwe za milio ny lat, na le ży pa mię tać, iż nasz
przodek, homo erectus przeżył spokojnie ostatnie przebiegunowanie magnetyczne i co najwyżej oglądał zorze po lar ne któ re wy stę po wa ły
wszędzie na Ziemi. Obecnie byłyby
możliwe zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń elektronicznych, lecz
o wielkiej katastrofie mowy być nie
może.
To tyle gwoli wyjaśnienia najważniejszego według katastrofistów powodu kataklizmu, który ma rzekomo
mieć miejsce 21 XII 2012. Mogą też
być inne bezpośrednie powody rzekomej globalnej katastrofy.
Wielkie zderzenie
Podobno coś wielkiego i ciężkiego
ma wynurzyć się z czeluści kosmosu
i uderzyć w naszą matkę Ziemię. Miało to już miejsce, choć w nie tak wielkiej skali w przeszłości (na przykład
meteoryt tunguski). Codziennie jesteś my bom bar do wa ni ma ły mi czy
większymi obiektami z kosmosu, jednak bez wię kszych konsek wen cji.
Dzięki odpowiednim instrumentom
wy kry to osta t nio wie le pla ne to id
podążających w kierunku Ziemi, jednak nie oznacza to dla nas żadnego
ry zyka. Zwra ca uwa gę je den tyl ko
obiekt o nazwie 99942 Apophis o średnicy 270 metrów, który w roku 2029
z wielką prędkością przeleci w bezpiecznej odległości od Ziemi. Najczarniej szy sce na riusz do pusz cza za chwianie jego dotychczasowej orbity
lecz takie prawdopodobieństwo wynosi 1 do 45000, czyli jest znikome.
W przyszłości jednak, takie obiekty
mogą nam zagrażać. Naukowcy z Catalina Sky Survey wyliczyli kilka możliwych dat zderzenia z inną planetoidą o nazwie 2007 VK184 i średnicy
130 metrów. Jednak w ciągu najbliższych 100 lat prawdopodobieństwo
wynosi co najwyżej 0,037%. Takimi
sprawami zajmuje się Fundacja B612,
założona przez byłego astronautę Rusty'ego Schweickarta, która planuje
dzia ła nia na wy pa dek przy szłych
ewentualnych zagrożeń. Bierze się
pod uwagę przyszłe dekady oraz stu-

lecia. Nie ma jednak mowy o roku
2012.
Starożytność i przepowiednie
Od dawna ludzkości towarzyszą zapowiedzi wielkiej katastrofy na skalę
globalną. Mają one dwa źródła. Pierwsze – efekt wyliczeń starożytnych
uczonych, drugie – przepowiednie natchnionych wizjonerów. Na podstawie wyliczeń pozostawionych przez
Majów i Egipcjan precyzyjnie została
określona data ostatniej hiperaktywności Słońca (9792 przed Chrystusem). Ta data idealnie zgadza się
z ustaleniami geologów, którzy przypuszczają, że wtedy właśnie miał miejsce gigantyczny potop. Nie jest jednak
potwierdzony
naukowo
bezpośredni związek pomiędzy tymi
dwoma wydarzeniami, choć nie podważa się związku pomiędzy epoką lodowcową i zmianami magnetycznymi. Zastanawiająca jest kwestia
Atlantydy. Jej mieszkańcy znali datę
zniszczenia swojego lądu już 200 lat
wcześniej. Ich obliczenia astronomiczne były kontynuowane później przez
Egipcjan, w zastanawiający sposób
zaawansowanych między innymi
w astronomii.
Z kolei istnieje wiele przepowiedni
dotyczących wielkiego kataklizmu,
który ma dotknąć naszą planetę. Ich
autorami są między innymi Nostradamus i ojciec Pio. Znana jest też przepowiednia zwana Trzecią Tajemnicą
Fatimską. Wszystkie są wręcz przerażające. Wielki konflikt militarny, potężne erupcje wulkanów, trzęsienia
ziemi i fale tsunami o wysokości kilkuset metrów mają dokonać takiego
spustoszenia na naszym globie, że
praktycznie pozostanie niewielka liczba ludzi, którzy będą musieli od nowa podjąć trud budowania przyszłości dla kolejnych pokoleń. Jednak nie
ma to oznaczać końca świata. Po tym
globalnym kataklizmie człowiek ma
się stać lepszym, bogatszym wewnętrznie i pokorniejszym wobec siebie i innych. Wspólną cechą przepowiedni jest ich nieokreślenie w czasie
(choć mają mieć miejsce „w niedalekiej przyszłości”) oraz brak podania
przyczyn zjawisk geofizycznych. Z kolei wspólną cechą czarnych przewidywań opartych na różnych starożytnych i nowszych wyliczeniach jest
możliwość ich podważenia lub poddania w wątpliwość w sposób naukowy.
I co teraz będzie?
Pomimo autorytetu nauki z jednej
strony i powątpiewania w wizje jasnowidzów z drugiej, nie ma chyba
człowieka który o istnieniu przypuszczeń na temat globalnego kataklizmu
nie wie, lub też nie zna pojęcia Apo-
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kalipsa czy Armageddon. Jednak
wszystkich ludzi można chyba podzielić na trzy zasadnicze grupy. Jedni po
prostu wzruszają ramionami, drudzy
czekają na oficjalny komunikat w telewizji i naukową prognozę kataklizmu z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, a trzeci po prostu dopuszczają
ewentualność zaistnienia takich zdarzeń. Oni dzielą się z kolei na tych którzy się autentycznie boją i panicznie
szukają możliwości ratunku oraz na
tych, którzy oddają swój los w ręce
Opatrzności. Usłyszałem kiedyś takie
zdanie. „Pomimo bardziej i mniej racjonalnych ostrzeżeń i przestróg są
ludzie, którzy żyją z takim rozmachem
i w takim poczuciu własnej wielkości,
jakby mieli żyć co najmniej 1500 lat.
Ich egocentryzmu nie wzruszy żaden
symboliczny Kopernik jakichkolwiek
nauk”. Taka beztroska i poczucie bezpieczeństwa oparte na przeświadczeniu, że „może gdzieś tam, lecz nie tutaj” oraz „może ktoś, ale nie ja” jest
bardzo powszechna i bywa powodem
wielkich tragedii z niekoniecznie wielkich powodów. Jeśli spotyka kogoś
coś złego, pytanie „dlaczego akurat
mnie to spotkało?” na tle całego świata dźwięczy tylko jak stare 20 groszy
rzucone na podłogę. Potem zapada
wewnętrzna cisza i akceptacja nowego stanu rzeczy lub wewnętrzny bunt.
Choć nikt nie wsiada do samochodu
z przeświadczeniem, że ulegnie mniejszemu czy większemu wypadkowi, takowe przecież zdarzają się codziennie. Tak już jest, że większe i mniejsze
niebezpieczeństwa towarzyszą nam
przez całe życie. Tacy jesteśmy, że nikt
nie chce aby coś złego mu się przydarzyło.
Cóż nam więc pozostaje? Poczciwy,
zdrowy rozsądek w przyjmowaniu
wszystkich rewelacji jakich dostarczają media lub zwykłe niesprawdzone plotki. Może nie ma sensu emocjonowanie się końcem świata bo nie
mamy żadnego wpływu na te sprawy?
Może warto interesować się wszystkim i próbować wyrobić sobie własne
poglądy? A może po prostu wieść życie człowieka poczciwego pogodzonego z wyrocznią Przeznaczenia? Jak by
nie było, nawet Słońce ma już odmierzony czas swojego bytowania...
Piotr Neuman

Źródła:
– adk.astronet. pl universetoday.com fakty.interia.pl
eioba.pl
– hotnews.pl wiadomosci24.pl news.astronet.pl
NASA SciVee
– Howtosurvive2012
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Co nam przyniesie przyszłość?
złowieka zawsze ciekawi
przyszłość. Co będzie za dziesięć, pięćdziesiąt, sto, czy nawet tysiąc lat? Czy nasza planeta będzie jeszcze istnieć? Czy może
ludzkość zamieszka na Księżycu, Wenus albo na Marsie? Ostatnio dokonał się tak wielki postęp we wszystkich dziedzinach życia, że naukowcy
mogą w oparciu o obecny lub przewidywany stan rzeczy tworzyć możliwe
scenariusze na przyszłość.
Istnieje nauka o nazwie futurologia
(z języka łacińskiego „futurus” – przyszły), zajmująca się „rozważaniami
i dociekaniami dotyczącymi przyszłości prowadzonymi przez naukowców
i ekspertów”
Nazwę te wymyślił i wprowadził
w życie w 1943 roku Ossip K. Flechtheim. Jednak prawdziwą działalność
nowa nauka rozpoczęła dopiero w roku 1962 gdy rząd Francji powołał grupę „Roku 1985”, której zadaniem było uzyskanie informacji o przyszłości
kraju.
Uczeni niezbyt chętnie dają się namówić do prognozowania przyszłości,
gdyż wolą konkretne zagadnienia. Mimo to powstało szereg naukowych poglądów na temat jak będziemy kiedyś
żyć. Jednak ciągły postęp zmusza wiele osób do weryfikowania swoich wizji. W 1981 roku Bill Gates uważał, że
640 kilobajtów pamięci operacyjnej
w komputerze powinno wystarczyć
każdemu. A przecież dziś dobra gra
dla dzieci nie będzie „chodzić” na jednym gigabajcie! Tak więc Gates szybko musiał dostosować się do technicznych nowości i potrzeb.
W amerykańskim miesięczniku
„Science Digest” wydanym około 30
lat temu, znalazło się szereg wizji. Niektóre z nich przytoczymy, aby zobaczyć na ile futurologia się „sprawdziła”.

C

Lata 1990-2000. Zostaną skonstruowane promy kosmiczne które wyniosą dwa tysiące ludzi i dziesięć tysięcy
ton ładunku w okolice punktu, w którym znoszą się siły grawitacji pomiędzy Ziemią a Księżycem. W laboratoriach będą prowadzone prace nad
uzyskaniem pierwszych sztucznych,
prymitywnych form życia.
Pierwsza dekada XXI w ieku. Na orbicie okołoziemskiej osiedli się dziesięciotysięczna ludzka kolonia. To kosmiczne miasto w kształcie cylindra
lub koła będzie poprzez obrót wytwarzać sztuczną grawitację i składać się
z trzech części: mieszkalnej, przemysłowej i rolniczej. Koszt przedsięwzięcia zwróci się w formie energii uzy-

skanej z elektrowni słonecznych, przesyłanej na Ziemię jako wiązki mikrofal.
Rok 2010. Cząsteczki wodoru pozyskiwane z wody i energii słonecznej
będą wykorzystane jako paliwo oraz
surowiec chemiczny. Nastąpi pierwsza
próba założenia kolonii ziemskiej na
Marsie. Będzie można zmienić częściowo skład atmosfery aby w pewnym
stopniu dostosować ją do potrzeb ludzkiego organizmu.
Rok 2020. Człowiek będzie umiał
w pełni kontrolować pogodę.
Rok 20 30. Zacznie funkcjonować
kosmiczna kolonia zamieszkana
przez miliony ludzi.
Rok 2040. Prawdopodobny jest pierwszy kontakt
z pozaziemską cywilizacją. Jednak kontakt będzie
utrudniony
przez olbrzymie
odległości i informacje będą
docierać po 3050 latach.
R o k 20 50.
Długie podróże
przez System Słoneczny będą szerzej
dostępne.
Rok 2060. Publiczna komunikacja będzie zawozić każdego do dowolnego miejsca małymi sterowanymi komputerowo
pojazdami.
Wiek XXII
Będzie się zwiększać długość
ludzkiego życia i wiele uwagi poświęci się kształceniu dorosłych, by utrzymywać ich sprawność umysłową i siły twórcze. Powołany zostanie rząd
światowy jako jedyny sposób na rozwiązanie problemów całej planety.
Ostrożnie z planowaniem przyszłości!
Takie wizje snuto jeszcze 20-30 lat
temu. Jednak dzisiaj człowiek jest
ostrożny w dalekosiężnych prognozach z jednego głównego powodu. Nie
da się przewidzieć wielkich odkryć,
które z dnia na dzień rewolucjonizują naukę i technikę, co powoduje zbyt
duże rozbieżności pomiędzy przewidywaniami a rzeczywistością. Nasz
słynny pisarz i myśliciel Stanisław Lem
trafnie zauważył, że „Nawet niewielki
postęp na każdym polu odsłania przed
nami olbrzymie, a dotąd niewidzialne
przedpole naszej ignorancji”.
Przykładem niech będzie zagadnienie istnienia prędkości większej niż
prędkość światła. Do niedawna było
to nie do pomyślenia. Na dzień dzi-

siejszy nie ma co do tego stuprocentowej pewności, lecz naukowcy
z CERN (Europejskie Laboratorium
Fizyki Cząstek w Genewie) mają nie
lada problem, gdyż na razie nie znaleziono błędu w przeprowadzonym doświadczeniu które na chwilę obecną
to potwierdza.
Moim zdaniem udowodnienie istnienia takich prędkości jest wielce
prawdopodobne, gdyż wyznaczenie
granicy prędkości we wszechświecie
jest przecież postawieniem ściany za
którą nic już nie ma. A wyobraźnia
już podsuwa nam pomysły, dokąd to
byśmy się wybrali gdy w końcu będą
możliwe podróże w czasie i teleportacja...
Pochw ała fantastyki
Futurologia to nie to samo co fantastyka naukowa w której króluje fikcja oparta na
zręcznie podanych
i nieistniejących
„realiach technicznych”. Choć książki
o podróży na księżyc
były już pisane zanim powstał pierwszy prymitywny samolot i człowiek faktycznie postawił stopę na
księżycu, nie można o fantastyce naukowej powiedzieć, że
są to wizje futurystyczne.
Wyobraźnia zawsze wyprzedzała
naukę. Pisarze science fiction w żaden sposób nie są ograniczeni prawami wyznaczonymi przez naukę, dlatego
mogą
swobodnie
snuć
najbardziej nieprawdopodobne wizje.
Zastanawiać może tylko, jak często
nauka dogania fikcję. Pęd ku nowemu jest coraz szybszy i obecnie nawet
dziecko jest w stanie wyobrażać sobie
rzeczy, które kiedyś były poza zasięgiem wyobraźni niejednego dorosłego człowieka. Inspiracją jest oczywiście aktualny stan rzeczywistości
i otaczający świat.
Może narodził się już gdzieś rozkoszny bobasek który jak podrośnie, zaskoczy cały świat odkryciem czegoś tak
doniosłego – i jak się okaże – tak oczywistego, że zaniemówią z wrażenia największe autorytety. A najtęższe umysły przejdą na wcześniejszą emeryturę
z powodu załamania nerwowego, „bo
to przecież było takie proste!”.
Szymon Malicki
Źródła:
Andrzej Donimirski „Zagadkowy świat”,
Bogdan Miś „Łatwy temat – futurologia”,
Andrzej P. Wierzbicki „Nowa futurologia”,
Encyklopedia PWN
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Wydarzenia i rocznice w 2012 roku
ażdy rok ma swoje niezwykle wydarzenia, ważne daty, rocznice
i ludzi o których mówi sie więcej niż zazwyczaj. Oto krotki przegląd
tego co nas czeka w 2012 roku.

K

W Polsce:
n Najważniejsze wydarzenie to bez wątpienia Euro 2012 – czternasty turniej
piłki nożnej o Mistrzostwo Europy, organizowany wspólnie przez Polskę
i Ukrainę. Turniej rozpocznie się 8
czerwca meczem otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie, zakończy 1 lipca spotkaniem finałowym na
stadionie w Kijowie.
n Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek posłów i Rzecznika Praw Dziecka
postanowił, ze 2012 będzie rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i księdza Piotra Skargi.
Na świecie:
n Pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w Innsbrucku – od 13
stycznia do 22 lutego
n Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce
w Helsinkach – od 27 czerwca do 1 lipca
n Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie – od 27 lipca do 12 sierpnia
n Let nie Igrzy ska Pa ra o lim pij skie
w Lon dy nie – od 29 sierp nia do
9 września
n 100 rocz ni ca za to nię cia Ti ta ni ca
– 15 kwietnia

n 200 rocznica urodzin Karola Dickensa (obchody przez cały rok)
n Diamentowy Jubileusz królowej Elżbiety II. Przez cały rok organizowane będą parady wojskowe, koncerty
i festiwale.
n 20 rocznica utworzenia Wspólnego
Rynku Unii Europejskiej (pierwsze
półrocze).
n Międzynarodowy Rok Dostępności
Energii – ustanowiony przez ONZ
n Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych – listopad
n Koniec obecnego cyklu długiej rachuby kalendarza Majów – 21 grudnia.
Dla wielu zwolenników rożnych teorii jest to data końca świata.
Ważniejsze wydarzenia astronomiczne:
n 31 stycznia – 433 EROS – dużych rozmiarów planetoida, przeleci w niewielkiej odległości od Ziemi.
n 6 czerwca – nastąpi przejście Wenus na
tle tarczy słonecznej. W Polsce widoczna będzie końcówka tego zjawiska.
n 20 maja – będzie miało miejsce obrączkowe zaćmienie Słońca.
n Między szóstym, a dwunastym sierpnia planowana jest data lądowania na
Marsie „Mars science Laboratory”
(MSL) z łazikiem „Couriosity”
n 13 listopada – całkowite zaćmienie
Słońca widziane na Pacyfiku
n Zmiana czasu z zimowego na letni:
25 marca.

n Zmiana czasu z letniego na zimowy:
28 października.
n W 2012 roku trzy razy wypada piątek
trzynastego. Będzie to miało miejsce
w styczniu, kwietniu i lipcu.
n Od pierwszego stycznia wchodzi w życie nowy kodeks dla europosłów. Aby
utrzymać zaufanie i poparcie mieszkańców Starego Kontynentu Parlament Europejski zdecydował, ze od tego
dnia
wszystkie
dochody
europarlamentarzystów (pensje, prezenty, darowizny i tym podobne) muszą być jawne.
Nowy Rok w innych kalendarzach:
n Chiński Nowy Rok – 23 stycznia 2012.
W chińskim kalendarzu rozpoczyna
się Rok Smoka.
n Kalendarz Żydowski – 16 września
2012 roku rozpoczyna się 5773 rok
według kalendarza żydowskiego.
n 14 stycznia 2012 roku, będzie 1 stycznia roku juliańskiego (prawosławny
Nowy Rok).
Rok 2012 jest rokiem przestępnym (zdarza się raz na cztery lata), czyli luty będzie miał 29 dni.
Opracowała
Hanna Korcz

NOWY START LUTY 2012

NIDERLANDZKI
poziomy: 1-2-3-4-konwersacja
Zapisy osobiście w ‘t Werkhuys
22/01/2012 i 29/01/2012
Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout
W godzinach: 12.00 do 19.00
CENA KURSU I KSIĄŻKI: 130 euro

Tel: 0484 45 55 51
Dojazd tram. 10 i 24 z Centrum
przystanek ‘Roma’

Serdecznie Państwa zapraszamy!
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Znajomości z Internetu...
Wszystko
zaczyna się
od utworzenia
własnego
profilu na
jednej ze stron.

edni poznają się na ulicy, w sklepie, w klubach.
Inni, w poszukiwaniu
drugiej połowy przesiadują godzinami przy internecie. Ilości
stron, które powstały właśnie
po to aby przedstawić swój profil nie da się nawet opisać. Ilość
portali społecznościowych, na
których z łatwością możemy
z kimś porozmawiać czy umówić się jest ogromna. To wszystko bierze się chyba z nieśmiałości, kompleksów, a przede
wszystkim z samotności. Praca
i mieszkanie w obcym kraju dają nam poczucie stabilizacji, jednak nie zawsze mamy tu grono
przyjaciół, czy rodzinę. I gdy po
pracy musimy wracać do pustego domu i spędzić samotnie kolejny wieczór przed telewizorem… już lepiej jest wejść na
internet i porozmawiać z ludźmi…
Wszystko zaczyna się od utworzenia własnego profilu na jednej ze stron. Próbujemy zamieszczać tam krótki opis czasem
nawet zdjęcie, z nadzieją że ten
jedyny nas odnajdzie. Potrafimy
zaglądać każdego wieczora i patrzeć kto nas odwiedzał, kto
zwrócił na nas uwagę, lub też
kto przysłał nam elektroniczny
uśmiech czy prezent. Na widok
jakiejkolwiek reakcji i aktywności płci przeciwnej na naszym
profilu cieszymy się niesamowicie. Mówimy sobie: ktoś się jednak mną zainteresował... Natychmiast sprawdzamy jego
profil, zdjęcia i tak w kółko przez
cały wieczór. Zdarza się, że jeśli
czyjaś fotografia nam się spodoba, lub też wiadomość będzie intrygująca, to napiszemy kilka
słów o sobie czekając na dalszy
rozwój wydarzeń. Kolejnym etapem będzie wymiana numerów
telefonów i pisanie do siebie miłych i czułych SMS-ów przez kilka kolejnych dni. Wymieniamy
się odczuciami z osobą, której
jeszcze nigdy nie widzieliśmy na
oczy.
Potrzeba bycia z drugim człowiekiem i zakończenie etapu
singla powoduje, iż umawiając
się na randkę z kimś poznanym
przez internet decydujemy się
na przysłowiowego „kota w worku”. No bo jaką możemy mieć
pewność że ten mężczyzna czy
kobieta piszą o sobie na profilu
prawdę, że wstawione zdjęcia są

J

jego lub jej… Przed samym spotkaniem rodzi się tysiące pytań,
pojawia się jakiś wewnętrzny
strach, a nieraz z tego powodu
wynikają komiczne sytuacje.
Zdarza się bowiem, że ludzie po
obejrzeniu wybranka na żywo
uciekają z wyznaczonego miejsca spotkania. Bardzo często
spotkanie dwóch osób z internetu w prawdziwym życiu okazuje się nie tym czego oczekiwaliśmy. Czujemy się zawiedzeni
i zrezygnowani. Na jakiś czas
porzucamy internetowe serwisy randkowe, portale społecznościowe i obiecujemy sobie, że już
nigdy nie umówimy się na randkę w ciemno. Ale za jakiś czas
zaczynamy odwiedzać znajome
strony, modyfikujemy nasz
własny profil, dodajemy kilka
nowszych i ładniejszych zdjęć…
i wszystko zaczyna się od początku.
Wybierając partnera przez internet, przeglądając profil za
profilem zachowujemy się trochę jak w sklepie. Jeśli ktoś nam
się spodoba to zaznaczamy go
jako kogoś kto „mógłby ewentualnie być”. To tak jak wrzucanie towaru do koszyka przy zakupach internetowych. Jeśli
spodoba nam się „opakowanie”
to decydujemy się wybrać towar… Nie musimy wychodzić
z domu, wszystko odbywa się na
monitorze komputera, w bardzo
wygodny sposób. Nie zawsze takie podejście jest rozsądne i wiąże się często z dużym rozczarowaniem. Czasem już na randce
okazuje się, że nasz wybranek
lub wybranka w rzeczywistości
wygląda zupełnie inaczej. Że nie
ma nic wspólnego z opisem modelki na profilu, że „kawaler”
okazuje się być rozwiedzionym
mężczyzną z dwójką dzieci
i mnóstwem problemów które
się z tym wiążą, itp… Niekiedy
zdarza się, że wiek podawany na
profilu jest specjalnie zaniżony
bo boimy się przyznać iż jesteśmy już nieco starsi… I tutaj rodzi się kolejne pytanie. Jak w takich okolicznościach można
zaufać komuś i poznać rzeczywiście uczciwego człowieka, partnera na cale życie? Jak być pewnym, że za tym internetowym
profilem nie ukrywa się jeszcze
coś więcej? A może to właśnie
nasza ciekawość powoduje że
chcemy umówić się z daną oso-

bą i zobaczyć na własne oczy kto
to naprawdę jest.
Zjawisko internetowych znajomości jest zaskakujące również w druga stronę. Nie zawsze
musi wiązać się z dużym rozczarowaniem. Są przecież bardzo
udane pary, które poznały się
właśnie w ten sposób, są ludzie,
którzy „trafili” na ta druga połówkę w serwisie randkowym.
Tworzą rodzinę i czuja się szczęśliwi. Czyli jest jednak jakaś
szansa na poznanie odpowiedniej osoby przez internet. Jak
wiadomo statystycznie takich
„cudownych” zdarzeń jest znacznie mniej. Ale jednak… Nie bez
przyczyny mówi się, że światem
rządzi przypadek.
Najrozsądniej chyba będzie
nie angażować się za bardzo
w internetowe znajomości i nie
wiązać z tym wielkiej nadziei.
Łatwiej jest przełknąć porażkę,
jeśli podejdzie się do tego z dużym dystansem na zasadzie: mogę spróbować się spotkać, porozmawiać, ale niczego nie będę
sobie obiecywać. Nie wolno ekscytować się każdym otrzymanym SMS-em od naszego wirtualnego wybranka, ponieważ
musimy pamiętajmy, że w SMSie można napisać wszystko co
się chce aby oczarować druga
osobę, ale ile w tym prawdy?
Nie zapominajmy też, że internet bywa bardzo niebezpieczny. Nie mamy żadnej pewności,
że osoba, z którą się umawiamy
po raz pierwszy, może okazać
się zupełnie kimś innym, kimś
niebezpiecznym. Zwłaszcza, że
zjawisko to pojawia się także
wśród młodych ludzi, naiwnie
wierzących w piękne słowa wypisywane na profilu. Jeśli już
zdecydujemy się na spotkanie,
umawiajmy się zawsze gdzieś
w mieście, wśród ludzi, tam
gdzie czujemy się bezpiecznie.
Nie zapraszajmy nikogo do siebie do domu, ani nie dajmy się
namówić na przejażdżkę samochodem z nieznajomym. Nie
warto ryzykować, przecież tyle
słyszy się o rożnych groźnych
przypadkach związanych z ludźmi poznanymi przez internet
właśnie… Niestety w chwilach
szaleństwa i ciekawości poznania drugiej osoby często zapominamy o ewentualnych niebezpieczeństwach i zagrożeniach.
Jeśli jest to możliwe starajmy
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się korespondencyjnie sprawdzić dana osobę. Zadając rożne drobiazgowe
pytania możemy rozpoznać czy mieszka rzeczywiście w naszym mieście, czy
zna dane opisywane miejsca, ulice,
dzielnice. Jeśli ktoś pisze, że pracuje
w danym miejscu lub firmie, sprawdźcie na internecie czy ta właśnie instytucja w ogóle istnieje. W ten sposób
możemy
chociaż
trochę
zminimalizować ewentualne niebezpieczeństwo.
A może zamiast spędzać każdy wieczór na internetowych serwisach randkowych lepiej spotkać się ze znajo-

mymi. Pójść na siłownię, do kina, do
klubu czy na basen. Może tam właśnie przypadkiem spotkamy kogoś kto
nas oczaruje i podaruje nam najprawdziwszy ciepły uśmiech. Będziemy mogli porozmawiać, zobaczyć na żywo
jak wygląda ta osoba, bez marnowania czasu przed monitorem, bez rozmyślania i zastanawiania, kto się kryje
za
wirtualnym
profilem?
Bezpieczniej, przyjemniej, i tak prosto… Zamiast poświęcać godziny na
przeglądanie zdjęć na internecie, lepiej jest umawiać się z osobą która
jest jak najbardziej realna. Ostatnio
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robiąc zakupy zauważyłam, że ktoś
mi się przygląda. Dyskretnie spojrzałam w jego stronę a on się uśmiechnął. I chociaż nie miałam odwagi podejść, to ucieszyłam się, że jednak
przyciągam czyjś wzrok i że nie potrzebuję internetu aby się z kimś umówić.
O wiele rozsądniej jest poznawać
ciekawych ludzi w prawdziwym, a nie
wirtualnym świecie. I takie właśnie
znajomości mogą szybciej zaowocować wspaniałym uczuciem bez internetowych rozczarowań po drodze.
Magdalen a Wawryszuk
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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO
Już po raz drugi zapraszamy na polskie przeboje i nie tylko,
a dobrą zabawę gwarantuje zespół Tom & Jerry z Brukseli
Ostatnio impreza udała się, a teraz będzie jeszcze lepiej.

ZAPRASZAMY
28.01.2012, godzina: 21:00
MIEJSCE:

Sala ATRIUM, Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne,
Antwerpen
DOJAZD Z CENTRUM: tramwaj 5, autobus 19, 413
CENA: 15 euro od osoby, wstęp dla osób pełnoletnich
SPRZEDAŻ BILETÓW: w polskich sklepach, w restauracji „Imbir”
oraz w restauracji „Avanti”

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

TAKIEJ IMPREZY
JESZCZE NIE BYŁO!
Przypominamy, że na naszych imprezach obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu.

ORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:
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Czytelnicy polecają kulinarnie
Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można
zjeść

Restauracja ALBASHA / Mortsel
Coś dla zwolenników egipskiej kuchni, grillowanych mięs, shoarmy...
Spokojna, przytulna restauracja z przemiłym
personelem, która zaprasza na wyśmienite dania
kuchni egipskiej. Doskonałe miejsce na wyjście
ze znajomymi, ale także na romantyczną kolację
z ukochaną osobą (na każdym stoliku są zapalone świeczki).
W tym lokalu przede wszystkim jest bardzo dobra relacja pomiędzy jakością a ceną. Uwierzcie
mi Państwo, że nie jest tam drogo. Na przykład
za całkiem pokaźne danie: grillowany kurczak
z frytkami lub ryżem i sporą ilością sałaty zapłacimy od 9 do 11 euro. Ogromne, przepyszne desery są w cenie 3 – 5 euro.
Jest to doskonałe miejsce na kolację we dwoje. Restauracja oferuje bowiem specjalne menu
dla dwóch osób, składające się z pięciu rodzajów
grillowanych mięs, shoarmy, frytek, ryżu, sałatek i siedmiu sosów. Wszystko jest naprawdę znakomite. Pysznie smakuje i jest ładnie podane. I to
za jedyne 31 euro!
Naprawdę polecam zajść do ALBASHA
Adres:
Antwerpsestraat 84, 2640 Mortsel
Tel 03 888 89 00, Mobile 0485 84 71 15
Magdalena Wawryszuk
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Miś w świecie show biznesu
fenomenie Kubusia Puchatka
powstała niezliczona ilość artykułów, filmów fabularnych
i dokumentalnych, książek, opracowań
i rozprawek naukowych.
Można by zapytać, dlaczego podjęłam
się napisania artykułu właśnie na ten
temat? To proste. Takie gwiazdy pop
kultury jak wspomniany wyżej miś, są
zjawiskiem wyjątkowo rzadkim i mało
spotykanym. A poza tym osiemnastego
stycznia Kubuś Puchatek obchodzi swoje święto. Dlaczego właśnie tego dnia?
Osiemnastego stycznia przyszedł na
świat autor książki Alan Alexander Milne i jest to doskonała okazja, aby opowiedzieć Państwu historię tej niezwykłej postaci.
Kariera Kubusia Puchatka, okrągłego misia w czerwonym kubraczku trwa
już od kilkudziesięciu lat. Należy on do
najbardziej lubianych i kochanych bohaterów bajek. Nie tylko bawi ale i uczy
kolejne pokolenia dzieci i ich rodziców.

O

Jak to się zaczęło?
Angielski pisarz A.A.Milne stworzył
postać wyjątkowego misia, którego
pierwowzorem był pluszowy miś jego
syna Christophera. Kubuś Puchatek jako bohater literacki zadebiutował
w opowiadaniu na łamach gazety London Evening News w Wigilię Bożego
Narodzenia w 1925 roku. Już następnego dnia radio BBC na swojej antenie
wyemitowało słuchowisko na postawie
tej historii. Rok później ukazała się pierwsza książka o Krzysiu i jego misiu zatytułowana „Kubuś Puchatek”. Druga

Krzyś z Kubusiem w 1928 r.

część „Chatka Puchatka” wyszła drukiem w 1928 roku.
Miś swoje imię zawdzięcza niedźwiedzicy Winnipeg zamieszkującej londyński ogród zoologiczny. Zwierzę do Londynu zostało przywiezione z Kanady
przez porucznika Iana Garyego, który
kupił je od myśliwego za 20 dolarów.
Niedźwiedzica, zanim trafiła na Wyspy
Brytyjskie była maskotką kanadyjskiego wojska i nabrała ufności do ludzi.
To spowodowało, że w angielskim ZOO
stała się ulubienicą wszystkich dzieci,
także syna pisarza, który odwiedzał ją
tak często jak było to możliwe.
Nasz bohater w różnych krajach różnie się nazywa. I tak: po angielsku Winnie the Pooh, po niemiecku Winnie der
Pu, po łacinie Winnie ille Puch. Na Węgrzech dzieci nazywają go Micimacko,
w Danii Peter Plys, w Norwegii Ole
Brumm, a w Belgii Winnie de Poeh.
Kubuś Puchatek, sympatyczny miś
o niezbyt dużym rozumku, jest postacią bardzo wyrazistą, charakterystyczną i jedyną w swoim rodzaju. Zawsze
ma ochotę na „małe co nieco”, co na
ogół kończy się opróżnieniem całego
dzbanuszka miodu. Czasami jest bardzo nieporadny i niebyt rozgarnięty i to
dodaje mu niepowtarzalnego uroku. Posiada też wiele zalet, które są dobrymi
wzorcami dla dzieci. Przede wszystkim
troszczy się o swoich przyjaciół, szczególnie o małego i wyjątkowo lękliwego Prosiaczka. Puchatek posiada „mały rozumek, ale obdarzony jest wielkim
sercem”. Mieszka w Stumilowym Lesie,
a wraz z nim jego przyjaciele: wspom-

Winnie z Harrym Colebournem

niany już Prosiaczek, zadumany Kłapouchy, brykający Tygrysek, opiekuńcza Kangurzyca wraz z Maleństwem,
trochę przemądrzała Sowa i bardzo irytujący Królik. No i oczywiście jest jeszcze Krzyś, który Stumilowy Las odwiedza bardzo często i zawsze czuwa nad
bezpieczeństwem swoich przyjaciół.
Każda z tych postaci jest inna ale każda zarysowana została bardzo wyraziście i jest jednakowo kochana przez
dzieci. Autor wyraźnie zaznaczył, że pomimo różnic dzielących przyjaciół, nawet w najtrudniejszych sytuacjach mogą oni na siebie liczyć.
Książki o Kubusiu Puchatku to prawdziwa skarbnica mądrych i zabawnych
powiedzonek, które na stałe weszły do
potocznego języka:

„Boże spraw, by nam się chciało, tak
jak nam się nie chce”.
„Są tacy co mają rozum, a są tacy co go
nie mają i już”.
„Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było”.
„Dwóch takich jak nas trzech to nie ma
ani jednego”.
„Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi
nigdy nie znika”.
„Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność”.
„Kiedy pytają cię jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale”.
„Myślenie nie jest łatwe, ale można się
do niego przyzwyczaić”.
„Miałem zamiar zmienić koszulkę, ale
zamiast tego zmieniłem zamiar”.
Kubuś Puchatek jest jedną z najpopularniejszych bajkowych postaci tuż
obok Myszki Miki czy Kaczora Donalda. W 1930 roku prawa do postaci Kubusia Puchatka kupił Stephen Slesinger. Zapłacił autorowi tysiąc dolarów
i w zamian otrzymał jeszcze prawo do
dwóch trzecich z przyszłych zysków.
To właśnie Slesinger narysował Kubusia w czerwonym kubraczku. W 2007
roku koncern medialny Walt Disney
Company ostatecznie przegrał długotrwałą batalię sądową o prawo do postaci Kubusia Puchatka. Sąd federalny
w Kalifornii uznał, że firma Slesinger
będąca właścicielem praw do misia (które to prawa na pewien okres udostępniła koncernowi), może czuć się pokrzywdzona i żądać finansowej
rekompensaty. Walt Disney Company
nie rozliczało się bowiem z wpływów za
opłaty licencyjne, filmy o Kubusiu oraz
gadżety reklamowe. Na rzecz firmy Slesinger zasądzono wypłatę 2 miliardów
dolarów za niezgodne z prawem użycie
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marki Kubusia oraz naruszenie warunków kontraktu. Obecnie prawa wydawnicze do książek o Puchatku ma znowu
koncern Disney, jednak tym razem bardzo rygorystycznie się obwarował, aby
nie utracić wielomilionowych zysków.
W Polsce Kubuś Puchatek pojawił się
w 1938 roku. Tłumaczenia książki dokonała Irena Tuwim. Przekład do dziś
budzi wiele kontrowersji, ponieważ nadano misiowi imię typowo męskie, podczas gdy w oryginale „Winnie” to skrót
od Winnipeg – niedźwiedzicy. Polska tłumaczka zdając sobie sprawę, że nie da
się przełożyć imienia misia dokładnie,
nazwala go po prostu Kubuś Puchatek.
Fakty mało znane:
n Za ponad 31 tysięcy funtów sprzedano na aukcji szkic przedstawiający
Kubusia, Tygryska i Prosiaczka, którego autorem jest ilustrator książek
Milney'a – F.H.Shepard. Obrazek jest
powiększoną wersją ilustracji, która
ukazała się w „Chatce Puchatka”. Ilustrację (drogą telefoniczną) kupił pewien biznesmen z Niemiec w prezencie dla swojej żony, miłośniczki
Kubusia i jego przyjaciół.
n W czerwcu 1921 roku z taśmy produkcyjnej fabryki Farnella „zeszły” setki identycznych pluszowych niedźwiadków.
Wśród nich był ten jedyny, którego Alan
A.Milne kupił dla swojego syna. Pięć lat
później powstała pierwsza książka o przygodach Kubusia Puchatka.
n Miś początkowo nazywał się Pan Edward Niedźwiedź (Mr Edward Bear).
Syn pisarza Christopher zmienił jego imię po wizycie w ZOO, gdzie zobaczył niedźwiedzicę Winniepeg.

n „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka”
zostały napisane przez Alana A. Milne,
natomiast autorem trzeciej części „Powrót do stumilowego lasu” jest David
Benedictus pisarz i reżyser teatralny.
n Książki o przygodach Kubusia i jego
przyjaciół zostały przetłumaczone na
ponad 40 języków i dotarły do księgarń na całym świecie.
n Łacińska wersja trafiła na listę bestsellerów „New York Times”.
n E.H.Shepard, ilustrator książek o Puchatku nie był zadowolony z sukcesu jaki odniósł stworzony graficznie
przez niego miś. Do końca życia kojarzony był głównie z Kubusiem i z ilustracjami do książek A.A.Milne'a.
Uważał, że „ten niedźwiedź zrujnował
mu karierę artystyczną”.
n Również autor książki okropnie irytował się sławą, jaką przyniosły mu przygody Misia o Bardzo Małym Rozumku.
Chciał tworzyć coś wielkiego, być uznanym literatem. Tymczasem jego książki dla dorosłych były niezauważane,
a liczył się tylko Kubuś Puchatek.
n Z kolei Christopher Milne do końca
życia walczył z wizerunkiem małego
Krzysia z bajek swojego ojca.
n Shepard szkicując postać Kubusia nie
wzorował się na misiu którego miał
Christopher Milne. Za wzór posłużył mu
miś Growler – własność jego synka.
n Większość postaci występujących w Kubusiu Puchatku miało swoje pierwowzory w maskotkach Christophera.
n Co roku w Oxfordshire odbywają się mistrzostwa w grze „Misie-pysie”, w których uczestniczy ponad 500 zawodników.
n Według magazynu „Forbes”, Kubuś
Puchatek jest drugą najbardziej wartościową postacią fikcyjną w świecie

Oryginalne zabawki stanowiące pierwowzór Kubusia Puchatka i jego przyjaciół

n
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show biznesu. Wyprzedza go jedynie
Myszka Miki.
Zabawki będące pierwowzorami bohaterów książek A.A.Milne'a znajdują się obecnie w dziale książek dla
dzieci w nowojorskiej bibliotece publicznej.
Roczny dochód ze sprzedaży gadżetów, filmów, książek i innych przedmiotów związanych z Kubusiem wynosi ponad 5 miliardów dolarów.
W 1966 roku wygląd Kubusia Puchatka zupełnie się zmienił. Wraz z disnejowską kreskówką pojawiła się nowa wersja jego wyglądu. Jak to ujął
pewien Anglik „ […] nasz stary angielski miś został przekształcony
w gwiazdę światowego formatu” […].
We wrześniu 1981 roku, 61-letni Christopher Milne uczestniczył w odsłonięciu
pomnika
niedźwiedzicy
Winnie (naturalnych rozmiarów)
w londyńskim ZOO.
W 1997 roku mianowano Kubusia
Ambasadorem przyjaźni przy ONZ.

Książki o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciół są skarbnicą
mądrych powiedzonek i zabawnych
stwierdzeń. Puchatkowy sposób na życie to życzliwość, dobroć i wyrozumiałość wobec wad i słabości. „To gotowość
niesienia pomocy innym, czyni to życie
szczęśliwym”. To tyle i aż tyle.
Na zakończenie, wraz z Kubusiem powtórzmy jedno z jego najbardziej trafnych powiedzonek: „Życie jest radosne,
więc każdy pretekst jest dobry, żeby tę
radość wyrazić”.
Anna Janicka
źródła: deser.pl; gazetagospodarcza.pl;
Wiadomosci.wp.pl

Kubuś i przyjaciele
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Sławna Wikipedia
15 stycznia 2001 roku powstała angielska wersja serwisu Wikipedia.
I właśnie ten dzień uznawany jest za
nieformalne święto społeczności twórców wolnej encyklopedii, czyli Dzień
Wikipedii (Wikipedia Day).
Nazwa powstała w wyniku połączenia dwóch wyrazów: „wiki”, co w języku hawajskim oznacza szybko i „encyklopedia”.
Wikipedię założył Amerykanin Jimmy Wales, z zawodu makler giełdowy,
wraz z kolegą. Ich marzeniem było stworzenie największej na świecie, wielojęzycznej i całkowicie darmowej encyklopedii. „ […] dla każdego mieszkańca
naszej planety w jego własnym języku”
[…]. Projekt miał opierać się na wiedzy
i pracy ochotników. Jej slogan reklamowy brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.
Od momentu powstania do końca
2001 roku w Wikipedii znalazło się prawie 20 tysięcy artykułów w 18 językach.
W ciągu kilku pierwszych lat tempo pracy nad encyklopedią było wprost oszałamiające. W 2004 roku dostępnych było aż 161 wersji językowych.
Wikipedia, to unikalne i wyjątkowe
przedsięwzięcie którego celem jest stworzenie największej, wielojęzycznej i dostępnej dla każdego encyklopedii. Jest
jednym z pięciu najpopularniejszych
portali świata i jednocześnie stroną non
profit. Odwiedza ją miesięcznie około
400 milionów osób.
Tworzona jest obecnie w ponad 278
językach i redagować może ją każdy,
kto ma dostęp do internetu. Powyżej
miliona artykułów mają wersje w języku niemieckim i francuskim. Pojedyncze artykuły napisali wikipedyści posługujący się tak oryginalnymi językami
jak: kanuri, hiri, motu czy afar. Edycja
angielskojęzyczna ma ponad trzy i pół
miliona haseł. W sumie Wikipedia zawiera ich obecnie ponad 15 milionów.
Polska Wikipedia powstała we wrześniu 2001 roku i jest obecnie czwartą
pod względem ilości artykułów wersją
językową (ponad 750.000 haseł). Co ciekawe, Polacy stworzyli również wersje
kaszubską i śląską.
Niektórzy podważają wiarygodność
Wikipedii podnosząc kwestię tworzenia
jej przez wszystkich chętnych. Jednak
już kilka lat temu znany i uznawany tygodnik „Nature” orzekł, że jeżeli chodzi o kwestie naukowe, Wikipedia nie
ustępuje słynnej Encyklopedii Britannica. Istnieją także mechanizmy zapobiegające fałszowaniu jak i nierzetelności zawartych w niej informacji.
Po ponad dziesięciu latach obecności
w internecie Wikipedia jest uniwersalnym źródłem informacji na każ-

dy temat. Artykuły pochodzące z tej encyklopedii są cytowane i podawane jako źródła w pracach naukowych, pismach i książkach.
Troszkę historii:

Rok 2001
12 i 13 stycznia zostały zarejestrowane domeny: wikipedia.com oraz wikipedia.org. Oficjalnie projekt ruszył 15
stycznia i jest to data stworzenia otwartej i darmowej encyklopedii internetowej.
W marcu tego roku powstają kolejne
(oprócz angielskiej) wersje językowe:
francuska, niemiecka, katalońska
i szwedzka.
26 września rozpoczyna swoją działalność polska wersja Wikipedii.

Rok 2002
W pierwszą rocznicę powstania Wikipedia zawiera już około 20.000 artykułów. Jej założyciel oświadcza, że „Wikipedia nigdy nie będzie wyświetlać
komercyjnych reklam”. Powstają dwa
nowe projekty: Media Wiki i Wiktionary.

Rok 2003
Pojawia się logo Wikipedii – kula ziemska ułożona z puzzli, na której znajdują się różne symbole naukowe. Rozszerza się ilość haseł, wersji językowych
i tematów (ponad 130.000). Liczba artykułów po angielsku przekracza
100.000. Odbywa się pierwsze spotkanie Wikipedystów. Jest to również rok
powstania fundacji Wikimedia.

Rok 2004
Wikipedia ma już ponad 100 wersji
językowych i ponad milion artykułów.
Chiny próbują zablokować dostęp do
Wikipedii.

Rok 2005
Internetowa encyklopedia jest najchętniej linkowanym portalem w sieci. Po raz drugi Chiny próbują zablokować strony Wikipedii.
Angielska wersja językowa ma już ponad 750.000 wpisów. Pojawiają się zabezpieczenia które mają uchronić portal od fałszywych i nierzetelnych
wpisów.

Rok 2006
Wikipedia zostaje zarejestrowana jako znak towarowy „Wikimedia Foundation”. Angielska wersja encyklopedii
zawiera już ponad 1,5 miliona haseł.
Wybucha skandal gdy okazało się, że
członkowie amerykańskiego kongresu
„poprawiali” swoje życiorysy. Pojawia-

ją się kolejne zabezpieczenia przed sieciowym wandalizmem. Jimmy Wales rezygnuje z zarządzania portalem i skupia się na tworzeniu innych projektów.

Rok 2007
250 wersji językowych zawiera ponad 7,5 miliona haseł, a ilość zarejestrowanych użytkowników dochodzi do
5 milionów. Wikipedia zajmuje 8 miejsce w światowym rankingu najpopularniejszych portali.

Rok 2008
Ten rok to już dziesięciomilionowy
wpis oraz dwa i pół miliona haseł.

Rok 2010
Założyciel Wikipedii przedstawia strategię rozwoju i informuje, że do 2015
roku liczba użytkowników portalu ma
przekroczyć miliard.
Fundacja Wikimedia
Wikimedia zajmuje się rozwijaniem
serwerów podobnych do Wiki. Głównym projektem tej fundacji jest przede
wszystkim Wikipedia, ale miała ona swój
udział w rozwoju innych znaczących
przedsięwzięć. Powstał serwis informacyjny Wikinews, portal Wikibooks, gdzie
pisane są podręczniki, także Wikimedia Commons – zbiór prawie czterech
milionów zdjęć, grafik i multimedialnych plików które oczywiście dostępne
są dla każdego bez opłat.
Misją fundacji jest dostarczanie nieograniczonej wiedzy wszystkim i za darmo. Dlatego zwróciła się do operatorów
telefonów komórkowych na całym świecie, aby promować dostępność Wikipedii we wszystkich telefonach, a nie
tylko na tych najbardziej zaawansowanych. W aparatach miałyby się znajdować zakładki prowadzące na strony internetowe encyklopedii.
Najnowszym pomysłem fundacji jest
Wikipedia Zero, czyli „lżejsza” wersja
encyklopedii o tej samej treści dostosowanej do małych ekranów w każdej sieci. Zero oznacza również zerowy koszt
poniesiony przez użytkowników. Jest
to misja fundacji: niesienie darmowej
wiedzy. Dostęp do Wikipedii ma być darmowy z każdego telefonu na całym świecie.
Wikipedia utrzymuje się z darowizn.
W 2010 roku Google na konto fundacji
Wikimedia przekazało 2 miliony dolarów. W latach 2009-2010 zebrano ponad 8 milionów dolarów, a liczba darczyńców przekroczyła 230 tysięcy.
Na całym świecie następuje proces
zmiany sposobu uczenia się. Dzięki nowoczesnym technologiom a przede
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wszystkim internetowi, nauka stała się
łatwiejsza i co istotne ogólnodostępna.
Żyjemy w czasach, w których chcąc się
czegoś dowiedzieć łączymy się z internetem.
Wikipedia nie jest zwyczajną encyklopedią w wydaniu książkowym. To nie

się opracowania podane w sposób im
odpowiadający. Istotne jest to, że internauci komunikują się poprzez obraz.
Zrozumiałe jest niezadowolenie znacznej części środowiska naukowego z tak
szalonej popularności internetowej encyklopedii. Im więcej nowych użytkow-

tylko hasła, ale też animacje, filmy i zdjęcia. To nie tylko obraz, ale i dźwięk. Odbiorcy Wikipedii to przede wszystkim
ludzie młodzi i właśnie takich użytkowników będzie przybywać, bowiem odbiór tej encyklopedii jest o wiele łatwiejszy niż zrozumienie tekstów zawartych
w niektórych podręcznikach, opracowaniach naukowych czy tradycyjnych
encyklopediach. I chociaż będą powstawały najlepsze dzieła naukowe, dla wielu młodych ludzi będą one mało przystępne dopóki w internecie na stronach
Wikipedii lub podobnych, nie pojawią

ników będzie przybywać w sieci, tym
mniejszym zainteresowaniem cieszyć
się będą ich prace. Już teraz Wikipedia
jest serwisem który w bardzo znaczący
sposób pomaga ludziom zrozumieć złożone i nieraz naprawdę trudne zagadnienia z wielu dziedzin. A że liczba
użytkowników portalu rośnie w oszałamiającym tempie, można spodziewać
się, iż nadejdzie czas kiedy w Wikipedii
będzie można znaleźć odpowiedzi na
wszystkie pytania.
[…] „Skoro wiedza jest ogólnodostępna, to sztuką nie jest posiadać ją w gło-
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wie, tylko wiedzieć gdzie jej szukać” […].
Może doczekamy się wreszcie zmiany w sposobie myślenia części nauczycieli i przestawienia na XXI wiek. Może sposób zadawania prac domowych
ulegnie zmianie i młodzi ludzie będą mogli w sposób o wiele bardziej znaczący
i swobodny korzystać z zasobów
Wikipedii. Jedno jest jednak pewne. Nie da się powstrzymać postępu i jego wpływu na wszystkie dziedziny życia, świat i tak
będzie „pędził do przodu”.
Ważne, aby nie rezygnować
z tej podróży, bo pewnych
rzeczy nie da się potem
dogonić.
Podsumowaniem tego artykułu niech będą słowa założyciela
Wikipedii skierowane do użytkowników:
[…] „Wikipedia
jest czymś wyjątkowym. Jest niczym biblioteka
lub park miejski.
Jest
świątynią
wiedzy. Jest miejscem w którym możemy poświęcić się
rozmyślaniom i nauce
oraz dzielić się swoją
wiedzą z innymi. Gdy zakładałem Wikipedię mogłem stworzyć komercyjne
przedsiębiorstwo czerpiące
zyski z zamieszczanych reklam.
Zdecydowałem jednak zrobić coś
innego. […] My wypełniamy naszą
misję, marnotrawstwo pozostawiając
innym” […].
Od pewnego czasu na stronach Wikipedii ukazują się apele o dotowanie jej
przez użytkowników. Szczególnie
w obecnym czasie, taki apel jest jak najbardziej uzasadniony i nie wymaga komentarza.
Anna Janicka
źródła:
www.sieciaki.pl
www.edukacjagazeta.pl
Wikipedia

Ciekawostki:
n Pewien dowcipniś wzbogacił biografię piosenkarza Robbiego Williamsa. Według niego, artysta w latach młodości utrzymywał się
z pokazowego odgryzania głów chomikom w pubach.
n W lutym 2006 roku na angielskojęzycznej wersji encyklopedii pojawiła się nieprawdziwa informacja o tym, że ówczesny premier
Wielkiej Brytanii Tony Blair w latach swojej młodości był zagorzałym sympatykiem Adolfa Hitlera.

n Kolejna ciekawostka dotyczy starożytnego filozofa Platona. Na
stronach Wikipedii ktoś usilnie przekonywał, że obecnie jest on
hawajskim prezenterem pogody.
n Pewien Szkot będący przeciętnym i mało wyróżniającym się człowiekiem stworzył swoją fałszywą biografię, którą zamieścił na stronach
encyklopedii. Przedstawił się jako oficer brytyjskiej armii, bohater
narodowy z tak nieprawdopodobnymi dokonaniami, że aż trudno
uwierzyć, iż ktokolwiek z użytkowników mógł dać temu wiarę.
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Historia Polski
od 1370 roku do ostatniego Jagiellona.
Dzieje naszej
Ojczyzny

„Najważniejsze karty historii
odwracają się bez żadnego
szelestu”
– Aleksander Ziemny

o śmierci Kazimierza
Wielkiego w 1370 roku,
tron polski przejął Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów. Przez większa część
swojego panowania, które trwało do roku 1382, rządy sprawowane były przez jego namiestników. Ludwik czuł się bardziej
władcą Węgier niż Polski. Janko z Czarnkowa pisał: „za jego
czasów nie było żadnej stałości
w Królestwie Polskim ani żadnej sprawiedliwości”. Nieudane rządy doprowadziły do utraty wielu terytoriów takich jak
Śląsk, Sanok, Drezdenko i Rus
Halicka. Problemem dla niego
była również kwestia sukcesji.
Nie posiadał on syna i próbował aby po jego śmierci na tronie za siąść mog ła je go cór ka
Jadwiga. Aby uzyskać poparcie
szlach ty dla swo je go pla nu,
Lud wik wy dał Przy wi lej Ko szycki w 1374 roku. Dokument
ten zwalniał szlachtę z obowiązku płacenia niektórych podatków, od no wy i bu do wy zam ków, mo stów i miast oraz
gwarantował obsadzanie ważnych stanowisk (starosta,wojewoda) przez Polaków. Po śmierci Lud wi ka w 1382 ro ku
w Polsce nastąpił okres bezkrólewia aż do 1384 roku, w którym to, Królem Polski została
Jadwiga Andegaweńska. Tytuł
króla, nie królowej, przysługiwał jej jako pełnoprawnej dziedziczce tronu polskiego. Szlachcie polskiej zależało na dobrych

P

stosunkach z Litwą, więc doprowadzili do zaręczyn Jadwigi z księciem litewskim Władysławem Jagiełłą. Na mocy unii
w Krewie w 1385 roku, Jagiełło zobowiązał się ochrzcić siebie, swoją rodzinę i kraj a po
objęciu tronu, odzyskać utracone ziemie. Ślub Jadwigi i Jagiełły dał początek nowej dynastii – Ja giel lo nów. W mar cu
1386 roku w katedrze wawelskiej Jagiełło został koronowany na Kró la Pol ski. Za rów no
Królestwo Polskie jak i Wielkie
Księstwo Litewskie musiały liczyć się z ciągłym zagrożeniem
ze strony Krzyżaków. Umocnione unią z Litwą, państwo polskie nie uchroniło się jednak
przed wybuchem wojny polskokrzyżackiej. Nowy mistrz zakonu, Ulrich von Jun gin gen,
otwar cie dą żył do kon flik tu
zbrojnego. Latem 1410 roku,
Wła dy sław Ja gieł ło i Wi told
– książę litewski zmobilizowali wojska polskie, litewskie i ruskie, i ruszyli w stronę Malborka, siedziby zakonu. Do wielkiej
bitwy doszło we wsi Grunwald
15 lipca. 30-tysięczna, doskonale wyszkolona i uzbrojona armia krzy żac ka prze ciw ko na szym od dzia łom o po dob nej
li czeb no ści po nio sła klę skę.
Sukces przypisać można doskona łej tak ty ce za sto so wa nej
przez Jagiełłę. Klęska Krzyżaków stała się początkiem końca świetności zakonu i zahamowała ich ekspansję.
Władysław Jagiełło doczekał
się męskich potomków dopiero w wieku 70-ciu lat, od swojej trzeciej żony, Zofii Holoszańskiej. Aby za pew nić tron
jednemu ze swoich synów, Ja-

giełło wydał kilka przywilejów
szla chec kich (np. czer wiń ski
w 1422 roku) rozszerzających
prawa szlachty, by zyskać ich
poparcie podczas elekcji. Podczas najdłuższego, królewskiego panowania (Jagiełło był królem Polski przez 48 lat) zasłynął
on jako zdolny strateg i dyplomata. Pomimo braku wykształce nia, od no wił i zre for mował
Akademię Krakowską, tak jak
so bie te go ży czy ła Jad wi ga.
Zmarł w 1434 roku. Po nim na
królewskim tronie zasiadł jego
syn Władysław III Warneńczyk.
Z powodu swojej małoletności
nie mógł od ra zu spra wo wać
faktycznej władzy w państwie,
robiła to w jego imieniu Rada
Opie kuń cza ze Zbi gnie wem
Oleś nic kim na cze le. W 1440
roku Władysław został również
królem Węgier. W okresie jego
panowania, Polska wciąż zmagała się z ekspansją Krzyżacką.
Za gro że nie gro zi ło nam rów nież ze strony Turcji. Aby utrzymać tron węgierski, w 1440 roku
wy ru szył
na
cze le
25-tysięcznej armii, przeciwko
Tur kom. Po szyb kim zwy cię stwie zawarto rozejm, który jednak Władysław zerwał i walki
toczyły się nadal. Zginął podczas bitwy pod Warną w 1444
roku, stąd jego przydomek Warneńczyk. Oczywistym następcą
tronu był młodszy syn Władysława Jagiełły – Kazimierz. Był
on od 1440 ro ku księ ciem litewskim i zgodził się przyjąć
koronę polską dopiero gdy zagwarantowano Litwie status samodzielności i nienaruszalności. Polska i Litwa połączone
by ły od tej pory je dy nie unią
personalną, łączyła je tylko osoba władcy. Zarówno Polska jak
i Lit wa za cho wa ły od ręb ność
ustrojową i pełną suwerenność.
Rządy Kazimierza IV Jagiellończyka przypadły na koniec średnio wie cza. W 1454 ro ku na
proś bę Związ ku Pru skie go
ogłosił inkorporację Prus, co
nie spodobało się Krzyżakom.
Doprowadziło to do wybuchu
wojny trzynastoletniej (14541466). Szala zwycięstwa była
raz po stronie krzyżackiej (1454
– klę ska wojsk pol skich pod
Choj ni ca mi) a raz po stro nie
pol skiej (zdo by cia Mal bor ka
w 1457 ro ku). Woj na osta -
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tecznie zakończyła się pokojem
w Toruniu i odzyskaniem miedzy innymi Pomorza Gdańskiego i Warmii. Państwo zakonne
stało się lennem polskim. Kazimierzowi udało się wzmocnić
pozycję Polski, rozszerzyć jej
granice, umocnić dynastię Jagiellonów doprowadzając do koronacji swojego syna Władysława na kró la Czech i Wę gier.
Sukcesami w polityce międzynarodowej pochwalić się również mógł jego następca. Jan
I Olbracht (1459-1501) zmusił
wielkiego mistrza krzyżackiego do złożenia hołdu wierności
i doprowadził do uznania Prus
za integralną część Korony Polskiej. Podjęta w 1497 roku wyprawa na Mołdawię zakończyła się klęską. Olbracht panował
tylko w Polsce. Na Litwie pano wał je go brat Alek san der.
Polska i Wielkie Księstwo Litewskie były wtedy niezależnymi państwami, zobowiązane jedy nie do wza jem nej po mo cy
w ra zie woj ny z wro giem ze wnętrz nym. W 1501 ro ku to
właśnie Aleksander Jagiellończyk został królem Polski. Tron
Polski przejął po swoim bracie
w bardzo niedogodnej sytuacji:

konflikty z Moskwą, najazdy tatarskie i spore długi pozostawione po poprzednikach. Aleksander dążył do wzmocnienia
pozycji Polski nad Bałtykiem
po przez bli skie kon tak ty ze
Szwecją. Pod koniec jego panowania wzmogła się w Polsce aktywność szlachty, która w 1505
roku uchwaliła konstytucję Nihil novi zapewniającą większą
władzę sejmowi walnemu. Konstytucja ta stała się wstępem do
czasów demokracji szlacheckiej
w Polsce. Szlachta jednak napot ka ła prob le my, gdyż syn
Aleksandra – Zygmunt uznawał
szlachtę polską za niedojrzałą
do uczestniczenia w rządach,
co doprowadziło do wykształcenia się opozycji szlacheckiej.
Zygmunt I Stary koronowany
na kró la Lit wy w 1506 ro ku
i Polski w roku 1507, doprowadził do zakończenia konfliktu
z krzy ża ka mi (Hołd Pru ski
1525), przyłączył do Polski Mazowsze w 1526, utrzymywał dobre sto sun ki z Hab sbur ga mi
(1515 Zjazd Wiedeński), zawarł
pokój z Turcją w 1533. W ciągu swojego długiego panowania poprawił stan skarbu królew skie go i do ko nał re for my
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systemu monetarnego. Dzięki
swojej żonie – królowej Bonie,
pochodzącej z włoskiego rodu
Sforzów, do Polski zawitał renesans, przebudowano Wawel.
Za panowania Zygmunta Starego Polska przeżywała rozkwit
kultury i nauki. W 1530 roku
przeprowadził elekcję swojego
syna Zygmunta II Augusta na
kró la Pol ski. Po ta jem ne mał żeństwo z Barbarą Radziwiłłówną wbrew wo li mat ki Bo ny
i szlachty zdominowało okres
jego rządzenia krajem. Chcąc
uniknąć starcia z opozycją szlachec ką, nie zwo ły wał sej mu
przez czte ry la ta w okre sie
1559-1562. W 1569 ro ku
uchwalono Unię Lubelską, dającą początek Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Zygmunt August przejawiał zainteresowanie literaturą, zapraszał na swój
dwór np. Jana Kochanowskiego. Zainicjował prace przy przebudowie Zamku Królewskiego
w Warszawie. Był ostatnim królem z dynastii Jagiellonów, która panowała w Polsce przez 186
lat.
Moni ka Stawn icka
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
W każdym
kolejnym
artykule z tego
cyklu będziemy
prezentować
mniej znane
fakty
i informacje
dotyczące
sławnych
Polaków,
jak również
wiadomości
o współczesnych
wydarzeniach
mających
związek z tymi
postaciami.

n

n

n

n

Fryderyk Chopin (1810-1849)
– największy, muzyczny geniusz
i wirtuoz fortepianu. Polski
kompozytor epoki romantycznej. Autor między innymi polonezów, mazurków oraz znanego na całym świecie „Marsza
Żałobnego”. Wielki i ponadczasowy. Nazwisko znane na całym
świecie. Marka, która rozsławia
Polskę.
n Do chwili obecnej nie można
ustalić czy kompozytor urodził się 22 lutego czy 1 marca
1810 roku. Część badaczy jego życia twierdzi, że przyszedł
na świat w lutym, ale zwlekano ze zgłoszeniem tego faktu
w odpowiednim urzędzie.
n Naukę gry na fortepianie rozpoczął na przełomie 4 i 5 roku życia.
n Jako siedmioletnie dziecko był
już autorem kilku kompozycji.
n Z pierwszym publicznym koncertem zmierzył się już w wieku 8 lat i był to występ na cele charytatywne.
n Stał się tym kim się stał, bo
musiał. Już od dziecka był kreowany na gwiazdę ówczesnego show biznesu.
n Prasa nazy wała go „cudow nym dzieckiem”, „małym Chopinkiem” i „drugim Mozartem”, co było ogromnym
komplementem.
n Do pisania nut używał gęsiego pióra bo w tamtych czasach
nie było jeszcze piór wiecznych ani długopisów.
n Był przystojnym mężczyzną
i podobał się kobietom. Miał

n

n

n

n

170 cm wzrostu, niebieskie
oczy i ważył zaledwie około 44
kilogramów.
Był bardzo dowcipny i towarzyski. Posiadał dar naśladowania czyjegoś głosu, co skutkowało
niesamowitą
towarzyską zabawą.
Uwielbiano go „na salonach”.
Był prawdziwym showmanem. Potrafił na przykład rozbawiać towarzystwo grając na
fortepianie łokciami.
Chopin był dobrze wychowany, inteligentny i obyty. Znał
kilka języków: niemiecki, angielski, francuski, włoski i łacinę.
Posiadał również niezwykły
talent literacki i plastyczny.
W młodości pisał wiersze i komedie.
Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi ludźmi swojej epoki:
kompozytorem i pianistą
Franciszkiem Lisztem, twórcą włoskiej opery Vincento
Bellinim czy kompozytorem
Hectorem Berliozem.
Na emigracji bliskie kontakty łączyły go z Mickiewiczem,
Słowackim i Norwidem.
Według niektórych badaczy
Chopin był człowiekiem niezwykle religijnym. Niektórzy
wręcz twierdzą, że był „zasklepiony w katolicyzmie”.
Ostatni koncert w Polsce Chopin zagrał w wieku 2O lat.
Miało to miejsce w Teatrze Narodowym
w
Warszawie
w 1830 roku.

Pomnik Fryderyka Chopina

n Spędził w Polsce nieco ponad
połowę z trwającego 39 lat życia. Wyjechał z kraju 2 listopada 1830 roku i już nigdy do
niego nie wrócił.
n Od dzieciństwa był bardzo
chory. Bolały go zęby, miał lęk
przestrzeni i lęk wysokości.
Cierpiał także na zaburzenia
maniakalno-depresyjne.
n Najnowsze badania wykazały,
że zmarł prawdopodobnie na
mukowiscydozę a nie na gruźlicę (jak powszechnie do tej
pory sądzono).
n Jego grób znajduje się na
cmentarzu PerLachaise w Paryżu.
n Serce Chopina spoczywa w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. Przywiozła je do Polski
jego siostra.
n Po śmierci kompozytora wykonano gipsowy odlew twarzy artysty i jego lewej dłoni.
Kopia maski znajduje się
w Narodowym Instytucie Chopina w Warszawie.
n Na cześć Chopina, od 1927 roku co 5 lat odbywa się w Warszawie Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny
im.
Fryderyka Chopina. Jest to
jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez tego typu na świecie. I co ciekawe, przewodniczącym komisji
wybierającej zwycięzcę jak do
tej pory był zawsze Polak.
n Od początku trwania konkursu do chwili obecnej Polacy byli laureatami tylko cztery razy.
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n Festiwale muzyki Chopina odbywają się w wielu miejscach na świecie.
Między innymi w Paryżu, Genewie
i Gandawie.
n Pierwszy pomnik Fryderyka Chopina stanął w 1894 roku w Żelazowej
Woli koło Warszawy (w miejscu jego narodzin).
n Dworek w Żelazowej Woli wykupiło państwo i od 1931 roku mieści
się w nim muzeum kompozytora.
n Bardzo znany pomnik w warszawskich Łazienkach został odsłonięty
w 1926 roku. Jest odlany z brązu
i przedstawia postać kompozytora
siedzącą pod stylizowaną mazowiecką wierzbą. Od 1959 roku w letnie
wieczory odbywają się w tym miejscu koncerty chopinowskie.
n Muzyka Chopina od dawna wywiera ogromny wpływ na twórczość
polskich poetów. Dotychczas poświęcono mu ponad 600 różnych literackich utworów.
n Pomników Chopina na całym świecie jest wiele. Między innymi w Meksyku, Japonii, Chinach, Albanii, Węgrzech, Francji.
n Najwyższy pomnik Chopina na świecie stoi w Szanghaju.
n W wielu krajach są ulice Fryderyka
Chopina. Jego imieniem nazwane
są także place, skwery, akademie
muzyczne i budynki filharmonii.
n Nazwa warszawskiego lotniska również poświęcona jest Chopinowi.
n W 2001 roku decyzją polskiego parlamentu powstał Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Do jego
głównych zadań należy popularyzacja i dbanie o wizerunek artysty.
n Chopin grał na fortepianie marki „Pleyel”. Niedawno okazało się, że w posiadłości Hatchlands w brytyjskim
hrabstwie Surrey znajduje się fortepian tej marki. Sławny kompozytor
grał kiedyś na nim podczas koncertu
przed królową Wiktorią w Londynie.
n W 2010 roku z okazji Roku Chopinowskiego na Zamku Królewskim
w Warszawie odbył się koncert poświęcony muzyce kompozytora
z udziałem światowej sławy pianistów. Artyści wykonujący utwory
Chopina zagrali na specjalnie na tę
okazję sprowadzonym fortepianie
marki „Player” z 1830 roku.
n „Polmos” produkuje wódkę „Chopin” należąca do najlepszych i najdroższych białych wódek na świecie. Ma lekko jabłkowy posmak
i łagodny, trochę oleisty smak.
Ogromną popularnością cieszy się
zwłaszcza w USA, gdzie cena jednej
butelki wynosi 34 dolary.
n Jednym z najbardziej popularnych
kompozytorów muzyki poważnej
w Japonii jest właśnie Fryderyk
Chopin. W prawie każdym dużym
mieście znajdują się kluby zrzesza-

jące miłośników jego muzyki.
n Największy producent instrumentów muzycznych na świecie tak reklamuje swoje fortepiany: „Gdyby
żył Chopin, na pewno grałby na fortepianie Yamaha”.
n Japońską fascynację muzyką Chopina oraz sztukę anime łączy gra
„Eternal Sonata” na konsolę Xbox
360, wydana w Japonii w 2007 roku. Bohaterem gry jest Fryderyk
Chopin, który na trzy godziny przed
śmiercią trafia do bajkowej krainy
gdzie wraz z przyjaciółmi szuka leku na swoja chorobę.
n W 1983 roku na listy przebojów
w całej Europie weszła piosenka
„I like Chopin” włoskiego piosenkarze Paula Mazzoliniego (Gazebo).
n Muzyka Chopina służyła jako motywacja do zwiększenia produkcji przemysłowej. Miało to miejsce w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny
światowej. W zakładzie produkującym amunicję odtwarzanie muzyki
naszego kompozytora spowodowało znaczny wzrost produkcji.
n Drugi pod względem wielkości
w Polsce żaglowiec (klasy bryg zbudowany ze stali) nosi nazwę Fryderyk Chopin. Jest to jedyna polska
jednostka posiadająca maszty o sześciu rejach. Mieści się na niej Szkoła pod Żaglami.
n Imieniem Chopina nazwano jedną
z planetoid okrążających słońce. Nosi ona nazwę 3784Chopin (1968 UL1).
n Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała nazwę „Chopin” jednemu
z kraterów na Merkurym.
n W 2010 roku z przylądka Canaveral wystartował wahadłowiec kosmiczny „Endeavour”. Dowódcą statku był pułkownik George Zamke
astronauta polskiego pochodzenia.
To dzięki niemu w przestrzeni kosmicznej znalazła się płyta z muzyką Chopina i nuty „Poloneza A-dur”.
n Od 1998 roku w jednym z warszawskich hoteli szef kuchni podaje deser o nazwie „Fortepian Chopina”.

Zdjęcie z gry „Eternal Sonata”

n

n

n

n
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Jest to ciastko z biszkoptu czekoladowego w kształcie fortepianu
z otwartą klapą i klawiaturą, przekładane musem czekoladowym. Pomimo wysokiej ceny i dużej ilości
kalorii przysmak cieszy się dużym
powodzeniem.
W ubiegłym roku na liście Top 2010
Empiku w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych płyt z muzyką klasyczną, aż osiem płyt było
z muzyką Chopina.
Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin
kompozytora, na jeziorze Dębskim
jazzmani z całego świata grali utwory Chopina. Scena została ustawiona na wystającej z wody części wraku zatopionego w czasie II wojny
światowej betonowca. Na koncert
widzowie byli dowożeni łódkami
i jachtami.
W 2010 roku w Warszawie otwarto
muzeum Fryderyka Chopina. Jest
to miejsce niezwykle. Oprócz muzyki są też efekty specjalne: zapach
i światło. Ideą jest poznawanie twórczości kompozytora za pomocą innych zmysłów niż tylko słuchu. Jest
to możliwe dzięki specjalnemu biletowi wstępu z technologią RFID. Na
nim zostaje zapisane co i jak chcemy odbierać i jakie mamy ku temu
możliwości. W muzeum są cztery
poziomy w tym zaawansowany, dla
dzieci i osób niedowidzących.
Popularne „Fryderyki”, nagrody polskiego przemysłu fonograficznego
swoją nazwę zawdzięczają Chopinowi.

Muzyka Chopina jest ponadczasowa, doskonała i nowatorska. Przesiąknięta polskim folklorem i tęsknotą za
Ojczyzną. Chopin kochał Polskę. Był
obywatelem Europy a po śmierci stał
się obywatelem świata. Wybitni ludzie
niestety często odchodzą młodo ale
pozostawiają po sobie wielkie dzieła.
Pamięć o Chopinie trwa gdyż żyje jego muzyka. Jak po wiedział Robert
Schumann. „Czapki z głów Panowie,
Hanna Korcz
oto geniusz”.

30

Antwerpia po polsku

styczeń 2012

Masz dosyć podpierania ścian na imprezach?
Chcesz nauczyć się tańczyć?

NAUKA TAŃCA
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH!!!
Zajęcia w czwartek w godz. 19.30-20.30
prowadzone w języku polskim, gwarantujemy dobrą atmosferę.

Zapisy i informacje pod nr tel: 0489/823803, 0485/628498
e-mail: info@childrenofeurope.be

Bujinkan Dojo – Ninja Kids
Tradycyjna sztuka walki oparta na filozofii wschodu.

Zapraszamy dzieci i młodzież
w wieku od 6,5 do 15 lat.
Zajęcia w soboty w godz. 14.30-16.00
prowadzone przez mistrzów sztuk walki,
w języku niderlandzkim.

ITY OF SERV
L
A

QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych

E
IC

QU

Zapisy i informacje pod nr tel: 0489/823803, 0485/628498
www.childrenofeurope.be
e-mail: info@childrenofeurope.be

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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Historie życiem pisane
Kasia
uż w podstawówce wiedziałem,
że Kasia to moje przeznaczenie.
Moja szkoła to początek lat osiemdziesiątych, zupełnie inny świat niż
obecna rzeczywistość. Stan wojenny,
ciągłe poczucie strachu i puste sklepy. Miałem niecałe dziewięć lat ale pamiętam sporo. Szare, ponure budynki, smutne ulice i ciągły brak poczucia
bezpieczeństwa. Szkoła też była szara i na tle tej szarości Kasia była zjawiskiem. Jak barwny motyl w ponurej krainie. Na czym polegała jej
inność? Na urodzie i osobowości.
Miała śliczne ciemne włosy które
w słońcu nabierały kasztanowego odcienia. Duże, piwne oczy zasłonięte
niespotykanie długimi rzęsami.
Była inteligentna, ambitna a jednocześnie uparta i zawsze broniąca swojego zdania. Uczyła się doskonale ale
tylko tego co chciała. Była humanistką a z przedmiotami ścisłymi nie bardzo sobie radziła. Tak, Kasia była niepowtarzalna.
Kochałem się w niej od momentu
gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy.
Byliśmy bardzo dobrymi kumplami
ale nic poza tym. Po prostu byliśmy
zbyt mło dzi aby umieć de fi nio wać
swoje uczucia. Kasia traktowała mnie
jak bardzo dobrego kolegę a ja nie
potrafiłem jeszcze wtedy ani powiedzieć, ani nawet samemu sobie uświadomić, dlaczego było to dla mnie za
mało.

J

Lata mijały. Skończyliśmy szkołę
podstawową i zaczęła się nauka w liceum. Moi rodzice nie mogli zrozumieć, dlaczego wybrałem ogólniak.
Moje zainteresowania były raczej matematyczno-fizyczne. Ale ja znałem powód. Po prostu do tego właśnie liceum poszła Kasia.
Kolejne lata były chyba najgorsze
w moim życiu. W drugim roku nauki
w wypadku samochodowym zginęli
rodzice i rodzeństwo Kasi. I wtedy coś
się z nią stało.
Ucichła, zszarzała, miała w oczach
rozpacz i strach. Zaopiekowała się nią
ciocia, ale Kasia „wymykała” się spod
kontroli. Przestała się uczyć, nie chodziła do szkoły, ale za to ciągle można było ją spotkać w kościele.
Potem wstąpiła do klasztoru aby
szukać ukojenia w bólu i osiągnąć spokój.
Dla mnie to był szok. Kasia była całym moim życiem. Nie wiem skąd
wziąłem siły żeby nie zwariować, nie
rozpić się lub nie zacząć przygody
z narkotykami.

Okazało się, że jestem twardy i pomimo rozpaczy wziąłem się w garść.
Moje późniejsze życie pełne było zawirowań i zakrętów. Długo by o tym
opowiadać. W wielkim skrócie: znalazłem dobrą pracę, potem założyłem
własną firmę i stałem się człowiekiem
niezależnym finansowo. A życie osobiste? Właściwie go nie było. Owszem,
związany byłem z kilkoma kobietami
ale w żadnej z nich nie odnalazłem Kasi. Bo to jej przez cały czas szukałem.
Myślałem o niej codziennie. Pamiętałem jej oczy, uśmiech, dwa figlarne
dołeczki kiedy się śmiała. Zawsze miałem Jej wizerunek w pamięci ale Jej
obok mnie nie było. Na pewnym etapie swojego życia przestałem już szukać. Różne związki się rozpadały, przy
moim boku pojawiały się inne kobiety i zrozumiałem, że to wszystko nie
ma już sensu. Rzuciłem się w wir pracy i działalności społecznej. Zawsze
wychodziłem z założenia, że jeżeli ma
się czegoś dużo, to należy się tym podzielić. A ja stawałem się coraz bardziej zamożny i działo się to jakby poza mną. Mój makler kupował
i sprzedawał akcje na giełdzie i dopisywało mi szczęście bo stan mojego
konta ciągle się powiększał.
Kupiłem duży dom otoczony ogrodem na południu Polski. Zamieszkałem w nim sam. Rodzice już nie żyli.
Sąsiedzi zastanawiali się, po co mi taki duży dom skoro jestem sam. A ja
czekałem na Kasię. Wiedziałem, że jest
to pozbawione sensu i logiki ale czekałem. Coś mi mówiło, że kiedyś się
doczekam...
Któregoś dnia zgłosiła się do mojego biura dyrektorka pobliskiej szkoły podstawowej. Poprosiła o sfinansowanie obiadów dla dzieci z ubogich
rodzin.
Zgodziłem się i od tej pory stałem
się oficjalnym sponsorem tej placówki.
A potem... wszystko potoczyło się
bardzo szybko i dla mnie zupełnie nieoczekiwanie.
Któregoś dnia pojawiłem się na uroczystości w szkole. To był dzień dziecka. Już kilkakrotnie dyrektorka zapraszała mnie na różne szkolne
imprezy, ale jakoś nigdy nie miałem
na to czasu. Tym razem udało mi się
wszystko zgrać. Zjawiłem się obładowany słodyczami dla maluchów. Raz
– że to ich święto, a dwa – szkoła jak
i cała okolica, nie należała do najbogatszych.
Wszedłem na szkolne boisko gdzie
zgromadzili się wszyscy uczniowie
z nauczycielami i zobaczyłem... Kasię.

W pierwszej chwili pomyślałem, że to
sen. Przecież nie było to możliwe. A na
dodatek nie miała na sobie habitu! Nie
mogłem uwierzyć w to, co było oczywiste. Kasia, nauczycielka w tej szkole, była osobą świecką.
Poznała mnie i bardzo się ucieszyła ze spotkania po latach. Po zakończeniu uroczystości poszliśmy na długi spacer. Nie miała na palcu obrączki.
Miałem więc nadzieję, że nie wyszła
za mąż. Ale nie śmiałem zapytać.
Opowiedziała mi o tym, co się z nią
działo od momentu gdy zamknęła się
za nią klasztorną furtą. Na początku
była tak oszalała z rozpaczy, że musiało minąć bardzo dużo czasu, zanim
wewnętrznie uspokoiła się, pogodziła z losem i mogła w miarę normalnie
funkcjonować. Wraz ze śmiercią rodziców i rodzeństwa zawalił się cały
jej świat. Nie potrafiła sobie z tym poradzić i myślała, że klasztor będzie
miejscem gdzie służąc Bogu odzyska
spokój. Jako zakonnica zaczęła uczyć
religii w szkole. Tam spotkała się z biedą, zaniedbaniem i niesprawiedliwością społeczną. W pewnym momencie
zrozumiała, że jej powołaniem jest nie
służba Bogu lecz ludziom, a zwłaszcza dzieciom. Zza klasztornych murów nie mogła zbyt wiele zdziałać więc
pewnego dnia podjęła decyzję o powrocie do normalnego życia. Jej ciotka już nie żyła, więc Kasia sprzedała
odziedziczone mieszkanie i przeniosła się w zupełnie inny rejon kraju.
Skończyła studia i rozpoczęła pracę
w szkole jako nauczyciel. Słuchając
jej zastanawiałem się, jak ta krucha,
delikatna i wrażliwa kobieta mogła
przez to wszystko przejść nie mając
w nikim oparcia. Przecież to co ją spotkało mogło zrujnować życie każdemu
człowiekowi!
Był to długi spacer. Opowiedzieliśmy sobie wszystko, co działo się w naszym dotychczasowym życiu i od tego czasu zaczęliśmy się spotykać coraz
częściej.
Nieraz chciałem jej powiedzieć o moim uczuciu ale bałem się, że ją stracę.
Wspólnie organizowaliśmy dla dzieci
wiele imprez, które z przyjemnością
finansowałem. Byłem pod wrażeniem
jej dobroci, wyrozumiałości i poświęcenia. Bardzo nas to wszystko do siebie zbliżyło.
Od pewnego czasu jesteśmy już razem. Wzięliśmy ślub, a niedawno urodziła się nam córeczka. Mieszkamy
razem w moim dużym domu, który
tak długo czekał na Kasię.
K.J.
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Słowo o byle czym...
Rozważania
z przymrużeniem
oka

odczas jednego z naszych spotkań doszliśmy do wniosku, że jazda
na byle czym jest możliwa i może być przedmiotem rozrywki
a nawet uciechy. Koła można
przyprawić do byle czego i udawać, że się na tym jeździ. Skoro
o jeździe mowa, pomówmy o jeździe po kimś (dla ułatwienia – na
kimś) „jak na łysej kobyle”. To
staropolskie sformułowanie ma
jednak luki, gdyż łysej kobyle
obojętne jest kto na niej jeździ,
poza tym to kto zechciałby jej
dosiąść. Minął bowiem czas jej
świetności kiedy była potencjalnym czarny koniem w gonitwach
lub białym koniem przy karecie.
Niestety teraz czuje się byle jak,
bo marzyła sobie o różnych scenariuszach własnego życia a tak
naprawdę w pocie czoła (lub też
boków) harowała jak wół ciągnąc
za sobą pług. Nikt nigdy nie dosiadł jej wierzchem ani nie ciągnęła za sobą kogoś ważnego.
Wiodła beznadziejnie nudne,
zwyczajne życie. Co prawda jej
przodkowie wspominali coś
o rozrywaniu końmi lecz nie bardzo rozumiała o co chodziło. Jej
ród od dawien dawna zajmował
się szlachetną, ciężką pracą.
Musimy rozwikłać jeszcze
kwestię. Dlaczego łysej? Może
dlatego, że starej. Ale przecież
istnieje możliwość, że jej sierść
na bokach została wytarta przez
chomąto. Grzywa przecież nie
stanowi wiarygodnie o wieku
konia w przeciwieństwie do rodzaju ludzkiego gdzie ani zgrzebło, ani grzebień w pewnym momencie życia na niewiele się
zdają. Zwłaszcza w przypadku
brzydszej połowy przedstawicieli homo sapiens.
Widzimy więc, że Nasza szkapa... przepraszam, nasza łysa kobyła ma podstawy ku temu aby
czuć się mniej więcej tak, jak Łysek z pokładu Idy, czyli byle jak.

P

Nasze rozważania – dzięki za
cierpliwość bo teraz się zacznie
– mają jednak dotyczyć jeżdżenia na kimś jak na łysej kobyle,
która tak pasowała do toru wyścigowego jak wół do karety.
Jako że bylejakość zatacza coraz szersze kręgi walcząc
o pierwszeństwo w skali
spustoszeń z japońskim
tsunami, ostatnio dotknęła naszego bohatera któ-

rego teraz przedstawiam: oto...
Ktoś (nie mylić z byle kim).
On to właśnie uważa, że na
nim jeżdżą. Dlaczego? Pożyczył
kiedyś 20 euro w jednym, nowym banknocie koledze, a ten
ani myśli oddać. Zawsze ma byle jaki powód: a to musi kupić
benzynę, a to właśnie idzie do
sklepu itp.
Nasz bohater nie jest człowiekiem małostkowym. „To przecież tylko marny papierek, żaden majątek”. Jednak kiedy
uświadomił sobie, że właśnie
musiał wnieść na 4-te piętro kilkanaście worków z cementem
i zajęło mu to bite dwie godziny, doznał olśnienia. Lub jak kto
woli trafił go niemiecki szlag
a samopoczucie sięgnęło dna bylejakości. Przecież ten kolega
przez dwie godziny jeździł na
mnie jak na łysej kobyle. O nie!
– krzyknął. Co się stało? spytał
kolega który właśnie z nim pracował. Na razie nic – odparł
chmurno. Na szczęście nie był
porywczy więc poszedł. Poszedł
po rozum do głowy. Usiadł w kącie i zapalił papierosa bo akurat
był czas na przerwę.
Pieniądze – tak sobie myślał
– przynoszą tylko problemy. Co
ci Fenicjanie wymyślili? Pracuję za 10 euro na godzinę, dobre
i to... A może dobrze wymyślili... Znowu doznał olśnienia.
Tym razem jednak nic go nie
trafiło, raczej dotarło do niego,
że pieniądz jest symbolem wymiany energii pomiędzy ludźmi.
Ja pracuję, zarabiam. Ktoś pra-

cuje, też zarabia. A jeśli nie pracuje i ma?... Hm, nie mój biznes.
Ja kupuję efekty jego wysiłku,
on kupuje efekty mojej pracy.
To proste i oczywiste. Coś – za
coś. Handel wymienny w naszych czasach byłby takim byle
czymś, że szkoda słów.
Poszedł do kolegi i mówi: nosiłeś przed chwilą te wory przez
całe dwie godziny. Ciężko było? – Ano ciężko. Co byś zrobił
gdyby ci za to nie zapłacono?
– Nie wiem, ale nic dobrego. Widzisz, ja przed chwilą pracowałem przez bite dwie godziny za
darmo. Coś ty, przecież nam zapłacą. Tak, ale chodzi mi o te
dwie dychy, które jesteś mi winien. Jeśli mi ich nie oddasz,
oznacza to, że właśnie przejechałeś się na mnie jak na łysej
kobyle.
Kolega się zmieszał, zaczerwienił ze wstydu i poczuł się tak
byle jak, że nasz bohater był
skłonny darować mu tę nieszczęsną pożyczkę. Jednak ponieważ ten nic nie mówił, opowiedział mu spokojnie o swoich
niedawnych rozmyślaniach.
Wstyd kolegi ustąpił miejsca zastanowieniu. Zapatrzył się w dal.
Tak daleko, na ile pozwalała na
to przeciwległa ściana a nawet
jeszcze dalej. Po dłuższej chwili powiedział: – przepraszam stary (choć obaj byli młodzi). Sięgnął do kieszeni i wyjął
z portfela 20 euro które miał odłożone na piwo. Dzięki – powiedział tylko, regulując stary dług.
Tak kończy się historyjka o byle czym.
Ostatnio słyszałem, że ci sami koledzy założyli niedawno
wspólnie firmę budowlaną.
Śmiem twierdzić, że można jej
wróżyć nie bylejaką przyszłość.
Szacunek dla pieniędzy, zwłaszcza cudzych, będzie solidną podstawą ich współpracy, a także
relacji z innymi. Obaj nie będą
traktować innych byle jak, lecz
widzieć za pieniędzmi wkład
pracy. Swój i innych ludzi.
A co z naszą łysą kobyłą? Nikt
na niej nie jeździ. Dożywa spokojnie swoich dni na zielonych
polach nad Soliną i ciągle jeszcze marzy o wielkich gonitwach i pozłacanych karetach...
Michał Nowacki
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LEARN
ENGLISH IN ENGLISH

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

Chcesz nauczyć się Hiszpańskiego lub poprawić swoją
znajomość Angielskiego?
Home tutoring
Korepetycje
Dynamic lessons
Dynamiczne lekcje
Interesting activities
Interesujące zajęcia dla każdej grupy wiekowej

Cena: 20 Euro/75 minut
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę wyłącznie
po angielsku bądź hiszpańsku
Kontakt: monto1985@hotmail.com
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Warto przeczytać
Zdecydowanie
polecam

zpieg, zawód niebezpieczny, jednak jakże finezyjny.
Wszyscy zapewne kojarzą
Bonda, Jamesa Bonda, agenta
Jej Królewskiej Mości. Od lat jego przygody bawią setki widzów
na całym świecie, dając całkiem
przyjemną wizję tego zawodu.
Ale czy na pewno wszystko wygląda tak różowo? „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie co posiadacie” to przysłowie doskonale pasuje do tej recenzji. Zachwycając się bowiem
Bondem, czy też kolejną pozycją o dzielnych agentach CIA zapominamy o rodzimym wywiadzie. A szkoda, bo mamy czym
się pochwalić i z czego być dumnymi. Marian Zacharski, często
nazywany przez media „polskim
Bondem”, zyskał zasłużoną sławę asa wywiadu w latach osiemdziesiątych. Przez sześć lat pracował w USA oficjalnie jako
menadżer Polish-American Machinery Company. Nieoficjalnie
natomiast zdobywał najpilniej
strzeżone sekrety amerykańskiej techniki wojskowej. Wartość szczegółowej dokumentacji technicznej zdobytej przez
naszego asa wywiadu oszacowano później na setki milionów dolarów.
Marian Zacharski, urodził się
w 1951 roku w Gdyni. Ukończył
prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 r. wyjechał
do USA jako przedstawiciel polsko-amerykańskiej firmy eksportującej maszyny. W 1977
roku nawiązał kontakt z Williamem Bellem, zajmującym się
projektowaniem radarów na potrzeby wojska. Do 1981 roku Zacharski zdołał kupić za pieniądze
polskiego
wywiadu
najbardziej poufne informacje
dotyczące między innymi budowy systemów radarowych, rakiet oraz samolotów, co miało
wielkie znaczenie w zachowaniu
równowagi w zimnowojennym
wyścigu zbrojeń. W czerwcu
1981 roku Zacharski został
aresztowany przez FBI pod zarzutem konspiracji szpiegowskiej wymierzonej przeciwko
Stanom Zjednoczonym, a następnie skazany przez sąd w Los
Angeles na karę dożywocia.
Dzięki aktowi łaski prezydenta
Reagana w czerwcu 1985 roku
na moście Glienicke w Berlinie,

S

Zacharski wraz z trzema innymi szpiegami wschodnioeuropejskimi, został wymieniony na
dwudziestu pięciu więźniów zza
Żelaznej Kurtyny. Po powrocie
do Polski został dyrektorem Pewexu. Równolegle szkolił oficerów wywiadu, a po pozytywnej
weryfikacji został oficerem w Zarządzie Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Odegrał istotną rolę w słynnej na całym świecie
akcji wywiezienia z Iraku oficerów CIA w 1991 roku. Jednak
głównym obszarem jego działalności była infiltracja rosyjskich
służb wywiadowczych działających w Polsce. W 1995 roku Marian Zacharski zwerbował rosyjskiego
agenta,
którego
informacje dały początek tak
zwanej aferze Oleksego.
„Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski. Wbrew regułom”
to tytuł fascynującej autobiografii legendy polskiego wywiadu.
Autor ujawnia kulisy pracy
służb wywiadowczych, metody
i techniki werbunku oraz działania szpiegowskiego. Pokazuje, jak funkcjonuje kontrwywiad, jak bez pistoletu w ręku
czy wkradania się do strzeżonych budynków można wejść
w posiadanie ściśle tajnych dokumentów. Dużym plusem
książki jest forma jej wydania.
Pełna kolorowych zdjęć, wydrukowana na wysokiej jakości pa-

pierze jest niezwykle estetyczna i przyjemna w odbiorze. Zawarte w niej materiały, przedruki i fotografie rewelacyjnie
obrazują treść powieści. Książka wciąga już od pierwszych
stron. Pokaźnych rozmiarów tomisko (dobrze ponad 600 stron)
czyta się jak rasowy kryminał
– jednym tchem. I choć to klasyczna literatura faktu, przywodzi na
myśl skojarzenia z takimi mistrzami literatury szpiegowskiej
jak Frederick Forsyth, Tom
Clancy czy Ken Follet. Oczywiście spora w tym zasługa samej,
arcyciekawej historii tropienia
i „odwracania” rosyjskich agentów. Ale nie tylko. Książka Zacharskiego jest bardzo dobrze
napisana, bez erudycyjnych fajerwerków, ale z nerwem, ostro,
w tempie. Nic tu nie jest fałszywie uładzone, nie ma zawoalowań, postacie są portretowane
zdecydowanie, dialogi pisane żywym, często mocnym, męskim
językiem.
„Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski. Wbrew regułom”
polecam nie tylko miłośnikom
kryminałów czy też filmów
szpiegowskich, ale także osobom o zainteresowaniach politycznych i społecznych. To jedna z tych pozycji, jakie naprawdę
warto mieć w swojej biblioteczce.
Izabela Krzysiak
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Kuchnia męskim okiem
zas karnawału to czas świętowania, zabawy i wielkiego ucztowania. Kojarzy się
z balami maskowymi, paradami i ulicznymi pochodami. Niemniej jednak Karnawał to
nie tylko uliczne parady, ale również prywatki,
spotkania w gronie znajomych, które można zorganizować w zaciszu domowym. Tutaj także można urządzać tematyczne imprezy lub małe bale
maskowe. Czym jednak byłaby zabawa bez przepysznego jedzenia, które doda nam energii podczas tańca i zabawy. Oczywiście takie przyjęcie
wymagają dokładnego planowania i zastanowienia się czy nastawieni jesteśmy na ucztowanie
przy stole i zabawę do białego rana, czy na wygospodarowanie miejsca na parkiet taneczny

C

i drobne przystawki, które można podjadać, aby
nabrać sił. W drugim przypadku można wykorzystać znakomicie sprawdzający się w takich sytuacjach tzw. szwedzki stół. Uroda stołu zależy już
od naszych artystycznych zdolności i zmysłu estetycznego. Należy jednak pamiętać o wygodzie naszych gości i dogodnym dostępie do karnawałowych smakołyków. Jeśli chodzi o menu, najlepiej
zestawić je z dań, które można przygotować wcześniej. Do takich zaliczają się sałatki, drobne ciasteczka, przekąski oraz różne sosy i dodatki, z których goście sami mogą komponować swoje
potrawy.
Mariusz Krzysiak

Szaszłyki z łososia z nasionami kopru włoskiego i z sosem maślanym
Składniki:
l 200g filetów z łososia l n asiona kopru włoskiego l sól i pieprz
l oliwa do smażenia

Sos: l 200 g masła l 2 żółtka w temperaturze pokojowej
l sok z 1/2 cytryny l łyżeczka musztardy ewentualnie posiekany
koperek
Sposób wykonan ia:
1. Filet z łososia pokroić w dużą kostkę i nadziać na szpadki. Nasiona
kopru, pieprz i sól utłuc w moździerzu, posypać przyprawą rybę.
Smażyć na rozgrzanej oliwie obracając, by cała ryba się zrumieniła.
2. Masło roztopić w garnku. Zmiksować mikserem żółtka z sokiem
z cytryny i musztardą i powoli wlewać ciepłe masło. Sos będzie
stawał się kremowy jak majonez. Można go doprawić posiekanym
koperkiem, utartym świeżo chrzanem, szczypiorkiem itp. Kiedy
masło stygnie sos tężeje i aby był w stanie płynnym należy go
trzymać w ciepłej kąpieli wodnej. Usmażonego łososia podawać
na ciepłym sosie.
Wskazówka: By sos maślany się udał, żółtka, musztarda i sok z cytryny
powinny mieć temperaturę pokojową

Deser z malinami
Składniki
l 0,25 l śmietanki kremówki (36%) l 3 żółtka, l 1/4 szklanki cukru
l 20 dag serka mascarpone l łyżeczka cukru w aniliowego l szklanka

malin .
Karmel: l pół szklanki cukru l pół szklanki wody l mięta do dekoracji
Sposób wykonania
1. Żółtka utrzeć do białości z 1/4 szklanki cukru, dodać serek i ucierać,
aż powstanie gładka masa.
2. Śmietankę zagotować z cukrem waniliowym i wlać do masy serowojajecznej. Energicznie ubijać trzepaczką, by nie powstały grudki. Masę
przelać do garnka i na małym ogniu ubijać, aż zacznie gęstnieć.
3. Pucharki wypełnić malinami (kilka zostawić do dekoracji) i zalać ciepłą
masą. Wstawić do lodówki.
4. Pół szklanki cukru połączyć z wodą i gotować aż powstanie gęsty płyn
o złocistym kolorze. Takim płynem polać krem i ponownie wstawić do
lodówki.
5. Deser podawać udekorowany malinami i listkami mięty.
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komiks
omiks (lub nowela graficzna) to niejednokrotnie niedoceniana forma sztuki, łącząca słowo i obraz. Kojarzona jest raczej z tanią rozrywką dla dzieci oraz alternatywą dla książek,
niż czymś co może zainteresować dorosłego odbiorcę. Moim skromnym zdaniem nic bardziej mylnego. Większość komiksów jest stworzona właśnie dla
dorosłego odbiorcy i tylko nieżyczliwi mogliby powiedzieć, że jest niedorobionym kuzynem filmu. Raczej jest jego młodszym bratem. Zanim Hollywood
zaczęło bawić się techniką komputerową, to kreacje artystów zwykłym tuszem i farbą biły na głowę
najlepsze plany filmowe – fabule też było mało do
zarzucenia.

K

Temat przewodni który wybrałem znosi jakiekolwiek ograniczenia narzucone przez rzeczywistość.
Przenikanie się światów i ich różnorodność zostawia mi nieograniczoną swobodę działania.
Rafał
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Miejsce
na Twoją reklamę
KONTAKT:

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

tel. 0489/823 803
Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM ITD.
wSprzedam motor suzuki TS50, 50 ccm, motocross, 2000 rok.
Cena 750 euro. Tel.: 0488-416-481
wSprzedam renault laguna grantur 2002, skóra full wypas,
po 18-tej, 0485998117
wMam 27 lat poszukuję pracy w budowlance Posiadam 7 lat
doświadczenia. Kontakt Karol 0475 314 006
wSzeroki zakres napraw RTV AGD laptopów GPS Montaż
satelity Naprawy pieców Elektryka remonty prywatne
Montaż mebli Antwerpen i okolice tanio expres zapraszam
GSM 0032488466308

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie wysyłając
maila pod adres

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

KANCELARIA PRAWNA

Miejsce
na Twoją
reklamę
KONTAKT:

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.

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803
DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA
NA EUROPEJSKIM POZIOMIE
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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
Ubezpieczenia
Save Insurance Ubezpieczenia, Plantin&Moretuslei 144A,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

