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Luty, to przede wszystkim karnawał i Walentynki.
Postanowiliśmy, że zbyt dużo o święcie zakochanych pisać nie będziemy, ponieważ....
wszyscy o tym piszą, a chcemy być w miarę oryginalni. Zależy nam, aby każdy
z czytelników znalazł w kolejnym numerze naszej gazety coś interesującego. Walentynki
dla jednych są ważne, dla innych nie. Jedni to święto uwielbiają, a inni uważają, że to kicz
i tandeta zza oceanu. Nie do nas należy ocena, ale jesteśmy zobowiązani zadbać
o wszystkich czytelników. Dlatego staramy się tak dobrać artykuły, aby zadowolić
wszystkich (co prawdopodobnie z założenia jest niemożliwe).
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy „Dekalog optymisty”. Ale dlaczego w lutym
mógłby ktoś zapytać. Właściwie bez żadnego powodu. Luty jest tak samo dobrym
miesiącem na optymizm jak każdy inny. A że zimno? Nie szkodzi, przecież wiosna już tuż,
tuż... A że znowu pada? To też nie problem. Jeszcze trochę popada i przestanie. Ale
wracając do optymizmu. Warto zmienić swój stosunek do życia, więcej się uśmiechać
i obdarzać uśmiechem innym. To naprawdę działa i pomaga.
Nie można przecież cały czas narzekać... A propos narzekania. Czy wiecie Państwo, że inni
oceniają nas jako naród wiecznie narzekający? Taką właśnie mamy opinie. Czy jest
prawdziwa? Trudno ocenić, ale faktem jest że część z nas naprawdę lubi sobie ponarzekać.
Polecamy również artykuł „Nazywam się Bond. James Bond”. Jest to pierwsza część historii
o agencie 007. W tym numerze opowiemy o jego twórcy Ianie Flemingu, którego życie było
tak samo pasjonujące jak jego filmowego bohatera.
I jeszcze luksusowe dzieci. Niesamowity świat ludzi bardzo bogatych i tego co dla bardzo
bogatych dzieci przygotował świat mody, zabawek, mebelków i tak dalej. Może to i piękne,
ale czy zawsze przydatne?
Chcielibyśmy też przybliżać Państwu poszczególne dzielnice Antwerpii. Mieszkamy w tym
mieście (niektórzy z nas już bardzo długo) i nie znamy miejsc w których przebywamy.
Antwerpia jest pięknym miastem z bogatą historią i może warto o nim wiedzieć coś więcej.
Ale przede wszystkim zachęcamy do przeczytania bardzo ważnego artykułu, a właściwie
informacji napisanej przez panią mecenas Iwonę Wiewiórkę.
Dotyczy spraw, które dotykają wielu naszych rodaków na emigracji.
Do naszej redakcji przyszło sporo maili, odebraliśmy też kilka telefonów, w których ludzie
niekiedy łamiącym się głosem opowiadali o oszustwach, jakich dopuszczają się ich
pracodawcy. Nie tylko Belgowie, ale w dużej części niestety Polacy. Schemat jest prosty.
Sprowadza się na przykład grupę ludzi do Belgii zapewniając, że praca będzie legalna,
dobre zarobki, odpowiednie zakwaterowanie i tak dalej. Na miejscu te wszystkie
zapewnienia okazują się nieprawdziwe, a w dodatku pracownicy nie otrzymują
wynagrodzenia. Bardzo często jest to niestety praca na czarno. I co zrobić w takich
wypadkach?
Sprawdziliśmy. Ambasada ze względów proceduralnych zbyt wiele nie może, chociaż
konsulowie zawsze służą pomocą. Jeżeli nie jest się członkiem związków zawodowych,
też specjalnie nie ma na co liczyć. Pozostaje droga prawna. Okazuje się, że aby odzyskać
pieniądze i własny honor trzeba dużo czasu i wytrwałości (już nie mówiąc o zdrowiu
i zszarganych nerwach) – ale nie jest to niemożliwe. Mamy nadzieję, że nasi rodacy
odzyskają pieniądze, które jest im winien nieuczciwy pracodawca i będą mogli na
normalnych warunkach kontynuować pracę w Belgii.
I proszę pamiętać, że gazeta „Antwerpia po polsku” jest dla Was Drodzy Czytelnicy.
Czekamy na Wasze uwagi i sugestie.
Redakcja
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Nieuczciwe zatrudnianie
rzyjeżdżając do Belgii w poszukiwaniu nowych możliwości zarobkowych należy mieć na
uwadze fakt, iż na belgijskim rynku pracy mnożą się nieuczciwi pracodawcy
oferujący pseudo-zatrudnienie.
W najbliższych numerach postaramy
się podać kilka przykładów nieuczciwego zatrudnienia oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

P

Praca „na udziały”
Bardzo popularnym do niedawna sposobem zatrudnienia było tzw. zatrudnienie „na udziały”, przybierające kilka
postaci.
Kandydat pracownik rejestrowany
jest przez pracodawcę jako jego pomocnik lub wspólnik w spółce, czasem posiada nawet funkcję prezesa lub członka zarządu.
Wszystkie te funkcje posiadają zgodnie z belgijskim prawem status osób
prowadzących samodzielną działalność
gospodarczą.
Oznacza to w praktyce, iż od uzyskiwanego przychodu zobowiązane są potrącić oraz zapłacić samodzielnie składki ubezpieczeniowe oraz podatek
dochodowy.
Co z urlopami, wakacyjnym i zwolnieniem chorobowym?
Pseudo-zatrudnienie oznacza w praktyce, iż pracownik nie posiada ochrony
praw pracowniczych, nie nabywa prawa do płatnego urlopu, nie otrzyma premii końcoworocznej ani dodatku wakacyjnego.
Na wypadek choroby otrzyma z kasy
ubezpieczeniowej dopiero po miesiącu
niezdolności do pracy prawo do ryczałtowego wynagrodzenia.
Jak je rozpoznać?
Jeśli zatrudnienie przybiera tę postać
z reguły pracowca przedłoży do podpisania formularze zgłoszeniowe do kasy
ubezpieczeniowej dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą: Acerta, Partena, Xerius, Group S,
itp. Być może każe również wpłacić niewielką kwotę za udziały w spółce oraz
podpisać rejestr udziałów (księga w której znajdują się nazwiska udziałowców).
Skutki prawne
Pamiętajmy, iż decydując się na tę formę zatrudnienia otwieramy własną firmę w Belgii i zobowiązani będziemy do
prowadzenia księgowości oraz samodzielnego odprowadzania składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego.
Zapobiec zadłużeniu?
Nie zezwalajmy na prowadzenie naszej księgowości przez księgowego firmy lub szefa, który prawdopodobnie nie
będzie nas informował o tym co robi.

Jeśli wypełniamy dokumenty do jednej
z kas ubezpieczeniowych nie wpisujmy
adresu korepsondencyjnego firmy, ponieważ w tym wypadku kasa ubezpieczeniowa będzie przesyłać korespondencję wyłącznie na adres firmy, a my
nie będziemy mieli informacji o stanie
płatności. Należy również pamiętać
o fakcie, iż składki ubezpieczeniowe należne są kwartalnie.
Jeśli firma proponuje, iż sama zapłaci nasze składki ubezpieczeniowe pamiętajmy, iż opłacone przez firmę składki ubezpieczeniowe są częścią naszego
dochodu i powinniśmy zgłosić je do
urzędu skarbowego. Zwróćmy również
uwagę na fakt, iż wpłacane w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności składki są jedynie formą zaliczki.
Jak zakończyć współpracę
W sytuacji normalnego zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę ustawa
przewiduje możliwość jednostronnego
wypowiedzenia umowy.
Rozwiązanie współpracy „na udziały”
nie jest tak proste i z reguły wiąże się
z wieloma trudnościami administracyjnymi i finansowymi dla pseudo udziałowców. Nieuczciwy pracodawca z reguły nie przekazał bowiem szczegółów
dotyczących sposobu zatrudnienia. Nie
wiemy również czy opłacał nasze składki ubezpieczeniowe i podatki. Co z naszym zeznaniem podatkowym, które
miało być złożone przez księgowego firmy i jak rozwiązać umowę?
Zamknięcie działalności
Celem zamknięcia prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia koniecznym
będzie przedłożenie adekwatnych dokumentów: tj. dowodu sprzedaży udziałów (umowy wraz z wpisem do rejestru
udziałowców), poświadczenia ze strony
preseza o zakończeniu współpracy na
rzecz spółki oraz formularza w którym
oświadczymy, iż zamykamy prowadzenie działalności gospodarczej.
W praktyce oznacza to, iż bezbolesne
odejście z takiej współpracy wiązać będzie się z koniecznością zawarcia ugody z nieuczciwym pracodawcą. Zanim
jednak zgodzimy się na odejście z firmy wskazanym jest udanie się do właściwego urzędu skarbowego oraz zasięgnięcie informacji odnośnie stanu wpłat
na rzecz podatku dochodowego oraz do
kasy ubezpieczeniowej aby sprawdzić
wysokość opłaconych składek (jeśli firma sama zobowiązała się odprowadzać
podatek i składki ubezpieczeniowe). Jeśli po kontroli w urzędzie skarbowym
oraz w kasie ubezpieczeniowej okaże
się, że nieuczciwy pracodawca nie opłacał składek ani podatku, wówczas mamy podstawę do tego by żądać zapłaty

niniejszych potrąceń zanim opuścimy
firmę.
Jednocześnie należy brać pod uwagę
fakt, iż podpisując ugodę z nieuczciwym
pracodawcą oraz formularz w którym
oświadczamy, iż zamykamy prowadzenie działalności jednocześnie potwierdzamy, iż w rzeczywistości ją prowadziliśmy.
Niwelacja fikcji prawnej
Jeśli współpraca na zasadzie zarządzającego wspólnika była jednak fikcją,
a praca w rzeczywistości była czystym
wykonaniem umowy o pracę należy zastanowić się nad możliwością niwelacji
stworzonej przez nieuczniwego pracodawcę fikcji prawnej.
Możliwość taka istnieje w szczególności jeśli:
- Pracownik nie jest poinformowany
o rodzaju zatrudnienia (pracodawca
obiecał umowę o pracę i podsunął dokument twierdząc, iż należy go podpisać do celów ubezpieczeniowych nie wyjaśniając, iż rejestruje działalność
gospodarczą);
- Pracownik pracuje na podstawie niskiej stawki godzinowej (z reguły 8-15
EUR za godzinę pracy) wyłącznie dla
klientów pracodawcy;
- Pracodawca nadzoruje wykonanie
pracy, ustala godziny pracy, terminy
urlopów, przedstawia gotowe odpowiedzi wraz z tłumaczeniami na wypadek
kontroli ze strony inspekcji;
Jeśli zatrudnienie posiada powyżej
wskazane cechy wówczas warto złożyć
w lokalnej inspekcji ds. nadzoru pracy
doniesienie o naruszeniu przepisów.
W Antwerpii siedziba inspekcji znajduje się w:
Toezicht sociale wetten, Italiëlei 124bus 63 (15ste piętro), 2000 ANTWERPEN, Czynna codziennie od 9u. do 12u.
oraz od 13u.30 do 16, Tel.: 03/206.99.00,
Fax: 03/226.90.47
Jeśli inspekcja w ramach wszczętego
postępowania dochodzeniowego udowodni, iż zatrudnienie nie było prowadzeniem działalności gospodarczej, ale
umową o pracę, wówczas skierowana
zostanie prawdopodobnie sprawa do sądu karnego przeciwko nieuczciwemu
pracodawcy, a pracownik będzie miał
prawo żądać zapłaty wynagrodzenia
z tytułu umowy o pracę.
Reasumując: podpisując potwierdzenie zamknięcia prowadzonej działalności wybieramy krótszą drogę, przyznajemy
jednak, iż prowadziliśmy
działalność gospodarczą. Zgłaszając naruszenie przepisów niwelujemy fikcję
prawną. Ryzykujemy jednak długotrwałą i mozolną procedurę.
Iwona Wiewiorka
Advocaat
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Berchem
Nie wiadomo,
kiedy
dokładnie
powstała
nazwa tej
dzielnicy.
Pewne jest
tylko,
że oznacza
„miejsce na
wzgórzu”
lub „dom na
wzgórzu”.
Berg
– w języku
niderlandzkim
oznacza górę.

egenda głosi, że na początku VIII wieku biskup i misjonarz Willibrord przybył do małej osady,
aby nawracać pogan na chrześcijaństwo. Zburzył pogańską
kapliczkę i na jej miejscu postawił drewniany ołtarz, który potem stał się kościołem Sint – Willibrordus.
Pierwsze zapisy dotyczące Berchem pojawiają się w XIII wieku.
W 1249 roku Wouter Berthout
z Ranst, członek wielkiego rodu
Brabantów staje się pierwszym
panem Berchem. Rządzi twardą
ręką. Ma prawo do powoływania
rządów we wsi, bezwzględnego
egzekwowania podatków i daniny, a także posłuszeństwa. Życie
lub śmierć poddanych również
zależy od niego.
W 1450 roku wioska liczyła
tylko 40 domostw, a mieszkańcy utrzymywali się z polowań,
rolnictwa i rybołówstwa. Dogodne położenie Berchem (bliskość
rzeki) i rozwój połączenia pomiędzy Antwerpia a Mechelen spowodowały, że liczba mieszkańców szybko rosła.
W XVI wieku Berchem przeżywa „złoty wiek”. Ma już około
trzech tysięcy mieszkańców, którzy specjalizują się w rzemiośle,
a przede wszystkim w kowalstwie
i kołodziejstwie. Jest to również
okres budowy pierwszych kamiennych domów i powstania
kościoła St. Willibrordus.
Koniec XVI wieku to zastój
w rozwoju Berchem i początek
wojen. Hiszpanie zrównali miasto z ziemia. Dopiero na początku wieku siedemnastego zaczęto
odbudowywać domostwa i obiekty sakralne, co nie oznaczało jednak spokoju i stabilizacji. Od dru-

L

giej polowy XVII wieku ziemię tę
regularnie najeżdżają Holendrzy.
Nowe wojny prawie całkowicie zrujnowały Berchem, które w 1830 roku było jednym wielkim polem bitwy. Dla mieszkańców, bohaterem
tamtych dni był graf Frederik de
Merode, który poniósł śmierć
w wyniku ran jakie odniósł broniąc
miasta. W jego pogrzebie uczestniczyło tysiące mieszkańców, a Antwerpczycy w dowód wdzięczności
postawili mu pomnik.
Następne lata to względny
okres spokoju. Następuje ożywienie gospodarcze i rozwój rzemiosła.
W wieku XIX ludność Berchem
stale rosła. Istniały cztery browary i kilka koncernów przemysłowych. W 1862 roku rozpoczęto budowę fortyfikacji, które
okalały Antwerpię. Zdecydowano się na te umocnienia, aby
uchronić miasto przed kolejnymi najazdami. Wyjść poza teren
murów obronnych można było
tylko przez sześc bram. Jedną
z nich była na Berchem (Veldeken). Przy budowie fortyfikacji
przez dwa lata pracowało codziennie od rana do wieczora około czternastu tysięcy robotników.
W 1900 roku w Berchem
mieszkało już prawie 20.000
osób. Dzielnica rozwijała się i bogaciła, a ludziom żyło się coraz
lepiej. Wszystko zmienił wybuch
I wojny światowej. Przez dwa
dni i dwie noce Berchem było
bombardowane. Zniszczeniu
uległo prawie 70 procent budynków. Zrujnowane zostały domy,
szpitale, kościoły, szkoły i sklepy, a wielu mieszkańców szukało schronienia za granicą. Na odbudowę władze wydały około 10
milionów franków.

Po zakończeniu II wojny światowej i wyzwoleniu Belgii, Berchem funkcjonowało jako niezależna gmina. W 1969 roku
rozebrano część fortów, aby zrobić miejsce dla pierścieni (siec
autostrad i dróg szybkiego ruchu okalających Antwerpię). Liczba ludności wzrosła do 60.000.
W 1983 roku Berchem przestało istnieć jako samodzielna
gmina i zostało włączone do miasta Antwerpia.
Berchem graniczy z następującymi dzielnicami: Mortsel, Deurne, Borgerhout, Wilrijk i Antwerpia.
Dzielnice Berchem to: Zurenborg, Groenenhoek, De Veldekens,
Nieuw Kwartier, Oud-Berchem.
Geograficznie i administracyjnie Berchem podzielony jest na
trzy okręgi:
n Oud-Berchem (stary Berchem
niedaleko stacji kolejowej
i Grote Steenweg)
n Nieuw kwartier (nowa nazwa
dla Pullhof)
n Groenenhoek (Zielony Kąt).
Godłem dzielnicy od 1816 roku są trzy czerwone słupy na
srebrnym tle.
Pochodzą z tradycyjnego godła rodziny Berthout, pier-
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wszych władców osady Berchem, którzy w zamian za wyjątkowe męstwo
otrzymali je od króla Aragona.
C o ciekaweg o zn ajduje się w Berchem?
Przede wszystkim Zurenborg, architektoniczna perełka niespotykana
nigdzie w Belgii i w Europie. Coraz
częściej mówi się o wstrzymaniu
w tym miejscu ruchu samochodów,
a przede wszystkim autobusów ze
względu na zniszczenia zabytków.
Obecnie jest to jedna z najmodniejszych i najdroższych dzielnic w Antwerpii (dokładniejsze informacje
o Zurenborg znajdują się w poprzednim numerze „Antwerpii po polsku”).
Jest też osiedle, gdzie nazwy ulic odnoszą się do starożytnych bogów na
przykład Apollostraat, czy Minervastraat. Niedaleko ulicy Grote Steenweg a dokładnie przy Karel Oomsstraat jest browar, w którym już od 150 lat
wytwarza
się
znane,
markowe
piwo „De Koninck”. Jest to jedyny browar w Antwerpii i posiada własną kafejkę „Pilgrimm” przy Boomgaardstraat.
Stacje kolejowa Berchem otwarto
w roku 1836. Jest to ważny węzeł komunikacyjny, a wiadukt kolejowy
przecina na pół Draakplaats, jedno
z ciekawszych miejsc dzielnicy.

Z Berchem nierozerwalnie związane są drogi R1 i R2 (tak zwany duży
i mały pierścień). Pierwsza, to zewnętrzna, północna obwodnica (Grote Ring) z parametrami autostrady.
Łączy dochodzące z Antwerpii autostrady A11 i A12.
Natomiast druga – Kleine Ring, to wewnętrzna obwodnica łącząca najważniejsze antwerpskie autostrady, pełniąca
jednocześnie funkcje drogi tranzytowej.
Jej odcinki pokrywają się z trasami europejskimi E19 i E34. Na całej długości
jest to droga ośmiopasmowa.
W starej zajezdni Groenenhoek znajduje się Flamandzkie Muzeum Tramwajów i Autobusów – Vlaams Tram en
Bus Museum (VlaTam). Poświęcone
jest historii transportu publicznego
w Belgii, a zwłaszcza we Flandrii. Można zobaczyć pierwszy tramwaj elektryczny z Antwerpii z 1899 roku oraz
jedyny na świecie zachowany gyrobus. W muzeum znajduje się 55 tramwajów i autobusów, a poza tym fotografie, modele mundurów i inne
ciekawostki (Diksmuidelaan 42,
www.vlatam.be)
Zabytkiem Berchem jest kościół Sint
Willibrordus – gotycka budowla datowana na pierwsze lata XVI wieku z monumentalnym drzewem przed wejściem i charakterystycznym zegarem.

Udzielam lekcji
z holenderskiego
- okolice Gent/Antwerpen,
tłumaczę dokumenty itp.

Kontakt:
0499392823
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Jest to najstarszy kościół w Berchem,
ma status bazyliki, a od roku 1983 jest
pod ochroną konserwatora zabytków.
Barokowe, marmurowe ołtarze, ambona i organy pochodzą z XVIII wieku,
natomiast mszał z polowy wieku XII.
Budynek kościoła obecnego kształtu
i charakteru nabrał w XV wieku.
Bardzo znany w świecie sztuki jest
także Kościół św. Teresy przy klasztorze Karmelitów, w którym znajdują się dzieła znanego malarza Alberta
Servaesa. Wspomnieniem po dawnym
Berchem jest de Schalienhoeve, gdzie
obecnie znajduje się Centrum Sportowe „Het Rooi”. Jest to miejsce treningów antwerpskiej drużyny piłkarskiej
Berchem Spoort. Ten klub sportowy
związany jest z Football Association,
kiedyś grającym w belgijskiej pierwszej lidze.
Berchem zamieszkują chyba wszystkie narodowości. Są miejsca, które upodobali sobie Belgowie, są ulice zdominowane przez Turków, czy Arabów. Na
Berchem mieszka też dużo Polaków.
Warto czasami przejść się tam na
spacer, zobaczyć Zurenborg, czy kościół Sint Willebrordus. Poczuć klimat
starego Berchem, które zaistniało
dawno temu jako „dom na wzgórzu”.
Anna Janicka
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Przywrócić świetność Keyserlei
Nowy zielony
bulwar stanie
się ulubionym
miejscem
spacerów
mieszkańców
i turystów.

eyserlei, to „brama do
mia sta”, jed no z naj bar dziej ruch li wych
i ważnych miejsc w Antwerpii.
Dlatego władze miasta zadecydowały o przywróceniu Keyserlei dawnej świetności.

K

Prze bu do wa roz po czę ła się
w 2011 roku, zakończenie I fazy planowane jest na maj 2012,
drugiej zaś jesienią.
Plan zakłada powstanie deptaka łączącego Centraal Station
z za byt ko wym, hi sto rycz nym
centrum miasta. Środek deptaka przeznaczony będzie tylko
i wyłącznie dla pieszych. Ulica
będzie znacznie poszerzona, co
sprawi wrażenie przestronne-

go, jasnego i zielonego bulwaru. Kawiarniane ogródki będą
wię ksze, wy god niej sze i bar dziej este tycz ne. Ca ły dep tak
zostanie zbudowany z betonu,
a dla uzyskania odpowiedniego efektu wierzchnia warstwa
będzie koloru żółtego. Keyserlei zawsze było pełne rowerzystów dlatego przy przebudowie
dep ta ka po my śla no tak że
o nich. Teraz będą mogli czuć
się bardziej bezpiecznie, ponieważ przewidziano osobne pasy
ruchu dla samochodów i autobusów, przez co rowerzyści będą bardziej widoczni zwłaszcza
na skrzyżowaniach. Pomyślano również o nowych miejscach
do parkowania rowerów.

Ke y ser lei ma stać się zie lo nym bulwarem miasta. Dotychczasowe stare drzewa (96 sztuk)
zo sta ły wy cię te i pod ko niec
ostatniej fazy prac zostaną zasadzone nowe. Zdecydowano się
na „Fraxinus Angustifolia Raywood”. Są to drzewa z bardzo
cienkimi liśćmi, które jesienią
ro bią się czer wo no-brą zo we.
Przepuszczają więcej światła,
więc będzie jaśniej a poza tym
nie tracą swoich owoców co spowoduje, że ulice będą czystsze.
Zo sta nie wy mie nio na sta ra
kanalizacja oraz przewody elektryczne. Pojawią się nowe ławki, stoliki, krzesła i parasole.
La tem 2012 ro ku po wa ka cjach roz pocz nie się dru ga,
końcowa faza przebudowy. Nastąpi wtedy otwarcie ruchu dla
samochodów i autobusów.
Władze miasta zapewniają, że
nowy zielony bulwar stanie się
ulubionym miejscem spacerów
mieszkańców i turystów. Jeżeli uda się zrealizować wszystkie założenia architektoniczne
Keyserlei naprawdę będzie wizytówką Antwerpii.

K a r o l in a M o r a w s k a
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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO
już po raz drugi bawiliśmy się w Antwerpii
na imprezie z muzyką na żywo!
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę!
Zapraszamy na kolejne imprezy z zespołem
Tom & Jerry. Jak zwykle gwaranujemy
super atmosferę do białego rana.
organizatorzy
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Belgia znana i nieznana
Przedstawiamy
kilka znanych,
mniej znanych
i nieznanych
ale ciekawych
informacji
o Belgii

olakom i nie tylko, Belgia
kojarzy się przede wszystkim z Brukselą, stolicą
Unii Europejskiej. Może jeszcze
z Antwerpią, diamentami, czekoladą i piwem. Czy to oznacza, że
o Belgii wiemy już wszystko?
Z pewnością nie. Dlatego przedstawiamy kilka znanych, mniej
znanych i nieznanych ale ciekawych informacji o tym kraju.

P

1.
Belgia jest jednym z nielicznych
państw europejskich, w których
funkcjonuje monarchia. Jest tez
jednym z krajów tak zwanej
„szóstki” – założycieli Unii Europejskiej.

2.
Belgowie zawsze cenili sobie wolność i niezależność, co znalazło
wyraz w ich konstytucji, która
„gwarantuje azyl wszystkim prześladowanym” i zapewnia „swobodę wyznaniową”.

3.
Mieszkańcy Belgii, to poligloci,
naród twórczy i niezwykle pracowity. Ale czasami załatwienie
drobnej sprawy w urzędzie urasta do rangi wielkiego problemu.
Nie potrafią też żartować sami
z siebie. Pod tym względem brakuje im poczucia humoru.

4.
Mało kto wie, że na planecie Ziemia są dwa punkty orientacyjne
widoczne z kosmosu. To Wielki
Mur Chiński i Belgia, a konkretnie jej autostrady. Autostrady
w Belgii są „najgęstsze” na świecie. Naukowcy z NASA obserwujący ziemię z kosmosu nazwali
Belgię „plątaniną świetlnych nitek”. Jest jeszcze jedno określenie – „belgijskie okno”.

5.
Belgia to Flamandowie, Walonowie, Francuzi, Niemcy, emigranci i... Bruksela. O trwającym od
dawna sporze Flamandów i Walonów wiedzą chyba wszyscy. Duża część mieszkańców (zwłaszcza
młodych) zamieszkujących oba te
regiony, wielokrotnie zastanawiała się, gdzie leży podłoże tego konfliktu. Dla wielu z nich jest
to archaiczne i niedorzeczne. Dwa
lata temu na znak protestu, grupy młodych ludzi z Flandrii i Walonii stoczyły w Brukseli wojnę

na poduszki. Chcieli
w ten sposób wyrazić swoje
niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy. Żeby cała akcja zakończyła się humorystycznym akcentem, Lew Flandrii uściskał
walońskiego Koguta (oba zwierzęta są symbolami swoich regionów). Jak wiemy nic to nie dało
i Belgia dalej boryka się ze swoimi problemami. O tym, że uznana została za rekordzistę w funkcjonowaniu
bez
rządu
i parlamentu też wiedzą wszyscy.
Najciekawsze jest to, że mieszkańcy tego kraju zbytnio się tym
nie przejmują i po prostu się do
tego przyzwyczaili.
Zresztą wychodzą z założenia, że
jak się jeden rząd rozwiąże, to
i tak jeszcze kilka im zostaje. To
stwierdzenie bierze się stąd, że
każda z trzech części Belgii ma
swój parlament, dochodzą jeszcze trzy parlamenty grup etnicznych i główny parlament rządowy. To w sumie siedem.

6.
Belgowie szczycą się swoją kuchnią i jak twierdzą znawcy tema-

tu, rzeczywiście jest ona na wysokim poziomie. Chodzi o prawdziwą sztukę kulinarną a nie fast
food. Polecany jest Waterzooi
– słynny gulasz – zupa, wywodzący się z Gent. Są to kurczaki lub
ryby gotowane w piwie lub wywarze z mięsa, do których dodawane są warzywa i zioła. Przed
podaniem gulasz mieszany jest
z żółtkami i śmietaną. Do tego są
gotowane ziemniaki lub tosty.
Jest to klasyka kuchni flamandzkiej. Na belgijskim wybrzeżu
znane i smaczne danie to krokiety z krewetek. Natomiast w Mechelen przepyszne są potrawy ze
szparagów.
W zimne jesienne i zimowe dni
Belgowie jedzą Stoofvlees. Jest to
połączenie wieprzowiny i wołowiny gotowane razem w ciemnym piwie.Oczywiście nie moż-
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na zapomnieć o steku z frytkami!!!
Wynalazkiem Belgów jest cykoria,
cenny składnik sałatek jak również dań
bardzo wykwintnych, na przykład bażanta po brabancku gotowanego w piwie. Inne charakterystyczne dla tej
kuchni potrawy to zając w piwie, a przede wszystkim moules z frytkami. Moules, czyli małże serwowane są w rożnej
postaci:
w
białym
winie,
z czosnkiem, w sosie musztardowym,
no i oczywiście w piwie. W belgijskiej
kuchni piwo króluje niepodzielnie. Jest
dodawane do wielu potraw, a przede
wszystkim wypijane w dużych ilościach.
W tym kraju restauracja uchodząca
za dobrą ma w karcie stosunkowo mało pozycji, ale dania są po prostu wyśmienite. Menu zmieniane jest co dwa
miesiące. Luksusowe restauracje swoim klientom proponują osiem najróżniejszych dań w niezbyt dużych ilościach. Kucharze wychodzą bowiem
z założenia, że klienci nie mogą wyjść
z restauracji najedzeni do syta, lecz powinni delektować się jedzeniem, przeżywać kulinarne rozkosze i co najważniejsze, zechcieć do tego właśnie lokalu
powrócić. Do posiłków Belgowie piją
dużo wina, zwłaszcza francuskiego.

7.
Od lat Belgia produkuje kilkadziesiąt
gatunków piwa. Znajduje się w ścisłej
czołówce światowej pod względem spożycia, jak i produkcji złocistego napoju.
Wtajemniczeni twierdzą, że duża część
najlepszego piwa wytwarzana jest przez
zakonników w klasztorach, którzy jak
największego skarbu strzegą swoich receptur przekazywanych kolejnym kontynuatorom sztuki piwowarskiej.
Piwo produkowane jest w browarach
w całym kraju. Każdy z tych kilkuset
browarów specjalizuje się w produkcji
swojego gatunku piwa. W każdym szanującym się i dbającym o renomę pubie, klientowi podawane jest piwo specjalnie warzone w wybranym przez
niego browarze. Te piwa tworzą odrębną kategorie znaną jako „belgijskie piwa specjalne”, występują bowiem tylko
na
terenie
tego
kraju.
Najpopularniejsze marki to: Stella Artois, Jupiler, Grimbergen, Konnick, Delirium Tremens, Duvel, Lagauloise, Gouden Carolus i Tripet Karmeliet.

8.
Wbrew różnym opiniom, poniższy fakt
jest niezaprzeczalny. To Belgowie wynaleźli frytki, chociaż bardzo często
przypisują to sobie Amerykanie. Około 90 procent gospodarstw domowych
w tym kraju ma w domu frytkownice.
Dawno temu ziemniaki do Europy sprowadzano przez Belgię, a przede wszystkim do Belgii, bo ten kraj jako pierwszy
rozsmakował się w ziemniakach. Dzisiaj w tym kraju frytki sprzedaje się na

9

każdym kroku podając je z najróżniejszymi sosami (zwłaszcza z majonezem).
Frytki są dla Belgów tym, czym ryż dla
Azjatów. Jedzą je wszyscy i wszędzie,
niezależnie od statusu społecznego i pochodzenia. Produkcję frytek rozpoczęto w Belgii w XVII wieku. Skąd się to
wzięło?
Otóż wcześniej smażono na oleju małe
rybki. Jednak jesienią czy zimą trudno
było je złowić lub wyjąć spod lodu więc
ktoś wpadł na pomysł, aby w taki sposób smażyć właśnie ziemniaki. Co ciekawe, Belgowie hodują specjalne odmiany ziemniaków tylko dla frytek.

notem dostępnym tylko dla bogaczy,
teraz kupić go może każdy. I pamiętajmy, że diamenty to doskonała lokata
kapitału.
Są jeszcze niesamowite sery, słynne
na cały świat belgijskie koronki, rozpływające się w ustach gofry. Jest jeszcze saksofon, który też wynalazł Belg.
I komiksy. Przecież to właśnie Belgia
jest europejską stolicą komiksów ze
specjalnymi sklepami. Z tego kraju pochodzi Morris, twórca komiksu „Lucky Luke”, czy Peyo autor „Smerfów”.
Ale to już materiał na kolejny artykuł.

9.

Myślę, że zgodzą się Państwo ze mną,
iż Belgowie to specyficzny naród. Niektórzy twierdzą, że Belgia jako kraj po
prostu nie istnieje. Dla nich jest to nieduże terytorium leżące pomiędzy Francją a Holandią. „Sztuczny twór” stworzony przez polityków. Belgia to
doskonały przykład, że kraj może spokojnie funkcjonować bez rządu i parlamentu. Mieszkańcy tego kraju są do takich sytuacji już przyzwyczajeni i na
wszelkie polityczne zawirowania reagują spokojnie, nawet z przymrużeniem
oka. Jak powiedział jeden z belgijskich
polityków: […] „Belgia jest jedynym
krajem na świecie który istnieje i w którym bez przerwy się dyskutuje nad sensem tego istnienia” […].
Nie będę rozpisywać się o konflikcie
flamandzko-walonskim, kwestiach językowych, kulturowych i tak dalej. Mawia się, że Flamandów i Walonów łączy jedynie jazda na rowerze. Jednego
możemy być pewni. Belgia jest krajem
naprawdę szczególnym. Proszę sobie
wyobrazić Polskę bez rządu, parlamentu, premiera, podzieloną na pół, z europejską stolicą w środku. Stolicą,
w której obowiązuje dużo różnych przepisów i rozmawia się w rożnych językach. Gdzie znajduje się mnóstwo światowych oraz europejskich instytucji.
Proszę sobie wyobrazić nasz kraj w którym obok Żyda mieszka Arab, koło
Francuza Anglik, a w różnych częściach
tego kraju mówi się oficjalnie w innych
językach. Każda z tych części ma swój
rząd, władze lokalne, parlament i często zupełnie inne obowiązujące przepisy. Wszyscy od lat mają do siebie mnóstwo pretensji, nie lubią się i mają
o sobie jak najgorsze zdanie. Przecież
w przypadku Flamandów i Walonów
tak właśnie jest. A Belgia jako państwo
funkcjonuje i ma się dobrze. Czy wydaje się Państwu, że w Polsce lub innym
kraju byłoby to możliwe? Szczerze w to
wątpię, dlatego całkowicie zgadzam się
z tezą, że Belgia to naprawdę wyjątkowy kraj.

Wszyscy wiemy, że belgijska czekolada to prawdziwy rarytas. Zyskała miano najlepszej na świecie z trzech powodów: ze względu na długotrwałą
tradycję, sposób jej wytwarzania i dbałość o jakość produktów. To właśnie
w tym kraju a nie w Szwajcarii jest największa ilość mistrzów wyrobów czekoladowych, tak zwanych chocolatier.
Wyrób czekolady rozpoczęto tutaj już
w latach osiemdziesiątych XIX wieku.
Kongo stało się wówczas kolonią belgijską, a mieszkańcy tego kraju uzyskali łatwy dostęp do plantacji kakaowców.
Tradycyjne belgijskie czekoladki
– pralines – mają kremowe, orzechowe
oraz czekoladowe nadzienie i pokryte
są ciemną lub białą czekoladą. Czekolada jest bardzo esencjonalna. Zawiera
duży dodatek kakao, a wytwarzanie jej
jest ściśle strzeżoną tajemnicą. Produkowana jest tak jak przed laty. Ręcznie i w oparciu o najlepsze, wyselekcjonowane składniki. Najbardziej znane
marki to: Leonidas, Neuhaus, Wittamer, Guylian, Godiva i Galler. Ta ostatnia, to oficjalny dostawca produktów
czekoladowych na dwór królewski.
Natomiast czekoladki Guylian, to ambasador Belgii na świecie. I to właśnie
Belgowie wynaleźli bombonierki.
Na każdym kroku znajdują się małe
„czekoladiery” – odpowiedniki piekarni lub cukierni, co ma również wpływ
na to, że każdy Belg zjada osiem kilogramów czekolady rocznie.
Kupowanie czekolady przez Belgów
to prawdziwa ceremonia. Naprawdę
warto chociaż raz spróbować wyrobów
prawdziwych mistrzów. Są bardzo drogie, ale zasługują na swoja cenę.

10.
Belgia, a konkretnie Antwerpia to diamenty. Udział Antwerpii w światowym
handlu surowymi diamentami wynosi
ponad 80 procent. Ile kamienie są warte, określają cztery wysokie „C”: „cut,
clarity, color i carat”, czyli: szlif, czystość, barwa i ilość karatów. W Antwerpii jest również piąte „C” – confidence,
czyli zaufanie. Kiedyś diament był klej-

P.S. W Belgii nareszcie powstał rząd.
Trzymajmy kciuki aby funkcjonował
jak najdłużej.
Anna Janicka
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Studia w Europie dla Europejczyka
Zapraszam
do kolejnej
części cyklu
artykułów
dotyczących
możliwości
studiowania
w Europie.

tym numerze przedstawię Państwu zasady funkcjonowania europejskiego programu
Erasmus i praw jakie obowiązują w szkolnictwie wyższym
w Belgii.

W

„Dla chcącego nie ma nic trudnego” – Erazm z Rotterdamu.
Erasmus jest programem
współpracy między europejskimi uczelniami wyższymi. Powstał w roku 1987 jako projekt
wymiany studentów.
Nazwa programu jest nawiązaniem do wybitnego, holenderskiego filozofa, uczonego i człowieka Renesansu – Erazma
z Rotterdamu, który kształcił
się na wielu uczelniach Europy.
Jest to program dla studentów, wykładowców i pracowników wyższych uczelni. Umożliwia wyjazdy na część studiów
i praktyki oraz wspiera międzynarodową współpracę wyższych
uczelni.
W Erasmusie uczestniczy 27
krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein,
Chorwacja i Turcja.
1. Wnioski o przyznanie funduszy z budżetu Erasmusa składają tylko instytucje. Żadna osoba prywatna – student, czy
pracownik naukowy nie może
tego uczynić samodzielnie. Osoby ubiegające się o wyjazd zobowiązane są do złożenia odpowiednich dokumentów w swojej
macierzystej uczelni.
2. Najbardziej popularną formą wyjazdu studentów do innych krajów są studia i praktyki.
3. Wyjazd na studia czy praktyki za granice może trwać od 3
do 12 miesięcy.
4. Uzyskane dofinansowanie
z programu (stypendium) nie
pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem zagranicą.
Wysokość stypendium zależy od
macierzystej uczelni studenta,
bądź pracownika naukowego.
Przeciętnie jest to kwota około
400 euro miesięcznie wypłacana w całości tydzień przed wyjazdem.
5. Każda osoba wyjeżdżająca
w ramach programu Erasmus

powinna zapoznać się z obowiązkami „Studenta Erasmusa”, które zapisane są w „Karcie Studenta” (Quality Commitment)
W każdym z krajów objętych
wymianą znajdują się punkty
konsultacyjne programu Erasmus, poza tym szczegółowych
informacji udzielają macierzyste uczelnie.
Od początku istnienia programu miliony młodych ludzi skorzystały z możliwości wymiany. Dla
niektórych był to być może pierwszy tak długi pobyt za granicą.
Młodzież poznaje kulturę, język,
tradycje i obyczaje danego kraju,
a Erasmus stał się już popularnym
zjawiskiem społecznym.

STUDIA W BELGII
Belgia – jeden kraj i dwa systemy edukacyjne.
Flandria i Walonia – odrębne
zasady szkolnictwa wyższego.
Studia w Belgii trwają od czterech do siedmiu lat (z wyjątkiem
college). Ukończenie uczelni
w tym kraju to ogromna szansa na karierę w strukturach unijnych. Ale sam proces kształcenia do tanich nie należy.
Belgijskie szkolnictwo wyższe
podzielone jest na następujące
stopnie:
a) Stopień absolwenta (nl.gegradueerde, fr.gradue). Program
trwa trzy lata i ma charakter
kształcenia
zawodowego
(kształcenie krótkoterminowe).
b) Stopień kandydata (nl.kandidaat, fr.candidat). Nauka
trwa dwa lata (w przypadku
medycyny trzy) i uprawnia do
uzyskania dyplomu. Nie daje
jednak możliwości podjęcia
studiów licencjackich.
c) Studia licencjackie (nl.licentiaat, fr.licencie). Dwuletni
program w przypadku studiów
inżynierskich i prawa. Natomiast dla medycyny cztery lata. d) DEA (diplome d'etudes
approfondies) – dwuletni program nauczania prowadzony
na uniwersytetach francuskojęzycznych (trzeba posiadać
stopień licencjata). DEA jest
odpowiednikiem magistra.
W Belgii obowiązuje system
licencjata/magistra.

1. Stopień licencjata (kształcenie trwa trzy lata). Istnieje różnica pomiędzy stopniem licencjata studiów zawodowych,
a akademickim który daje szanse na studia magisterskie.
2. Stopień magistra (nauka
trwa rok lub dwa). Takie studia
prowadza zarówno uniwersytety
jak i szkoły wyższe. Uzyskanie
tytułu magistra upoważnia do
rozpoczęcia studiów doktoranckich.
1. System nauki i szkolnictwa wyższego
Flandria:
Zaprasza na uniwersytety
o stopniach naukowych licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Dyplom można zdobyć również w licznych szkołach
wyższych (Colleges of Higher
Education) oraz na uczelniach
artystycznych i medycznych.
Kształcić się można także
w college wyższego szkolnictwa
zawodowego. Jest to nauka na
wzór uniwersytecki i można uzyskać stopień licencjata i magistra.
Szczegółowe informacje na temat uczelni i kierunków studiów
we Flandrii można znaleźć na
stronie internetowej www.studyinflanders.be
Walonia:
Tu również funkcjonują uniwersytety i szkoły wyższe (Institutes of Higher Education),
jak również uczelnie architektoniczne i artystyczne. Są także
college o profilu humanistycznym.
W sumie w Belgii znajduje się
8 flamandzkich i 9 francuskojęzycznych uniwersytetów, ponad
50 wyższych uczelni zawodowych, uniwersytety prywatne
(na ogół wyznaniowe). Poza tym
działa międzynarodowy uniwersytet TUL oferujący kształcenie w dziedzinie technologii
komunikacyjnych, genetyki
i nauk edukacyjnych.
Więcej o szkołach wyższych:
Flandria – w w w .on d . vla an de ren.be oraz rejestr Higer Education in Flanders Register
Walonia – w ww .a ger s. cfw b. be
oraz rejestr Annvaire de l'enseignement superieur
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2. Stopnie akademickie
W trakcie nauki można skorzystać
z programów i przedmiotów przygotowanych przez uczelnie, jak również
wybrać je samodzielnie.
Za zaliczenie lub zdanie jednego
przedmiotu otrzymuje się punkty (credits). System ten dotyczy zarówno Walonii, jak i Flandrii. Mowa o ECTS,
czyli European Credit Transfer System (zasady działania ECTS opisałam w poprzednim numerze „Antwerpii po polsku”). By zaliczyć rok
akademicki trzeba zdobyć minimum
60 punktów ECTS.
Flandria:
n za każdy zaliczony przedmiot można uzyskać minimum 3 punkty
n by zdobyć 1 punkt trzeba poświecić
około 25-30 godzin na wykłady
i ćwiczenia
n uniwersytety oferują możliwość zdobycia akademickiego dyplomu licencjata (180 punktów ECTS) oraz tytuł magistra (kolejne 60 punktów
ECTS)
n szkoły wyższe to na ogół licencjat
(również 180 punktów ECTS).
n w niektórych szkołach wyższych można również uzyskać tytuł magistra
n jeżeli w danej placówce nie ma takiej możliwości, to wystarczy
przejść tak zwany kurs pomostowy
(bridging programme), by przenieść
się na studia magisterskie na uniwersytecie
Walonia:
Nauka w tym regionie podzielona
jest na trzy etapy:
n pierwszy – prowadzony w szkołach
wyższych i uniwersytetach kończy
się zdobyciem dyplomu licencjata
(180 punktów ECTS)
n drugi – to zdobycie tytułu magistra,
co jest możliwe wyłącznie na uniwersytetach (dodatkowe 60-120
punktów ECTS), a następnie tytułu advandcad master (60 ECTS), veterinary doctor (180 ECTS) oraz doctor in medicine (240 ECTS)
n trzeci – to studia doktoranckie
W Walonii 1 punkt ECTS oznacza
24 godziny zajęć: wykładów, ćwiczeń
lub zajęć praktycznych.
3.Rekrutacja – wymagania i formalności
W Belgii na większość kierunków
nie zdaje się egzaminów wstępnych.
Składa się po prostu dokumenty
i czeka na wyniki naboru. Oczywiście
im lepsze świadectwo ukończenia
szkoły średniej, tym większa szansa
na dostanie się na wybrany kierunek.
Polskie świadectwo ukończenia
szkoły średniej musi być nostryfikowane w biurach sieci ENIC/NARIC we
Flandrii lub Walonii.

Dokładna lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej każdej uczelni.
Terminy składania dokumentów:
Flandria:
bardzo różnie, dlatego zaleca się
uzyskanie szczegółowych informacji
w wybranej uczelni. Pierwsze rekrutacje rozpoczynają się już wczesna zima,
Walonia:
n dokumenty można składać do 1
grudnia, a w niektórych uczelniach
nawet do 1 stycznia
n w wyższych szkołach artystycznych
do 15 października
n w wyższych szkołach architektonicznych do 15 listopada
4. Egzaminy
Flandria:
Obowiązkowe – wyższe uczelnie artystyczne, medyczne, stomatologia
Walonia:
Obowiązkowe – wyższe uczelnie artystyczne, kierunki inżynieryjne.
Natomiast jeżeli chodzi o medycynę i stomatologie, po pierwszym roku następuje weryfikacja studentów.
Na niektórych kierunkach ograniczono liczbę studentów spoza Belgii.
Jeżeli chodzi o nauki techniczne,
które prowadza do uzyskania tytułu
magistra (nl.Burgerlijk Ingenieur,
fr.Ingenieur Civil), to uważane są one
za jedne z najtrudniejszych kierunków na świecie.
5. Znajomość języka
Uczelnie w Belgii wymagają potwierdzenia znajomości języka niderlandzkiego lub francuskiego. Obcokrajowcy muszą potwierdzić to
certyfikatem językowym.
Jeśli przyszli studenci mają problemy językowe, mogą się zapisać na kursy organizowane przez niektóre uczelnie (koszt to około 50 euro).
Można stwierdzić, że w Belgii uczymy się po niderlandzku lub francusku. Istnieją jednak uczelnie, na których możemy studiować w języku
angielskim. Istnieje lista międzynarodowych szkół i europejskich wyższych uczelni, na których wykłady
prowadzi się w języku angielskim. Informacje te znajdują się w bazie danych portalu Ploteus (http://ec.europa.eu/ploteus).
6. Czesne
Studia w Belgii są płatne i stosunkowo drogie. Wysokość opłat zależy
od danej uczelni, kierunku i stopnia
studiów. Czesne na studiach licencjackich lub magisterskich waha się od
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600 do nawet 1.500 euro za semestr.
Studentów obowiązuje również całoroczna opłata rejestracyjna, która
w zależności od uczelni wynosi od 400
do 800 euro.
Na materiały dydaktyczne trzeba
wydać od 450 do 600 euro.
Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty życia, które w Belgii są stosunkowo drogie, ewentualny wynajem kwatery, przejazdy i ogólna kwota za jeden
rok studiów może być naprawdę duża.
Obowiązuje tu również zasada, że
za sesję poprawkową również trzeba
płacić.
7. Stypendia
Stypendia naukowe i socjalne przyznawane są przez ministerstwa edukacji Flandrii i Walonii. Można również starać się o dofinansowanie
z różnych organizacji pozarządowych.
Istnieje specjalna baza danych informująca studentów o możliwości podjęcia pracy w trakcie studiów. Wszystkie informacje znajdują się na
stronach internetowych poszczególnych uczelni, jak również ministerstwa edukacji Flandrii i Walonii.
Polecam również stronę www.vlir.be
od której warto rozpocząć poszukiwania informacji o stypendiach.

8. Warunki studiowania
Studia na uczelniach belgijskich wymagają systematyczności i dużej motywacji. Uczelnie nie męczą nadmiarem zajęć, trzeba jednak sporo
pracować samodzielnie w domu. Naukę ułatwiają doskonale zorganizowane i wyposażone pracownie multimedialne.
Stosunki pomiędzy wykładowcami,
a studentami są bardziej „luźne”
i oparte na zasadach partnerstwa niż
na uczelniach polskich.
Jak wspomniałam, ukończenie studiów w Belgii może w przyszłości zaowocować
otrzymaniem
pracy
w strukturach unijnych lub agencjach
rządowych. Są stosunkowo drogie
i wymagają od studentów dużego nakładu pracy. Ale przecież nauka zawsze się opłaca. Dlatego warto przez
kilka lat ciężko pracować, aby w przyszłości móc powiedzieć, że nie zmarnowało się swojej życiowej szansy.
W następnym numerze „Antwerpii
po polsku” przybliżę Państwu zasady
i możliwości podjęcia studiów w Holandii i w Niemczech.
Karolina Tomczak
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ZAPRASZAMY
DZIECI I MŁODZIEŻ
NA ZAJĘCIA:

n TANIEC
n ŚPIEW
n PLASTYKA
n NINJA KIDS

Więcej informacji:
0489823803
lub
info@childrenofeurope.be

Przyjdź,
zobacz
i zostań z nami!
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David Swinkels biznesmen w ciągu dnia…
Ian Prada „rockstar dj” w ciągu nocy!!!
Przedstawiamy sylwetkę Davida Swinkelsa głównego sponsora XX finału
WOŚP w Antwerpii.
Cześć David, może wolisz żebym zwracał się do Ciebie Ian?
Zostańmy może przy moim prawdziwym imieniu.
Dobrze, zacznijmy zatem od początku.
Skąd pochodzisz i ile masz lat? (nie jesteś kobieta, wiec pytanie dopuszczalne)
(śmieje się) W tym roku kończę 26 lat,
urodziłem się i mieszkam w Antwerpii.
Podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Antwerpii byłeś
głównym sponsorem. Wiadomo, że jest
to typowo Polska akcja charytatywna.
Co zatem skłoniło Cię do tak wielkiego
gestu w stronę Polaków? Może coś łączy Cię z Polonią w Antwerpii?
Owszem, w połowie jestem Polakiem
– moja mama jest Polką. Może dlatego
czuję się w jakiś sposób związany z polską społecznością.
Powiedziałeś o sobie: „Jestem biznesmenem w ciągu dnia, a rockstar dj’em nocą’’. Co miałeś na myśli?
Jestem właścicielem kilku firm. Jedną z nich jest Solide forta (Italielei 213)
– gdzie zatrudniamy panie jako pomoc
domową w systemie czeków usługowych.
Natomiast wieczorami jestem dj’em.
Gram w prawie każdym znanym klubie
nocnym.
Jak udaje Ci się pogodzić tak różne zajęcia?
(zastanawia się przez chwilę) Hmm…,
nie jest to łatwe. Kiedy gram w ciągu tygodnia w klubach, nie zawsze mam czas
żeby się wyspać. Na szczęście zawsze
mogę liczyć na fachową pomoc mojej
mamy Bożeny.
Jak osiągnąłeś tak wiele, mając zaledwie 26 lat?

Dla chcącego, nic trudnego… (uśmiecha się), ale tak naprawdę uzyskałem
to ciężką pracą i wieloma wyrzeczeniami. Wiara i doping moich rodziców bardzo mi pomogły, zwłaszcza w trudnych
momentach.
Wracając do muzyki, jak długo się tym
zajmujesz?
W tym roku mija magiczne 10 lat. Z tej
okazji zaplanowałem wielką imprezę,
na którą serdecznie zapraszam (dam
znać kiedy i gdzie).
Wspomniałeś, że grasz w klubach. Możesz sprecyzować, gdzie najczęściej można Cię spotkać?
Zazwyczaj w czwartki gram w Café
d’anvers, w piątki Glamrush w Skyclub
Noxx. W pozostałe dni tygodnia gram
w różnych klubach, takich jak La rocca (Lier), Red&Blue (Antwerpia), itd.
Gram również w innych krajach takich
jak Holandia (Vie Rotterdam), Francja
(Papagayo w St-Tropez). Można mnie
także usłyszeć w Egipcie (Bar du port).
To jest tylko kilka z wielu miejsc gdzie
grywam.
Z tego co wiem jesteś nie tylko dj’em,
ale również producentem muzycznym.
Zgadza się, wydałem już parę singli.
W tym roku czeka mnie kilka remiksów
dla naprawdę dużych artystów. Niestety na razie nie mogę zdradzić o kim mowa.
Przypuszczam zatem, że spotkałeś już
artystów światowej sławy?
To prawda, poznałem między innymi
Davida Guetta’e, Joe Thomasa, Chris
Browna, Paris Hilton, Clintona Sparksa, Black Eyed Pease oraz Felixa The
Housecat…
W jakim stylu muzycznym czujesz się
najlepiej?
Gram i produkuję muzykę w stylu house, oczywiście dodaję do tego swój „crazy twist”.

Jesteś dj’em i producentem muzycznym.
Dlaczego wybrałeś właśnie taki sposób
na życie?
Kocham muzykę. Chciałem pokazać
i dać światu coś od siebie... Jak gram
swoje piosenki w klubie i widzę jak ludzie się bawią to aż zapiera mi dech
w sercu (śmieje się)
Kiedy zaczęła się twoje przygoda jako
DJ?
Jako szesnastolatek zacząłem grac na
lokalnych imprezach gdzie mogłem zaprezentować swoje techniki. Po jakimś
czaje dostałem propozycje grania w klubach.
O jakich technikach mowa?
Granie nie polega tylko na tym aby
puszczać piosenkę jedna za druga...Sztuka jest żeby zrobić przejście z jednego
utworu na drugi w tym samym tempie
zatrzymujac ‘groove’ i jednocześnie powodować by ludzie nie stali w miejscu
tylko się dobrze bawili.
Jak połączyłeś swoja pasje ze szkoła?
Grałem tylko i wyłącznie w weekendy bo w tygodniu uczyłem się w szkole. Granie pomogło mi zebrać pieniądze
na sfinansowanie swojej pasji.
Jakich programów używasz do swoich
produkcji?
To zależy od projektu... Zazwyczaj jest
to kombinacja Fruity Loopsa, Logica
i Abletna.
Co robisz miedzy graniem w klubach
i tworzeniem swoich piosenek? Masz
chociaż trochę wolnego czasu?
Tak, zdarza mi się mieć wolny czas.
Zazwyczaj spędzam go z bratem, rodzicami i przyjaciółmi.
Co najbardziej lubisz z polskiej kuchni?
Lubię to za mało powiedziane (śmieje się). Kocham tradycyjny kotlet schabowy z surówką i ziemniakami.
Gdzie można Cię znaleźć?
• Bookings: bookings@djianprada.com
• Website: www.djianprada.com
• Facebook: www.facebook.com/ianprada
• Soundcloud: www.soundcloud.com/
ianprada
Co chciałbyś dodać na zakończenie?
Chce podziękować za wywiad i spotkanie. Dziękuję również mojej mamie,
tacie, bratu, mojemu menadżerowi,
przyjaciołom i oczywiście moim fanom.
I na koniec dziękuję wszystkim, którzy pomagali w organizacji XX Finału
WOŚP w Antwerpii i tym, którzy przyczynili się do zebrania tak dużej kwoty.
Ja również dziękuję za mile spotkanie
i życzę Ci powodzenia we wszystkim co
robisz.
Rozmawiał
Piotr Sośniak
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Optymiści żyją dłużej!!!
Co jest
kluczem
do udanego
życia?
Optymizm,
czyli
pozytywne
nastawienie
do świata.

ptymiści cieszą się większym powodzeniem
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Osoba uśmiechnięta i pewna siebie
bez wątpienia ma więcej przyjaciół i sukcesów. Każdy z nas
o wiele chętniej spędza wolny
czas w towarzystwie optymisty,
bo tacy ludzie bardziej są przez
nas lubiani. Nikt nie chce marnować czasu na przebywaniu
z osobą wiecznie narzekającą,
marudzącą i utyskującą na
wszystko i wszystkich.
Na temat optymizmu, jego
wpływu na życie i zdrowie człowieka przeprowadzono wiele badań. Wiadomo, że optymistów
trudniej jest zdenerwować, łatwiej „dochodzą do siebie” po porażkach i zwykle są bardziej odporni psychicznie. Nasze emocje
i myśli mają wielki wpływ na
pracę systemu odpornościowego organizmu a więc i na zdrowie.
Doktor Hilary Tindle z Uniwersity of Pittsburgh twierdzi,
że „wysoki poziom negatywnych
odczuć jest niebezpieczny dla
zdrowia”. Wie co mówi, bo to
właśnie ona przez osiem lat wraz
ze swoim zespołem obserwowała blisko sto tysięcy kobiet analizując ich życie pod kątem pracy zawodowej, sfery osobistej,
relacji międzyludzkich i tak dalej. Uzyskane wyniki były jednoznaczne. Optymistki chorują

O

na serce prawie o 10 procent rzadziej, a ryzyko przedwczesnej
śmierci jest niższe aż o 14 procent. Natomiast pesymistki mają statystycznie wyższe ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
Podobne badania (z udziałem
mężczyzn) przeprowadzili holenderscy naukowcy. Przez 15
lat obserwowali panów i ustalili, że optymiści są o połowę
mniej zagrożeni chorobami serca.
W zeszłym roku grupa lekarzy i naukowców ze Stanów
Zjednoczonych przebadała ponad sześć tysięcy osób powyżej
50-go roku życia. Stwierdzili, że
mniejsze stężenie hormonów
stresu u optymistów pozytywnie wpływa na ich układ krążenia. Dowiedli, że osoby pogodne i zadowolone z życia rzadziej
cierpią na chorobę niedokrwienia serca i udar mózgu. Osoby
szczęśliwe produkują endorfinę
– hormon, który powoduje dobre samopoczucie i zadowolenie
z siebie. Nie bez powodu nazywa się go hormonem szczęścia.
Natomiast w Północnej Karolinie (również w USA) siedem tysięcy osób obserwowano przez
ponad 50 lat. Pesymiści mieli
o 40 procent większą szansę, aby
umrzeć, a ryzyko zawału było
większe o około 50 procent.
Wnioski nasuwają się same.
Optymistyczne podejście do życia chroni przed problemami

zdrowotnymi. Czyli dobry nastrój, to dobre zdrowie.
Po czym można poznać optymistę?
Osoba pozytywnie myśląca
o wszelkie niepowodzenia życiowe bardzo rzadko obwinia tylko siebie. Potrafi dostrzec obiektywne przyczyny wydarzeń. Jest
przekonana, że konsekwencje
niemiłych wydarzeń będą niewielkie i krótkotrwałe. Nie dopuszcza do tego, aby miały one
wpływ na inne aspekty jej życia.
Czy takiej postawy można się
nauczyć?
Specjaliści twierdzą, że nawet
pesymiści z „krwi i kości” mogą
zmienić swoje podejście do życia. Trzeba tylko chcieć. Pesymizm nie jest nieuleczalną chorobą
ale
niestety,
bywa
zaraźliwy.
Niezależnie od wieku i życiowych doświadczeń postarajmy
się być optymistami. Nauczmy
się patrzeć na świat przez różowe okulary, myśleć i działać pozytywnie. Częściej się uśmiechajmy, akceptujmy siebie
i kochajmy innych. Wtedy będziemy mieć znacznie więcej
„dobrej energii”, którą przekażemy dalej z pożytkiem dla
wszystkich wokół nas, jak również dla siebie.
Tego Państwu i sobie życzę.
Szymon Malicki

DEKALOG OPTYMISTY
DZIĘKUJĘ ZA:
1. Bałagan po imprezie, który muszę posprzątać,
bo to oznacza że mam przyjaciół
2. Podatki, które muszę zapłacić, bo to oznacza
że mam pracę
3. Trawnik, który muszę skosić, okna które muszę wymyć, rynny które wymagają naprawy,
bo to oznacza, że mam dom
4. Ubranie, które jest troszkę za ciasne, bo to
oznacza że mam co jeść
5. Cień, który patrzy na mnie gdy pracuję, bo
to oznacza że jestem na słońcu
6. Ciągłe narzekanie na rząd, bo to oznacza, że
mam wolność słowa
7. Duży rachunek za ogrzewanie, bo to oznacza że jest mi ciepło
8. Panią, która siedzi za mną w kościele i drażni swoim śpiewem, bo to oznacza że słyszę
9. Budzik, który odzywa się każdego ranka, bo
to oznacza, że żyję
10. Zmęczenie i obolała mięśnie pod koniec dnia,
bo to znaczy, że byłem aktywny

TERAPIA ŚMIECHEM:
n przynajmniej raz dziennie porządnie się śmiej,
n oglądaj zabawne filmy,
n słuchaj swoich ulubionych komików na kasetach audio i video,
n czytaj strony gazet i pism z zabawnymi obrazkami,
n kolekcjonuj te obrazki,
n rozmawiaj z przyjaciółmi, którzy mają duże poczucie humoru,
n stwórz „pokój śmiechu” i wypełnij go wszystkim, co może cię rozśmieszyć,
n wyznacz krewnego lub przyjaciela, który będzie ci pomagał w rozwijaniu twojego poczucia humoru, zwłaszcza podczas twoich „dołków”
emocjonalnych,
n bądź bardziej kreatywny – wymyślaj nowe pomysły na pobudzanie się do śmiechu.

www.przyjazn.alleluja.pl
www.epacjent.pl
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Dobro i zło
aki tytuł nad krótkim artykułem jest zestawieniem śmiałym. Lecz przyznajmy, że życie daje nam mało czasu na takie
rozważania. Nie traćmy więc czasu na
zbyt długi wstęp.

T

Za pojęciami dobra i zła kryją się
wielkie i małe sprawy obecne w naszym życiu. Tam gdzie nie ma człowieka, natura rządzi się odwiecznymi pra wa mi i nie ma ta kich
dy le ma tów. Lis któ ry po rwie ku rę
z kurnika nie jest zły dlatego, że jest
lisem. Ale jeśli człowiek ukradnie kurę z kurnika sąsiada, jest inaczej. Nawet jeśli nie da się złapać na kradzieży, czyn zasili bilans jego dokonań.
Jeżeli jest cywilizowanym człowiekiem, prędzej czy później powinien
mieć wyrzuty sumienia, bo jego podświadomość o tym nie zapomni. Dla
Kalego sprawa była prosta. Jeśli ktoś
Kalemu ukraść krowę to zły uczynek,
jeśli Kali komuś ukraść krowę, to dobry uczynek. Ta filozofia, choć śmieszy jest obecna w nas bardziej, niż
może to się z pozoru wydawać. W innym przypadku myśliciele wszystkich
epok nie zaprzątaliby sobie głowy zagadnieniem dobra i zła.
Najogólniej, ich wątpliwości były
takie. Czy dobro i zło są to pojęcia abstrakcyjne. Czy są przeciwieństwami, czy zło jest tylko brakiem dobra.
Jaki jest sens mocy piekielnych uosabianych w Szatanie czy Lucyferze.
Jaka jest rola wolnej woli człowieka
w kontekście dobra i zła. Na dzień
dzisiejszy etyka filozoficzna proponuje takie oto rozwiązanie (George Edward Moore). „Dobro to wszystko to,
co jest przyjęte za dobre w danym systemie etycznym”. Czyli kryteria dobra i zła stanowią o różnicach w poszczególnych „moralnościach”, czyli
systemach etycznych właśnie.
Przykład Kalego jest szczególnym
przykładem istnienia różnych moralności i zachęca do zastanowienia nad
własnymi kryteriami dobra i zła. Może to być potraktowane jako zwykłe
zawracanie głowy, bo „nie mam czasu na takie rzeczy”. A jednak życie
ciągle zmusza nas do wybierania pomię dzy do brem a złem. Wię ksze
i mniejsze dylematy moralne pojawiają się codziennie, a są i takie, które
wolelibyśmy, aby nas nigdy nie spotkały.
Oto tak zwany dylemat zwrotnicy
(portalwiedzy.onet.pl). Jesteś przy torach i zwrotnicy. Z góry jednym torem zjeżdża wagon, który pędzi prosto na grupę pię ciu osób. Je śli
przestawisz dźwignię, wagon skręci

na inny tor i zabije jednego człowieka. Wszy scy są odwróce ni pleca mi
i nie ma czasu na ostrzeżenie. Jak postąpić w tej sytuacji? Efekty badań
mówią, że większość ludzi przesunęłaby dźwignię, ratując w ten sposób
pięcioro ludzi, choć żadna z dwóch
sytuacji nie może być uznana za dobrą. Według badan naukowych takiego wyboru mniejszego zła, dokonuje
się niezależnie od wyznania, rasy, czy
jakiegokolwiek innego podziału. Na
co dzień nie musimy decydować o życiu innych ludzi. Wybierać pomiędzy
dobrem a złem musimy jednak stale.
Jeśli ktoś ma z tym ciągły problem,
po moc nym od nie sie niem mo że się
okazać kres naszego życia z nieuchronnym pytaniem „co będzie potem”?
Jest to perspektywa która pozostawia najmniej wątpliwości co do kryteriów dobra i zła.
Często człowiek młody lub w sile
wieku, a bywa że do późnej starości,
daleki jest od myślenia o sprawach
ostatecznych. Dlatego odbiór skutków własnego postępowania widzi subiektywnie, że nie powiem egoistycznie. Jeśli ten odbiór dotyczy innych
lu dzi, to głów nie pod ką tem na stępstw reakcji, które dotkną autora
danego zachowania. Kółko się zamyka i najważniejszym obiektem zainteresowania najczęściej pozostaje osoba własna.
Sposób wartościowania obu pojęć
w kon tek ście ko niecz no ści zda nia
sprawy z naszego życia, często stanowi o naszym kośćcu moralnym. Ten
kościec łatwo ulega rozmiękczeniu,
jeśli ktoś na sztandarze swojego życia umieści hasło: „hulaj dusza, piekła nie ma”. Istnieją różne kodeksy
mo ral ne: bar dziej świec kie, mniej
świeckie, religijne, filozoficzne, środowiskowe, sekciarskie, prywatne,
grupowe i tak dalej. Ponad tym, funkcjonuje pisany kodeks karny z całym aparatem sprawiedliwości, a także nie pi sa ne za sa dy współży cia
społecznego.
Interesującym pojęciem jest sumienie. To nasz wewnętrzny pamiętnik
i sędzia który nie daje czasem spać
lub po wo du je pod łe sa mo po czu cie
przez cały dzień. Sygnalizuje też na
bieżąco negatywną wartość naszych
czynów dziwnym poczuciem, że wrzucono nam pod serce trochę błota. Jeśli natomiast odczujemy w okolicach
serca miłe ciepełko, to sygnał że jest
OK.
Ktoś do cna zły, nie będzie miał rozterek i bólu kiedy kogoś skrzywdzi.
A o wyrzutach sumienia można z nim
rozmawiać wtedy, kiedy zaczyna (!)

stawać się dobrym. I taki pewnie jest
sens naszego doczesnego bytowania.
Stawać się coraz lepszym. Z godziny
na godzinę, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok...
Kiedyś męczyły mnie wyrzuty sumienia w pewnej sprawie. Postanowiłem coś z tym zrobić. Sam wyznaczyłem sobie pokutę za ten czyn i choć
później było to dla mnie uciążliwe,
dopiąłem swego. Poskutkowało, sumienie przestało mnie nękać. Może
ten pomysł komuś się przyda, jeśli samemu zechce się dogadać z własnym
sumieniem bo go denerwuje persona
po drugiej stronie lustra.
Jeśli postąpimy szlachetnie z czystej uniwersalnej miłości, to jedno.
Jeśli postąpimy wspaniałomyślnie bo
oczekujemy za to nagrody za bramami czasu, to drugie. Może czasem usiłujemy zrobić dobry interes z Klucznikiem Niebios?
Kiedy nie znasz czyjegoś kodeksu
moralnego, nie ufasz takiej osobie.
Nie wiesz, cze go się spo dzie wać
w sprawach małych i wielkich. Gdy
ktoś nie zadeklaruje swojego światopoglądu bo go unika, boi się tego, lub
po prostu go nie ma, można przyjąć,
iż będzie się kierować głównie interesem własnym. Chyba, że trafiłeś na
do bre go czło wie ka. Je śli jed nak
w swojej dobroci (a właściwie naiwności) bo „człowiek prawy jest ufny
jak młody lew” zakładasz, że zachowa się on według Twojego kodeksu
etycznego nie dziw się, kiedy zostaniesz skrzywdzony lub wykorzystany. Pozostaje wtedy wysłać pocztówkę do Kalego i wyrazić uznanie dla
jego odwagi cywilnej (rozbrajającej
szczerości), która mu pozwoliła zadekla ro wać włas ną mo ral ność. Ka li
uczynił bowiem rzecz wielką. Spowodował, że wiesz czego się po nim spodziewać. To bardziej godne szacunku
niż
ukry wa nie
fał szy wej
moralności lub braku jakichkolwiek
zasad po to, aby potem kogoś skrzywdzić.
Michał Nowacki

„Kiedy ludzie stają się naprawdę źli,
jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy”.
– Goethe
„ […] jest taki rodzaj plastikowego
„dobra”, jakie każdy z nas może bez
trudu wygenerować, i jest inny, głęboki rodzaj dobra, którego nie można już dziś prawie nigdzie spotkać”.
– Gary Shteyngart
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My name is Bond. James Bond.
Książkowy
agent 007
jest
z pewnością
najciekawszą
postacią
w fikcyjnym
świecie
agentury
i wywiadu.

ez wątpienia jest to najbardziej znana kwestia
w historii kina. Oznacza
zawsze to samo: powrót najsłynniejszego agenta.
Niedawno rozpoczęły się zdjęcia do najnowszego filmu o przygodach 007. Jest to wyjątkowa
okazja, aby przybliżyć sylwetkę
twórcy Bonda, angielskiego pisarza Iana Fleminga, którego życie było tak ciekawe i pasjonujące jak przygody jego bohatera.
Żył w latach 1908 – 1964. Przystojny, wysoki, dobrze zbudowany. Pochodzący z bardzo bogatego
domu,
świetnie
wykształcony, niezwykle inteligentny. Miał to szczęście, że pochodził z rodziny z koneksjami,
co było bardzo cenne zwłaszcza
w Anglii. Jego dzieciństwo i młodzieńcze życie, to wiejskie rezydencje, stajnie pełne koni i psów,
polowania, wyścigi i wielkie domy w Londynie.
Fleming podobał się kobietom
i w pełni z tego przywileju korzystał. Niewiele było kobiet które mu się oparły. Pod tym względem agent 007 jest kopią
swojego twórcy.
Pisarz był doskonałym strzelcem wyborowym, niezłym bokserem, miał też wprawę w posługiwaniu
się
nożem.
Wysportowany, dobrze biegał
i skakał. Był jedynym uczniem
w historii Eton (ekskluzywnej

B

szkoły dla klasy panującej), który dwa razy pod rząd zdobył tytuł Victor Ludorum – najlepszego sportowca Eton.
Jego ojciec, bankier, przyjaciel
Churchilla, zginął bohatersko
podczas I wojny światowej. Ian
miał wtedy dziewięć lat. Przez
całe życie przechowywał nekrolog podpisany przez Churchilla.
Dla niego i trzech braci ojciec był
niedoścignionym wzorem. Podczas codziennej, wieczornej modlitwy zawsze padały słowa: „Boże spraw, abym w przyszłości był
taki jak tata”.
Fleming należał do arystokratycznej sfery w której obowiązywały żelazne zasady. On je łamał.
Nie dostał się Oxfordu, bo nie
chciało mu się uczyć. Dzięki babce, przyjaciółce królowej uzyskał
miejsce w prestiżowym Korpusie Strzelców Królewskich. Szkoły nie ukończył, wysłano go więc
na dalszą naukę do Szwajcarii.
I tak znalazł się w jednym z najmodniejszych kurortów.
Połączenie pieniędzy, sportowych samochodów, nocnych imprez suto zakrapianych alkoholem i wyścigów, nie mogło
przynieść nic dobrego. Rodzina
stanowczo sprzeciwiała się takim
zachowaniom. Podjęła więc decyzję, że coś z tym młodym człowiekiem trzeba zrobić. Załatwiono mu posadę w agencji Reutersa
gdzie pracował jako dziennikarz.

Potem został maklerem giełdowym i bardzo zręcznie powiększał rodzinny majątek. Nudził
się przy tym okropnie. Jego marzeniem było zupełnie coś innego. Życie pełne przygód, nowe
wyzwania, łamanie stereotypów,
niekonwencjonalne działania
i szalone wprost pomysły które
chciał wcielać w życie.
Znawcy tematu twierdzą, że
powodzenie książek Iana Fleminga nie jest przypadkowe. „Dobre
powieści szpiegowskie mógł napisać tylko były szpieg.
I to nie byle jaki szpieg”. Nasz
bohater należał bowiem do wąskiego, elitarnego grona najlepszych agentów, którzy mogli
o sobie powiedzieć, że przyczynili się do zmiany biegu historii.
Przełomem w jego życiu okazał się rok 1939. Jak wiemy, nie
były to spokojne czasy. Niemcy
szykowały się do wojny. Każdy
kraj doskonalił swoje komórki
wywiadowcze i uaktywniał siatki szpiegowskie aby być jak najlepiej przygotowanym na ewentualne działania nieprzyjaciela.
Właśnie w tym roku doszło do
spotkania Iana Fleminga z admirałem Johnem Goldfreyem. Przyszły twórca przygód agenta 007
nawet nie przypuszczał, że ta rozmowa całkowicie zmieni jego dotychczasowe życie.
Admirał, który był szefem brytyjskiego wywiadu marynarki
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wojennej, szukał młodych, zdolnych,
a przede wszystkim odpowiednich ludzi z odpowiednimi predyspozycjami.
Fleming otrzymał stopień oficerski
i rozpoczął karierę adiutanta Goldfreya. Czego od niego oczekiwano? Przede wszystkim kreatywności i dostarczania pomysłów. Im bardziej były
szalone i niemożliwe do zrealizowania,
tym lepsze. Fleming z zadania wywiązywał się aż za dobrze. Już wkrótce
w Londynie wiedziano, że „jeżeli w wywiadzie ktoś wpadł na wyjątkowo dziwny i niesamowity pomysł, to z pewnością był to Fleming”.
Jedną z jego pierwszych, najbardziej
znanych i brawurowych akcji było
stworzenie elitarnego oddziału zbrojnego złożonego z kryminalistów. Pomysł był fantastyczny, bo ludzie nie
mający nic do stracenia i dostający kolejną życiową szansę, ze swego zadania wywiązali się doskonale. Tak zwany oddział szturmowy numer 30
wykonywał tylko wyjątkowo trudne
zadania. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji tej grupy był desant
we Francji, kiedy to wykradziono tajne niemieckie urządzenia wojskowe
i dokumenty. Po zakończeniu II wojny światowej ta właśnie historia stała
się podstawą scenariusza filmu „Parszywa dwunastka”.
Nie wszystkie fakty z życia Fleminga do chwili obecnej zostały zweryfikowane. Jedni twierdzą, że największym jego osiągnięciem było
skłonienie zastępcy Hitlera, Rudolfa
Hessa, do ucieczki z Niemiec i próby
rozmów pokojowych z Anglikami. Fleming wiedział, że Hess namiętnie czytuje horoskopy i jest „uzależniony” od
astrologicznych przepowiedni. Namówił więc dwóch szwajcarskich astrologów, którzy zdołali przekonać Hessa,
że w gwiazdach zapisane jest jego wielkie posłannictwo, czyli doprowadzenie
do zawarcia pokoju pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią.
Inni znawcy tematu twierdzą, że
udział pisarza w tej akcji to tylko fikcja literacka. Ale faktem jest, że pomimo iż do tych rozmów ostatecznie nie
doszło, Anglicy doskonale potrafili wykorzystać ten pomysł propagandowo.
Komandor Fleming dokonywał rzeczy wprost niezwykłych.
Na przykład niemieccy marynarze
nie zdawali sobie sprawy, że audycje
radiowe których słuchają nadawane
były nie w Niemczech, tylko w Londynie. Pisarz doskonale się bawił (mówił
biegle po niemiecku) opowiadając zdumionym marynarzom ileż to niemieccy generałowie mają kochanek, ile pieniędzy na nie wydają i w jakich
luksusach się pławią. Cel został osiągnięty. Marynarze zeznawali potem,
że po wysłuchaniu tych audycji ich mo-

rale było bliskie zeru.
Niektórzy biografowie agenta twierdza, że wszystkie powyższe zasługi
bledną przy akcji opatrzonej kryptonimem „Double Cross”. Jak wiemy,
w pewnym momencie II wojny w ręce
Anglików trafiła polska kopia niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Rozszyfrowując niemieckie meldunki
alianci doskonale znali ich zamiary.
W ten właśnie sposób udało się Flemingowi przekonać Niemców, iż w roku 1940 Brytyjczycy dysponowali
o wiele większą siłą militarną niż miało to miejsce w rzeczywistości. W związku z takimi właśnie doniesieniami faszyści zrezygnowali z operacji „Lew
morski”, czyli szturmu na Wyspy Brytyjskie. W ramach tej samej operacji
zmylono Niemców jeszcze raz podając
im fałszywe informacje dotyczące lądowania wojsk aliantów w 1944 roku.
Można więc stwierdzić, że pomysły
twórcy postaci agenta 007 wywiodły
w pole największych generałów Adolfa Hitlera.
W życiu Fleminga bardzo istotne
miejsce zajmują Stany Zjednoczone.
W 1940 roku nasz komandor został
wysłany do USA. Miał dużo spraw „do
załatwienia”, a jedną z nich było przekonanie prezydenta Roosevelta do włączenia się Ameryki w wojnę z Niemcami i stworzenie profesjonalnego
wywiadu zagranicznego. Niekwestionowaną zasługą Fleminga jest współtworzenie OSS – pierwowzoru amerykańskiej służby CIA.
Będąc w Stanach stał się zawziętym
wrogiem szefa FBI Edgara Hoovera.
Obaj panowie nienawidzili się serdecznie, bo Hoover ze wszystkich sił nie
chciał dopuścić do powstania nowej,
wywiadowczej instytucji.
Gdy po wojnie Fleming przyjechał
do Waszyngtonu, szef FBI polecił go
śledzić. Doprowadziło to niemal do wojny pomiędzy dwoma służbami bo CIA
nie życzyło sobie takiego traktowania
swoich gości.
Podczas wizyty w CIA pisarz dowiedział się, że Amerykanie od dawna planują zamach na kubańskiego dyktatora Fidela Castro, ale nie bardzo wiedza
jak się do tego zabrać. Oczywiście Fleming sypał pomysłami jak z rękawa.
Po latach opowiadał, że jeden pomysł
był głupszy od drugiego i dziwił się,
że Amerykanie chcą wcielać je w życie. Wymyślił na przykład, żeby podać
do publicznej wiadomości fakt, iż broda Castro wydziela radioaktywne,
śmiercionośne promieniowanie. Jak
wiemy z historii, żaden z zamachów na
Fidela się nie udał.
W życiu Fleminga znalazł się również wątek polski. Jedną z jego kochanek podobno była Polka, jak powiadano w Wielkiej Brytanii ulubiona
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agentka Churchilla, kobieta niesamowitej urody.
Po wojnie pisarz nudził się niesamowicie. Kupił sobie domek na francuskiej Rivierze, gdyż jak twierdził:
„w Wielkiej Brytanii ze względu na fatalną kuchnię nie sposób mieszkać”.
Zaczął pisać dla zabicia czasu nie przywiązując do tego większej wagi. Nie
sądził, aby jego powieści miały dużą
wartość literacką. Ku jego zdumieniu
zdobyły światową popularność przynosząc autorowi ogromną fortunę.
Z biegiem czasu Fleming polubił pisanie. Zaprocentowało doświadczenie
w wywiadzie i trzyletnia praca w charakterze dziennikarza. W ciągu 11 lat,
począwszy od roku 1953, napisał 12
powieści i 9 opowiadań z Jamesem Bondem w roli głównej. Dochód uzyskany
z tych książek pozwolił mu na przejście na emeryturę, którą spędził w swojej willi na Jamajce. Kilka lat wcześniej właśnie tam zakupił posiadłość
Goldeneye, której nazwa była potem
tytułem jednej z jego powieści. Wprawdzie był już żonaty (po wielu latach zalegalizował związek ze swoją długoletnią kochanką), ale życie na Jamajce
było dla niego kawalerskim rajem. Żona mieszkała w Londynie więc nic nie
stało na przeszkodzie, aby dalej korzystać z uroków życia. Codziennie rano
przed śniadaniem pisarz wraz z dwoma kolegami wypływali w morze. Komandor Fleming kochał morze. Uprawiał sporty, co stało w sprzeczności
z wypalaniem dwóch paczek papierosów dziennie i wypijanie każdego dnia
butelki ginu.
Zainteresował się też miejscową bardzo różnorodną florą i fauną. Pewnego dnia kupił „Atlas ptaków Indii Zachodnich”, którego autorem był
niejaki... James Bond. Potem tłumaczył żonie Bonda, że „nazwisko jej męża – krótkie, nieromantyczne, typowo
angielskie ale męskie – jest tym czego
właśnie potrzebuje”. James Bond – nazwisko ładnie brzmiące i dobre do wymówienia w każdym języku.
Książkowy agent 007 jest z pewnością najciekawszą postacią w fikcyjnym świecie agentury i wywiadu. Fleming trafił w gusta czytelników,
realizując zapotrzebowanie na barwną
postać i wartką akcję. Z tego zadania,
bohaterski komandor zwycięsko wychodzący z każdej opresji, wywiązał się
doskonale.
Bond, James Bond, walczy ze złem
na lądzie, w powietrzu, na wodzie a nawet w przestrzeni kosmicznej. I zawsze
towarzyszą mu piękne kobiety. Tak jak
w życiu Iana Fleminga.
Anita Janicka
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XX. finał WOŚP w Antwerpii już za nami!
Polonia i nie tylko bawiła się w sali Atrium
podczas rodzinnej imprezy. Były konkursy dla
małych i dużych, loterie, licytacja, dobra muzyka, występy artystyczne i udana zabawa.
Dzięki Wam udało nam się zebrać aż

9 654,59 EURO!!!
Z samych licytacji uzyskaliśmy dokładnie
3135,70 euro.
Wszystkie puszki zostały otwarte komisyjnie według regulaminu WOŚP, a pieniądze
przeliczone przez upoważnioną do tego komisję i następnie przez bank.
Z całego serca DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy przyczynili się organizacyjnie i finansowo
do tak wielkiego sukcesu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Szczególne podziękowania należą się wspaniałej młodzieży polonijnej oraz naszym wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili mnóstwo
czasu i energii żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Takich wolontariuszy jakich mieliśmy podczas naszej imprezy życzymy wszystkim!
Dziękujemy też tym, którzy zadbali o muzyczną część imprezy:
n najwspanialszemu i niezawodnemu zespołowi Tom & Jerry z Brukseli, dzięki którym mogliśmy się tak dobrze bawić. To dzięki Tomkowi i jego darowi przekonywania z samych
licytacji uzyskaliśmy ponad 3 000 euro!

n dziękujemy również młodziutkiej piosenkarce o przepięknym głosie – Alexandrze
n oraz naszym najmłodszym artystom z zespołu taneczno-wokalnego działającego przy
fundacji Children of Europe, którzy swoim
występem wprowadzili wiele radości i kolejny raz udowodnili, że są fantastyczni! Dziękujemy również rodzicom dzieci za cierpliwość, trud i czas jaki poświęcili dowożąc je
na próby. Warto było!!!
n No i Wam kochani, którzy swoją obecnością
i hojnością uczyniliście ten dzień tak wspaniałym i wyjątkowym.
Jesteśmy dumni, że XX. finał WOŚP mogliśmy przeżyć wspólnie z Wami w Antwerpii. Jeszcze raz dziękujemy za gorące serca, otwarte
portfele i niepowtarzalną atmosferę.
Żegnamy się ale tylko do przyszłego roku.
SIE MA!!!
I pamiętajcie! Będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej!!!
Sztab Antwerpia
Ten finał nie byłby tak udany gdyby nie szefowa sztabu, Iza Sośniak. To dzięki niej wszystko „szło jak w zegarku”. Dziękujemy Iza i mamy nadzieję, że za rok z właściwą sobie
determinacją i konsekwencją znów poprowadzisz sztab XXI Finału WOŚP.
Organizator: Fundacja Children of Europe
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Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów. Państwa
hojność przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.
Głównym sponsorem była firma Solide Forta z Antwerpii.

Dziękujemy David za hojność i gest.
To dzięki Tobie mieliśmy tak wspaniałą salę na XX Finał.

Dziękujemy również firmom:
Perspectief bvba, Batist, Simply the best, K&M Bouwprojecten, Antwerp
Digital Print, Ian Prada, Advocatenkantoor, Save Insurance, Celtrans,
Semper Polonia.
Oraz polskim sklepom i restauracjom:
Avanti, Imbir, Mazowsze, Wiśniewscy, Swojak, Rarytas, Polskie Smaki,
Dobre bo Polskie, Real Food, Jolanta, Kaczuszka, Anielska Kuchnia,
Witaminka.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały przedmioty na licytacje.
Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na Was w przyszłym roku.
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Luksus w dziecięcym wydaniu
początkiem każdego nowego roku nasze portfele są mocno nadwyrężone. Mikołaj, święta i sylwester spustoszyły nasz domowy
budżet. Za nami też „soldeny”, czyli szał
zakupów i finansowych wrażeń. Wiadomo, jak są przeceny zawsze można kupić taniej markowe ubrania, kosmetyki, obuwie, czy przedmioty do domu.
Ale są produkty z tak zwanej najwyższej półki, na które pomimo naszych najszczerszych chęci po prostu
nas nie stać. Pozostają w sferze marzeń, zresztą często nie zdajemy sobie
sprawy z tego, że w ogóle istnieją. Dlatego chciałam Państwu opowiedzieć
o luksusowym wyposażeniu dziecka
bogatych rodziców. Tak po prostu, na
poprawienie humoru.
Czy dzieci kochają luksus, czy luksus kocha dzieci?
Zacznijmy od tego, że posiadanie
dziecka już bywa luksusem. Ale są tacy, którzy mogą sobie pozwolić na luksus w stosunku do własnego dziecka.
Mam na myśli ludzi sławnych i bogatych. A dokładniej bardzo bogatych,
bo niektórzy z nich żyją w hermetycznym, zamkniętym świecie i nie zależy
im na sławie i popularności.
A co w takim świecie obowiązuje
dzieci?
Ubranka zaprojektowane przez czołowych kreatorów mody, najdroższe
zabawki, „wypasione” wózki, wyjątko-

Z

we gadżety i tak dalej i tak dalej.
Przeglądając strony internetowe natknęłam się na informacje, co powinno się znaleźć w standardowym wyposażeniu bardzo bogatego malucha.
I muszę przyznać, że mówiąc językiem
potocznym po prostu mnie zatkało.
Owszem rozumiem, że ktoś posiada
bardzo dużo pieniędzy i żyje w niewyobrażalnym luksusie, ale czy niektóre przedmioty na pewno małemu dziecku są niezbędne? Może czasem bardziej
potrzebuje luksusu rodzicielskiej miłości zamiast zastępów nianiek i kosmicznie drogich gadżetów?
Chyba najbardziej zaintrygował
mnie smoczek z białego złota wysadzany diamentami za jedyne 17.000
dolarów. Doskonały prezent dla nowo
narodzonego malucha... A czy przydatny?
Pozostając w branży jubilerskiej.
Każde małe dziecko potrzebuje krzesełka do karmienia. Oczywiście dla
luksusowego dziecka też takie istnieje. To produkt z kamieniami Swarovskiego, który wygląda jak tron dla małej księżniczki. I znowu na usta ciśnie
się pytanie: czy jest funkcjonalne? Czy
spełnia tylko i wyłącznie rolę kolejnego, odlotowego dodatku? Na mój gust
specjalnie wygodne to krzesełko nie
jest, ale muszę przyznać, ze wygląda
naprawdę fantastycznie.
Wracając do małej księżniczki. Luk-

susowe dziecko musi luksusowo spać.
A że projektanci przedmiotów dla dzieci to często bardzo znane nazwiska, dlatego nie mogą sobie pozwolić na stworzenie czegoś, co nie będzie miało
odpowiedniego wyglądu i ceny. I tak
powstała karoca do spania. Oczywiście
dla małej księżniczki. Kosztuje tylko
15.000 dolarów i jest dostępna w wersji limitowanej. Chłopiec musi się zadowolić dwupiętrowym łóżeczkiem podobnym do tych, jakich używa NASA
w swoich kosmicznych wahadłowcach
za dwa i pół tysiąca dolarów. Oczywiście są też droższe i bardziej atrakcyjne łóżeczka na przykład w stylu Ferrari, Batmana lub Spidermana.
Do spania, oprócz karocy księżniczki i pojazdu NASA, dobrze jest zdecydować się na łóżeczko, które zaprojektowała i wykonała hiszpańska firma
„Baby Suommo”. Co takiego jest w tym
łóżeczku, że jest towarem ekskluzywnym i kosztuje aż trzy i pół tysiąca euro? Otóż rośnie ono wraz z dzieckiem.
Według producentów jest tak wyjątkowe, bo gdy dziecko urośnie, przekształca się w większe łóżko, biurko
i półki na książki w jednym. Chyba
każdy rodzic chciałby swojemu maluchowi kupić coś takiego.
Dla luksusowych dzieci stworzono
wiele luksusowych produktów. Są stoliczki obiadowe z elementami złota
i diamentów i mini Corvette na peda-
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ły (zupełnie jak modele dla dorosłych).
Dostępny jest także trójkołowy rowerek z tytanu. Piękny, elegancki, wytrzymały kosztujący tylko dwa i pół
tysiąca dolarów.
A jak luksus, to i luksusowy wózek.
Marc Jacobs, wybitny i uznany projektant mody „wypuścił” na rynek wózek dziecięcy z napisem „Love Marc”.
Oczywiście seria jest limitowana i dostępna tylko dla rodziców z odpowiednio zasobnymi portfelami.
Warto wspomnieć również o zabawkach. Są na przykład misie nawet za
dziesięć tysięcy dolarów! Prym w tej
branży wiodą firmy „Haba”, czy „Living Puppets”, których przytulanki
kosztują co najmniej kilkaset euro za
sztukę. Co takiego mają w sobie te zabawki? To oczywiste! Markę bardzo
znanego projektanta lub firmy i odpowiednia cenę.
Zapomniałabym o mebelkach. Tutaj
także prym wiedzie Haba. Wyposażenie pokoju dziecięcego w ich wersji jest
naprawdę niepowtarzalne, a koszty...
no cóż – odpowiednie. Sięgają nawet
kilkudziesięciu tysięcy euro.
Jeszcze kilka słów poświęćmy dziecięcej luksusowej modzie.
Oprócz bardzo znanych nazwisk jak
Dior czy Gucci na rynku dziecięcym uznawane są również: francuska „Tartine et

Chocolat” i belgijska „Theophile”.
Gucci ma specjalną luksusową kolekcję ubrań dla dzieci od 0 do 8 lat.
Wszystkie sygnowane są specjalnym logo – Złotym
Misiem.
Przykładowe ceny
odzieży dziecięcej znanych projektantów
kształtują się następująco:
n Alberta Ferretti – sukieneczka dla
rocznej dziewczynki – 150 euro
n Givenchy – okulary przeciwsłoneczne dla dwuletniego dziecka – 220 euro
n Dior Baby – jedwabna sukieneczka
w kwiatki dla trzylatki – 350 euro
n Dolce & Gabbana – sweterek dla maluszka – 200 euro
n Dolce & Gabbana – spodenki (dżinsy) dla dwulatka – 450 euro
Oprócz ubrań znani projektanci oferują smoczki, kubeczki niekapki, torby na pieluszki, plecaczki i to wszystko w cenach dla przeciętnego
człowieka niewyobrażalnych.
A na zakończenie ciekawostka z polskim akcentem. Otóż Angelina Jolie
i Gwyneth Paltrow zakładają na nóżki
swoich pociech polskie buciki „Gucio”.
Na ich punkcie oszalało wiele ame-

rykańskich gwiazd. Buciki
są tak zaprojektowane,
aby jak najbardziej
chronić stopki małego
dziecka zapewniając
mu swobodny rozwój. To wszystko jest
możliwe dzięki opatentowanej metodzie
wynalazcy, pana Sławomira Piwowarczyka. A co najciekawsze, cena tych bucików w porównaniu z „markowymi” jest naprawdę
niewielka (około 150 złotych).
Jaki z tego wniosek? To co naprawdę dobre, nie musi być tak koszmarnie drogie. Często cena, jest ceną głównie za markę, co nie zawsze idzie
w parze z przydatnością.
Mam nadzieję, że powyższe rozważania nikogo nie uraziły. Nie było moją intencją naśmiewanie się z luksusu. Chciałam tylko pokazać, że gdzieś
tam żyją dzieci, które mają po prostu
wszystko. Rodzice spełniają ich zachcianki i kaprysy bez względu na cenę. Lecz czy te dzieci wychowywane
najczęściej przez gromady nianiek są
szczęśliwsze od tych, wychowywanych
w miłości, zaufaniu i zrozumieniu?
Na to pytanie, chyba każdy zna odpowiedz.
Anna Janicka

Miejsce na Twoją reklamę
KONTAKT:

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803
Ogłoszenia drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM
ITD.
wSzukan niańki do pół rocznego
dziecka w Wommelgem.
0488229952
wProfesjonalne ustawianie anten,
instalacja, pomoc, solidnie.
Paweł 0486039511

Dodaj bezpłatnie swoje
ogłoszenie wysyłając maila
pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com
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KANCELARIA PRAWNA
Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

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

n Pracy i ubezpieczeń

społecznych;
n Rodzinne;
n Karne.

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

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA
NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

26

Antwerpia po polsku

luty 2012

Kryzysowe oszczędzanie
W trudnych
czasach
wszystkie
decyzje
związane
z finansami,
pracą czy
nawet stylem
życia
powinniśmy
podejmować
spokojnie
i z rozwagą

życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, kiedy nagle
świat rozpada się na drobne kawałeczki. Wtedy zadajemy sobie
pytania: Dlaczego tak się stało?
Gdzie popełniliśmy błąd? Popadamy w depresję i wydaje się
nam, że jesteśmy w impasie. Tymczasem nawet z największych kłopotów można wyjść obronną ręką.
O kryzysie gospodarczym i finansowym słyszymy już od dawna, a jego druga fala podobno jest
już blisko. Media w całej Europie
koncentrują się na problemach
Grecji, Włoch czy Irlandii. Docierają do nas informacje o kłopotach kolejnych europejskich
banków. Zadajemy sobie pytanie: Co mogę zrobić aby
moja rodzina w jak najmniejszym stopniu odczuła skutki kryzysu?
Odpowiedz jest prosta: OSZCZĘDZAĆ!

W

Kryzys to doskonały
moment aby przyjrzeć
się domowemu budżetowi. To okazja do
skontrolowania, na co
i ile wydajemy pieniędzy. Najlepiej taką kontrolę
przeprowadzać
z ołówkiem w reku. Przez
miesiąc albo dwa, należy
notować wszystkie wydatki.
Nawet te najdrobniejsze. Wtedy się okaże, że wydajemy więcej niż nam się wydawało, bo nie
umiemy czasem rozróżnić co musimy kupić, a co możemy kupić.
Istnieją wydatki stałe, które bezwzględnie nas obowiązują: opłata za mieszkanie, gaz, energię,
wodę, szkołę czy spłata kredytu.
Ale być może znajdziemy pozycje, które w znacznym stopniu
będziemy mogli zredukować. Zorganizujmy więc rodzinną naradę
i ustalmy wspólnie co zrobić, aby
podreperować budżet.
Oszczędzajmy energię elektryczną i wodę.
Jeżeli przechodzimy z kuchni
do pokoju, zgaśmy światło. Nie
zostawiajmy włączonej do prądu
ładowarki do telefonów. Każde
urządzenie jak telewizor czy dekoder włączone na „stand by” też
pobiera energię. Po jej zsumowaniu okaże się, że około 20 procent z kwoty naszego rachunku

za elektryczność to pieniądze wydane bezsensownie. Pamiętajmy
również o energooszczędnych żarówkach. Nawet wykonując tak
standardowe czynności jak prasowanie możemy oszczędzać.
Jak? Po prostu należy zacząć prasowanie od tkanin bardzo delikatnych wymagającej niższej
temperatury i stopniowo dochodzić do wyższych temperatur.
W międzyczasie nie trzeba będzie
„schładzać żelazka” i stąd mamy
kolejne oszczędności.
To samo dotyczy wody. Niejednokrotnie marnujemy wodę zmy-

wając naczynia lub kąpiąc się. Nie
potrafimy jej oszczędzać. A przecież są to najprostsze sytuacje
w których możemy oszczędzić
i wodę, i pieniądze.
Kupujmy tanio i rozsądnie.
Możemy poczynić znaczne oszczędności na produktach żywnościowych. Przed zakupami przygotujmy kartkę na której będzie
wypisane dokładnie to, co musimy kupić. Zabierajmy ze sobą
określoną sumę pieniędzy mniej
więcej odpowiadającą wypisanym
zakupom na kartce. Lepiej wypłacić z bankomatu na przykład
40 euro i tę kwotę zabrać do sklepu niż korzystać z karty bez ograniczeń. Pamiętajmy, że w sklepach Lidl czy Aldi jest najtaniej.
A taniej, nie zawsze oznacza go-

rzej. Na niektórych produktach
zakupionych w tych marketach
możemy oszczędzić euro czy półtora. W skali miesiąca są to naprawdę znaczące kwoty. Jeżeli
kogoś martwi fakt kupowania
w najtańszych sklepach, niech
wytłumaczy sobie, że czasami po
prostu nie warto przepłacać.
Następna sprawa. Przyzwyczailiśmy się do kupowania gotowych produktów spożywczych
dla małych dzieci. Mam na myśli
obiadki lub deserki. Jabłuszko
z bananem w słoiczku kosztuje 2
euro, a ten sam posiłek przygotowany w domu wyniesie nas 50
centów. Na każdym słoiczku oszczędzamy około 1,5 euro. Zakładając, że owoce dziecko powinno
jeść codziennie, miesięcznie daje to około 40 euro. To samo z gotowymi obiadkami dla dzieci.
Przygotowując je w domu oszczędzamy około 1 euro na posiłku. W skali miesiąca oszczędzamy znowu 30 euro.
Dokonując
zakupów
w sklepie internetowym zyskujemy 25 procent w skali miesiąca.
Nie marnujmy jedzenia.
Co roku wyrzucamy do
śmieci ponad 2 miliony ton
żywności (dane Eurostatu).
Często bardzo nierozsądnie robimy zakupy i części produktów po prostu nie zużywamy
gdyż są przeterminowane albo
niepotrzebne. Warto nauczyć się
rozsądnie gospodarować żywnością a okaże się, że na tym też możemy zaoszczędzić.
Nauczmy się również korzystać
z promocji, które kuszą nas w hipermarketach. Pamiętajmy, że
sieci handlowe często zastawiają
na nas pułapki. Sprzedawcy stosują rozmaite sztuczki aby klienci wychodzili ze sklepów z jak największą ilością zakupionych
produktów.
Odstawmy czasami samochód.
Samochód to wygoda. Ale czy
za wsze? Przy pom nij my so bie
ulicz ne kor ki w go dzi nach
szczytu, zużyte paliwo czy koszty naprawy samochodu. Jeżeli
możemy, zrezygnujmy z samocho du na rzecz ko mu ni ka cji
miejskiej. Jeżeli nie musimy korzystać z samochodu, możemy
też wybrać tańszy i zdrowszy
rower.
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Uważajmy na kredyty.
Według specjalistów od finansów, zaciąganie kredytów w momencie niestabilnego systemu finansowego jest nierozsądne. Opinia ta dotyczy zarówno
pożyczek w banku jak i operacji na karcie debetowej. Pamiętajmy, że „odsetki
to cena za luksus posiadania czegoś natychmiast”. Czasami o wiele taniej jest
po prostu poczekać. Są zwolennicy żelaznej zasady: „Jeżeli nie możesz za coś
zapłacić gotówką, to widocznie w tej
chwili cię na to nie stać”. Przecież nie
musimy kupować wszystkiego o czym
zamarzymy. W czasach kryzysu finansowego banki też chcą zarabiać. Dlatego
oferują swoim klientom „łatwe kredyty”
bez żyrantów i żadnych zabezpieczeń.
Nikt rozsądny nie uwierzy w to, że banki robią nam prezent. Bardzo łatwo możemy wpaść w pułapkę finansową i okaże się, że nie jesteśmy w stanie spłacać
zaciągniętego kredytu.
Nie oszczędzajmy na dzieciach.
Gdy zaczynamy oszczędzać, często
pierwsze cięcia dotyczą dzieci. I nie chodzi wcale o zabawki. Najczęściej zabieramy dzieciom zajęcia pozalekcyjne.
Dodatkową naukę tańca, sport czy plastykę w pewnym momencie traktuje
się jak zbędny luksus. A właśnie na dzieciach nie powinniśmy oszczędzać na-

wet w najtrudniejszych czasach. To jest
nasza inwestycja na przyszłość. Jeżeli
już musimy zmniejszać wydatki, skupmy się na tym co dzieciom nie jest koniecznie potrzebne, lecz nie zabierajmy
im tego co powoduje ich rozwój.
Gdy potrzebujemy opieki do dziecka,
może pomoc sąsiadka lub znajoma.
Opiekunka sporo kosztuje, ale może
uda się zorganizować pilnowanie na
przykład trójki dzieci przez jedną osobę. Wydatek będzie mniejszy.
Pamiętajmy również, że dzieci bardzo szybko rosną i nie potrzebują niezliczonej ilości ubranek lub zabawek,
które przecież sporo kosztują. Wymieniajmy się nimi z koleżankami, co jest
kolejnym sposobem na zaoszczędzenie
pieniędzy.
Takich przykładów jest więcej. Gdyby podliczyć zaproponowane wyżej oszczędności, może się okazać, że nasz budżet zyska od 100 do 150 euro
miesięcznie (jeśli nie więcej).
W „ciężkich” czasach nie wpadajmy
jednak w panikę. Należy zachować
umiar w wydatkach, lecz nie szaleć z zaciskaniem pasa. Podejmujmy rozsądne
decyzje i wydawajmy pieniądze w sposób przemyślany.
Właśnie w czasach kryzysu uświadamiamy sobie, jak ważne jest posiadanie jakichkolwiek oszczędności. Wszy-
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scy którzy je mają, są w o wiele lepszej
sytuacji niż osoby nie posiadające żadnych „zaskórniaków”.
Jeżeli mamy pieniądze zaoszczędzone na konkretny cel to pamiętajmy, że
w czasach kryzysu niektóre rzeczy są
tańsze. Mniej zapłacimy za samochód
czy mieszkanie. Ale rezerwę finansową
powinniśmy mieć zawsze.
Podsumowując. W trudnych czasach
wszystkie decyzje związane z finansami, pracą czy nawet stylem życia powinniśmy podejmować spokojnie
i z rozwagą. I liczyć głównie na siebie.
Niektórym osobom wydaje się, że gdy
na rynku finansowym jest trudno, mogą liczyć na pomoc państwa i organów
rządowych. Nic bardziej mylnego. W takich sytuacjach państwowa kasa raczej
świeci pustkami. Nie łudźmy się także,
że pomoże rodzina, przyjaciele lub znajomi. Oni także będą w trudnej sytuacji.
Może to zabrzmi paradoksalnie, ale
dla niektórych z nas kryzys może być
początkiem czegoś nowego. Największe
fortuny często powstawały właśnie
w czasach kryzysu. Może teraz dla kogoś nadchodzi dobry moment, aby
wziąć los w swoje ręce i zacząć inaczej
budować swoje życie?
Hanna Korcz
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Hakerzy serc
dzisiejszych czasach Internet to potęga. Otwiera wiele indywidualnych możliwości dla każdego internauty…..
znajomości, kontakty, reklama a nawet praca. Krótko mówiąc to olbrzymie okno na świat. Ale czy zawsze czyste?

W

Wchodząc na jakikolwiek portal randkowy czy popularne strony typu Nasza Klasa, Facebook, Myspace, Czat
Onet, jesteśmy w wirtualnym świecie,
który urzeka nas ilością barwnych postaci. Fascynacja pięknymi kobietami
i przystojni mężczyźni usypią naszą
czujność.
Nie zdajemy sobie sprawy, że pewna grupa tych ludzi to kreatorzy własnych osobowości.
Tworzą swój wizerunek w taki sposób by budził zainteresowanie i przyciągał jak najwięcej internautów. Na
ogół są to ludzie piekielnie inteligentni, dla których granie na uczuciach
w celu pozyskania tylko i wyłącznie
korzyści finansowych stało się sposobem na życie i głównym źródłem dochodów. Banalne pytanie… Jak można zakochać się w,, literkach’’? Można!!
Na mój apel na różnych stronach internetowych (Czy ktoś z Was kiedykolwiek został oszukany na tak zwaną,,
miłość aż po grób’’ czego efektem była utrata dóbr materialnych?) odpowiedziało 30 osób. Otrzymałam rozpaczliwe zwierzenia ludzi ograbionych
z uczuć i środków do życia! W tym cztery sfilmowane, na szczęście nieudane
próby samobójcze. Przedstawię historię. Wykorzystanej kobiety. Zgodziła
się bez wahania na opublikowanie prywatnej tragedii ku przestrodze potencjalnym flirtom internetowym.
Kasiaxxx – taki miałam Nick logując się na czacie. Nie wiem co mnie podkusiło żeby wejść na ten cholerny czat?
Leżałam w łóżku chora, może z nudów?
Zalogowałam się w pokoju,, Towarzyski’’ nie zdążyłam się przywitać i już
miałam okienko zapraszające mnie do
rozmowy prywatnej. Zaciekawił mnie
nick porozmawiajproszę – w końcu to
tylko luźna rozmowa pomyślałam
i przyjęłam zaproszenie. Jacek okazał
się bardzo grzeczny i mało ciekawski.
Kiedy powiedziałam, że jestem chora
i leżę w łóżku zaczął mi serwować pomocne medykamenty typu … syrop
z cytryny i cebuli, mleko z masłem
i czosnkiem…. Trawiła mnie gorączka
i chciałam zakończyć rozmowę ale mój
rozmówca upierał się żebym jeszcze
troszkę z nim pobyła bo jest po wypadku i musi się wygadać. Napisałam mu

… pisz będę czytać, jeśli nie zasnę
to może Cię pocieszę. I zaczął się
potok słów, który lał mi łzy
z oczu…… Miesiąc temu miałem wypadek samochodowy, jechałem z żoną! Na
szczęście córeczka została z babcią. Mam
uszkodzony kręgosłup!
Żona zmarła mi na rekach! Nigdy nie zapomnę
jej błagalnie proszących o pomoc
oczu!......... Matko jedyna!! pomyślałam
sobie, ja użalam się nad sobą bo mam
grypę a ten chłopak przechodzi koszmar. Wyraziłam swoje ubolewanie a on
dalej pisał i coraz bardziej było mi go
żal. Zapytałam czy trzeba mu w jakiś
sposób pomóc? Grzecznie podziękował
i pożegnaliśmy się umawiając już bardziej prywatnie na skypa. Nasze rozmowy trwały 3 miesiące za nim się
spotkaliśmy. Pisał jak dzielnie zajmuje się Majką (2 latka) jak ja z trudem
kąpie bo jeszcze boli go kręgosłup ale
nie chce pomocy bo boi się że mu ja odbiorą. Udało mi się go namówić żeby
przyjechał do mnie to dam mu parę
rzeczy dla Majki. Mieszkał 30 km ode
mnie. Przyjechał w niedzielę, stanął
w drzwiach z różyczką w reku i smutkiem na twarzy. Rozmawialiśmy 3 godziny, opowiadał jak mu ciężko i jaki
jest samotny. Pokazywał zdjęcia Majki nad grobem matki. Serce mi pękało. Przytuliłam go a on delikatnie mnie
pocałował w usta. I już było inaczej…
częste spotkania, pocałunki, sex (jakoś nie zwróciłam uwagi ze przeszkadza mu w tym jego uszkodzony kręgosłup) i padło słowo kocham. Miłość na
zawsze, wspólne plany. Jego dom do
remontu (ja mieszkałam u mamy). Jacek nie pracował bo zajmował się Majką i jeszcze zdrowie mu nie pozwalało. Zaproponowałam, że wezmę kredyt
jakieś 8 000 zł i zrobi remont przed zima bo okna były nieszczelne i mała będzie marzła. Zgodził się. Wzięłam kredyt i dałam pieniądze Jackowi. Ciągle
pracowałam i nie miałam czasu jechać
do niego wiec nagrywał mi filmiki telefonem i przysyłał. Cieszyłam się z postępów w remoncie i nawet planowałam zmienić prace żeby przenieść się
już do Jacka. Jednak on skutecznie mi
odradzał ponieważ w tamtym rejonie
duże bezrobocie. Jako księgowa zarabiałam dobrze i stwierdziliśmy, ze jeszcze poczekamy z tą wspólnotą. Dalej
spotkania i wielka miłość. Głównie
u mnie w domu. Któregoś dnia dzwoni Jacek i mówi …… Edyta przed śmiecia wzięła jakiś kredyt!! Zabierają mi
dom!!! Co robić!! Pomyślałam …pytam
ile tego jest? 20 000 zł padła odpowiedź.

No to kolejny kredyt. Jacek pieniądze
wziął. Uregulował dług i dalej sielanka. Zaplanowaliśmy wspólne wakacje.
Ponieważ Jacek nie mógł jechać razem
ze mną bo jego mama zachorowała wiec
miał dojechać. Wynajęłam pokój nad
morzem i czekałam na przyjazd ukochanego i Majeczki. Telefon…… Kasiu
coś mi się dzieje z kręgosłupem, lekarze źle rokują! co robić? Pomyślałam
….. prywatna klinika… wyjęłam z konta 6 000 zł i mówię mu żeby zrobił
z Tym porządek. Pieniądze wysalałam
przekazem. Zadzwoniłam że za 2 dni
się zjawię. Jacek odradził mi ….. bo
skoro już tam jesteś to odpoczywaj kochanie ja sobie poradzę. Minął kolejny
miesiąc a ja wciąż nie byłam ze swoim
ukochanym. Wysyłałam pieniądze na
rachunki i paczki dla Majeczki (pokochałam to dziecko jak swoje), zresztą
cała moja rodzina ciągle cos wysyłała
do Jacka bo mu ciężko. Któregoś dnia
pomyślałam …. Zrobię mu niespodziankę i pojadę zwłaszcza, że zbliżały się
urodziny Majki. Kupiłam prezenty,
wsiadłam w samochód i pojechałam.
To co zastałam zwaliło mnie z nóg i chyba wtedy pękło mi serce. Żona zmartwychwstała, dom ze zdjęć i w którym
byłam był sąsiada. Jacek był zdrów jak
rydz, mieszkał w nędznej chałupie z żoną, córeczką, rodzicami, babcią i wujkiem alkoholikiem. Żadne z nich nie
pracowało. Żyli z babci renty. Podobno nikt z domowników nie wiedział, ze
Jacek mnie oszukiwał. Tylko czy nigdy ich nie zastanowiło skąd tyle prezentów i pieniędzy? Zapytałam dlaczego? Usłyszałam odpowiedź ……
życie…… Romans z Jackiem kosztował mnie około 50 000 zł i zostawił kolec w sercu…….
Kasia nie jest jedynym przykładem
na to, że w Internecie czeka na Was potencjalny Haker. Łamiąc wszelkie zabezpieczenia włamuje się do Waszego
serca robiąc totalne spustoszenie. Zanim ktokolwiek z Was umówi się na
randkę ze znajomym lub znajomą z Czatu powinien przypomnieć sobie historie Kasi. Koniecznością przed takim
spotkaniem będzie zaopatrzenie się
w dobry program antywirusowy jakim
jest zdrowy rozsądek.
Anna Szymborska
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QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych
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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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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.

Jan Matejko (1838 – 1893)
Najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego, geniusz swoich czasów,
ilustrator
dziejów
Ojczyzny. Stworzona w jego obrazach sugestywna wizja Polski
od ponad stu lat oddziałuje na
świadomość narodowa.
Namalował ponad 320 obrazów olejnych oraz kilka tysięcy
rysunków i szkiców. Większość
jego dzieł znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie
i Krakowie.
Najsłynniejsze obrazy: „Stańczyk”, „Kazanie Skargi”, „Unia
Lubelska”, „Stefan Batory pod
Pskowem”, „Kopernik”, „Bitwa
pod Grunwaldem”, „Hołd Pruski”, „Sobieski pod Wiedniem”,
„Kościuszko pod Racławicami”.
n Urodził się, mieszkał i tworzył
w Krakowie. Jego dom rodzinny mieścił się na ulicy Floriańskiej 7. Później wraz ze swoja rodzina przeprowadził się
do domu nr 41 na tej samej
ulicy. Obecnie znajduje się
tam jego muzeum.
n Zmarł na skutek pęknięcia
wrzodu żołądka w wieku 55
lat.
n Jego grób znajduje się na
Cmentarzu
Rakowickim
w Krakowie.
n Na pogrzebie Matejki zabił
dzwon Zygmunta, co świadczyło o szacunku jakim go darzono. Nekrologi o śmierci artysty pojawiły się w wielu
światowych gazetach.

n Pochodził z wielodzietnej rodziny. Był dziewiątym dzieckiem z jedenaściorga, jakie
mieli państwo Matejkowie.
n Matka zmarła jak miał siedem
lat, co odcisnęło niesamowite
piętno na całym jego życiu.
n Matejko od dziecka przejawiał
niesamowite zdolności rysunkowe i jako mały chłopiec nie
umiejąc jeszcze czytać ani pisać całymi dniami rysował.
Już w wieku dziesięciu lat wykonywał kopie rysunków na
zamówienie wydawców.
n Był również bardzo utalentowany muzycznie. Ojciec uczył
go gry na fortepianie twierdząc, że zawód artysty-malarza, to żadna przyszłość.
n Szkoły nie lubił. Nauka szła
mu ciężko, tylko z rysunków
był zawsze najlepszy. W wieku 13 lat rozpoczął studia
w Szkole Sztuk Pięknych
w Krakowie, której potem został dyrektorem.
n Poświecił się malarstwu historycznemu. Czytał stare kroniki, przerysowywał ilustracje
z książek i encyklopedii. Rysował i szkicował starą broń
i mury obronne. Badał figury
pomników, nagrobki szczątki
materii i ubiorów, monety
i medale. W ten właśnie sposób powstał słynny „Skarbczyk Matejki”.
n Fascynowała go historia Polski, która studiował przez cale
życie. Dzięki bratu pracującemu w Bibliotece Jagiellońskiej
miał dostęp do rożnych materiałów źródłowych.
n Już w roku 1853 mając lat 15
stworzył swój pierwszy obraz
„Carowie Szujscy przed Zygmuntem III”.
n W wieku zaledwie 24 lat namalował jedno ze swoich największych dziel „Stańczyka”. Obraz ten został w 1944 roku
wywieziony do ZSRR, a odzyskano go dwanaście lat później.
n „Kazanie Skargi” powstało,
gdy miał 26 lat i odniosło
ogromny sukces. Po sprzedaży tego obrazu za gigantyczne jak na tamte czasy pieniądze, Matejko mógł sobie
pozwolić na poślubienie ukochanej Teodory Giebultowskiej. Nazywał ją „Gwiazdą”,
„Panią”, „Władczynią”. Mieli
pięcioro dzieci.

n Żona artysty znana była z bardzo despotycznego charakteru. Gdy mąż nie zwracał na nią
uwagi urządzała „dantejskie”
sceny, mdlała, lub symulowała choroby. Była kłótliwa i egoistyczna. W pewnym momencie życia została umieszczona
w szpitalu psychiatrycznym.
n Matejko sam zaprojektował
suknie ślubną swojej przyszłej
żony. Rok po ślubie namalował „Portret żony w sukni
ślubnej”. Czternaście lat później musiał namalować portret po raz drugi, ponieważ
Teodora w przypływie szału
i zazdrości zniszczyła pierwszą
wersję.
n Jej twarz została uwieczniona
na wielu obrazach malarza. To
właśnie ona posłużyła jako
model do postaci Bony Sforzy
w „Holdzie Pruskim”.
n Artysta nigdy nie dbał o sprawy finansowe i nie potrafił zarządzać swoimi pieniędzmi.
Jak posiadał gotówkę, to na
ogół oddawał ją biedniejszym
od siebie. Do końca życia nie
szczędził pieniędzy na wsparcie ubogich. Kwoty uzyskane
z wpływów za wstęp na swoje wystawy bardzo często rozdawał potrzebującym. Dlatego przez cale życie borykał się
z problemami finansowymi.
n Swoje dzieła bardzo często
przekazywał nieodpłatnie, lub
w formie podarunku nie biorąc żadnych pieniędzy. Kilka
wielkich płócien przekazał narodowi polskiemu, a ówczesnemu papieżowi podarował
„Sobieskiego pod Wiedniem”.
Francja otrzymała od Matejki
„Joanne d'Arc”.
n Jego
najwybitniejszym
uczniem był malarz i dramatopisarz Stanisław Wyspiański. Inni znani podopieczni to
Władysław Tetmajer i Jacek
Malczewski
n Nad dziełem „Bitwa pod Grunwaldem” pracował 4 lata,
z czego wiele czasu poświecił
na zbieranie materiałów historycznych.
Obraz
mierzy
426 cm szerokości i 987 cm
długości.
n Artysta sprzedał „Bitwę pod
Grunwaldem” za kwotę 45 tysięcy złotych reńskich warszawskiemu bankierowi Dawidowi Rosenblumowi.
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n Stworzył również „Poczet królów
i książąt Polskich”
n Swoje autoportrety (twarz Stańczyka) umieścił na obrazach „Stańczyk”, „Hołd Pruski” i „Zawieszenie
Dzwonu Zygmunta”.
n Był wielkim patriotą, świadkiem
Wiosny Ludów w 1848 roku, wcielenia Rzeczypospolitej Krakowskiej
do Austrii oraz upadku Powstania
Styczniowego w 1863 roku. Te wydarzenia miały ogromny wpływ na
całą jego twórczość.
n Ze względu na zły stan zdrowia,
a przede wszystkim bardzo słaby
wzrok nie wziął udziału w Powstaniu Styczniowym. Transportował
przez granice broń i ofiarowywał
swoje zarobki powstańcom.
n W 1877 roku artysta wraz z rodziną odbył podroż na Pola Grunwaldzkie. Przejechał trzy zabory. Żandarmeria chciała go aresztować,
ponieważ znany był ze swej patriotycznej postawy. Jednak chronił go
immunitet genialnego malarza
opromienionego międzynarodową
sławą i dlatego nikt nie ośmielił się
tego uczynić. Odwaga Matejki zyskała mu ogromny szacunek Polaków.
n Po sukcesie „Bitwy pod Grunwaldem” w uznaniu zasług otrzymał od
władz miasta Krakowa symboliczne berło królewskie „na znak panowania w sztuce”.
n Zawsze dbał o swoje rodzinne miasto. Dofinansowywał kulturę i troszczył się mieszkańców. Miał ogromny wpływ na ratowanie zabytków
Krakowa. Brał udział w odnawianiu
obrazu Wita Stwosza w Kościele Mariackim, w odrestaurowywaniu Sukiennic i zamku na Wawelu.
n Jest autorem polichromii w Kościele Mariackim (prace wykonywał za
darmo).
n Podczas otwarcia sarkofagów króla Kazimierza Wielkiego i królowej
Jadwigi wykonał rysunki ich czaszek i insygniów królewskich.
n W 1875 roku Matejko otrzymał złoty medal wybity z publicznych składek na jego część. Wręczenie tego
odznaczenia odbyło się w pracowni
malarza przed rozpoczętym dopiero obrazem „Bitwa pod Grunwaldem”.
n Zdobył wiele głównych nagród na
wystawach międzynarodowych.
n W Paryżu po wystawieniu obrazu
„Unia Lubelska” otrzymał Krzyż Kawalerski Legii Honorowej
n W 1867 roku „Rejtan” został nagrodzony na wystawie w Paryżu Złotym Medalem. W Polsce jednak nie
został tak dobrze przyjęty. Krytycy
zarzucali artyście, ze maluje tylko
„mroczne momenty naszej historii”.

n

n

n

n

n

n
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n
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Poza tym potomkowie magnatów
przedstawionych na obrazie mieli
za złe malarzowi, że pokazuje ich
przodków w bardzo złym (choć
prawdziwym) świetle.
Obraz „Kopernik” został zakupiony
ze składek społeczeństwa polskiego i ofiarowany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
Podczas drugiej wojny światowej
w obawie przed Niemcami najważniejsze dzieła Matejki zostały starannie ukryte. Na przykład „Bitwę
pod Grunwaldem” zakopano w okolicach Lublina i zalano cementem.
Leżała tam 4 lata.
Trzy lata temu odbyła się w Krakowie licytacja grobowców na Cmentarzu Rakowickim. Za miejsce blisko
grobu
Matejki
pewien
przedsiębiorca spod Krakowa zapłacił 50.000 zł. Stwierdził, że „za możliwość pochowku obok Matejki zapłaciłby jeszcze raz tyle”.
„Krynickim Matejką” zwany jest Nikifor – artystyczny samouk zaliczany do grona najwybitniejszych na
świecie malarzy prymitywistów.
Kilka lat temu firma „Trefl” wyprodukowała bardzo precyzyjnie wykonane edukacyjne puzzle przedstawiające „Bitwę pod Grunwaldem”.
„Poczet królów Polskich” autorstwa
Matejki został wydany jako znaczki
pocztowe.
Obraz malarza „Portret Zdzisława
i Bolesława Włodków jako dzieci”,
został sprzedany za 1 milion 290 tysięcy złotych.
Po 118 latach odnaleziono obraz Matejki „Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego”.
Dzieło uznawane za zaginione znajdowało się w prywatnej kolekcji za
oceanem.
W 2009 roku wydano pierwsza monetę kolekcjonerska z zestawu
przedstawiającego obrazy Matejki.
Był to „Astronom Kopernik, czyli
rozmowa z Bogiem”. Później wydano: Stefan Batory, Bitwa pod Grun-
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waldem, Jan III Sobieski, Hołd Pruski i Stańczyk. Seria „Obrazy Matejki” to sześc monet kolekcjonerskich z kryształami Swarovskiego
(wybito tylko 939 takich zestawów).
n Również w tym samym roku w Krakowie pokazano nieznany dotąd autoportret Jana Matejki „Studium
portretowe w czerwonej czapce”.
Ten dwustronny obraz – własność
prywatnego kolekcjonera jest wart
około półtora miliona złotych.
n Rok temu rozpoczęto prace renowacyjne nad „Bitwą pod Grunwaldem”.
Od kwietnia 2010 roku w Muzeum
Narodowym w Warszawie wystawiono do sprzedaży 99 fragmentów
starego płótna naklejonego z tylu
obrazu. Każdy z tych elementów
kosztował 100 złotych, a kupujący
traktowali je jak relikwie.
n Największa na świecie wyhaftowana replika obrazu Matejki „Bitwa
pod Grunwaldem” powstała w Polsce. To prawie osiem milionów wyhaftowanych krzyżyków na 40 metrach kwadratowych, ponad 150 km
nici i ciężka praca 35 hafciarzy przez
2 lata. Dzieło waży 200 kilogramów,
a jego rozłożenie trwa kilka godzin
i jest bardzo skomplikowane. Było
prezentowane w Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie, poza tym w Berlinie i Brukseli.
Matejko sławił wielkie momenty
z historii Polski. Jego obrazy były
przyczynkiem do dyskusji na temat
przeszłości i przyszłości kraju.
Odtwarzał na płótnie minione chwile, dni chwały i potęgi, wielkie słabości i klęski, których następstwem był
upadek Rzeczypospolitej. Gdy umierał, jego ostatnie słowa brzmiały:
„Módlmy się za Ojczyznę! Boże Błogosławiony”.
Ponad sto lat od jego śmierci aktualne jest jego życiowe motto: „Trzeba
Europie przypominać Polskę”.
Hanna Korcz
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Historie życiem pisane
... „Miłość niejedno ma imię”...

M

arta, Weronika, Joanna,
Ewa, Sylwia, Dominika.....
długo mógłbym tak wymie-

niać.
W moim przypadku miłość rzeczywiście przybierała różne imiona.
Jeśli w ogóle była to miłość. Patrząc
z perspektywy czasu na swoje dotychczasowe życie śmiem twierdzić, że
wszystkich moich byłych związków
miłością nazwać nie można.
Więc co to było? Zauroczenie? Przygoda? Odskocznia od rzeczywistości?
Ucieczka od samotności? Dlaczego angażowałem się z coraz większą determinacją w kolejne związki, romanse,
w nic nie znaczące flirty i przygody?
Odpowiedź jest jedna. Szukałem miłości.
Musiało jednak upłynąć naprawdę
dużo czasu zanim zrozumiałem, że
prawdziwe uczucie „nie chodzi sobie
ot tak ulicami”. Może inaczej. Problem polega nie na tym, żeby kogoś
spotkać, ale na tym, żeby to spotkanie zaowocowało przetrwaniem w odpowiednim wymiarze. Żeby nauczyć
się, że o miłość trzeba walczyć, pielęgnować, dbać, być w porządku. To
prawda, że „kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”. Ale prawdą jest również, że miłość istnieje.
Wszystkie moje dotychczasowe
związki rozpadały się. Czy zawsze tylko z mojej winy? Pewności nie mam.
Ale coś w środku podpowiada mi, że
raczej tak. Faktem jest, że nie potrafiłem dbać o swoje sympatie. Sposób
w jaki je czasami traktowałem daleki
był od ideału. Bylem egoistą nastawionym tylko na branie. Żadnej kobiecie nie dałem niczego wartościowego i nie chodzi tutaj o rzeczy
materialne. Może nie chciałem? Może nie potrafiłem? A może po prostu
nie wiedziałem jak to zrobić?
Czym jest dla mnie miłość? Wnętrzem i jeszcze raz wnętrzem.
Zewnętrzna szata graficzna to tylko otoczka, która z biegiem czasu ulega zmianie. I chodzi o to, żeby tę otoczkę, często bez makijażu, byle jak
ubraną, zmęczoną, chorą, albo w złym
humorze po prostu kochać. Miłość to
wzloty i upadki. Kłótnie i zgoda. Poczucie stabilizacji i jednocześnie
strach o drugą osobę. To godziny, dni,
miesiące i lata spędzane razem. To
wspólne zasypianie i przebudzenia.
To ufność, ze ktoś z dnia na dzień bez
konkretnego powodu nie odejdzie. To
pewność, że najbliższa osoba nie zawiedzie, że można na nią liczyć w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. To
przekonanie, że w związku nie ma

kłamstwa i fałszu. To nie
narzucanie
ukochanej
osobie swoich chorych
ambicji. To pewność, że
naszemu wspólnemu życiu nic nie zagraża. To bycie na „dobre i na złe”. Na
zawsze.
Od dawna nie zdarzyło
mi się poznać kobiety, która spowodowałaby to cudowne drżenie w okolicach serca. I jeszcze raz
chciałbym podkreślić, że nie chodzi mi
o wygląd zewnętrzny. Bowiem wieczorne spotkania w blasku świec, przy lampce wina maja swój niepowtarzalny klimat, ale przebudzenia bywają niekiedy
koszmarne. Okazuje się wtedy, że kobieta z która spędzałem ostatnio dużo
czasu, poza walorami zewnętrznymi
nic, a w najlepszym wypadku bardzo
mało sobą reprezentuje.
Mam nadzieje, że Panie nie obrażą
się za te wyznania, dlatego proszę
o wyrozumiałość. Przedstawiam swój,
typowo męski punkt widzenia.
I proszę nie myśleć, że urwałem się
z przysłowiowej choinki. Zaręczam,
że takich mężczyzn jak ja jest wielu.
Tylko nie potrafimy odnaleźć swojej
drugiej połowy.
Szukam miłości. Od dawna. Nie interesują mnie już przelotne związki,
które do mojego ustabilizowanego życia wprowadzały nieład, chaos i zamieszanie.
Nie interesują mnie nieudane wieczory, byle jakie poranki i związki „na
siłę”, żeby tylko z kimś być. Bo życie
trwa zbyt krotko, żeby tracić czas na
przebywanie z kimś, kto nas nie kocha, nie docenia, a nawet wykorzystuje. Pragnę spotkać kobietę, która
oprócz znajomości najnowszej kolekcji mody, plotek z koleżankami i informacji na „Pudelku” zaimponuje mi
swoją życiową postawą. Która będzie
miała coś sensownego do powiedzenia i sprawi, że przelotne zainteresowanie przekształci się w miłość.
Szukam ciepła, wrażliwości i zrozumienia. Koleżanki, przyjaciółki i kumpla w jednym. Nie potrzebuje pani do
gotowania, prania, czy sprzątania. Nie
o to chodzi.
Czekam na partnerkę na całe życie.
Pomyślałby ktoś, że myślę o kimś, kto
nie istnieje. Nieprawda.
Spotkałem kiedyś kobietę, która reprezentowała wszystko, co mężczyźnie takiemu jak ja potrzebne jest do
szczęścia. Ale wtedy byłem zbyt głupi, żeby to doceniać. Ona – mądra, rozsądna, stawiająca twarde warunki. Od
początku wiedziała o co jej chodzi. Nie

akceptowała moich „durnych” wyskoków, alkoholowych spotkań z kolegami, nie chodzenia do pracy po kolejnym kacu i nie dotrzymywania danego
słowa. Oczekiwała ode mnie uczciwości i partnerstwa. Odeszła, gdy zrozumiała, że poza mówieniem i obietnicami bez pokrycia nie stać mnie na
nic więcej.
Była wrażliwą, ciepłą osobą, a ja
„kretyn do potęgi” nie zdawałem sobie sprawy z tego co tracę. Od dawna
jest żoną kogoś innego i jest szczęśliwa. A ja nie.
W tym miejscu muszę koniecznie
wyjaśnić jedną ważną kwestię. Nie jestem żadnym „dziwakiem”. Nie należę do zgorzkniałych facetów w pewnym
wieku,
którzy
stawiają
partnerkom warunki nie do zaakceptowania. Jestem człowiekiem przed
czterdziestką, w miarę ustabilizowanym życiowo. Czy wyglądam jak Brad
Pitt? Nie, ale myślę, że mogę podobać
się kobietom.
Wprawdzie nie skończyłem studiów,
ale dużo czytam i mam szerokie zainteresowania.
Doszedłem w swoim życiu do momentu, kiedy minął już czas beztroskiego życia i nadeszła pora stabilizacji. Po wszystkich „miłosnych”
doświadczeniach wiem kogo szukam.
Straciłem już dostatecznie dużo czasu.
Stąd mój apel do wszystkich pań.
Nie jest prawdą, że trzeba być „wampem”, wyglądać jak Angelina Jolie
i Nicole Kidman razem wzięte. Nie zawsze to co piękne jest autentycznie
prawdziwe i wartościowe. „Opakowanie” jest ważne, ale nie najważniejsze.
Niedługo Walentynki. Zakochani,
mniej zakochani i udający zakochanych będą świętować. Życzę im
wszystkim, a zwłaszcza sobie, żeby to
zakochanie było jak najprawdziwsze
i szczere. Żeby na widok ukochanej
osoby robiło się ciepło na sercu. Żeby
po porannym przebudzeniu zawsze
świeciło słońce.
Życzę, żeby od dzisiaj dla wszystkich miłość miała tylko jedno imię.
To wybrane...
P.L.

Antwerpia po polsku

luty 2012

33

Słowo o byle czym
dea Walentynek nie jest byle jaka. Jednak ten temat może nas
zaprowadzić do granic byle jakości a także do wniosku, że balansowanie na granicy jakości jest dla Walentynek najlepsze.
Wraz ze zbliżaniem się dnia 14 lutego napięcie rośnie. Jeśli jesteśmy
od dłuższego czasu w stałym związku, wszechobecna byle jakość musiała dotknąć nasz pierwotny stan zakochania i został on uszlachetniony
prozą dnia codziennego.
Szlachetność uczucia przejawia się
bystrym spojrzeniem na nasz stan
oczami, których czas pobawił zamglenia właściwego dla pierwotnego zakochania. Ta szlachetność bywa spoiwem związku w którym trwamy
z własnych powodów lub dlatego, że
chcemy.
Jeśli codziennie dajemy dowody zakochania, Walentynki nie będą się wyraźnie różnić od pozostałych dni roku. Jeśli jednak na co dzień dowodów
zakochania brak, uczynimy z tego
dnia dzień szczególny.
Gdyby rok bieżący został ogłoszony Rokiem Zakochanych, byle jakość
czułaby się onieśmielona ogromem
zakochania spowijającym całą ziemię.
Niestety, Walentynki są tylko raz w roku, dlatego bylejakość wkroczy teraz
bardziej zdecydowanie pomiędzy niniejsze myśli.
Ewentualna szczególność tego dnia
niesie ze sobą niebezpieczeństwo.
Osoba potraktowana 14 lutego
w sposób szczególny, otrzymuje jak
na patelni punkt odniesienia do pozostałych dni roku: „tak jest dzisiaj,
lecz dlaczego tak nie jest każdego
dnia”? Jeżeli skończy się tylko na subtelnej uwadze „kiedyś byłeś inny”, byle jakie kwiaty z marketu zwykle nie
wystarczają. Inny prezent? Owszem,
lecz uwaga! Bardziej okazały podarunek może symbolizować większe poczucie winy osoby, która go wręczy.
Poczucie winy wzrośnie, jeśli osoba
obdarowana dojdzie do wniosku: „To
tylko tyle za cały rok byle jakiego zakochania i mojej krzywdy”? Pozostają wtedy miłe słowa, gesty...
Z czasem utwierdzamy się w przekonaniu, że żadna skrajność nie jest
dla związku korzystna. Duży stopień
bylejakości powoduje oczywiste konsekwencje. Zbyt duży stopień nie bylejakości może oznaczać, że lepiej nie
będzie. Jeśli wszystko już zostało zdobyte, zwykle następuje spoczęcie na
laurach, lenistwo, otłuszczenie emocjonalne a co za tym idzie – bylejakość. Tak źle i tak niedobrze. Problem trójkątów, jako zagadnienie

I

geometryczne, pominiemy.
W przypadku wystąpienia jednej
z obu skrajności, mogą się pojawić
pretensje i żale. Niestety bywa, że prowadzą one do stanu walki. Jeśli nie
ma płaszczyzny pieniędzy, bo nie trzeba już o nie walczyć lub nie ma ich
wcale, pozostaje walka o władzę. Jeśli wygrywa mężczyzna to pół biedy,
gdyż potencjały jin i jang (żeński i męski) pozostają na swoich miejscach.
Wyczekująco bierna strona jin swoją
postawą zwykle powoduje uaktywnienie męskiej strony jang i może nastąpić wyjście z impasu. Cała bieda wystąpi w przypadku zwycięstwa
kobiety, co spowoduje przebiegunowanie układu i facet przegrany przestanie być stroną czynną. Przekłada
się to czasami na wystąpienie zjawiska zwanego pantoflarstwem, czyli totalną bylejakość związku.
Osobie zakochanej rozum zwykle
ucieka w pięty. Zostaje on wyparty
przez silną emocję zakochania. W dniu
Walentynek może to być pożądany
stan, lecz jeśli zakochanie zdominuje
czyjeś życie, po pewnym czasie może
nastąpić gwałtowne przebudzenie
i konieczność walki o finansowe przetrwanie. Walka wymaga czasem wymachiwania słowami lub rękami, co
jest zewnętrznym przejawem aktywności. Niestety, druga strona związku może przy okazji poczuć się urażona, dotknięta, szturchnięta czy
nawet uderzona (celnością argumentów). Ma wtedy dwa wyjścia i trzecie.
Albo się obrazić, albo potraktować to
jako dbałość o zakochanie, albo pozostać obojętną. Przy trzeciej ewentualności pozostaje tylko nie drażnić lwa.
Ale jak tu żyć z lwem jeśli się jest antylopą? Subtelność nie pozwala rzeczy brzydkich nazywać brzydko dlatego osoba dotknięta, czasami
dochodzi w sposób kulturalny do
wniosku, że „niech ów lew zostawi
mnie w spokoju i znajdzie sobie miejsce w ogródku sąsiada czy sąsiadki”.
Wysnucie takiego wniosku może zabrać wiele czasu a nawet więcej. Musi być jednak spowodowane dostateczną ilością argumentów, co jest
wypadkową cierpliwości (cierpiętnictwa), wolnej woli (ubezwłasnowolnienia), optymizmu (naiwności) i innych
powodów z wyborem mniejszego zła
włącznie. Ciemną stroną mocy zakochania jest nienawiść. Kto jej ulegnie,
obrzydzi sobie życie i nie będzie w stanie dostrzec pozytywów, które są
ukryte w każdej sytuacji.
Walentynkowe „Słowo o byle czym”,
będzie niepełne, jeśli nie wspomnimy
też o tandetnych czerwonych serdusz-

kach. Biada mężczyźnie, który nabędzie taki prezent. Jeśli już to uczynił,
niech zawiesi go dyskretnie na płocie
jako zapowiedź tego, co ma w zanadrzu.
Te rozważania mogą być potraktowane byle jak, szczególnie przez osoby młode (wiekiem lub stażem związku). Każde zakochanie się jest jedyne
i pierwsze, dlatego nie znosi krytyki.
Liczy się tylko przedmiot uwielbienia.
Jeśli taka sytuacja utrzymuje się po
dziesięciu czy dwudziestu latach...
Hm... przepraszam, ja tylko tak... o byle czym.
Kto ogląda seriale, których bohaterowie nie mają nic innego do roboty
jak tylko się zakochiwać, raczej nie
bierze poważnie tych dzieł sztuki filmowej.
Stan zakochania jest piękny, pozytywny i może być przedmiotem zachwytu osób trzecich (częsta intencja
osób zakochanych), lecz nie musi. Jeśli ten stan potraktować jak dzieło
sztuki (oczekiwany zachwyt), osobom
postronnym a nawet zainteresowanym może grozić snobizm. Snob bowiem przypuszcza, że wszystkie dzieła sztuki np. malarskiej, powstawały
w dostatku, wspaniałych salonach
i z czystej potrzeby ducha, a malarz
w nieskazitelnie białej koszuli po lekkostrawnym śniadaniu zastanawiał
się nad doborem pozłacanych ram.
Dlatego konsumowanie wielkiej sztuki czasem odbywa się elitarnie, w garniturach, powiewnych kreacjach
i z błyskiem zrozumienia w oczach zajętych spoglądaniem. Na towarzystwo.
Snob zapomina lub nie wie o tym, że
dana martwa natura powstała dlatego, iż artysta nie miał czym zapłacić
modelce która ubrała się i wyszła trzaskając drzwiami.
Na jakość Walentynek pracujemy
przez cały rok. Prawdziwe uczucia rodzą się często daleko od pozłacanych
ram dobrobytu, dlatego trwają pomimo życiowych problemów. Reasumując.
Duża bylejakość jest przedmiotem
troski, jak przebić się do lepszego stanu.
Wielka nie bylejakość rodzi problem, jak nie dać się do gorszego stanu wypchnąć. Oba stany, jak wykazaliśmy powyżej, nie są dla związku
korzystne.
Jeśli po Walentynkach związek przetrwa, jesteśmy blisko wspomnianej na
początku bezpiecznej granicy pomiędzy jakościami – i o to chodzi!
Michał Nowacki
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Kuchnia męskim okiem
imno i niewielkie ilości światła słonecznego skłaniają do korzystania z zapasów
wewnętrznego ciepła. Tym bardziej warto zwrócić więcej uwagi na to, co i jak jemy. Jedzeniem możemy się rozgrzać, poprawić sobie samopoczucie
i
dodać
energii.
Jeśli
do
odpowiedniego jedzenia dodamy wystarczająco
ciepłe ubranie – zimno nie narobi nam za dużo
szkód. O tej porze roku nasz organizm potrzebuje większej ilości energii, aby wyrównał się nam
bilans cieplny. Zapomnijmy o suchych kanapkach
i zimnych przekąskach. Najlepsze będą zupy, które sycą, nie powodując przy tym przyrostu wagi.
Są one źródłem składników odżywczych i mają
właściwości rozgrzewające. Należy pić jak najwięcej herbat owocowych, ziołowych oraz soki
owocowo-warzywne. Zamiast jeść kotleta zjedzmy tłustą rybę, która zawiera bezcenne dla ser-

Z

ca i mózgu kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy A i E.
Nie rezygnujmy ze śniadania, bo jest to najważniejszy posiłek dnia. Zimą powinny być bardziej
kaloryczne niż obiad np. musli z białym serem.
Jedzmy pikantne przyprawy takie jak paprykę
i chili, które pobudzają trawienie i powodują
wzrost temperatury ciała. A także przyśpieszają
spalanie kalorii. Starajmy się jeść codziennie owoce cytrusowe, czerwoną paprykę i mrożone porzeczki, które chronią nasz organizm przed atakiem wirusów i bakterii. Wzmacniajmy się
naturalnymi antybiotykami takimi jak: czosnek,
cebula, które mają właściwości antybakteryjne
i przeciwgrzybiczne. Najlepiej jeść je na surowo.
Właściwości antybiotyczne ma także miód i imbir.
Mariusz Krzysiak

Pstrąg w migdałach
Składniki:
l filet z pstrąga – 4 sztuki l sok z 1 cytryny l pieprz
l płatki migdałów – 1 łyżka l masło – 2 łyżki l natka pietruszki
l olej do smażenia l liście świeżej mięty

Sposób wykonania:
1. Filety skropić lekko sokiem z cytryny.
2. Podsmażyć na rozgrzanej patelni płatki migdałów, do momentu,
gdy się lekko zrumienią.
3. Dodać dwie łyżki masła, resztę soku z cytryny oraz posiekaną
natkę pietruszki. Następnie doprawić do smaku pieprzem.
4. Smażyć filety z pstrąga przez około 10 minut. Polać sosem
z migdałami i udekorować cząstkami cytryny oraz listkami
świeżej mięty.

Koktail truskawkowy
Składniki:
l 250g truskawek l 250 ml greckiego jogurtu
l 1 lub 2 łyżeczki miodu l 125 ml skruszon ego

lodu
Sposób wykonania:
1. Owoce wrzucamy do blendera lub rozdrabniamy mikserem.
2. Dodajemy miód, jogurt i skruszony lód.
3. Ponownie miksujemy. Można kubek z koktajlem udekorować przekrojonym kawałkiem truskawki.
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Warto przeczytać
Woda dla słoni” to przeplatające się
„W
na kartach książki wspomnienia dziewięćdziesięcioletniego Jacoba Jankowskiego, który wiele lat wcześniej
pracował w cyrku jako weterynarz.
To historia dojrzewania młodego Jacoba do miłości i odpowiedzialności,
przeplatana jednak w dużej mierze
gorzką świadomością starego już człowieka o kruchości i bliskim końcu życia. Jacob Jankowski po śmierci ukochanej żony oraz ciężkim wypadku
zostaje oddany przez swoje dzieci do
domu opieki. Czuje się oszukany
i opuszczony. Nie godzi się na taki
stan rzeczy – jest nieuprzejmy wobec
opiekujących się nim pielęgniarek,
sprawia wiele problemów, nie chce
rozmawiać ze współlokatorami, nie
nadaje się do współpracy. Pewnego
dnia w domu opieki następuje poruszenie. Starsi ludzie gromadzą się wokół okna, aby podziwiać rozstawianie
ogromnego, cyrkowego namiotu.
Wspomnienia, skryte głęboko w umyśle Jacoba, ożywają. Mężczyzna przypomina sobie swoje młodzieńcze lata,
kiedy po tragicznej śmierci rodziców
i porzuceniu końcowych egzaminów
wskoczył do jadącego pociągu i znalazł się w tajemniczym świecie cyrku
– Najbardziej Osobliwym Zjawisku Na
Świecie Braci Benzinich. Praca Jacoba zaowocowała wieloma przyjaźniami, choć oczywiście nie była wolna od
intryg, zazdrości i przemocy. Zarysowany w książce Sary Gruen obraz cyrku mieni się niemalże wszystkimi barwami. Jest tutaj czas na śmiech
i zabawę po udanym występie, jest
ciężka praca przy opiece nad zwierzętami, ich tresura, jak również przygotowania nowych atrakcji i gwoździ
programu. Jest również miejsce dla
ludzi, bez których przedsiębiorstwo
to nie mogłoby zaistnieć, a których
na co dzień w ogóle się nie zauważa.
Chodzi rzecz jasna o robotników rozstawiających namioty, pilnujących
porządku ochroniarzy zwanych plastrami oraz kajdaniarzy – odpowiedzialnych za konie pociągowe. Cyrk
rządził się swoimi własnymi prawami
oraz przestrzegał ustalonej od lat hierarchii. Artyści nie zadawali się ze
zwykłymi robotnikami, nie sypiali z nimi w jednym wagonie, często nawet
nie rozmawiali. Największą władzę posiadali właściciel cyrku oraz kierownik areny, którzy decydowali o kształcie przedstawienia, przyjmowaniu
nowych pracowników i artystów.
W Najbardziej Osobliwym Zjawisku
Na Świecie Braci Benzinich humor
miesza się z tragizmem, a wszechobecna niesprawiedliwość wręcz doma-

ga się zemsty. Jacob, znalazłszy się w nowej rzeczywistości, próbuje się
w niej odnaleźć, aby zapomnieć o dręczącej go
świadomości straty rodziców. Szczęśliwie bez większych problemów zostaje przyjęty na stanowisko
cyrkowego weterynarza
i rozpoczyna nowy etap
w życiu. Sprawy zaczynają się komplikować kiedy
zakochuje się w Marlenie
– żonie kierownika areny.
Dziewięćdziesięcioletni
Jacob, siedząc w swoim
pokoju, zdaje sobie sprawę z tego, że jego koniec
jest już bliski. Brak mu sił,
nie jest już tak sprawny
jak kiedyś. Pomimo wrogości, jaką okazuje światu, w jego sercu kryje się
cierpienie po śmierci żony i samotność, na jaką
skazała go własna rodzina. Ten starzec otwiera się
w końcu i zwierza jednej z pielęgniarek – Rosemary, która budzi jego zaufanie. Niestety, gdy okazuje się, że
Rosemary przeprowadza się do innego miasta i rezygnuje z pracy, Jacob
czuje się oszukany. Zamyka się we
własnym świecie, gdzie wspomnienia,
są najcenniejszą rzeczą, jaka pozostała mu na starość. Książka „Woda dla
słoni” zachwyca zarysowanym na jej
kartach światem cyrku, który widziany od wewnątrz nie jest już tak kolorowy i wesoły, jak się powszechnie
wydaje. Sara Gruen opisując wydarzenia mające miejsce w Najbardziej
Osobliwym Zjawisku Na Świecie Braci Benzinich korzystała z autentycznych wypadków, które kiedyś wydarzyły się w prawdziwych cyrkach
– o prezentowaniu martwego hipopotama zakonserwowanego w formalinie, o pokazywaniu nieżywej grubej
damy leżącej na dnie klatki słonia, czy
o zabiciu tresera przez własnego słonia. Są to historie przerażające, które wypełniają obraz cyrku po brzegi,
nie skąpiąc w żadnym wypadku tragizmu czy absurdu. Mimo to fabuła
książki jest dosyć prosta, nawet – schematyczna. Historia zaczyna się opisem katastrofy, później przeplata się
wieloma nieprzyjemnymi intrygami,
by wreszcie dotrzeć do finiszu, jakim
jest miłość. Przygoda Jankowskiego
całkowicie odmienia jego życie. Choć
wydawać by się mogło, że po śmierci
rodziców i utracie majątku przejętego przez bank i wierzycieli wszystko

jest stracone, Jacob jednak wykorzystuje daną mu przez los szansę i wygrywa swoje życie. Język książki jest
prosty, ciekawie wkomponowane są
slogany używane przez cyrkowców,
jeszcze bardziej izolujące i tak już hermetyczny świat cyrku. Książka porusza wiele tematów ważnych chyba dla
każdego człowieka. Wszystkie zagadnienia koncentrują się na sensie życie, próbie znalezienia swojego szczęścia i wewnętrznej stabilizacji. Blaski
i cienie naszej egzystencji, trudne decyzje i niełatwe konsekwencje swoich
czynów, będą w tej lekturze wzięte
pod lupę. Czy należycie wykorzystujemy dane nam od losu szanse na
zmianę swojej sytuacji? Czy za kilkadziesiąt lat wracając do młodości, będziemy mieli poczucie dobrze wykorzystanego czasu? Jak żyć pełnią życia
i nie żałować potem swoich decyzji?
Te i inne przemyślenia kłębią się
w umyśle i nie dają spokoju.
Woda dla słoni” to mądra i warto„W
ściowa książka, którą polecam każdemu. Dla wszystkich spragnionych cyrkowych wrażeń oraz miłośników
zwierząt będzie to fascynująca lektura, od której wprost nie będą mogli
się oderwać. Również Ci, którzy cenią w literaturze psychologiczne dylematy, egzystencjalne wątki i oryginalne tematy, z pewnością się nie
zawiodą. Polecam serdecznie i gorąco zachęcam do lektury.
Izabela Krzysiak
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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

Garaż samochodowy
ADMAR oferuje:
s naprawy elektryczne
s mechaniczne skanowanie
s wymiana płynów
s auto-holowanie Belgia i Polska
Szybko, tanio, solidnie

Antwerpia, Deurne,
Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Miejsce
na Twoją
reklamę
KONTAKT:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803
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Zapraszamy na zajęcia
dla dorosłych:
• fitness
•zumba
•kurs tańca
•angielski – NOWOŚĆ!
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Więcej informacji:
0489823803 lub info@childrenofeurope.be
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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)

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

Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net
Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
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

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
Polskie Centrum Dentystyczne, Lange Leemstraat 122
tel.: 0487 427724
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

