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Odeszła Wisława Szymborska, poetka, eseistka, tłumaczka literatury francuskiej, noblistka.
Była zjawiskiem sama w sobie. Jak mówiła, jej życie byłoby o wiele prostsze gdyby nie
„tragedia sztokholmska” (Nagroda Nobla). Nie odpowiadał jej szum medialny, który
towarzyszył temu wydarzeniu. Z dnia na dzień stała się osobą publiczną. Ale znosiła
to z godnością. Nie lubiła błyszczeć, bywać na salonach i absorbować swoją osobą.
Skromność uważała „za oczywistość, a nie za cnotę.” Chroniła prywatność swoją
i najbliższych. Do siebie miała ogromny dystans i emanowała niesamowitym wprost
poczuciem humoru.
Kochała papierosy, kawę, „Niewolnice Isaurę” i Andrzeja Gołotę. Uwielbiała kiczowate
pamiątki, z których robiła prezenty najbliższym i przyjaciołom. Jej pasją były podróże.
Z różnych zakątków świata przywoziła najbardziej tandetne pamiątki, którymi potem
obdarowywała przyjaciół. Lubiła fotografować się w miejscowościach o wyjątkowo
dziwacznych nazwach.
Słuchała Elli Fitzgerald, której piosenka towarzyszyła jej w ostatniej ziemskiej drodze.
Czytała znakomitą literaturę filozoficzną. Mało kto wie, że była mistrzynią limeryków.
Jej poezja jest prosta, a jednocześnie bardzo ciepła i przepełniona życiową mądrością.
Pozostawiła po sobie setki wierszy, a wśród nich ten szczególny „Nagrobek”, który napisała
na wypadek swojej śmierci. O tym, że odeszła poinformowały najważniejsze media na całym
świecie.
Pamiętajmy o bardzo skromnej damie, która jest już w innym świecie.
Zachwycajmy się jej wierszami pełnymi harmonii, dotykających spraw dla nas
najważniejszych. Życia pełnego godności, przyzwoitości i miłości dla drugiego człowieka.
Dała nam wszystkim wielki dar – mądrość, którą obdarowywała ludzi poprzez swoje
wiersze.
Zapamiętajmy jej słowa: „życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne,
a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze”, a „człowiek, który nie poczuł smaku
swoich łez – nie jest prawdziwym człowiekiem”.
Redakcja

Ukłon dla Poetki
Uwikłany w sieć gęstą niewiedzy nieznośnej,
swej księgi życia strony wertując bezgłośnie
czego szukasz, gdyś ciężką materią spętany?
Gdzieś ponad czasem nasz los od zawsze jest znany.
Czy zapytasz mnie: – jakże mi było pod słońcem?
Długa Rachuba jeszcze się dla mnie nie kończy...
Jeszcze jeden wiersz... brak słów... więc nienapisany.
Już pora na mnie. Tu mój czas jest dokonany.
Pójdę drogą bez końca. Tam, gdzie niczego nie trzeba.
Zamiast księżyca i słońca zobaczę... Wielkie nieba!
Wrota czasu przekraczam zza których nie ma powrotu...
Przyczyn i skutków warkocze wreszcie wyzwolę ze splotów.

Michał Nowacki
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Mammografia zamiast kwiatka
kcja, która została zapoczątkowana przed laty w Polsce
(mammografia zamiast kwiatka) przyniosła oczekiwany skutek
(wczesne wykrywanie raka piersi) ponieważ uchroniła wiele kobiet przed amputacją piersi a czasem przed smutniejszym zakończeniem.

A

Zbliża się 8 marca. Każda z kobiet
w tym dniu spodziewa się tradycyjnego prezentu, jakim jest kwiatek lub czekoladki. Jestem ciekawa jak zareagowałaby
kobieta
otrzymując
od
ukochanego mężczyzny skierowanie na
badanie mammografii lub USG piersi?
Domyślam się, że poczułaby się zakłopotana. Niepotrzebnie! Rak piersi
w ostatnich latach zbiera swoje żniwo
za cichym przyzwoleniem, którym jest
STRACH.
Większość kobiet nie robi podstawowych badań, tłumacząc się że, boją się
usłyszeć słowo rak, że załamałyby się,
że wolą żyć w nieświadomości.
Jest to naturalna reakcja u większości ludzi w obawie przed usłyszeniem

diagnozy, której nigdy woleli by nie poznać.
Historia Weroniki jest dowodem na
to, że strach ma tylko wielkie oczy …
Weronika jest przykładem na to że
rak wcale nie musi być wyrokiem. Teraz już wie, że można przejść przez tą
chorobę traktując ją jak przygodę. Jej,,
przygoda’’ z rakiem rozpoczęła się 3,5
roku temu.
W Dzień Kobiet, 8 marca dostała od męża skierowanie na USG piersi. Zaskoczona ale z wrodzonym sobie wdziękiem podziękowała za prezent i obiecała, że
skorzysta z badania. Nadszedł czas wizyty w klinice radiologicznej. Lekarz podczas wykonywania badania USG informował ją na bieżąco…. widoczny guz,
ukrwiony, wygląda groźnie…. Nic z tego
nie rozumiała ale czuła, że nie jest dobrze.
Następnym etapem była biopsja (pobranie próbki guzka po przez wkucie) na
wynik czekała 5 dni. Diagnoza brzmiała ….. rak złośliwy, przetokowy lewej
piersi. Jeden z najbardziej złośliwych ja-

kie dotykają narządu piersi. Jej reakcja?
Uśmiechnęła się do lekarza obwieszczającego jej nowinę i zapytała …. powalczymy z tym draniem Panie Doktorze?…
Dwa tygodnie później była już po operacji (oszczędzono jej pierś) po 14 dniach
następna operacja (przerzut) usunięto
jej węzły chłonne. Po krótkiej rekonwalescencji zastosowano Weronice drastyczne leczenie. Siedem kursów chemioterapii a następnie 20 naświetlań. Leczenie
programem FAC trwało prawie rok. Nie
było jej łatwo ale nigdy nie przestała się
uśmiechać i nigdy nie uroniła nawet jednej łzy z powodu choroby.
Pół roku temu na wizycie kontrolnej
usłyszała od lekarza słowa, które powtarza tym razem roniąc łzy ale szczęścia….Pani Weroniko jest Pani ZDROWA….
Drodzy Panowie! Wzorując się przykładem Weroniki zafundujcie swojej Kobiecie badanie profilaktyczne. Co nie
znaczy, że zwalnia to Was od wręczenia
tradycyjnego kwiatka…
Anna Szymborska

Wiosna
Mam pytanie. Czy ktoś z Państwa widział już wiosnę? Wszyscy o niej mówią,
czekają na nią z utęsknieniem, a ona bawi się z nami w ciuciubabkę.
Wydaje mi się, że dzisiaj rano przebiegła pod moim oknem. Trochę nieśmiała, jeszcze zagubiona, ale za to w niepowtarzalnej, wystrzałowej, zielonej
sukience. Wybiegłam z domu i próbowałam ją zatrzymać, ale niestety nie zdążyłam. Zrobiło mi się smutno, bo chciałam jej powiedzieć, żeby została bo
wszyscy na nią czekamy.
Jeżeli ktoś ponosi winę za to, że wiosny jeszcze nie ma to na pewno świstak
Phil z USA. Drugiego lutego wynurzył
się z elektrycznie ogrzewanej norki, spojrzał na swój cień i powiedział coś do ucha
przedstawicielowi Klubu Świstaka (oczywiście w świstakowym języku). Ten przetłumaczył wypowiedź zwierzątka na angielski i obwieścił ją całemu światu.
I wszystko stało się jasne. Wiosna zawita dopiero za sześc tygodni. Wprawdzie
świstakowa przepowiednia dotyczy Ameryki, ale jestem przekonana, że my również odczujemy jej skutki.
Legenda wywodząca się prawdopodobnie z tradycji niemieckiej powiada,
że zima potrwa jeszcze długo, jeżeli świstak zobaczy swój cień w Święto Ofiarowania Pańskiego (wspomniany wyżej 2
luty). Jedyna nadzieja w tym, że świstakowe przepowiednie sprawdzają się na

ogół w pięćdziesięciu procentach. Czyli istnieje duża szansa, że Phil się pomylił.Wczoraj przyjaciółka spytała mnie czy
jestem przygotowana na wiosenne zakochanie. Popatrzyłam na nią z politowaniem. Co to znaczy przygotowana.
Przygotować się można do pracy, na wycieczkę, albo do wizyty u dentysty. Zakochanie, zwłaszcza to wiosenne spada
na nas jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. W żaden sposób nie możemy
tego zaplanować, bo wiosna dba, żeby
od takiego zakochania zakręciło się
w głowie i zabrakło tchu. Żeby nas
powaliło,
obezwładniło,
wzmocniło i dodało nam siły (albo je odebrało). Ale
taki rodzaj zakochania
jest absolutnie wspaniały.
Gdy wiosna się zbliża w powietrzu unosi się
jej zapach. Jeszcze jej nie
widać, ale wiadomo, ze
jest tuż, tuż. Rano wychodząc z domu nagle zauważamy, że zakwitły kwiaty,
a liście przybrały barwę cudnej zieleni. W ogródkach i na
skwerkach nagle witają nas
przebiśniegi, krokusy, fiołki,
bratki i stokrotki. Potem zakwitają bzy, a od ich zapachu
kreci się w głowie. Sady nabie-

rają różnokolorowych odcieni, a owoce
złocą się w słońcu.
Wiosna, to intrygująca pora roku. Jest
jak dobra wróżka, która dotykiem swojej zaczarowanej różdżki wszystko zmienia na lepsze. Rozdaje kolory, uśmiechy,
aromaty. Wyzwala w nas niespożyte podkłady energii i daje dużo siły do działania. Jest to czas, kiedy mamy ochotę na
szaleństwa. Małe, duże, kontrolowane,
a przede wszystkim te spontaniczne.
A wiosenne kolory? Są nie do powtórzenia. Zieleń jest jedyna w w swoim rodzaju. A śpiew ptaków? Nigdy nie śpiewają tak
pięknie jak na wiosnę.
Trudno pisać o wiośnie, bo łatwo można popaść w...banał. Bo o wiośnie
napisano
już
wszystko. Napisano, wyśpiewano, namalowano...
To właśnie wiosenna
pogoda i miłość dają nam
siłę do pokonywania wszelkich trudności. Tak jak
przyroda budzimy się do życia, budzą się też nasze uczucia. Niech ta wiosna będzie
dla każdego z nas wiosną jego życia. Trzeba w to wierzyć,
a spełni się na pewno.
Karolina Morawska
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MERKSEM – „Brama na północ”

H

istoria tej dzielnicy sięga
czasów Gallów i Romanow.

Nazwa Merksem oznacza „merk”
– na granicy i „hem” osadnictwo.
Pierwsi kolonizatorzy (Frankowie)
przybyli na te tereny już w szóstym wieku i osiedlili się w okolicach kościoła
św. Bartłomieja. Miejsce to miało typowo wiejski charakter. Jego mieszkańcy zawozili do Antwerpii słomę, dlatego nazywano ich „rolnikami słomy”.
Zajmowali się tez hodowlą bydła. Zielone Merksem wraz ze Schoten stanowiło jedną całość aż do 1561 roku. Pod
koniec XVIII wieku tereny dzisiejszego
Merksem zamieszkiwało około 750
osób. Swój typowo wiejski charakter
dzielnica zmieniła w 1874 roku. Rozpoczęła się wielka transformacja. Powstał Kanał Alberta, małe i duże doki
merksemskie. Zbudowano fabryki i młyny. Zniknęła słoma, a powstał przemysł,
co spowodowało znaczący wzrost liczby mieszkańców. Pod koniec XIX wieku Merksem zamieszkiwało już ponad
osiem tysięcy ludzi. Od zawsze centralnym punktem była Bredabaan zwana
główną drogą na północ. Było to również miejsce, które wybrali sobie bogaci mieszkańcy, stawiając po obu stronach ulicy dworki pełne zieleni. Kolejne
lata, to rozkwit dzielnicy, której mieszkańcom żyło się coraz lepiej.
Niestety, w czasie II wojny światowej Merksem ucierpiało szczególnie.
Miasto Antwerpia zostało wyzwolone
4 września 1944 roku, ale Merksem
jeszcze cały miesiąc było pod okupacją
niemiecką. Faszyści zabarykadowali
się na dachu fabryki tytoniu „Belga”,
a ich ciężka artyleria skutecznie zatrzymała wojska alianckie. Mosty nad Kanałem Alberta oraz tak zwany most Van
den Azijn lezący trochę dalej na południe zostały wysadzone przez cofających
się Niemców. W trakcie walk kilku niemieckich żołnierzy zostało zabitych, za
co hitlerowcy wzięli krwawy odwet. SS

Święty Bartłomiej (Sint Bartholomeus) od zawsze był patronem dzielnicy.
Dlatego to właśnie jego złota postać na
niebieskim tle jest godłem Merksem.
Oficjalnie uznano je w 1839 roku. Władze gminy długo zastanawiały się jakie
kolory powinno mieć godło. Nie było
żadnych historycznych wskazówek i dlatego przyjęto ze będą to barwy narodowe czyli niebieski i złoty. Nawet po uzyskaniu przez Belgię niepodległości
w roku 1830 historyczne kolory w godle Merksem zostały zachowane.

od 1902 roku (pierwotnie był to tramwaj konny).
Główną ulicą handlową i centrum
dzielnicy jest ulica
Bredabaan. Miesi się tu mnóstwo sklepów, kawiarenek i małych zakładów.
Merksem od dawna było ważnym miejscem w Antwerpii, jednak od pewnego
czasu można zauważyć spadek atrakcyjności tej dzielnicy. Nie dla wszystkich
specyfika Merksem jest na tyle ciekawa,
żeby właśnie tutaj zamieszkać, otworzyć
sklep, czy punkt gastronomiczny. Od kilku lat to miejsce upodobali sobie przede
wszystkim ludzie pochodzący z krajów
arabskich. Rodowitych Belgów z roku
na rok jest coraz mniej. Rośnie liczba niezagospodarowanych lokali, a ich atrakcyjność spadła w ostatnim czasie z 23 do
17 procent. Średni dochód przypadający na mieszkańca stale się zmniejsza i jest
o wiele niższy niż w innych miejscach
Antwerpii. Stopa bezrobocia na tym terenie jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi dzielnicami i dotyczy to
przede wszystkim osób po czterdziestym
roku życia oraz przybyszów z innych krajów. W obszarze Bredabaan w ciągu kilku ostatnich lat liczba ludności wzrosła
o około osiem procent, a jej mieszkańcami są w większości ludzie starsi i emigranci z krajów arabskich.

CZASY WSPÓŁCZESNE:

WYBRANE, CIEKAWE MIEJSCA:

Merksem leży w północnej części Antwerpii i liczy ponad 40 tysięcy mieszkańców. Ze względu na swoje położenie
geograficzne ma charakter przemysłowy. To miejsce gdzie funkcjonuje dużo
sklepów, zakładów pracy, punktów usługowych i obiektów sportowych.
Merksem nie ma własnej stacji kolejowej, ale istnieje doskonałe połączenie tramwajowe i autobusowe z Antwerpią. Tramwaj linii 3 jest jednym
z najstarszych. Na Merksem jeździ już

Kościół Św. Bartłomieja – Sint Bartholomeus
Pierwsze wzmianki o tym kościele
pochodzą z 1260 roku. Według kronik
miejskich właśnie w wieku XIII datuje się jego powstanie. W 1581 roku podczas wojny religijnej kościół został podpalony i prawie doszczętnie spłonął.
Ocalało tylko kilka ścian i fragment
wieży. Odbudowę rozpoczęto na początku XVII wieku. Ponad sto lat później w wieżę z zegarem uderzył piorun.

z zimna krwią zamordowało 22 pracowników elektrowni. Do dnia dzisiejszego pomnik na Straalstraat przypomina o tej zbrodni.
Merksem było wolne dopiero w pierwszych dniach października. I gdy mieszkańcy myśleli, że to już koniec działań
wojennych, 7 października Niemcy zrzucili na te tereny dwie rakiety V1 i V2.
Miały trafić w Antwerpię, a przede
wszystkim w port, który był strategicznym punktem, ale ucierpiało przede
wszystkim kilka dzielnic miasta,
a zwłaszcza przedmieścia Merksem. Straty były ogromne. Po wojnie rozpoczęła
się odbudowa tego terenu, a 1 stycznia
1983 roku niezależna dotąd gmina Merksem stała się częścią Antwerpii.

GODŁO DZIELNICY:
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Wieża całkowicie spłonęła, a reszta budynku została poważnie uszkodzona.
W1833 roku dobudowano dwie nawy
boczne. Na początku XX wieku rozbudowano kościół po raz kolejny, a jego
powierzchnia wzrosła dwukrotnie.
W 1944 roku wieża została po raz kolejny zniszczona przez niemiecką bombę V. Odbudowa kościoła trwała 35 lat.
Było to bardzo pracochłonne zajęcie,
ponieważ ołtarz, posagi i inne kościelne ozdoby pochodziły z XVI, XVII i XVIII
wieku i bardzo ważne było dokładne
ich odrestaurowanie.
Fort Merksem
Dawne wojskowe forty, obecnie teren
rekreacyjny. Zbudowany w 1876 roku,
jako twierdza przeznaczona do obrony
miasta Antwerpia. Trapezowy budynek
otoczono kilkunastometrową fosą. Pierwotnie fort zbudowany był z cegły,
a w latach 1911-12 został znacznie
wzmocniony. Wyposażono go w znaczna ilość amunicji i artylerii między innymi w 12 armat i 21 moździerzy.
W roku 1914 został wysadzony w powietrze przez belgijskich żołnierzy, kiedy w czasie pierwszej wojny światowej
Niemcy zaatakowali Antwerpię. Do 1972
roku fort był terenem wojskowym. Następnie przejęła go gmina, co w konsekwencji doprowadziło do powstania parku rekreacyjnego i centrum kultury.
Zamek Bouckenborgh
Obiekt lezący przy Bredabaan numer
559 ma powierzchnie 18 hektarów,
a pierwsze wzmianki o nim datują się
na początek XVI wieku. Kilkakrotnie
przebudowywany swój obecny wygląd
uzyskał w 1810 roku.
W pierwszych latach XX wieku zamek został przekształcony w dom spokojnej starości. W 1971 roku zakupiła
go gmina Merksem i powstała tam
szkoła specjalna. Od 1994 roku rozpoczęto odbudowę zamku, aby nadać mu

jak najbardziej prawdziwy, historycznie wygląd. Obecnie służy jako centrum kulturalne.
Ratusz
Znajduje się na rogu Bredabaan i Niewdreef. Oficjalnie otwarty w 1894 roku, pięćdziesiąt lat później całkowicie
spłonął. Został ponownie otwarty
w 1968 roku. Są w nim wyjątkowo piękne witraże, a wszystkie meble zostały
zaprojektowane i wykonane przez znakomitych artystów. Ozdobą ratusza jest
bez wątpienia posąg lwa z godłem dzielnicy Merksem.
Dwór Roosendael
Jest to siedziba Królewskiego Stowarzyszenia Historii Lokalnej. Miejsce
pełne historii. Wszystko co wiąże się
z Merksem: dokumenty, książki, plany, mapy, przedmioty archeologiczne.
Podczas oblężenia Antwerpii w 1585
roku dwór został doszczętnie splądrowany i zniszczony. Na własność gminy przeszedł w 1924 roku i od tego momentu rozpoczęła się jego dawna
świetność.
Drewniane domy na Bredabaan
Niesamowite zabytki położone na
Bredabaan od numeru 75 do 85.
Te drewniane domy to doskonale zachowane przykłady budownictwa początku XX wieku. W czasie wielkiej
transformacji, gdy Merksem z wiejskiego terenu zmieniło się w obszar przemysłowy wszystkie budynki powstawały właśnie z drewna. Domy pod
numerem 75-85 zbudowane zostały na
obszarze, który pierwotnie był częścią
terenu strzeleckiego czternastowiecznej twierdzy.
Sportpaleis Świątynia muzyki
i sportu.
Początki Sportpaleis sięgają lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.
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Kilku marzycielom wpadł do głowy
pomysł, aby w Antwerpii powstała największa w Europie hala sportowa. 11
stycznia 1932 roku położono kamień
węgielny i rozpoczęto budowę.
Dwanaście lat później na gotowy już
obiekt spadły niemieckie bomby V1
i V2.Odbudowa Sportpaleis kosztowała majątek i ówcześni właściciele zdecydowali, ze oprócz atrakcji sportowych w hali odbywać się będą również
wydarzenia artystyczne. I tak się stało. Niestety finanse obiektu były w coraz gorszym stanie i w 1996 roku właściciele ogłosili bankructwo. Rok
później obiekt zakupiły władze prowincji Antwerpia.
W Sportpaleis występowali najwięksi artyści ze świata muzyki i kultury.
Organizowano gale bokserskie, prestiżowe turnieje tenisowe i inne wydarzenia sportowe. W tym roku obiekt świętuje 80-te urodziny, a mieszkańcy
miasta twierdzą, że wygląda o wiele korzystniej niż kilka, czy kilkanaście lat
temu.
Sportpaleis to wielofunkcyjna hala,
której główny budynek ma 88 metrów
szerokości, 132 metry długości i dach
o powierzchni 11.600 metrów kwadratowych. Pod trybunami znajduje
się drewniany tor kolarski. Obiekt może pomieścić 18.500 widzów.
Według Billboard Magazine antwerpski Sportpaleis jest druga najczęściej
odwiedzana hala na świecie (po Madisson Square Garden).
Merksem, to ciekawa historycznie
i kulturalnie dzielnica Antwerpii. Chociaż jak twierdza jej mieszkańcy, czasy
świetności ma już za sobą. Nie dociekając ile prawdy jest w powyższym
stwierdzeniu gorąco polecam turystyczno-krajoznawczą wizytę w Merksem.
Anna Janicka
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Ciekawe święta w marcu
Co roku w marcu jest kilka ważnych
dat dla miłośników astrologii, ekologów i wszystkich tych, którym leży
na sercu dobro naszej planety.

Godzina dla Ziemi – Earth Hour
Coroczna akcja odbywa się od 2007
roku w każdą ostatnią sobotę marca z inicjatywy międzynarodowej organizacji
ekologicznej World Wildlife Foundation.
Ma na celu przeciwstawianie się największemu zagrożeniu dla naszej planety, czyli zmianom klimatycznym.
W tym dniu na całym świecie przez
jedną godzinę wyłączane są światła oraz
urządzenia elektryczne w budynkach
mieszkalnych, biurach, niektórych zakładach pracy i obiektach użyteczności
publicznej.
Rok temu wyłączanie świateł na godzinę było wyjątkowo imponujące. W akcji wzięły udział setki miliony osób w ponad 130 krajach. Wyłączono światła
najbardziej znanych budynków m.in.:
Pałacu Buckingham w Londynie, Wieży Eiffla w Paryżu, Opery w Sydney, mostu Golden Gate w San Francisco. Nawet egipski Sfinks, rzymskie Koloseum
i londyński Big-Ben przez godzinę to-

nęły w ciemnościach. Dołączyła się nawet Antarktyka. Od 2009 roku „Godzina dla Ziemi” odbywa się w godzinach:
20:30 – 21:30 czasu strefowego.
Akcja ma charakter bardziej symboliczny, gdyż godzinne wyłączenie światła ma niezauważalny wpływ na roczne
zużycie energii. Przede wszystkim chodzi o rozbudzenie świadomości w społeczeństwie i uświadomienie politykom
na całym świecie, jak ważne jest podjecie zdecydowanych działań na rzecz
ochrony klimatu.

cja prowadzona jest na całym świecie 22
marca każdego roku. W tym roku Światowy Dzień Wody odbędzie się po raz dwudziesty, a hasłem przewodnim będzie „Bezpieczeństwo Wody i Żywności”.

Międzynarodowy Dzień Astrologii
– International Astrology Day
Święto ustanowione w 1993 roku
przez amerykańską organizację zrzeszającą astrologów z całego świata
(AFAN) obchodzone w dniu równonocy wiosennej (na ogół 20 lub 21 marca).

Światowy Dzień Wody – World Water Day
Wznowiony przez ONZ w 1992 roku.
Głównym założeniem tej akcji jest uświadomienie państwom członkowskim ONZ,
że ponad miliard ludzi, czyli co ósmy mieszkaniec Ziemi cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Wprawdzie zbiorniki wodne zajmują 71 procent powierzchni
naszego globu, jedynie 2,5 procent światowych zasobów, to woda słodka, a mniej
niż 1 procent zdatna do picia. Jeżeli poszczególne państwa będą prowadziły odpowiednią gospodarkę swoimi zasobami
wodnymi, to w całokształcie wpłynie to na
ich kondycje gospodarczą i społeczną. Ak-

Międzynarodowy Dzień Słońca i Ziemi
– Sun-Earth Day
Obchodzone co roku w marcu, ustanowione przez NASA i Europejską
Agencję Kosmiczną (ESA) w 2000 roku. Akcja ma na celu upowszechnianie wiedzy o Słońcu i jego wpływie na
życie na Ziemi. Obchody Międzynarodowego Dnia Słońca i Ziemi są kulminacją trwających przez cały rok programów i wydarzeń organizowanych przez
NASA i ESA.
na podstawie Wikipedii

opr. Karolina Tomczak
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Ciekawostki
Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
Jest takie nieoficjalne święto
obchodzone
w USA 14 marca.
To Dzień Liczby
Pi – Pi Day. Data
została wybrana nieprzypadkowo.
Dzień 14 marca zapisywany jest w Stanach Zjednoczonych jako „3.14”.
W języku angielskim słowa pi oraz
pie (placek, ciasto) maja zbliżoną wymowę. Dlatego też w tym dniu podaje się przede wszystkim okrągłe placki takie jak: pizza pie czy apple pie.
W Europie ze względu na inny zapis daty Pi Day nie jest świętem zbyt
popularnym.
Warto jeszcze dodać, że 14 marca
jest jednocześnie rocznicą urodzin Alberta Einsteina.
Kiedy pierwszy dzień wiosny?
W zeszłym roku po raz ostatni wiosna przyszła do nas 21 marca. I tak będzie aż do roku 2047.
Natomiast od roku 2048 początek
wiosny będzie miał miejsce 19 albo 20
marca.
Tych, którym nadejście wiosny nieodłącznie kojarzy się z dniem 21 marca informuję, że takie zdarzenie będzie miało miejsce dopiero w …2102
roku.
„Zdrowe papierosy”
Naukowcy z Cornelll University ruszyli na pomoc zatwardziałym palaczom, którzy jak do tej pory bezskutecznie próbowali zerwać z tym
nałogiem. Stworzyli zdrowe ich zdaniem papierosy, a dokładniej papierosowe filtry.
Zawierają one składniki, które
zmniejszają ilość przechodzących
przez filtr rakotwórczych substancji.
Czyli możemy już palić „na zdrowie”.
Koniec świata, to dobry interes
Od zawsze wiadomo, że na strachu
zarabia się doskonale. Kto ma smykałkę do interesów już teraz może liczyć zyski. Sprzedaje się po prostu
wszystko co „pomoże” w przypadku
nadchodzącego kataklizmu. Na przykład nasiona roślin, które w momencie braku żywności zapewnią przetrwanie, czy specjalne maskotki do
których w godzinie zero będziemy mogli się przytulić.
Jeszcze dalej poszła firma Rolex. Wypuściła na rynek serię zegarków
o wszystko mówiącej nazwie „Świat
się kończy”. Specjalne zegarki służą

oczywiście do odliczania czasu jaki
jeszcze pozostał ludzkości.
Pewien przedsiębiorca z Teksasu
zbił fortunę sprzedając bezalkoholowy napój działający prawdopodobnie
lepiej niż alkohol i narkotyki razem
wzięte. Do tej pory ludzie kupili już
ponad 17 milionów butelek tego eliksiru. Pomysłowy Amerykanin twierdzi, że jeżeli mamy odejść z tego świata, to zróbmy to z uśmiechem na
ustach. I ludzie to kupują!!!
Śmieciowi rekordziści
Każdy statystyczny Polak wyrzuca
rocznie około 1 metra sześciennego
odpadów. Dane te nie dotyczą śmieci
wyrzucanych nielegalnie na dzikie wysypiska, czy spalanych w przydomowych ogródkach.
Śmieci, które rocznie wytwarzają
Polacy zajmują około 38.200.000 metrów sześciennych, co objętościowo
dorównuje 15 piramidom Cheopsa. Jako naród jesteśmy jednym z potentatów w nielegalnym wyrzucaniu śmieci.
A tak dla ciekawości. Najwięcej
śmieci dziennie wytwarzają Duńczycy – 2,27 kg na osobę i Irlandczycy
– 2,1 kg. Dla porównania Polacy w ciągu jednego dnia wytwarzają około jednego kilograma śmieci. Przynajmniej
pod tym względem nie jesteśmy w niechlubnej czołówce.
Urzędowe szczęście
Burmistrz małego miasteczka na
północy Włoch podjął decyzje, że
w urzędzie miasta powstanie Wydział
Do Spraw Szczęścia. Jako, że prawo
do szczęścia posiada każdy, zdaniem
burmistrza władze miasta powinny to
szczęście mieszkańcom dawać. Na razie uszczęśliwiono pensjonariuszy
miejscowego domu starców fundując
im przepyszną kolację i zabawę w sylwestrowy wieczór.
Inteligencja a nauka
Naukowcy z Norwegii przebadali
ponad 100 tysięcy uczniów i stwierdzili, że „każdy rok nauki w szkole
podnosi poziom inteligencji o 4 punkty” (chodzi o test IQ). Im dłużej młodzi ludzie będą się uczyć, tym bardziej zwiększać się będzie ich poziom
intelektualny. Unieważnili jednocześnie dotychczas istniejącą teorię, że zwiększać swoją inteligencję mogą tylko małe dzieci.
Jaki z tego wniosek? Uczmy się
jak najdłużej.
Miasto marzenie
Amerykańska firma doradcza Mercer opublikowała ranking 221 najbardziej atrakcyjnych miast świata. Brano pod uwagę między innymi:
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wysokość dochodów, koszty utrzymania, poziom usług medycznych, bezpieczeństwo, ofertę kulturalną, zanieczyszczenie powietrza i jakość wody
pitnej. Zwyciężył bezapelacyjnie Wiedeń, a spośród trzydziestu najatrakcyjniejszych miast aż siedem leży
w Niemczech (Berlin, Monachium).
Paryż znalazł się na miejscu trzydziestym, a Warszawa na 84. Najdroższym miastem na świecie okazała się
Luanda – stolica Angoli, a najbezpieczniejszym Luksemburg. Najwięcej za
metr kwadratowy mieszkania zapłacimy w Moskwie – aż 9.000 euro. I na
koniec ciekawostka. Na ostatniej pozycji w rankingu znalazł się Bagdad.
Oskarżona zima
Amerykańscy naukowcy, którzy
przez rok badali oczy pięciu tysięcy
kobiet stwierdzili, że chłodne i zimne
miesiące bardzo negatywnie wpływają na wygląd kobiecej twarzy. Uwidaczniają się bardziej worki pod oczami, a cera staje się bledsza. Naukowcy
twierdzą, że cienie pod oczami postarzają panie bardziej niż zmarszczki,
czy siwe włosy. Zima sprawia, że oczy
kobiet wyglądają prawie o 5 lat starzej niż w rzeczywistości.
Jest na to rada. Trzeba przeprowadzić się na Barbados.
Kobieta roku
Jak co roku BBC ogłosiła ranking
kobiet, które w roku ubiegłym najczęściej trafiały na pierwsze strony gazet i cieszyły się największym zainteresowaniem mediów. Zdecydowanie
wygrała mieszkanka edynburskiego
ZOO panda Tian Tian. Popularnością
przebiła największe brytyjskie celebrytki.Ciekawe kto zwyciężyłby w Polsce. Może pszczółka Maja?
Na podstawie informacji prasowych

opr. Karolina Tomczak
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Nieuczciwe zatrudnienie
rzyjeżdżając do Belgii w poszukiwaniu nowych możliwości zarobkowych często zapominamy o konsekwencjach i skutkach
prawnych naszych działań. Podejmując zatrudnienie w belgijskiej firmie
decydujemy się na przeniesienie naszego ubezpieczenia, prawdopodobnie
również opodatkowania oraz prowadzenie administracji w Belgii to jest:
korespondencję z urzędami, składanie
zeznań podatkowych i tym podobne.
Należy jednak pamiętać, iż Belgia
i Polska różnią się pod wieloma względami. Trzeba również mieć na uwadze fakt, że na belgijskim rynku pracy mnożą się nieuczciwi pracodawcy
zarówno polskiego pochodzenia, jak
i bardzo zaufanie wyglądający Belgowie, czy też cudzoziemcy oferujący
pseudo – zatrudnienie. Nierzadko tego rodzaju zatrudnienie zamiast obiecanych ciężko zarobionych pieniędzy
prowadzi do zadłużenia oraz daleko
idących komplikacji.
Co zatem należy zrobić aby nie pozwolić się oszukać?
Poniżej podajemy kilka przykładów
nieuczciwego zatrudnienia oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

P

Praca na próbę
Wielu pracodawców przed zaoferowaniem legalnego zatrudnienia chce
sprawdzić pracownika i proponuje
podjęcie pracy na kilka dni celem wypróbowania kwalifikacji zawodowych
danej osoby.
W normalnej sytuacji zatrudnienia,
pracodawca – z reguły prezes firmy
lub specjalista do spraw zatrudnienia
przed podjęciem pracy zaprasza na
rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie
której omawia warunki pracy i kwalifikacje zawodowe. W tym wypadku
najczęściej wymagane jest również
przedłożenie życiorysu oraz listu motywacyjnego.
Jeśli pracodawca zdecyduje się na
zatrudnienie, wówczas po kilku
dniach zaprasza kandydata-pracownika na kolejne spotkanie, w trakcie
którego zostaje podpisana umowa
o pracę – „arbeidsovereenkomst”.
Umowa ta z reguły zawiera określony okres próbny.
Natomiast nieuczciwy pracodawca
z reguły zamiast zastosować procedurę rekrutacji pracownika, poprosi go
o stawienie się na miejscu pracy i zamiast podpisać z nim umowę o pracę,
będzie chciał go „wypróbować”, co
w praktyce oznacza pracę „na czarno”.
Należy pamiętać, iż belgijski kodeks
pracy nie przewiduje takiej możliwości. Osoba podejmująca zatrudnienie

bez uprzednio podpisanej pisemnej
umowy o pracę zawierającej okres
próbny, podejmuje na mocy przepisów
ustawy, zatrudnienie w formie umowy
o pracę na czas nieokreślony. Jedynym problemem w tym wypadku jest
udowodnienie czy dana osoba pracowała w danym miejscu pracy. W tej
sytuacji nie ma bowiem pisemnego
potwierdzenia umowy, nieuczciwy
pracodawca nie dokonał bowiem wymaganych zgłoszeń do organów ubezpieczeniowych i innych.
Jeśli zatem decydujemy się na tę formę próby pamiętajmy, iż ryzykujemy
niewypłacenie wynagrodzenia za przepracowane godziny jeśli nie będziemy mieli dowodu na fakt, iż w danym
miejscu przepracowaliśmy na rzecz
konkretnej osoby lub firmy określoną
liczbę godzin.
Pamiętajmy również aby każdorazowo zapytać o dane osobowe zatrudniającej nas osoby oraz dowiedzieć się, czy
będziemy pracować dla niej/niego osobiście czy dla jego firmy. Jeśli jest to
spółka zadbajmy o to by zanotować nazwę oraz adres spółki. Postarajmy się
również zanotować jak najwięcej szczegółów dotyczących miejsca pracy: adres,
nazwę lokalu w którym pracujemy,
ewentualnie afisze lub dane innych firm
pracujących we wskazanym miejscu.
Jeśli bowiem pracodawca po przepracowaniu kilku dni zdecyduje, iż nie chce
nas zatrudnić, a dotychczas przepracowanych godzin nie wypłaci, ponieważ
poniósł więcej strat niż zysku, będziemy mogli skierować się do Inspekcji do
spraw Nadzoru Pracy.
W Antwerpii siedziba Inspekcji mieści się pod adresem:
Toezicht sociale wetten
Italiëlei 124-bus 63 (15-ste piętro)
2000 ANTWERPEN
Czynna codziennie w godzinach: od 9
– do 12, oraz od 13:30 do 16.
Tel.: 03/206.99.00
Fax: 03/226.90.47
W tym wypadku inspekcja przeprowadzi postępowanie dochodzeniowe,
po którym prawdopodobnie będziemy
mogli odzyskać utracone wynagrodzenie. Postępowanie takie z reguły
nie jest krótkie, a jego wyniki niestety każą na siebie czekać kilka miesięcy lub nawet lat.
Pamiętajmy jednak, iż zgłaszając każdą nieuczciwą praktykę na rynku pracy chronimy kolejne ofiary przed działaniem nieuczciwego pracodawcy.

ców, rekrutujących personel w Polsce.
Tego typu nieuczciwy pracodawca
zapewnia w Polsce przyszłych pracowników, iż wszelkie formalności zostaną uregulowane po przyjeździe do Belgii.
Z reguły w trakcie pobytu na terenie Belgii znajduje bezpiecznie oddalone lokum, z którego pracownik nie
może nikogo poinformować o jego pobycie (camping, domek letniskowy,
czy oddalone gospodarstwo rolne).
Sam dba o dowożenie pracownika na
miejsce pracy, nie podając nazwy miejscowości, ulicy ani nazwisk osób u których pracownik wykonuje zlecenie.
Utrzymuje co do zasady, iż przebywający na terenie Belgii Polacy nie
mają obowiązku zameldowania się ani
uzyskania jakiegokolwiek pisemnego
potwierdzenia umowy o pracę, która
znajduje się „u księgowego” lub w biurze obsługi personalnej.
Decydując się na wyjazd do Belgii
oraz podjęcie zatrudnienia pamiętajmy, iż umowa o pracę w Belgii nie różni się zasadniczo od umowy polskiej.
Co do zasady powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.
Miejmy również na uwadze fakt, iż
każda osoba przebywająca na terenie
Belgii dłużej niż 10 dni, nie zameldowana w hotelu lub innym miejscu ma
obowiązek deklaracji swojego pobytu
we właściwym urzędzie gminy. Brak
meldunku nie skutkuje już co prawda deportacją do kraju, ale wiąże się
z problemami dotyczącymi nie tylko
umowy o pracę, ale również korespondencji oraz wszelkich spraw związanych z brakiem zameldowania.
Pobyt w campingu lub domku letniskowym prawdopodobnie nie zostanie zaakceptowany przez urząd gminy, przez co prawdopodobnie nie
uzyskamy zameldowania na terenie
Belgii, tak potrzebnego dla celów administracyjnych i zdrowotnych.

Dokumenty po przyjeździe do Belgii
Podobna zasada obowiązuje w odniesieniu do nieuczciwych pracodaw-

Iwona Wiewiórka
Advocaat

Pamiętajmy, iż każdy pracownik ma
prawo żądać pisemnego potwierdzen ia umowy o pracę, w szczególności
jeśli jest ono niezbędne do regulacji
kwestii administracyjnych na terenie
Belgii.
Zanim zdecydujemy się na wyjazd
i zatrudnien ie żądajmy zatem pisemn ej umowy o pracę –”arbeidsovereenkomt”.
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Etyka zawodowa a konkurencja
iby nic, a jednak tak wiele.
Sama definicja jest prosta:
ramy postępowania z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe czego rezultatem
jest profesjonalizm, uczciwość, solidność i koleżeństwo oraz respektowanie relacji z otoczeniem społecznym.
Problem w tym, że kodeksy etyczne
są bardzo mało konkretne, nie mówią
jak postępować aby działać zgodnie
z interesem społecznym, nie objaśniają jak unikać krzywdzenia innych…
Decyzje musimy podejmować sami.
Każdy z nas ma określony zawód
i każdy z nas jest profesjonalistą w jakiejś dziedzinie. Jak więc należy postępować, aby pozostać w zgodzie
z otoczeniem czy tez konkurencją?
Czy rywalizacja i etyka zawodowa mogą być ze sobą w parze? Jak mamy
ustrzec się przed nieuczciwym współzawodnictwem i czy jest to w ogóle
możliwe?
Konkurencja jest zjawiskiem powszechnym i zdrowym. Można nawet
powiedzieć, że jest niezbędna aby zaspokoić wszystkie potrzeby klientów.
Zdrowe współzawodnictwo pozwala
nam rozwijać się, doskonalić aby stać
się lepszym i to dotyczy wszystkich
dziedzin życia. Można to przyrównać
do przedsiębiorstwa, które odczuwając konkurencje na rynku zrobi bardzo wiele aby się rozwijać, pozyskać
kolejnych klientów i nie stracić tych,
którzy już do tej pory zostali pozyskani. Również w strukturze hierarchicznej firmy konkurencja międzyludzka
jest zjawiskiem ogólnie przyjętym.
Pracujemy więcej, lepiej i rzetelniej,
aby zostać docenionym, awansować
i pokazać innym, że potrafimy być lepsi. Jednak zdrowa konkurencja, a nieuczciwa konkurencja to ogromna różnica i niebezpiecznym jest mylenie
tych pojęć.
Nieuczciwa konkurencja to taka,
która za wszelka cenę będzie próbowała pozyskać klientów, posuwając
się do najróżniejszych metod, które
często nie maja nic wspólnego z dobrem społecznym. Ilu z nas miało do
czynienia z firmą, która w umowie zawiera najróżniejsze «kruczki», bardzo
często mając na celu zdobycie pieniędzy i oszukanie niczego nieświadomych konsumentów. Albo na przykład
rozpowszechnianie niepożądanych
i nieprawdziwych informacji na temat
konkurencyjnej firmy w celu przejęcia jej klientów… A w relacjach międzyludzkich jest to „świadome podstawianie komuś nogi”…
Zdecydowanie w tym momencie
można by powiedzieć, że etyka zawo-
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dowa gdzieś zanika. Kapitalizm jest
brutalnym systemem, w którym aby
się przebić, zaistnieć i utrzymać, należy walczyć o wszystko, o każdego
klienta, każde euro. Obserwując i słuchając innych mamy coraz częściej
wrażenie, że określone normy przestają obowiązywać. Liczy się tu i teraz.
Weźmy na przykład taki zawód jak
mój, pospolicie nazywany „dziennikarz”… Pierwsze punkty kodeksu
etycznego mówią, że dziennikarz powinien być niezależny, uczciwy, rzetelny i wrażliwy, a jego moralność
opiera się na niezależności. Przekazywane informacje muszą być bezstronne, a wnioski powinien wyciągać czytelnik. Niezależny dziennikarz nie
faworyzuje określonych grup społecznych czy osób, nie podejmuje tez tematów, w które jest zaangażowany finansowo,
czy
też
uczuciowo
– emocjonalnie. W naszym środowisku mówi się że porządny dziennikarz
to taki, który nie ucieka się do metod,
za które później mógłby się wstydzić.
Opis podany powyżej można by
przyjąć za idealny, ale powiedzmy sobie szczerze, czy tak jest w rzeczywistości? Obserwując środowisko, w któ-

rym mam okazje pracować i coraz
częściej przebywać zauważam, ze mało która z wyżej wymienionych złotych zasad jest przestrzegana. Bardzo
wiele artykułów, które wpadają mi
w ręce są niestety dość stronnicze,
często nawet można uznać je za emocjonalne. Wyczuwa się też zbyt osobiste podejście do danego tematu, a niejednokrotnie w czytanym tekście jak
na dłoni widać poglądy polityczne
dziennikarza. Ludzie wykonujący ten
zawód często nie zdają sobie sprawy,
że mogą wpłynąć na kształtowanie się
określonych postaw u czytelników
i nie zawsze pamiętają jakie to może
mieć skutki.

Biorąc do reki przeróżne pisma widzę, jak ktoś na siłę próbuje pisać na
podobne tematy jak moje, puszczone
do druku miesiąc lub dwa wcześniej,
i powiem szczerze przeraża mnie to.
Bo jakim trzeba być dziennikarzem
aby kopiować tematy czy pomysły od
konkurencji? Dlaczego nikt nie pomyśli, że w tym zawodzie kreatywność to podstawa, a oryginalność i styl
pisania jest właśnie tym co wybiera
czytelnik? Z drugiej strony nikomu
tego zabronić nie można, ale to właśnie jest nieetyczne. Człowiek i to
wszystko co się wokół niego dzieje
jest tak ogromną materią, że tematów
na które można by napisać przepiękny artykuł jest miliony. To po co opisywać coś co w konkurencyjnej prasie pokazało się miesiąc czy tydzień
wcześniej?... Gdzie podziały się etyczne złote zasady?
Innym zjawiskiem wartym opisania
jest plagiat. Osobiście spotkałam się
z wykorzystaniem jednego z moich
tekstów w internecie. Nikt nie zapytał mnie o zgodę, o prawa autorskie.
Ktoś po prostu wykorzystał moją pracę, wiedzę, mój styl pisania… Czytając niektóre artykuły dość często mam
wrażenie «że już gdzieś to czytałam»…
Kiedyś w dwóch rożnych pismach znalazłam prawie identyczny tekst…
i w takich momentach zastanawiam
się po co ktoś kiedyś stworzył takie
kanony etyczne. Plagiat w zawodzie
dziennikarza jest rzeczą niedopuszczalną, kompletną dyskwalifikacją zarówno moralną jak i zawodową. Kilka lat temu gdy uczyłam się tego
zawodu i powoli nabierałam doświadczenia mówiło się, że niedopuszczalne jest korzystanie z takich samych
lub podobnych materiałów opublikowanych w innych pismach czy mediach bez zgody i praw autorskich wydawców… Widzę jednak, że wiele się
od tego czasu zmieniło. Niestety na
gorsze.
Można zatem odnieść wrażenie, że
etyka nie idzie w parze z konkurencją. Wielu ludzi stawia sobie cele, do
których stara się dążyć za wszelką cenę gubiąc podstawowe normy etyczne i moralne, co powolutku powoduje, że ci wszyscy uczciwi albo odpadną
z rynku albo zaczną się zachowywać
jak «nieuczciwi konkurenci» aby...
przetrwać. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że ten świat nie będzie podążał w takim właśnie kierunku i że każdy z nas zastanowi się przez chwile
nad sobą i zada sobie pytanie czy swoim postępowaniem nie krzywdzi innych.
J.M.
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Studia w Europie dla Europejczyka
kolejnej części cyklu przybliżę Państwu możliwości
podjęcia studiów wyższych
w Holandii i w Niemczech.

W

HOLANDIA
Holandia to wiatraki, przepyszne
sery, tulipany, mnóstwo rowerów i ludzie z całego świata. Holandia słynie
również ze swych liberalnych przepisów i tolerancji. Studia w tym kraju
to przede wszystkim wysoki poziom
nauczania i sporo kierunków z wykładowym angielskim. To ważna informacja dla tych, którzy chcieliby studiować
w
innym
języku
niż
niderlandzki. Studenci jeżdżą na wykłady rowerami i cieszą się z imponującej ilości kierunków jaką oferują im
holenderskie uczelnie.
System nauki szkolnictwa wyższego:
Uczelnie:
W Holandii uczelnie są podzielone
na dwie grupy:
1. Uniwersytety oferujące nauczanie
akademickie
2. Odpowiedniki polskich wyższych
szkół zawodowych, a także kolegia
nauczycielskie (Hogescholen).
W sumie ten niewielki kraj posiada:
n 14 państwowych uniwersytetów
n 6 uniwersytetów prywatnych
n 45 państwowych wyższych szkół zawodowych
n 5 wyższych szkół zawodowych prywatnych
n 17 uczelni międzynarodowych
Uniwersytety zajmują się głównie
kształceniem przyszłych kadr naukowych. Natomiast szkoły wyższe skupiają się na przygotowaniu studentów do konkretnych zawodów (np.
ekonomista, czy nauczyciel).
To właśnie w Holandii znajduje się
jedna z najlepszych uczelni technicznych na świecie (sklasyfikowana
w pierwszej setce) – University of
Technology Delft. Znawcy tematu
twierdzą, że ukończenie właśnie tej
szkoły wyższej to ogromny prestiż
i możliwość otrzymania doskonałej
pracy.
Punkty ECTS i stopnie akademickie:
W Holandii, tak jak w Belgii i wielu innych krajach system nauczania
opiera się na stopniach ECTS. Na holenderskich uczelniach 1 punkt to 28
godzin nauki.
Funkcjonuje 10-cio stopniowa skala
ocen, używa się również „połówek”. Najniższa pozytywna ocena to szóstka.

Uniwersytety w Holandii oferują
uzyskanie dyplomu licencjata, magistra oraz doktora.
Istnieją dwie ścieżki nauki:
Ścieżka akademicka (Wetenschappelijn – WO). Dyplom licencjata WO
otrzymuje się po trzech (czasami czterech) latach studiów i zdobyciu 180
– 240 punktów ECTS. Studenci część
przedmiotów wybierają sami.
By uzyskać dyplom magistra WO,
trzeba uczyć się jeszcze dodatkowo
przez dwa lata i otrzymać 120 punktów ECTS.
Ścieżka zawodowa (Hoger Beropsonderwijs – HB). Dyplom licencjata
HB można uzyskać po 4 latach nauki
i uzyskaniu 240 punktów ECTS. Wyższe Szkoły Zawodowe oferują studentom siedem kierunków: rolniczy, techniczny, ekonomiczny, służbę zdrowia,
nauki społeczne, pedagogiczny i artystyczny.
Zarówno na uniwersytetach jak
i szkołach wyższych siatki godzin są
tak zaplanowane, aby młodzi ludzie
swobodnie mogli pogodzić naukę
z pracą.
Więcej o holenderskim systemie nauczania: www.studyjn.nl
Lista
uczelni
holenderskich:
www.nuffic.nl
Rekrutacja:
Podstawą ubiegania się o miejsce
na studiach licencjackich WO jest dyplom VWO otrzymywany po ukończeniu szkoły średniej.
Kandydaci na studia HBO muszą
posiadać dyplom maturalny HAVO.
Dyplomy ukończenia szkół średnich
studentów z innych krajów są oceniane indywidualnie. Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów napisania krótkiego eseju dlaczego chcą studiować
dany kierunek na wybranej uczelni.
Pierwsze rekrutacje odbywają się
wczesną zimą, ale niektóre uczelnie
wymagają zgłoszenia już w listopadzie. Na większości ostatecznym terminem składania aplikacji jest 1 kwietnia. Najlepiej sprawdzić terminy na
stronie internetowej interesującej nas
uczelni. Również tam można dowiedzieć się dokładnie jakie dokumenty
wymagane są przy rekrutacji.
Oplata egzaminacyjna wynosi 100
euro.
Znajomość języka, certyfikaty:
W przypadku studiów w innym języku niż niderlandzki potrzebne są
certyfikaty językowe. Większość uczelni oferuje studentom niedrogie anglojęzyczne kursy. Istnieje także wiele

możliwości nauki języka niderlandzkiego. Na uczelniach międzynarodowych, które nastawione są głównie
na obcokrajowców wszystkie zajęcia
odbywają się po angielsku. Aby studiować po angielsku trzeba zdać egzamin TOEFL lub IELTS.
Koszty studiowania
W Holandii studia niestety są płatne, lecz w porównaniu z innymi krajami czesne nie jest tak bardzo wysokie.
Na
pewno
są
bardzo
zróżnicowane, a wysokość czesnego
każda uczelnia ustala indywidualnie.
Jeżeli miesięczna opłata za naukę jest
wyższa niż 500 euro, można tę kwotę odpisać sobie od podatku.
Roczna opłata dla studentów, którzy nie ukończyli 30-tego roku życia
wynosi około 1600 euro. Natomiast
dla osób powyżej 30 lat jest to kwota
okolo 2100 euro.
Możliwa jest płatność czesnego w ratach, należy mieć jednak konto w holenderskim banku. Z pewnością koszty
utrzymania są mniejsze w małych miejscowościach (około 800-900 euro miesięcznie), niż w większych (około 9001100 euro miesięcznie). Wszyscy
studenci bez problemu mogą podjąć pracę. Są dla nich przygotowane specjalne
oferty i na ogół znalezienie odpowiedniej pracy nie stanowi problemu.
Życie studenckie:
Wśród holenderskich studentów krąży powiedzenie, „jeżeli chcesz się uczyć
studiuj w Rotterdamie, jeżeli chcesz
się bawić studiuj w Amsterdamie”.
I rzeczywiście, to Amsterdam jest centrum studenckiego życia. Jak wszyscy
wiemy Holandia to kraj mocno „wyluzowany” i podobnie jak w wielu krajach
Europy Zachodniej to student podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące swojej edukacji – wybiera przedmioty, tempo nauki i ich charakter.
Nie istnieje sztuczna bariera między wykładowcami, a studentami,
kwitnie korespondencja mailowa. Wykładowcy wymagają samodzielności
i szczerego zainteresowania nauką.
Studenci mają w miarę mało zajęć teoretycznych, dużo więcej praktycznych. Uczą się przedmiotów ściśle
związanych z kierunkiem studiów,
a podręczniki służą tylko do uzupełniania wiedzy. Wydziały prawnicze
oferują nawet symulacje sali rozpraw.
Na uniwersytetach dużo czasu poświęca się badaniom naukowym.
Stypendia:
Studenci uczący się w pełnym wymiarze godzin mogą otrzymać grant
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(tzw.studiefinancierig). Istnieje także możliwość ubiegania się o pożyczkę
(collegegeldkrediet). Jej wysokość co
roku ustala rząd.
Oferty stypendialne: www.studyinholand.nl, www.ib-groep.nl

NIEMCY
Dla studentów Niemcy to prawdziwy raj. Niemieckie uczelnie należą do
najlepszych w Europie, a ich ukończenie gwarantuje pracę w największych i najlepszych firmach i instytucjach.
System szkolnictwa wyższego
Uczelnie
Funkcjonuje ponad 350 uczelni państwowych i prywatnych.
W 160 miastach działa:
n 109 uniwersytetów
n 191 wyższych szkół zawodowych
(Fachhochschulen)
n ponad 55 wyższych szkół artystycznych
Większość uczelni jest państwowa,
nie ma jednak jednolitego systemu edukacyjnego. Każdy land sam ustala swoje zasady dotyczące studiowania.
Studenci maja do wyboru 13,5 tysiąca kierunków, w tym bardzo wiele z wykładowym angielskim. Rok akademicki podzielony jest na dwie części;
semestr zimowy i letni. Inne terminy
obowiązują na uniwersytetach, inne
w szkołach wyższych. Przykładowo na
uniwersytetach semestr zimowy rozpoczyna się 15 października i trwa do
marca, semestr letni zaczyna się 15
kwietnia, a kończy się we wrześniu.
Punkty ECT i stopnie akademickie
Na wszystkich wyższych uczelniach
w Niemczech obowiązuje system punktów ECTS. Aby zaliczyć jeden rok
akademicki, trzeba tych punktów zdobyć 60. Na jeden punkt trzeba pracować około 25-30 godzin.
Nauka podzielona jest na trzy etapy:
Trzy lub czteroletnie studia I stopnia prowadzące do zdobycia tytułu licencjata
Roczne lub dwuletnie studia II stopnia zakończone dyplomem magistra
Studia doktoranckie trwające zazwyczaj od dwóch do pięciu lat.
Rekrutacja
Na niemieckie uczelnie na ogół nie
ma egzaminów. Jeżeli liczba chętnych
jest wyższa niż liczba miejsc, uniwersytety i szkoły wyższe organizują
konkurs świadectw. Aby dowiedzieć
się wszystkiego o danym kierunku
studiów na wybranej uczelni i wymaganych dokumentach należy zapoznać się z portalem DAAD (Deutscher

Akademischer Austausch Dienst).
Na uniwersytety aplikacje należy
składać w uczelnianych biurach do
spraw studentów zagranicznych (Auslandsamt). Istnieje też specjalna procedura rekrutacyjna zorganizowana
przez DAAD i rektorów szkół wyższych 85 uniwersytetów. Pozwala na
złożenie jednego kompletu dokumentów przy ubieganiu się o miejsce na
kilku uniwersytetach. Jest to usługa
odpłatna. Za pierwszy wybrany uniwersytet trzeba zapłacić 30 euro, za
każdy kolejny 15.
W niemieckim systemie edukacyjnym ważną rolę odgrywa biuro ZVS
(Zentralstelle fur die Vergabe von Studinplatzen) – odpowiednik centralnego ośrodka zarządzania miejscami na
uczelniach. To właśnie ZVS zajmuje się
rekrutacją na studia medyczne, stomatologiczne, prawnicze, czy farmację.
Terminy rekrutacji: do 15 stycznia
przed semestrem letnim i do 15 lipca
przed semestrem zimowym. Warto zawsze wejść na stronę interesującą danej uczelni i upewnić się dokładnie co
do terminu składania aplikacji.
Znajomość języka i certyfikaty
Podstawowym językiem wykładowym jest niemiecki. Osoby chcące studiować w tym języku muszą go po prostu znać.
Dokładne informacje na temat certyfikatów językowych znajdują się na
stronie: www.testdaf.de lub organizacji FaDaF.
W Niemczech funkcjonuje bardzo
dużo kierunków studiów, gdzie językiem wykładowym jest angielski.
Koszty studiowania
Do 2005 roku studia w Niemczech
były bezpłatne. Obecnie koszt studiowania kształtuje się w granicach 500
euro za semestr, chociaż są jeszcze
landy, gdzie funkcjonują „stare” zasady opłat za naukę wynoszące 50200 euro za semestr. Tak zwani
„wieczni studenci” za każdy dodatkowy semestr muszą sporo zapłacić. Kto
nie zdążył ukończyć I i II stopnia studiów w ciągu siedmiu lat musi dopłacać około 800 euro za semestr.
Na niektórych uczelniach studentów z zagranicy obowiązują inne stawki, dlatego zawsze warto zajrzeć na
stronę internetową. Nie we wszystkich landach płaci się czesne i nie we
wszystkich jest ono takiej samej wysokości. Dokładne informacje znajdują się na stronie Deutsches Studentenwerk.
Miesięcznie na utrzymanie student
w Niemczech potrzebuje co najmniej
700 euro (zakwaterowanie, materiały dydaktyczne i wyżywienie). Na większości uczelniach funkcjonują biura

11

pomagające studentom w otrzymaniu
pokoju w akademiku, czy taniej kwatery na mieście.
Na niemieckich uczelniach obowiązuje opłata rejestracyjna – zwykle 100
euro za semestr. Pieniądze trafiają do
organizacji i stowarzyszeń studenckich.
Trzeba także uiszczać niewielkie
opląty administracyjne i obowiązkowe składki na rzecz związku studentów (do 50 euro za semestr).
Życie studenckie
Niemieckie uczelnie wymagają od
studentów przede wszystkim samodzielności i odpowiedzialności. Studenci sami wybierają swoją „ścieżkę edukacyjną” i do nich należy decyzja jak
zdobytą wiedzę spożytkować później
w pracy zawodowej. Stosunki pomiędzy wykładowcami, a studentami są
partnerskie, co nie oznacza, że studenci mają „luz”. Przestrzegana jest punktualność, a ściąganie jest wręcz tępione. Życie studenckie kwitnie. Campusy
uniwersyteckie i miasteczka studenckie prześcigają się w ofertach. Jeżeli
młodzi ludzie chcą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym uczelni lub
miasta muszą zaopatrzyć się w dodatkową kwotę około 350 euro.
Każdy młody człowiek studiujący
w Niemczech może podjąć prace. Przez
90 dni w roku można pracować na cały etat, lub przez 180 dni na pół etatu. Należy jednak pamiętać, że w niektórych landach praca dozwolona jest
tylko w wakacje. Ofert pracy można
szukać w uczelnianych biurach lub
w stowarzyszeniach studenckich np.
Student Union (Asta).
Stypendia
Na stronie DAAD znajduje się internetowa wyszukiwarka programów stypendialnych wraz z ich szczegółowym
opisem i wykazem niezbędnych dokumentów. Uwzględniono w niej stypendia przyznawane przez rożnego rodzaju fundacje, uczelnie i instytucje.
Pożyteczne informacje dotyczące stypendiów znajdują się również na stronie internetowej niemieckiego MSZ.
Można także starać się o rządową
pożyczkę.
Przydatne strony internetowe:
www .e-studying-ingermany.de
www .daad.de
Niemcy i Holandia to kraje w których warto studiować. Czesne nie jest
tak wysokie jak w innych państwach,
a ukończenie renomowanej wyższej
uczelni w którymś z tych krajów
otwiera drzwi do kariery.
W następnym numerze studia we
Francji i Luksemburgu.
Karolina Tomaczak

De Blauwe Lijn – Niebieska linia
Z dniem 1 marca policja w Antwerpii
uruchomiła nowy telefon alarmowy.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer

0800 12312
przez całą dobę
można kontaktować się z dyżurnym oficerem. Niebieska linia
została uruchomiona po to, aby mieszkańcy miasta mieli
możliwość natychmiastowego informowania policji o zaistniałych
wykroczeniach. Można informować między innymi o kradzieżach
samochodów, zakłócaniu spokoju,
czy nielegalnym graffitti.
Jeżeli sprawa z którą zwrócimy się do organów ścigania poprzez
niebieską linię będzie poważna, oficer dyżurny skontaktuje nas
z odpowiednim wydziałem i pomoże w jej załatwieniu. Władze
miejskie i policja mają nadzieję, że Niebieska linia służyć będzie
mieszkańcom miasta i okaże się bardzo pomocna.

Funkcjonowanie
rodziny polskiej na emigracji
Rozmawiamy z Panią psycholog

Dr. Kalina Mikołajczak – Degrauwe
W niedzielę 11 marca 2012
Od 15.00 do 17.00 godz. Van 15.00 uur tot 17.00 uur
Miejsce: Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout
Cena / Prijs: gratis

Tel: 0498 33 79 43
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Agent 007
Kultowy bohater książek, filmów, komiksów, gier, rozpraw socjologicznych,
psychologicznych, a nawet prac magisterskich
Angielski dżentelmen. Przystojny i doskonale wykształcony. W nienagannie
skrojonych garniturach. Wyjątkowo inteligentny. Zawsze w otoczeniu pięknych kobiet, które ulegają jego urokowi. Włada biegle kilkoma językami. Zna
się perfekcyjnie na wszystkim od nurkowania poprzez pilotowanie samolotu.
Jeździ wyszukanymi samochodami,
głównie marki Aston Martin. Pije tylko
martini z wódką (wstrząśnięte, nie zmieszane), zajada się ostrygami, kawiorem...
i zawsze wygrywa. Tylko jeden człowiek
spełnia te wszystkie kryteria.
To Bond. James Bond.
Komandor porucznik, tajny agent brytyjskiego wywiadu o kryptonimie 007.
Niewtajemniczonym należy się wyjaśnienie, że podwójne zero oznacza licencję na zabijanie. Agent 007 imię i nazwisko „odziedziczył” po amerykańskim
ornitologu Jamesie Bondzie. Natomiast
inspiracją dla autora powieści Iana Fleminga byli wszyscy tajni agenci, jakich
miał okazje poznać.
Ogromna sławę Bond zawdzięcza jednak nie książkom, lecz serii filmów o nim
samym.
Biografia Bonda:
Pomimo, że żaden z filmów nie zawiera informacji dotyczących życiorysu Bonda, takowy istnieje. W książkach. Według pierwszej biografii Bond urodził
się po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Rodzice to: Szkot i Szwajcarka.
Ukończył elitarną uczelnię, a po odpowiednim przeszkoleniu rozpoczął pracę w brytyjskim wywiadzie.
Z okazji wejścia na ekrany 21 części
cyklu powstała druga, oficjalna biografia Agenta 007 dostępna na stronie internetowej filmu. Nowa data urodzin
Bonda to 13 kwietnia 1968 roku. I nie
jest to przypadek. 13 kwietnia tylko 1953
roku wydano książkę „Casino Royale”,
a w roku 1968 urodził się najnowszy odtwórca postaci komandora – aktor Daniel Craig. Rodzice filmowego Bonda
zginęli w wypadku, a on otrzymawszy
wyjątkowo staranne wykształcenie (posiada nawet dyplom z języków orientalnych w Cambridge), rozpoczął służbę
w wywiadzie MI6. Potajemnie służył
w Iraku, Somalii, Libii, Iranie oraz Bośni. W wieku 38 lat otrzymał status 00.
Filmy o Jamesie Bondzie
Pierwszym filmowym Bondem był Sean Connery. W jego wykonaniu agent
007 to połączenie humoru z bezwzględnością w bardzo męskim wydaniu. Con-

nery zagrał filmowego Bonda sześc razy i pomimo ogromnej popularności nie
zdecydował się na kolejną część. Stwierdził, że każdy następny film nie wnosił
nic ciekawego do rozwoju jego aktorskiej kariery.

więcej powagi. Scenarzyści zrezygnowali z wymyślnych „zabawek” i przedziwnych wyczynów głównego bohatera. Jednak zabieg ten spowodował, że
fragmenty filmów były po prostu nudne.

George Lazenby, australijski model
był kolejnym Bondem i na szczęście dla
siebie i widzów wcielił się w tę postać
tylko jeden raz. Aktorem był niestety
miernym i do tego miał pecha, bo właśnie w drugiej części filmowy Bond po
raz pierwszy i na razie ostatni się ożenił. Ukochaną stracił tuż po ślubie i prawdopodobnie dlatego nigdy więcej nie był
w stanie pokochać prawdziwie żadnej
kobiety. Lazenby zdecydowanie nie
„udźwignął” tej trudnej roli.

Według wielu opinii najlepszym dotychczas Bondem był Pierce Brosnan,
który cztery razy wcielił się w rolę agenta 007. Śmiało można stwierdzić, że był
to Bond prawie idealny. Przystojny, męski i z ogromną klasą. Dżentelmen w każdym calu, szarmancki, a jednocześnie
rozbrajająco chłopięcy. Czasami bywał
brutalny, ale robił to z właściwym dla
siebie wdziękiem. No i to poczucie humoru. Był facetem „z którym każdy mężczyzna chciał się utożsamiać, a każda
kobieta przespać”. Filmy z Brosnanem
to powrót gadżetów, ale daje się też zauważyć, ze główną bronią w walce ze
złem jest przede wszystkim jego intelekt i sprawność fizyczna. O zmianie
w obsadzie filmu zadecydował nie wiek
Brosnana (53 lata), tylko „konieczność
odświeżenia filmu, którego formuła zaczęła się gwałtownie starzeć”.

W trzeciego Bonda (7 filmów) wcielił
się Roger Moore. Z agenta Jej Królewskiej Mości uczynił super bohatera, któremu wszystko się udaje. I to bez specjalnego wysiłku. Efekt był taki, że
niekiedy przygody 007 oglądało się jak
groteskę, albo kiepski żart. Filmy z Moorem obfitowały w niezliczoną ilość najróżniejszych gadżetów. I chyba było ich
za dużo. Miały jeszcze te wadę, że zawierały sceny tak nierealistyczne, ze aż
śmieszne (na przykład skakanie po krokodylach).
Timothy Dalton zagrał w dwóch kolejnych częściach i przywrócił Bondowi

No i wreszcie Daniel Craig (dwa filmy). Żadna z dotychczasowych adaptacji filmowych nie wywołała takiej burzy
jak „Casino Royale”. Ten film z udziałem Craiga doprowadził niemal do otwartej wojny między producentami, a fanami Bonda. Ci ostatni nie mogli uwierzyć,
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że w rolę agenta Jej Królewskiej Mości
wcielił się prawie nieznany Brytyjczyk.
I to na miejsce uwielbianego Brosnana.
Fani nie słuchali argumentów producenta, że „człowiek, który się nie zmienia w końcu musi umrzeć”. Zadawali pytanie: „Jak blondyn z twarzą
zawodowego boksera i talentem do grania żigolaków i psychopatów może być
Bondem?”, Niektórym jego gra się podoba innym nie, ale jego Bond jest inny. Przede wszystkim brutalny. Aby zrealizować cel nie przebiera w środkach.
Jest bardzo sprawny fizycznie i dochodzi do celu „po trupach”. Nie godzi się
na kompromisy i do wielu spraw podchodzi bardzo emocjonalnie. Jest twardy, często działa impulsywnie i ma wyjątkowo przenikliwe spojrzenie. Nadal
jest dżentelmenem, ale mniej w nim klasy i elegancji. I zanim zwycięży ponosi
kilka sromotnych porażek.
Do tej pory powstały 22 filmy o przygodach agenta 007, kolejny jest w trakcie realizacji. I znowu główną role zagra Daniel Craig.
Dziewczyny Bonda
W te role wcielały się zawsze najpiękniejsze aktorki. Najbardziej znane to:
Ursula Anders, Jane Seymour, Izabella
Scorupco (aktorka polskiego pochodzenia), Sophie Marceau i Halle Berry.
Słynne elementy
Od pierwszej części cyklu każdy z filmów poprzedzany jest charakterystyczną sekwencją. „Przez biały otwór gwintowanej lufy widać sylwetkę Bonda,
który przechodzi kilka kroków, po czym
nagle odwraca się w bok i strzela. Następnie ekran zalewa się czerwienią,
a światło lufy przemieszcza się w dół
ekranu”. Na końcu biały okrąg rozprzestrzenia się na cały ekran odsłaniając
pierwsze ujęcie filmu. Po efektownym
wstępie następuje coś co jest charakterystyczne tylko dla tej serii filmów. Czołówka z napisami. Zmysłowa, błyskotliwa, pełna nagich, ponętnych kobiet
bawiących się bronią palna w rytm tej
jednej, jedynej piosenki skomponowanej specjalnie dla tego filmu.
Zwroty
Stałym elementem w każdym filmie
są charakterystyczne zwroty wypowiadane przez głównego bohatera. Słynne
słowa „My name is Bond. James Bond”
po raz pierwszy pojawiły się w „Doktorze No” w 1962 roku.
W 2005 roku American Film Institute umieścił je w rankingu najsłynniejszych cytatów w historii kina. Natomiast
niemniej znane „Martini z wódką.
Wstrząśnięte nie zmieszane” po raz pierwszy wypowiedziane zostało przez agenta 007 w „Goldfingerze”.

Muzyka
Od wielu lat trwają spory na temat autorstwa muzyki do filmów o Bondzie.
Przypisują go sobie Monty Norman
i John Barry. Ale tę kwestię rozstrzygnie niedługo sąd.
Pewne jest, że słynny motyw „The James Bond Theme” po raz pierwszy został wykorzystany w filmie „Doktor No”.
W każdym filmie jest piosenka. I każdą z nich wykonywała jedna z największych ówczesnych gwiazd muzyki. Między innymi: Madonna, Alicja Keys, Tom
Jones, Paul Mc McCartney Tina Turner.
Pojazdy i gadżety
Każdy z kolejnych filmów opisujący
przygody super agenta ma specjalne
szpiegowskie gadżety. Nieodłącznymi
atrybutami komandora są przede
wszystkim „odlotowe” zegarki i super
szybkie samochody. Słynnym samochodem Bonda jest srebrno-szary Aston
Martin DB5. Inne modele to: Bentley
Mulsanne Turbo oraz Saab 900 Turbo
nazywany „Srebrna Bestia”.
Przez cały cykl przewinęło się ponad
sto samochodów.
Zegarki to klasyka z najwyższej półki.
Rolex, Seiko i Omega.
Inne znane gadżety to między innymi: odrzutowy plecak, minihelikopter,
zegarek z wbudowanym teleksem, radiomagnetofon strzelający rakietami
i tubka pasty do zębów zawierająca materiał wybuchowy.
Pięćdziesiąt lat produkcji, sześciu odtwórców głównej roli, miliony widzów,
miliardy wydanych i zarobionych pie-
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niędzy. Filmowy James Bond po dziś
dzień budzi skrajne emocje. Dla jednych
jest ucieleśnieniem człowieka sukcesu,
światowcem i uwodzicielem. Inni pogardzają jego metodami działania i uważają kolejne filmy za stratę czasu i pieniędzy.
Filmy z Jamesem Bondem w roli głównej to kawałek historii światowego kina.
Pomimo wielu zmian filmy o przygodach agenta 007 wypracowały sobie swoisty kanon, a wszystkie odstępstwa od
przyjętych zasad są przez fanów bardzo
tępione. Scenarzyści i producenci zadecydowali o zmianie wizerunku Bonda
z jednego głównego powodu. Otóż jeszcze dwadzieścia lat temu umowność wydarzeń i fantastyczna konwencja tego
cyklu sprzedawała się doskonale. Jednak dziś Bond prezentowany w „starej
formie” miałby sporo kłopotów z przebiciem się do czołówki kasowych hitów,
gdyby filmy z jego udziałem były kręcone według starych zasad. Dlatego najnowsze Bondy to przede wszystkim parada
atrakcji,
zapierające
dech
w piersiach pościgi, strzelaniny i eksplozje.
Czekamy więc na kolejny film i możemy być pewni, ze będą następne. Trudno się dziwić, bowiem „Bondy” są jednym z najchętniej oglądanych i najdłużej
kontynuowanych serii na świecie. Nie
wiadomo jakie recenzje zbierze najnowszy film o przygodach agenta 007, ale
jednego możemy być pewni. James Bond
znów zwycięży.
Anna Janicka

Czy wiesz, że:
n W połowie lat 90-tych Pierce Brosnan, piąty z kolei odtwórca roli Jamesa Bonda kupił maszynę do pisania na której Ian Fleming pisał na Jamajce kolejne powieści sensacyjne.
n Najwierniejszą adaptacją filmową powieści Iana Fleminga jest „Casino
Royale”.
n „Jutro nie umiera nigdy” zarobiło około 450 milionów dolarów.
n Dotychczas wszystkie filmy o przygodach Jamesa Bonda przyniosły zysk
ponad 5 miliardów dolarów.
n W 2010 roku podczas licytacji został sprzedany najsłynniejszy samochód
agenta 007 – srebrny Aston Martin DB5 z 1964 roku. Sean Connery jeździł nim w filmach „Goldfinger” i „Operacja Piorun”.
n Auto sprzedano za 4,61 miliona dolarów. Drugi identyczny model Astona Martina został skradziony i prawdopodobne zniszczony.
n W styczniu z okazji 50-tej rocznicy przeniesienia na ekran przygód agenta 007 w Wielkiej Brytanii otwarto wystawę na której zaprezentowano
50 maszyn, którymi w filmach jeździł James Bond.
n Oprócz kultowych samochodów można także zobaczyć lekki samolot z filmu „Ośmiorniczka” oraz deskę surfingowa wyposażoną w śmiercionośną bron z filmu „Śmierć nadejdzie jutro”.
n Na aukcji w Genewie został sprzedany zegarek marki Rolex, który nosił
Roger Moore w filmie „Żyj i pozwól umrzeć”. Za 180 tysięcy franków szwajcarskich (plus prowizja dla domu aukcyjnego) kupił go anonimowy kolekcjoner z Europy.
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Piękni mają łatwiej?
owszechna jest opinia, że ludzie o atrak cyj nym wy glą dzie ma ją w ży ciu ła twiej.
I chyba coś w tym jest. Wiele osób
dba o swój wygląd zewnętrzny nie
tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla akceptacji otoczenia. Dążąc
do zrealizowania założonego przez
sie bie ce lu od po wied nia pre zen cja
jest „oczywistą oczywistością”. Według wielu badan ludzie modni, zadbani i eleganccy mają większe szanse na suk ces. Ład ne ko bie ty
i przystojni mężczyźni są bardziej pociągający seksualnie, przypisuje im
się większą inteligencję i kompetencje. Czyli trzeba w siebie inwestować.
Ale – zapyta ktoś – po co mam to robić skoro nie jestem piękna, piękny?
Mam nieładny nos, niezbyt kształtną
figurę, dość pokaźny brzuszek i cokolwiek ubiorę i tak nigdy nie będę
wyglądać na tyle dobrze, żeby kogoś
olśnić. Niby słuszna uwaga, ale proszę przyjrzeć się dokładnie zdjęciom
światowych gwiazd show biznesu bez
makijażu i markowych ubrań. I tak
z ręką na sercu powiedzieć, czy wszyscy oni są naprawdę piękni? Przecież
większość z nich to ludzie o przeciętnej prezencji, ale ubrani w odpowiednie „opakowanie”. I o to opakowanie
cho dzi. Aby uprze dzić ewen tu al ne
nieporozumienia od razu wyjaśniam,
że zainwestowanie w siebie nie zawsze oznacza duże pieniądze.
Ktoś mądry kiedyś powiedział, że
„aby być naprawdę pięknym, trzeba
mieć jakiś feler, bo inaczej jest się
idealnym. A to z pięknością nie ma
nic wspólnego”.
W psychologii istnieje tak zwane
pojęcie „efektu aureoli”. Oznacza to,
że ludzie atrakcyjni są o wiele lepiej
postrzegani od tych nieatrakcyjnych.
Czyli z dwóch osób starających się
o tę samą posadę otrzyma ja ta która lepiej wygląda, a nie ta która ma
lepsze kompetencje.
Twierdzimy, że najważniejsze jest
„ludzkie wnętrze”, a sami oceniamy
ludzi po wyglądzie. Osobom ładnym
z reguły przypisujemy pozytywne cechy. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że traktujemy je inaczej, po prostu lepiej.
Czyli ludzie piękni bywają postrzegani pozytywniej niż ci mniej piękni. I tu dochodzimy do sedna sprawy.
Piękni, to znaczy jacy???
Wy glą dać atrak cyj nie, to zna czy
jak???
Czy chodzi o ilość kilogramów, odpo wied nie wy mia ry, ol śnie wa ją cy
uśmiech?

P

Czy też o inne piękno?
Pew ne jest, że lu dzie atrak cyj ni
uznawani są za inteligentnych, dobrych i przypisuje im się wiele zalet.
Takie osoby są na ogół traktowane
lepiej, odczuwają większą sympatię
otoczenia i łatwiej osiągają to co chcą.
Już od najmłodszych lat odczuwają
„inność”, a ci pozbawieni tego atrybutu czują się o wiele gorzej. Ale piękni też ma ją w ży ciu „pod gór kę”.
Przez ca łe swo je ży cie mu szą udo wadniać, że fizyczne piękno to nie jedyny ich atut.
Wiele pań przeżywało w swoim życiu moment, kiedy miały wrażenie,
że są niesprawiedliwie potraktowane ze względu na to, że ktoś jest bardziej atrakcyjny. Koleżanka z pracy
dostała awans chociaż jej zawodowe
kompetencje są mniejsze od Twoich.
Jak myślisz, dlaczego? Najlepsza odpowiedzią będzie ocena swojego wyglądu. Gdy staniesz przed lustrem
i spojrzysz na siebie krytycznie dojdziesz do wniosku, że ona jest o wiele bardziej atrakcyjna (czytaj piękna). A czy tak jest w rzeczywistości?
Popatrzmy: figura wcale nie najgorsza, no gi okey. Wło sy – tra ge dia.
Odrosty i brak dłuższego kontaktu
z fryzjerem. Kosmetyczka to prehistoria. A ubiór? Byle jakie spodnie
i pod ko szu lek. A masz już prze cież.....lat. I odpowiedz sama sobie,
tak zupełnie szczerze, czy koleżanka
któ ra do sta ła awans jest od cie bie
piękniejsza? Nie, jest tylko o wiele
bardziej atrakcyjna, przebojowa, pewna siebie, uśmiechnięta i w gruncie
rzeczy sympatyczna. A czy to jej wina? Nie, to jej zaleta, a wina twoja.
No a te raz pa no wie. Na u kow cy
amerykańscy przeprowadzili taki oto
test. Grupie kobiet pokazali dwie fotografie. Jedna przedstawiała niezbyt
przystojnego, ale eleganckiego, zadbanego i zadowolonego z siebie mężczyznę. Na drugiej widniał pan o rysach greckiego boga, ale zarośnięty,
niechlujny i o nieprzystępnym spojrzeniu. I jak myślicie panowie, którego pa na wybrały panie? Oczywiście tego pierwszego. Który był dla
nich przy stoj niej szy? A bar dziej
atrakcyjny? Oczywiście pan z pierwszej fotografii. A wnioski? Nasuwają się same.
Inna grupa naukowców udowodniła, że wcale nie trzeba być „naturalną pięknością”, aby być tak postrzega nym. Socjolog Catherina Hakim
wręcz twierdzi, że „wrodzone piękno
pomaga w życiu, ale bycia atrakcyjnym można się nauczyć”! I nie jest
to wcale takie trudne. Według niej

cały sekret tkwi w „charyzmie, inteligencji i przebojowości”. Co to oznacza? Trzeba wiedzieć (czytaj: nauczyć
się), jak zaprezentować siebie, swoje atuty (a każdy je ma) i swoją przebojowość.
Ist nie je ści sły zwią zek po mię dzy
sukcesami w życiu zawodowym a fizyczną atrakcyjnością. Wykazała to
ankieta przeprowadzona dwa lata temu w Wyż szej Szko le Psy cho lo gii
Społecznej w Warszawie. Końcowe
wnioski są następujące: „ładne opakowanie to klucz do wysokiej pozycji społecznej, awansów i wynagrodzeń”. Czyli mówiąc krotko, piękni
maja większa szanse na sukces.
I to samo dotyczy życia osobistego. Często nie możemy być szczęśliwi nie dlatego, że nie jesteśmy piękni zewnętrznie, ale z powodu braku
atrakcyjności.
A przecież żeby być atrakcyjnym,
wcale nie trzeba być pięknym. To nie
aparycja decyduje o war tości czło wieka, ale atrakcyjność, której możemy się nauczyć. Sami!
Musimy zacząć o siebie dbać. Wyrzuć my sta re ciuchy i za stąp my je
nowymi. Odwiedźmy fryzjera i kosmetyczkę. Zacznijmy chodzić na zajęcia zumby, czy tańca towarzyskiego. Wyjdźmy z domu! A jeśli chodzi
o pa nów, to pro szę mi wie rzyć, że
wolny czas można spożytkować inaczej niż siedząc z piwem przy telewizorze. Również proponuje kurs tańca, albo zajęcia sportowe.
I pamiętajmy wszyscy, że nie jest
prawda, że piękni maja łatwiej. Łatwiej maja atrakcyjni! Dlatego warto zadbać, aby w codziennym życiu
robić dobre wrażenie na innych.
Po prostu zainwestujmy w siebie.
Chy ba że je steś my mi lio ne ra mi.
Wte dy wszyst ko wy glą da zu peł nie
inaczej.
Bo jak powiedział znany amerykański bokser Mike Tyson: „Każdy mężczyzna, który ma 52 miliony dolarów
na koncie wygląda jak Clark Gable
i już nie musi się o nic starać.”
Na za koń cze nie mo ich roz wa żań
chciałabym przytoczyć Państwu pewne zasłyszane zdanie: „ Nie ma brzydkich ludzi są tylko ludzie zakompleksieni i zaniedbani, a każdą niezbyt
ładnie wyglądającą twarz można nadrobić ubiorem, stylem zachowania,
kul tu rą oso bi stą, prze bo jo wo ścią
i uśmiechem”.
A wiec uśmiechajmy się do świata,
a wtedy świat będzie uśmiechał się
do nas.
Marta Waw rocka
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Czas na szpilki
czyli krótka historia butów na wysokich obcasach.
Dla wszystkich
Pań z okazji
Dnia Kobiet
– zamiast
życzeń

szystkie wiemy co dla
kobiety
oznaczają
szpilki. Zwłaszcza te
najmodniejsze i markowe. Każda z nas jest w stanie odmówić
sobie wszystkiego, aby tylko kupić wymarzone, wyśnione pantofelki. Pasują do wszystkiego:
do spódnicy, sukienki, kostiumu, spodenek. Dodają kobiecie
gracji i elegancji.
Moda się zmienia, ale szpilki
wciąż zajmują czołowe miejsce
w naszej szafie. Czy wyobrażacie
sobie drogie Panie, że kiedyś obuwie nosili tylko mężczyźni i to ci
uprzywilejowani?
Nie wiedziałyście o tym? To
opowiem Wam krótką historię
butów na obcasach, nie pomijając oczywiście naszych ukochanych szpilek.
Pierwotnie buty wcale nie służyły do chodzenia. W starożytnym Egipcie po śmierci kogoś
ważnego zakładano mu w grobowcu buty na nogi, aby nie szedł
boso na pozaziemską wędrówkę.
Zwyczaj ten prawdopodobnie
przeniósł się potem do starożytnej Grecji. Tam z kolei obuwie
trafiło najpierw do antycznego
teatru, a to kto i jakie buty nosił
zależało od roli w danej sztuce.
Mężczyźni zaczęli chodzić
w butach w XIV wieku. Oczywiście nie wszyscy. Był to przywilej zarezerwowany tylko dla arystokracji.
Historia odnotowuje, że kobiety założyły na nogi obuwie dużo
później niż mężczyźni i ten fakt
również dotyczy tylko pań z tak
zwanych wyższych sfer. Proszę
sobie wyobrazić, że w XV wieku
w Hiszpanii bardzo bogate damy
chodziły w butach na tak wysokich koturnach, że służące lub
mężowie musieli je podtrzymywać, aby się nie przewróciły. Ale
problem nie polegał tylko na wysokości koturny. Bowiem ówczesne buty w niczym nie przypominały obecnych. Koturny
umieszczano na środku podeszwy a ich wielkość znacznie różniła się od wielkości stopy. Mówiąc prościej, na środku
podeszwy przyczepiano małą koturenkę i w żaden sposób nie było to stabilne. Chodzenie w czymś
takim powodowało, że panie traciły równowagę i niejednokrotnie kończyło się to złamaniami

W

rożnych części ciała i innymi poważnymi obrażeniami.
Obcasy pojawiły się później
i oczywiście tylko dla mężczyzn.
Początkowo były dodawane do
obuwia po to, aby w czasie jazdy
konnej buty lepiej trzymały sie
w strzemionach.
W XVI wieku Katarzyna Medycejska kazała takie obcasy doprawić do swoich butów. Ale w jej
przypadku nie chodziło o jazdę
konna. Powodem była chęć spodobania się przyszłemu mężowi.
Katarzyna wykoncypowała sobie,
że obcasy spowodują iż stanie się
wyższa, smuklejsza i bardzie ponętna. Buty na obcasie specjalnie
dla niej wykonali szewcy z Wenecji i były one dopełnieniem jej wizerunku na uroczystości zaślubin z księciem Orleanu w 1533
roku. To był początek kobiecej historii z butami w tle.
Potem nadeszły lata Rewolucji Francuskiej. Ścinano nie tylko głowy, ale i obcasy, które dla
powstańców były symbolem burżuazji. Na ponad sto lat zapanowała moda na płaskie buty, ewentualnie z małymi obcasikami.
Typowe szpilki pojawiły się
w latach pięćdziesiątych XX wieku, a prekursorami w tej dziedzinie byli Christian Dior i Roger Vivier. Bardzo wysokie
i wąskie obcasy po raz pierwszy
pojawiły się na pokazie mody
w 1952 roku i od tego czasu stały się obiektem pożądania kobiet
na całym świecie.
Wraz z upływem lat ich popularność rosła, a one ulegając pewnym
zmianom i modzie trwają do dziś

Noszenie szpilek ma swoje wady. Czyli coś za coś. Bolą nas stopy, mięśnie łydek, a ścięgna
Achillesa są osłabione. Pojawiają się żylaki i obrzęki. Zakładając takie obuwie chodzimy właściwie cały czas na palcach.
Ale są również pozytywy. Przy
podniesionej piecie automatycznie napinają się mięśnie łydek.
Dłuższy okres noszenia szpilek
powoduje, że mamy realną szansę na zgrabne wymodelowanie
nóg. Poza tym chodząc na wysokich obcasach automatycznie
wciągamy brzuch, prostujemy
plecy i nie garbimy się.
I jeszcze jedno. Lekarze udowodnili, że kobiety, które chodzą w szpilkach mają bardziej
udane życie seksualne od tych,
które preferują płaskie obuwie.
Aby zadbać o swoje stopy warto więc od czasu do czasu zamienić wysokie szpilki na inne obuwie. Optymalnym rozwiązaniem
jest noszenie pantofelków na stabilnym około 4 centymetrowym
obcasiku.
Coraz większą popularnością
cieszą się specjalne zajęcia
w trakcie których panie pod
okiem specjalistów uczą się nie
tylko chodzenia na bardzo wąskich, wysokich obcasach, ale
również ćwiczą wzmacnianie
mięśni brzucha, pleców i kostek.
Wszystko po to, aby poruszać się
w szpilkach seksownie i zwracać
na siebie uwagę.
Szpilki robią z nas bóstwo i są
sprzymierzeńcem każdej kobiety. Czujemy się bardziej zmysło-

Antwerpia po polsku

marzec 2012

19

we, nogi są o wiele dłuższe i wydłużone optycznie, a sylwetka smuklejsza. Chodzimy i wyglądamy bardziej
kobieco. Na szpilkach patrzymy na
wszystko z perspektywy kilku centymetrów więcej i jest nam z tym bardzo dobrze. Mężczyźni jednogłośnie
stwierdzają, że szpilki podnoszą atrakcyjność kobiety o ponad 70 procent,
a szpilki działają na nich jak magnes.
Różnorakie badania i ankiety wykazały, że najbardziej lubimy nosić
szpilki w kolorze czerwonym. Dla większości z nas but czerwony, to but kultowy. Wykorzystał to znany i ceniony projektant szpilek Christian
Louboutin, którego znakiem firmowym są czerwone podeszwy ozdabiające każdą parę butów z jego kolekcji. Trzeba przyznać, że jego szpilki
to prawdziwa ekstraklasa. Zadziwiają precyzją wykonania, idealnie się
w nich chodzi, bo są po prostu bardzo
wygodne. Są gibkie i dostosowują się
do stopy. A kosztują naprawdę dużo.
Ostatnio bardzo polecane są R-Flexy prawdopodobnie najwygodniejsze
szpilki na świecie, reklamowane jako
buty zapobiegające poślizgom i niewykręcaniu się stóp podczas chodzenia. Mają kilkunastocentymetrowe obcasy, piękny krój, elegancki wygląd,
a chodzenie w nich to niesamowity
komfort. W obcasy wbudowano specjalną stalową wkładkę, a buty mają
skórzane podeszwy z lateksowym żelem oraz specjalną gumkę podłożoną
pod miejsca na palce. Ich projektant
Raphael Young pracował nad tym rewolucyjnym modelem aż 12 lat.
W chwili obecnej dostępne są w czterech kolorach: czarnym, czerwonym,
niebieskim i cielistym. Najtańsze

Christian Louboutin

R-Flexy kosztują około 400 euro.
Musimy pamiętać o jednej bardzo
ważnej rzeczy. Lepie mieć dwie, trzy
pary dobrze wykonanych markowych
szpilek, niż kilkanaście kupionych na
„bazarku”. Te ostatnie nic dobrego dla
naszych stóp nie wnoszą, a ich jakość
i wygląd pozostawiają bardzo dużo do
życzenia.
Dziś szpilki kojarzą się przede
wszystkim z pewnością siebie, kobiecością i są nieodłącznym symbolem
elegancji. Sprawiają, że czujemy się
bardziej pociągająco i kobieco. Doda-

ją nam nie tylko kilku dodatkowych
centymetrów, ale i seksapilu.
Bardzo wysokie szpilki, a najlepiej
wyjątkowo drogie stały się symbolem
naszych czasów. Zdają się mówić:
„patrzcie odniosłam sukces”. Mistrz
Louboutin wyznaje zasadę „nie patrz
w oczy kobiecie, patrz na jej buty, a dowiesz się o niej wszystkiego”.
Barbara Kamińska
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Narzekamy, narzekamy...
Mówi się,
że narzekanie
to narodowe
hobby
Polaków.
I chyba coś
w tym jest.

uropejska pracownia
sondażowa przedstawiła wyniki badań dotyczących najbardziej zadowolonej społeczności w Europie,
w których uwzględniono 22 państwa. Polska znalazła się na niechlubnym siedemnastym miejscu. Za nami uplasowała się
jedynie Ukraina, Bułgaria, Słowacja, Rosja i Portugalia.

dziury w jezdni a nie widzimy,
że niedaleko właśnie oddano do
użytku nową drogę. Utyskujemy, że sąsiad to złodziej i oszust,
bo kogo dziś stać na nowe auto? Ale tego, że sąsiad uczciwie
pracuje na dwóch etatach już nie
widzimy. Mamy zakorzenione
w naszej mentalności, że bieda
oznacza uczciwość, a bogactwo
oszustwo.

Cudzoziemcy odwiedzający
Polskę często odnoszą wrażenie,
że Polacy z natury lubią narzekać. Czasami bez konkretnego
powodu. Mówią o nas, że rzadko się uśmiechamy, nie wierzymy w siebie, a na twarzy mamy
wypisany smutek. Widzimy
wszystko w czarnych barwach
i nie umiemy cieszyć się z tego
co mamy. Zazdrościmy innym
sukcesów, udanego życia osobistego, awansu w pracy. I narzekamy. Na rząd, polityków i władze miasta. Na deszcz i upały
– przecież ktoś za to odpowiada!
Na spóźniający się autobus
i uliczne korki. Narzekamy na

Według polskiej tradycji kulturowej trzeba narzekać, aby
uzyskać współczucie i pocieszenie. Wtedy czujemy się lepiej.
Wynika to chyba z naszej wielowiekowej niewoli i długiej walki o niepodległość. Ale nie jest
to usprawiedliwienie. W społeczności amerykańskiej tkwi przekonanie, że nie należy pokazywać swoich słabości i do życia
trzeba podchodzić optymistycznie.

E

Kiedy spytamy przeciętnego
Amerykanina: jak leci? Na ogół
odpowie, że „dobrze, doskonale”. Zadając to samo pytanie Po-

lakowi usłyszymy raczej: „lepiej
nie pytaj” lub „stara bieda”. Amerykanie na ogół czują się lepiej
niż zazwyczaj, Polacy gorzej niż
zwykle.
Niemiecki aktor i satyryk Steffen Möller tak podsumował naszą polską mentalność: „Polak
lubi dobrze zjeść, wyspać się, ponarzekać, no i zazdrościć drugiemu”. Prawdziwe? A czy nie
jest tak, że nie potrafimy cieszyć
się z tego co mamy? Z dobrej
pracy, udanego małżeństwa,
dzieci nie przynoszących zmartwień. Narzekamy i zazdrościmy innym. Uważamy, że jest źle,
a będzie jeszcze gorzej.
Ile jest prawdy w tych obiegowych opiniach? Nie mnie to oceniać, ale ciągłym narzekaniem
spowodujemy, że jeżeli zaistnieje prawdziwy problem nikt nas
nie wysłucha i nie potraktuje tego poważnie. Usłyszymy: „przecież Ty ciągle narzekasz...”

NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO
już wkrótce
więcej szczegółów w kwietniowym numerze
"Antwerpia po polsku"
Zapraszamy!

Ewa Jan ik
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Jej Królewska Wysokość Elżbieta II
W późniejszych latach królowa zorientowała się, że jej wykształcenie jest
niewystarczające i ma ogromne braki.
Rozpoczęła naukę niemieckiego, francuskiego, historii świata, a w szczególności Stanów Zjednoczonych.
Jako dziecko była niezwykle pilna,
sumienna, posłuszna i dokładna. Ta
ostatnia cecha towarzyszy jej zresztą
do dziś. Zawsze w jej otoczeniu panuje idealny porządek, a ona sama potrafi wstać w środku nocy aby sprawdzić, czy rzeczy w szafie są równo
ułożone.

rytyjska monarchini, to ewenement wśród koronowanych
głów. Nigdy nie była uwikłana w żadne skandale i posądzana o jakiekolwiek postępowanie niegodne królowej. Jest kochana i bardzo szanowana
przez swoich poddanych, czego nie
można powiedzieć o innych członkach
jej rodziny. Reprezentuje najbardziej
znaną monarchię na świecie.
Szóstego lutego minęła 60-ta rocznica odziedziczenia tronu przez Elżbietę II. Obchody z tej okazji będą trwały
do końca roku, a ich apogeum przypada na czerwiec. Brytyjczycy hucznie
świętują diamentowy jubileusz swojej
królowej, a dla nas jest to okazja, aby
bliżej poznać sylwetkę Elżbiety II.

B

Dzieciństwo
Elżbieta Aleksandra Maria Windsor
urodziła się 21 kwietnia w Londynie.
Już jako małe dziecko była świadoma swojej wysokiej pozycji. Uczyła się
pilnie, była posłuszna, ale jako Jej Królewska Wysokość Księżniczka Elżbieta z Yorku doskonale zdawała sobie
sprawę kim jest i starała się robić
wszystko co do niej należało z racji jej
urodzenia. Rodzice od najmłodszych
lat chronili ją i młodszą siostrę Małgorzatę przed kontaktem z rówieśnikami
bojąc się, aby nie zaraziły się którąś
z panujących chorób. Dlatego nie chodziły do szkoły, a nauczaniem zajęły się
wykwalifikowane guwernantki.
Elżbieta uczyła się tylko tego, co było potrzebne dziewczynie wywodzącej
się z rodu panującego. Przede wszystkim historii, aby poznać dzieje, wielkość i świetność Wielkiej Brytanii, geografii – aby dobrze orientować się
w wielkości brytyjskiego imperium,
jak również Biblii.

Młodość
W 1936 roku abdykował król Edward VIII, który nie mogąc poślubić
wybranki swojego serca dwukrotnej
rozwódki Wallis Simpson zrezygnował z korony. Na tron wstąpił ojciec
Elżbiety, a ona automatycznie stała się
jego następczynią. Trzy lata później
wybuchła II wojna światowa. Elżbieta i Małgorzata wyjechały z Londynu
do zamku Windsor w Berkshire.
W 1945 roku Elżbieta wstąpiła do kobiecej służby wojskowej. Otrzymała
stopień podporucznika. Przeszkolono
ja w zakresie mechaniki samochodowej i zawodu kierowcy, a na koniec
służby otrzymała stopień kapitana.
Swoje 21-sze urodziny świętowała
w Kapsztadzie w południowej Afryce.
Była to zrazem jej pierwsza oficjalna
podroż zagraniczna.
Książę Filip
Swojego przyszłego męża Elżbieta
poznała w 1939 roku i od razu wywarł
na niej wielkie wrażenie. Ten przystojny oficer nie przypadł jednak do gustu rodzicom księżniczki. Pochodził
z ubogiej rodziny i według nich nie był
odpowiednią partią dla ich córki. Ale
dziewczyna postawiła na swoim i w listopadzie 1947 roku po kilkomiesięcznych zaręczynach, w Opactwie Westminsterskim odbył się ich ślub. Filip
otrzymał tytuł księcia Edynburga.
Mają czworo dzieci: Karola, Annę,
Andrzeja i Edwarda.
Wstąpienie na tron i koronacja
Król Jerzy VI miał coraz większe kłopoty ze zdrowiem i Elżbieta przejęła
znaczną część jego obowiązków.
W styczniu 1952 roku wraz z mężem
wyjechała w oficjalną podroż i będąc
w Kenii dowiedziała się, że 6 lutego
zmarł jej ojciec. Została królową.
Oficjalna koronacja odbyła się 2 czerwca 1953 roku. Elżbieta długo przygotowywała się do tej uroczystości.
Uczyła się nosić koronę trzymając ja
na głowie podczas posiłków, wielo-

krotnie powtarzała każdy gest i chodziła po pałacowych korytarzach
z prześcieradłami na ramionach.
Królowa Elżbieta II
Po koronacji królewska para przeprowadziła się do Pałacu Buckingham, który jest historyczną siedzibą brytyjskich
władców od 1837 roku. To również rezydencja królowej i rodziny królewskiej.
Elżbieta nie przepada za Pałacem Buckingham, o wiele bardziej lubi przebywać w Zamku Windsor, który jest najstarszym i największym zamieszkałym
zamkiem na świecie. Z racji pochodzenia i ogromnego majątku ma jeszcze
kilka posiadłości, które w większości są
na utrzymaniu państwa.
Odbyła wiele podroży zagranicznych.
W latach 50-tych wraz z mężem jako
pierwsza monarchini odbyła podroż
dookoła świata. Przez cały okres swojego panowania była w prawie każdym
zakątku świata i spotkała się ze wszystkimi najważniejszymi politykami.
Królowa jako zwierzchnik parlamentu zobowiązana jest działać poza podziałami politycznymi. I przez całe
swoje panowanie właśnie tak postępowała. Nie wyrażała swoich opinii politycznych i właściwie do tej pory nie
wiadomo w jakich sytuacjach „jest za
a nawet przeciw”. Pewne jest, że stanowczo sprzeciwia się odrębności
Szkocji i Walii. Pozwoliła sobie na
stwierdzenie, że „została koronowana
na królową Zjednoczonego Królestwa”.
Posiada prawo veta z którego jednak nigdy nie skorzystała.
Od czasu wstąpienia na tron co najmniej trzy godziny dziennie pracuje
czytając dokumenty przesłane z ministerstw, ambasad i instytucji rządowych. Jeżeli nie podróżuje, w każdy
wtorek spotyka się z premierem i omawia bieżące sprawy polityczne.
Ukończyła 85 lat i jest najstarszym
co do długowieczności brytyjskim monarchą. Część jej publicznych obowiązków przeszła na dzieci i innych członków rodziny królewskiej, ale nie
zdecydowała się na abdykację.
Kilka lat temu większość Brytyjczyków wyraziło życzenie, aby królowa
panowała aż do swojej śmierci.

Ciekawostki i mniej znane fakty:
n Do chwili obecnej królowa odbyła ponad 200 oficjalnych wizyt zagranicznych i odwiedziła ponad140 krajów.
n W 1982 r. podejmowała Jana Pawła
II pierwszego papieża, który odwiedził Wyspy Brytyjskie od 450 lat.
n Pozowała do 142 oficjalnych portretów i 11 rzeźb.
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n Jest matką chrzestną 23 statków.
Otworzyła 15 mostów, mnóstwo
szpitali i szkół. Patronuje 620 organizacjom charytatywnym. Nadała
około 400 tysięcy orderów i tytułów
szlacheckich.
n Jako pierwszy brytyjski władca
uczestniczyła w obradach Kongresu Stanów Zjednoczonych.
n Nigdy nie uległa naciskom i szantażom. Wielokrotnie pomimo zagrożeń ze strony ekstremistów nie
przerwała zapowiedzianej wizyty zagranicznej.
n W sprawach dyplomatycznych jest
formalistką i ścisłe przestrzega królewskiego protokołu (nie wolno na
przykład dotykać królowej oprócz
podania reki).
n Jako królowa współpracuje już z 12tym premierem. Pierwszym był Winston Churchill.
n Gustuje w herbacie Earl Grey.
n Czytuje gazetę „The Racing Port”.
n Pałacowe plotki głoszą, że uwielbia
pogaduszki ze swoimi służącymi,
którzy twierdzą, że królowa ma niebanalne poczucie humoru i prawie
nigdy nie płacze.
n Podczas panowania stopniowo „upowszechniała” swój arystokratyczny
akcent. Posługuje się obecnie bardziej standardową angielszczyzną
pozbawioną charakterystycznego
akcentu klas wyższych.
n Ubiera się tradycyjnie i gustownie.
n Interesuje się jazdą konną, fotografią i psami. Jej ulubioną rasą psów
są Pembroke Welsh Corgis.
n Jest właścicielką koni wyścigowych
z których 19 zawsze wygrywało. Jej dżokeje noszą królewskie barwy. Nigdy nie
opuściła słynnych wyścigów w Ascot.
n Brytyjska prasa ujawniła, co Elżbieta II zawsze ma w torebce: szminkę,
lusterko, cukierki miętowe, równo
złożony banknot z przeznaczeniem
na kościelną tacę, rodzinne zdjęcie,
amulety na szczęście (podarunki od
najbliższych) oraz haczyk na przyssawce do drewna, na którym ma
zwyczaj wieszać torebkę pod stołem.
n Całkowity koszt utrzymania monarchii
w jednym roku wynosi około 60 mln
funtów. Same rachunki za energię elektryczną to ponad 1,2 mln funtów.
n Osobisty majątek królowej szacuje
się mniej więcej na około 280 mln
funtów. Wartość jej rezydencji to 70
mln funtów. Ponadto własnością
królowej jest księstwo Lancaster wyceniane na 310 mln funtów.
n Jest właścicielką tak zwanych posiadłości koronnych (Crown Estate). Są to ziemie i nieruchomości od
wieków należące do kolejnych monarchów i warte około 6 mld funtów. Królowa nie może ich sprzedać
i nie są one włączone do jej osobi-
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stego majątku. Ale może nimi zarządzać i ten dochód w wysokości 30
mln funtów rocznie zasila jej prywatne konto.
Posiada na własność 170 tysięcy
hektarów ziem uprawnych i lasów
oraz 55 procent wybrzeża Wielkiej
Brytanii. Z tego tytułu otrzymuje
ogromne dotacje od Unii Europejskiej jako wsparcie dla rolników.
Od 1993 roku królowa płaci tak zwany podatek osobisty.
Królewska kolekcja klejnotów jest
warta około 200 mln funtów.
Własnością Elżbiety II są wszystkie
łabędzie w kraju. Jeśli królewskie
ryby: jesiotr, delfin, morświn i wieloryb zostaną złowione na wodach
terytorialnych powinny być oddane
królowej.
Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych
Wielkiej Brytanii.
W 2007 roku królowa założyła sobie pocztę elektroniczną. Jak przystało na przedstawicielkę rodu panującego monarchini nie pisze maili
sama, tylko je dyktuje. Ma konto na
Facebooku, jest na Twitterze, posiada też konto na portalu Flickr.
W czasie letniej olimpiady królowa
udostępni pomieszczenia w Pałacu
św. Jakuba (oficjalna królewska rezydencja). Za jednodniowe przyjęcie
w sali tronowej będzie trzeba zapłacić 30.000 funtów.
Jest najwyższym zwierzchnikiem
kościoła w Anglii.
Królowa jest bohaterką piosenki Paula McCartneya „Her Majesty”
z 1969 roku.
W 2002 roku z okazji 50-lecia swojego panowania po raz pierwszy w historii w ogrodach Pałacu Buckingham odbył się koncert muzyki pop.
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n Jej relacje z rodziną są dość skomplikowane. Elżbieta jest osobą z natury chłodną i pełną dystansu. Trzeba przyznać, że dzieci i ich rodziny
przysporzyły jej sporo zmartwień
(tragiczna śmierć księżnej Diany,
powtórne małżeństwo Karola, rozwód księcia Andrzeja itd.).
n Bardzo bliskie relacje łączą ją z księciem Williamem, księżniczkami Beatrycze i Zara.
n Jednym z przywilejów królowej jest
nadawanie tytułów szlacheckich. Z jej
rąk takie tytuły otrzymali: Paul McCartney, Elton John, Rod Steward, Elizabeth Taylor czy Anthony Hopkins.
Królowej zarzuca się chłód i dystans,
zbyt wielką fortunę i miłość do psów
większą niż do własnych dzieci. Elżbieta już od dawna pracuje nad poprawą
wizerunku. Doszło do tego, że odwiedza puby, czy Mc Donalda. Po śmierci
księżnej Diany musiała włożyć wiele
wysiłku, aby Brytyjczycy zapomnieli jej
nietaktowne zachowanie. Królewskie
skandale z pewnością nie poprawiały
wizerunku monarchii. Ale w chwili
obecnej cieszy się ponad 80% poparciem swoich poddanych. Jest symbolem stabilności i ciągłości monarchii.
Motto sześćdziesięciu lat jej panowania brzmi „muszę być widziana by we
mnie wierzono”.
Niezwykle ceni sobie prywatność,
a jednocześnie „wykonuje wyjątkowe
publiczne obowiązki”. Jej współpracownicy mówią, że królowa jest „niemodnie
obowiązkowa”. Ma poczucie misji i wierzy, że „Bóg powołał ją do tego by poświęcić życie poddanym. I tylko ci którzy zrozumieją sens tego powołania
mogą zrozumieć ją samą”. Bo Elżbieta
Hanna Korcz
II „jest tym co robi”.
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Największa mniejszość – leworęczni
koło dziesięciu procent wszystkich ludzi na świecie większość
czynności wykonuje lewą ręką, lub obie ręce ma równie sprawne.
Jeszcze nie tak dawno mańkutów (jak
kiedyś nazywano leworęcznych) uważano za ludzi mniej wartościowych lub co
najmniej dziwnych. Jednak według wielu naukowców tak nie jest. Rzućmy trochę światła na to zagadnienie.
W trakcie rozwoju ruchowego zachodzi proces zwany lateralizacja. Kształtuje się wtedy przewaga jednej strony
ciała nad drugą w odniesieniu do narządów parzystych. Wynikiem tego jest
preferencja do używania określonej ręki, nogi oka i ucha czyli lateralizacja lewostronna lub prawostronna. Obok
tych dwóch głównych są jeszcze ich warianty – profile dominacji o których
wspomnimy później.
Leworęczne dziecko nie powinno być
przedmiotem niepokoju rodziców nawet
jeśli wykaże swoją preferencję już
w niemowlęctwie. Warto wiedzieć, że
proces lateralizacji może się zakończyć
w wieku 12 – 14 lat. Najlepiej od razu
zaakceptować tę skłonność u dziecka
i nie traktować jej jako czegoś niezwykłego jeśli okaże się, że akurat „lewa”,
a nie „prawa”. Ewentualne problemy
emocjonalne leworęcznych nie wynikają z ich leworęczności lecz z tego, jak
są traktowani. Szczególnie w dzieciństwie. „Dobre rady” i naciski ze strony
krewnych czy znajomych aby przestawić dziecko na trzymanie kredki w prawej ręce zamiast lewej, mogą tylko zaszkodzić. Jeśli po jednej czy kilku
sugestiach dziecko wraca do swojej
leworęczności, zadaniem rodziców
będzie bronienie swojej pociechy
przed ewentualnymi docinkami czy dezaprobatą. To
jest właśnie niebezpieczny moment kiedy dziecko
może
popaść
w kompleksy, czuć się
gorsze niż ci praworęczni. Przecież nikt
nie czyni wyrzutów
dziecku które ma włosy
w kolorze blond a jego
rówieśnicy są brunetami.
Tutaj nie ma problemu inności i podobnie powinno
być z leworęcznością. Należy jednak poinformować
opiekunkę w przedszkolu
czy nauczycielkę o tym, że
nasz skarb posiada taką
cechę. Najczęściej na tym
sprawa się kończy. Czasami
psycholog musi rozwikłać
problem wspomnianych
wariantów lateralizacji.

O

Mogą one dotyczyć też dzieci praworęcznych. Kiedyś takich zagadnień nikt
nie podnosił. Teraz człowiek wie o sobie dużo więcej, dlatego różnice traktujemy jako bogactwo, a nie jako dziwactwo.
Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie odkryli gen leworęczności nazwany LRRTM1. Zarządza on procesem
przyporządkowania, które części mózgu odpowiadają za poszczególne funkcje w asymetrycznie zbudowanym mózgu. Zwykle lewa półkula zawiaduje
prawą stroną (ręka, noga, ucho, oko)
i na odwrót.
Czasami jeszcze pobrzmiewają echa
przeszłości, kiedy leworęczność była wadą i ułomnością. Dawniej mańkuci uważani byli za dzieci szatana i odmieńców.
Stąd obecność takich sformułowań jak
„mieć dwie lewe ręce” czy „lewy interes”. Bywało nawet, że przywiązywano
uczniowi lewą rękę do krzesła aby nieszczęśnik pisał prawą ręką. Ukrywanie
„wady” przez rodziców, zwykłe docinki
i złośliwości były na porządku dziennym. Teraz podejście do tej odmienności jest zupełnie inne.
Rdzenni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej uważają leworęcznych za wybrańców bogów obdarzonych szczególnymi
predyspozycjami. W starożytności leworęczność była cechą boską. Natomiast wielu naukowców traktuje zagadnienie
bardziej
przyziemnie.
Uważają leworęcznych za inteligentniejszą i bardziej kreatywną część
naszego gatunku. Większość jest
wyjątkowo uzdolniona, myśli
sprawnie, z polotem i bystrością.
Dlatego też geniuszy z IQ ponad
140 jest więcej wśród niedawno
lekceważonych „mańkutów” niż
wśród „ludzi normalnych”. Leworęczność przez wielu ludzi
jest obecnie uważana bardziej za zaletę niż wadę.
Dlaczego lewa? Naukowcy są zgodni co do genetycznego wpływu na profil dominacji. Mechanizmy
genetyczne i mózg długo
jeszcze będą przedmiotem
dociekań naukowych na samym tylko polu zjawisk biochemicznych. Dlatego kwestia
preferencji prawa-lewa też nie
jest rozwikłana do końca. Nasz
mózg z półkulami przypomina
trochę komputer z dwoma procesorami. Jednak system który tym
wszystkim zarządza, może pozostać obiektem badań jeszcze przez
bardzo długi czasu. Osoby interesujące się leworęcznością zachęcam do zgłębiania tego cie-

kawego, a dla wielu istotnego tematu
którego tutaj wyczerpać nie sposób.
Obecnie można zbadać i określić tak
zwany profil dominacji. Zajmuje się tym
psycholog – kinezjolog.
Profile dominacji dotyczą zagadnień
„prawa – lewa”. Jest ich aż 32. Ewentualne problemy dziecka w przedszkolu lub szkole nie muszą być spowodowane „byciem niegrzecznym” czy
zwykłym lenistwem. Oto przykłady jak
profil dominacji może wpływać na kłopoty dziecka. Jeśli dominująca półkula mózgowa i preferowana ręka są po
tej samej stronie, dziecko może mieć
problemy z komunikacją i zżyciem się
z grupą. Będzie też chętniej odpowiadać na pytania pisemnie, niż ustnie
– przed całą klasą. Jeśli półkula, ucho
i oko „są” po tej samej stronie, nasza
pociecha będzie najprawdopodobniej
wiercipiętą. Dlatego nawet podczas lekcji w klasie czy odrabiania zadań domowych musi się ruszać lub choćby stukać palcem po stole.
Jeśli dominująca półkula i „sprawniejsza” noga są po tej samej stronie, dziecko może nie być miłośnikiem rytmiki
czy wf-u i mieć problemy z ruchem, co
może prowadzić do otyłości. Warto więc
zasięgnąć porady specjalisty i znaleźć
prawdziwe powody ewentualnych kłopotów dziecka aby mu po prostu pomóc.
Strofowanie nie wystarcza w procesie
wychowawczym. Samo karanie za złe
oceny w szkole, żadnemu dziecku: ani
prawo, ani lewo, ani oburęcznemu nie
pomoże. Za to specjalistyczne ćwiczenia korygujące ewentualne prawdziwe
źródło problemu mogą zdziałać cuda.
Każde dziecko ciągle się rozwija i każdy rodzaj aktywności intelektualnej czy
fizycznej może tylko pomóc. Idzie o proces tworzenia i utrwalania nowych połączeń nerwowych. To kwestia o kapitalnym znaczeniu dla przyszłego
dorosłego człowieka, dlatego dla dziecka tak ważne są różne dodatkowe zajęcia, szczególnie grupowe. Uzasadnianie
wydaje się być tutaj zbędne.
Sławni leworęczni: Juliusz Cezar,
Aleksander Wielki, Napoleon Bonaparte, Leonardo Da Vinci, Michał Anioł,
Isaak Newton, Albert Einstein, królowa Elżbieta II, Charlie Chaplin, Jimi
Hendrix, Tom Cruise, Andrzej Mleczko,
Andrzej Wajda, Ludwig van Beethoven,
Krzysztof Penderecki i wielu innych.
Od 1992 roku Międzynarodowy Dzień
Osób Leworęcznych obchodzony jest
13 sierpnia. Zainteresowanym leworęcznością polecam adres www.leworeczni.pl
Szymon Malicki
źródła: psychologia.univ.gda.pl PAP – Nauka w Polsce,
Joanna Poros modnopole.pl odkrywcy.pl
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17 Marca w Antwerpii polski zawodnik MMA
(mieszkający i trenujący w Brukseli)

ŁUKASZ GONTARCZUK
(sponsorowany przez Athletic Body)

stoczy kolejną zawodową walkę w MMA
na Gali Staredown 6

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy !

ITY OF SERV
L
A

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

E
IC

QU

Więcej informacji oraz bilety do nabycia
w sklepie Athletic Body, Nr tel:02/649 81 39

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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Historia Polski do 1696 roku
Dzieje naszej
Ojczyzny

Czytam historię
I widzę, coś zrobił
Przez tysiąclecia, Człowiecze!
Zabijałeś, mordowałeś
l wciąż przemyśliwasz,
Jakby to robić lepiej.
Zastanawiam się,
czyś godzien,
Aby cię pisać przez wielkie C.
– Leopold Staff
Po 186 latach panowania Jagiellonow na tronie polskim, zeszli
oni ze sceny historycznej, podobnie jak piastowie, bez legalnego następcy.
Król Zygmunt II August nie pozostawił po sobie potomków,
wskutek czego na nim wygasł
ród Jagiellonow.
Pierwszym królem polskim wybranym w wolnej elekcji z udziałem szlachty obradującej na polu elekcyjnym w 1573 był
H en r yk Wa lez y (1551-1589).
Syn Henryka II, króla Francji.
Z okazji pierwszej elekcji zostały spisane tzw. artykuły henrykowskie. Odtąd każdy władca
wstępujący na tron polski musiał je podpisać. Artykuły zawierały niezbywalne prawa ustroju państwa, m.in. nadrzędną rolę
sejmu. Wybór Walezego okazał
się niefortunny. Król przybył do
Polski w styczniu 1574 r., podczas srogiej polskiej zimy, której nie lubił. Nie podobała mu
się Polska i obyczaje Polaków.
Śmierć jego starszego brata Karola IX dała mu pretekst do powrotu do Francji i objęcia tronu. Sytuacja ta zmusiła szlachtę
do wyboru nowego króla.
Ze względu na prestiż Jagiellonów wybrano Annę Jagiellonkę,
córke Zygmunta Starego i Bony. Stefan Batory żeniąc się
z Anną stał sie królem Polski.
Stefan Batory (1533-1586), książę Siedmiogrodu, został wybrany królem polskim na sejmie
elekcyjnym w 1575 r. I koronowany w 1576 r. Wybór okazał
sie szczęśliwy, bo nowy król zapewnił sobie poważanie i dał się
poznać jako energiczny władca,
doskonały wódz i organizator.
Zapewnił on religii katolickiej
przodujące stanowisko, przestrzegając jednak zasad tolerancji religijnej.Ostro zwalczał samowolę szlachty i magnaterii,
Będąc zwolennikiem silnych rządów, Stefan zrzekł się jednak

władzy naczelnej sądowniczej,
powołując Trybunał Koronny
i Litewski. Przeprowadził poważne reformy wojska oraz systemu podatkowego.Uporządkował także sprawy wewnętrzne
i wzmocnił autorytet władzy
królewskiej.W rządach opierał
się na średniej szlachcie, której
przywódcą był Jan Zamojski.
Doceniając jego wartość powierzył mu najwyższe urzędy: kanclerza oraz hetmana wielkiego
koronnego. Zaraz na początku
panowania musiał pokonać
Gdańsk, który nie uznał jego
elekcji, trwając przy cesarzu
Maksymilianie. W ciagu trzech
wypraw zdobył Polock, Wielkie
Luki i oblegał Psków, aż wreszcie w r. 1582 za pośrednictwem
legata papieskiego Possevina został zawarty rozejm z Moskwą
w Jamnie Zapolskim. Na mocy
tego rozejmu Inflanty zostały
przy Polsce.
Jako były książę siedmiogrodzki Batory doskonale rozumiał
groźbę niebezpieczeństwa tureckiego i dlatego myslał o krucjacie polsko-rosyjskiej przeciwko
Turcji. Niespodziewana śmierć
króla w r. 1586 nie pozwoliła
tych planów wprowadzić w czyn.
Pochowano go na Wawelu. Po
Stefanie Batorym władzę w kraju objął Zygmunt III Waza, który zapoczątkował panowanie dynastii szwedzkiej na polskim
tronie.
Zygmunt III Waza (1566-1632).
pierwszy polski król z dynastii
Wazów, syn króla szwedzkiego
Jana III i Katarzyny Jagiellonki. Król polski od 1587 r.,
szwedzki w latach 1592-1598.
Roszcząc sobie pretensje do korony szwedzkiej wplątał państwo polsko-litewskie w konflikty i wojny, co przysporzyło mu
wielu zaciekłych przeciwników.
Był katolikiem i zwolennikiem
kontrreformacji1, co także nie
podobało się licznym zwolennikom tolerancji oraz innowiercom. Oponenci zarzucali mu politykę
zbytnio
sprzyjającą
Habsburgom. Niezadowolenie
znalazło skrajną formę w rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego
w 1606 r. Zygmunt prowadził
także wojny z Moskwą, pretendując nawet do korony carskiej.
Przeniósł stolicę królewską
z Krakowa do Warszawy.

Władysław IV (1596-1648). Syn
Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki. Objął rządy po elekcji w 1632 r. Zwolennik rozstrzygnięć wojennych, w czym
odbiegał od pacyfistycznie na
ogół nastawionej szlachty. Podtrzymywał zbrojnie pretensje do
korony szwedzkiej, a także do
oferowanej mu w 1610 r. korony carskiej. W celu umocnienia
pozycji na Bałtyku zbudował flotę. Planował także wielką wojnę z Turcją, ale spotkało się to
ze zdecydowanym sprzeciwem
szlachty.Za jego panowania na
Ukrainie Kozacy podnieśli
otwarty bunt przeciw Rzeczypospolitej. Pod wodzą Bohdana
Chmielnickiego zadali rycerstwu polskiemu dotkliwe ciosy.
Król zginął w trakcie wojny.
Jan Kazimierz (1609-1672). Syn
Zygmunta III Wazy był po śmierci Władysława IV jedynym kandydatem do korony.
Za panowania Zygmunta III Wazy i Władysława IV Polska doznała silnego osłabienia wewnętrze ne go i spo rych strat
terytorialnych. Mimo niewątpliwego talentu wojskowego Jan
Kazimierz nie mogł opanować
sy tu a cji. Za ję ty wal ka mi na
wschodzie z Chmielnickim i Rosja nie był w stanie oprzeć się
na ja zdo wi Szwe dów, któ rzy
wkroczyli od północy i zachodu.
Kraj był niszczony, skarb pustoszał, zrywane były sejmy, rosła szlachecka opozycja wobec
władzy królewskiej. Kulminacją nieszczęść okazał się okres
„po to pu szwedz kie go” (16551660), kiedy nasz kraj musiał
sta wić czo ła rów no czes ne mu
na ja zdo wi wojsk szwedz kich,
rosyjskich, kozackich, pruskich
i siedmiogrodzkich. Choć wojna ta za koń czy ła się zwy cię stwem, Polska wyszła z niej bardzo znisz czo na i osła bio na
we wnętrz nie. Pod na ci skiem
prą dów kon trrefor ma cyj nych
i w wyniku wojen z państwami,
rządzonymi przez innowierców
(prawosławna Rosja, protestancka Szwecja) zanikać zaczęła tole ran cja re ligij na, wy bucha ły
rokosze (bunty szlachty i magnaterii), wreszcie w 1665 doszło do wojny domowej, która
doprowadziła do abdykacji Jana Kazimierza.
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Jan Kazimierz zrzekł się panowania
w 1668 r. i wyjechał do Francji. Umarł
w osamotnieniu w 1672 r. Ciało jego
sprowadzono z Paryża do Krakowa
i złożono na Wawelu.
Panujący przez 70 lat Wazowie (Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz) utrzymali co prawda prestiż
Polski, jako wielkiego i poważnego
kraju europejskiego, ale niestety wplątali królestwo w serię konfliktów militarnych, nie zapobiegli krwawej wojnie domowej na Ukrainie i dopuścili
do znacznego wzrostu wpływu magnatów.
Michał K orybut Wiśniowiecki (16401673). Został wybrany na króla na
sejmie elekcyjnym 19 czerwca 1669.
Oprócz niego było czterech kandydatów innych narodowości, lecz po złych
doświadczeniach z obcymi monarchami szlachta głosowała na „Piasta”.Nie
umiał zapanować nad tarciami różnych stron nictw w kra ju. Po nad to
przegrał wojnę z Turcją, oddając w jej
rę ce Po do le z Ka mień cem Po dol skim.Z powodu choroby król zmuszony został oddac dowództwo Janowi
Sobieskiemu.Po kilkuletnim panowaniu króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego tron polski objął bohater
wojen z Turcją (zwyciestwo pod Chocimiem), hetman Jan III Sobieski. Pojął za żonę Francuzkę Marie Kazimie-

re d'Arquien („Marysienke”). Sobieski
posiadał dwa wielkie talenty: doskonałego polityka i znakomitego wodza.
Odsiecz Wiednia oblężonego w 1683
r. przez Turków, gdzie odniósł zwycięstwo nad armią wielkiego wezyra
Kara Mustafy, przyniosło mu europejska sławę. Zamierzał zorganizować ligę antyturecką przy udziale Polski,
Austrii i Rosji. W tym celu zawarł z Rosją w r. 1686 długotrwały pokój, tzw.
pokój Grzymultowskiego. Plany Sobieskiego upadły jednak skutkiem coraz silniejszej opozycji wewnętrznej.Śmierć króla w r. 1696 zamknęła
okres potęgi naszego państwa. Odtąd
osłabione wewnętrznie przez kryzys
gospodarczy, zniszczczenia wojenne
i anarchie możnowładców, stało się
ono jedynie przedmiotem polityki sąsiednich mocarstw. Rozpoczał się również upadek kultury polskiego baroku. Prochy Sobieskiego spoczęły na
Wawelu.
Polska, w której był „Król i Szlachta”, w któ rej by ły sej my i sej mi ki,
w której każdy szlachcic miał równy
głos, gdzie tytułowano się „Panie Bracie”, zaczyna wybierać królów niekoniecznie spośród siebie. Pogłębia to
osłabianie królestwa i przyspiesza degenerację demokracji. Na jej fali napływają z zachodniej Europy prześladowani tam Żydzi i inne grupy
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narodowościowe, znajdując w bogatym i demokratycznym królestwie tolerancję i bardzo dobre warunki egzystencji. Degeneracja demokracji,
osłabienie władzy króla i wpływy odśrodkowe doprowadziły w końcu do
tego, ze każdy szlachcic miał prawo
veta. Utrudniało to lub wręcz uniemożliwiało przeprowadzanie ustaw.
Wystarczyło jedno „nie zgadzam sie”
wypowiedziane na sejmie za pieniądze, czy obietnice tych którym zależało na osłabieniu państwa, żeby uniemożliwić wprowadzenie koniecznych
ustaw i zmian.

Rzadko kiedy czasy są surowsze niż
ludzie.
Norman Mailer

Monika Stawnicka
Zrodlo: internet

1

Kontrreformacja – nurt w Kościele katolickim, będący
reakcją na powstanie protestantyzmu, mający na celu
zahamowanie szerzącej się reformacji i odzyskanie przez
Kościół rzymskokatolicki utraconych wpływów i pozycji
wyznania panującego. Działania te połączone były z odnową wewnątrz Kościoła, wymuszoną gwałtownym rozwojem reformacji. Z tego też powodu autorzy katoliccy
wolą stosować termin reforma katolicka, starając się
uwypuklić pozytywny aspekt kontrreformacji. (Wikipedia)
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Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@yahoo.com
tel. 0489/823 803

Garaż samochodowy
ADMAR oferuje:

Renomowany warsztat blacharski
„Carrosserie Cassiers” z Kalmthout

poszukuje doświadczonego
blacharza
s naprawy elektryczne
s mechaniczne skanowanie
s wymiana płynów
s auto-holowanie Belgia i Polska
Szybko, tanio, solidnie

Antwerpia, Deurne,
Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Wymagania:
- 2 do 5 lat doświadczenia
- komunikatywna znajomość języka
holenderskiego, angielskiego
lub francuskiego
- elastyczność i motywacja
Oferujemy:
- zatrudnienie na pełen etat
- miłą atmosferę w pracy
Kontakt: Didier Cassiers
Brasschaatsesteenweg 278 A
2920 Kalmthout, Tel.: 0486 72 94 11

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
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Przypominamy,
że w nocy z soboty (24 marca)
na niedzielę (25 marca) 2012 r.
następuje

zmiana czasu
z zimowego na letni.
Zegarki przestawiamy
z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.
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Ogłoszenia
drobne:
KUPIE, SPRZEDAM, ODDAM, SZUKAM
ITD.

w Szukan niańki do pół rocznego
dziecka w Wommelgem.
0488229952
w Sprzedam skuter klasy B
MilanoS biały, zadbany ,
2osobowy, przebieg 1221km ,
zakupiony nowy w wakacje
2011 roku. Posiada kufer z tyłu
czarny, kask także w komplecie.
Tel.kont. 0486913682
(możliwość ściągnięcia blokady)
w Udzielam nauki jazdy osobom,
które jeżdżą słabo i źle się czują
za kierownicą, tel. 0485059128.

Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie wysyłając maila
pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
W każdym
kolejnym
artykule z tego
cyklu będziemy
prezentować
mniej znane
fakty
i informacje
dotyczące
sławnych
Polaków,
jak również
wiadomości
o współczesnych
wydarzeniach
mających
związek z tymi
postaciami.

n

n

n
n
Stanisław Lem
(1921 Lwów – 2006 Kraków)
Największy polski pisarz literatury fantastycznej, autor wielu światowych bestsellerów.
Znany i ceniony na całym
świecie. Jego książki przetłumaczono na 41 języków i sprzedano w ponad 30 milionach egzemplarzach.
Jest
najczęściej
tłumaczonym polskim pisarzem,
a w pewnym okresie był najbardziej poczytnym nieanglojęzycznym pisarzem literatury science fiction.
Dorobek artystyczny Lema
obejmuje: opowiadania, powieści fantastyczno-naukowe, detektywistyczne, autobiografie,
publicystykę literacką, felietony, wiersze, listy, scenariusze
słuchowisk radiowych, audycji
telewizyjnych i sztuk teatralnych.
Najbardziej znane powieści:
„Dzienniki Gwiazdowe”, „Niezwyciężony”, „Solaris”, „Powrót
z gwiazd”, „Cyberiada”, Głos Pana”, „Bajki Robotów”, „Eden”,
„Opowieści o pilocie Pirxie”.
n Urodził się we Lwowie w rodzinie zamożnego lekarza
n Studia medyczne ukończył
w Krakowie nie uzyskując dyplomu końcowego. Zdanie
ostatnich egzaminów wiązało
się bowiem z przymusowym
odbyciem służby wojskowe,
a tego za wszelka cenę chciał
uniknąć.
n W 1946 roku rodzina Lemów
tracąc swój cały majątek opu-

n

n

n

n

n

n

n

ściła Lwów i w ramach repatriacji przeniosła się do Krakowa. Po zakończeniu wojny
Lwów przyłączono do związku Radzieckiego i dalsze przebywanie w tym mieście wiązało
się
przyjęciem
radzieckiego obywatelstwa.
Sytuacja materialna rodziny
była po prostu tragiczna i pisarz po latach wspominał, że
z trudem przetrwali ten okres.
W 1954 roku ożenił się z Barbarą Leśniak, późniejszym lekarzem radiologii, a w 1968
roku przyszedł na świat ich
syn Tomasz.
Mieszkali w Klinach Borkowskich – części Krakowa.
O 1956 roku rozpoczęła się
wielka międzynarodowa kariera pisarska Lema, co zapewniło rodzinie stabilizację
życiową i materialną.
W 1957 roku ukazała się drukiem pierwsza w historii polskiej literatury książka o cybernetyce „Dialogi” autorstwa
Lema.
W 1961 roku ukazały się jego
dwa najwybitniejsze dzieła:
„Solaris” i „Powrót z gwiazd”.
„Cyberiada” uważana przez
Lema (i wielu krytyków literackich), za szczytowe osiągniecie jego twórczości wyszła drukiem w 1965 roku.
W czasach PRL Lem unikał
angażowania się w politykę
i nigdy nie zapisał się do żadnej organizacji. W 1976 roku
podpisał jeden z protestów
przeciwko wpisaniu w konstytucję zapisu o „wiodącej roli
PZPR” i „przyjaźni z ZSRR”.
Wiele razy chciał emigrować
i były sytuacje, kiedy prawie
podjął ostateczną decyzję
o wyjeździe z Polski na stałe.
Zawsze jednak wracał.
W 1987 roku ukazała się jego
ostatnia powieść „Fiasko”, poświęcona problematyce „pionierskiego lotu do innej gwiazdy oraz próby kontaktu
z pozaziemską cywilizacją”.
Zmarł w 2006 roku mając 84
lata. Zgodnie z jego ostatnią
wolą urna z prochami została
złożona na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

n Odznaczony między innymi
medalem „Gloria Artis”, naj-

n

n

n

n

wyższym polskim odznaczeniem państwowym Orderem
Orła Białego, Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
Za swoja twórczość zdobył
liczne nagrody w Polsce i za
granicą między innymi Nagrodę Literacką im. Franza Kafki
Osiągnięcia Lema przyniosły
mu doktoraty honoris causa
wielu uczelni i honorowe obywatelstwo miasta Krakowa.
W 1972 roku został członkiem
Państwowej Akademii Naukowej (PAN), instytucji skupiającej najtęższe polskie umysły.
W 1976 roku uzyskał honorowe członkostwo w Science Fiction Writers of America, które trzy lata później utracił za
krytykowanie amerykańskiej
literatury tego gatunku.

n Pierwszymi utworami Lema,
które publikował jeszcze jako
student medycyny były opowiadania o tematyce wojennej
i okupacyjnej
n Debiutem literackim Lema był
„Człowiek z Marsa”, którego
fabuła dotyczyła tajemniczego przybysza badanego przez
ziemskich uczonych w tajnym
laboratorium.
n Jako autor gatunku science
fiction zadebiutował opublikowanymi w Tygodniku Powszechnym opowiadaniami
„Obcy”, „Ogród ciemności”
i „Dzieje jednego odkrycia”.
n Pierwszą napisaną powieścią
był „Szpital przemienienia”
z 1948 roku. Książka została
wydana dopiero w latach siedemdziesiątych ponieważ pisarz nie zgodził się na sugestie i poprawki, które chciała
na niego nałożyć ówczesna
cenzura.
n W 1951 roku zostaje wydana
jego pierwsza powieść „Astronomia”.
n Najpopularniejszą i najbardziej znaną książką Lema jest
bez wątpienia „Solaris”. Doczekała się dwukrotnej adaptacji filmowej. Raz przez Andrieja
Tarkowskiego
(Nagroda Specjalna Jury na
Festiwalu Filmowym w Cannes), drugi zaś przez Stevena
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Soderbergha w Hollywood z George'em Clooneyem w roki głównej.
Co ciekawe „Solaris” powstała w ciągu zaledwie kilku tygodni podczas
pobytu pisarza w Zakopanem.
n Według znawców tematu ta powieść
jest ponadczasowa. Nie zestarzała
się od lat sześćdziesiątych, a naprawdę o niewielu utworach literatury fantastycznej można tak powiedzieć. Doczekała się niezliczonej
ilości recenzji i analiz. Lemowi udało się w niej stworzyć najbardziej
oryginalną wizję Obcego w historii
literatury science fiction.
n „Solaris” została przetłumaczona na
kilkadziesiąt języków. Między innymi na: niemiecki, hiszpański, japoński, hebrajski, angielski, ormiański, czy gruziński.

n Był czło wie kiem wszech stron nie
wykształconym o licznych zainteresowaniach. Posiadał niespotykaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych
i filozofii. I między innymi na tej
podstawie przewidział nadejście ery
informatyki, internetu, rzeczywistości wirtualnej i inżynierii genetycznej.
n Od lat pięćdziesiątych Lem rozczytywał się w literaturze (przemycanej z zagranicy) dotyczącej funkcjonowania
ludzkiego
mózgu
i cybernetyki. Interesowało go, czy
można „odtworzyć” człowieka z atomów. Nocami ze słownikiem w ręku poznawał dzieła największych
autorytetów w tej dziedzinie.
n Swoją wiedzą i osobowością zafascynował amerykańskiego autora
powieści science fiction Phillipa K.
Dicka, który nie mógł uwierzyć, że
jeden człowiek może być tak wszechstronny. W rezultacie doniósł na Lema do FBI twierdząc, że polski pisarz jest agentem przysłanym przez
KGB, gdyż nie ma innego wytłumaczenia jego fenomenu.
n Jego nazwiskiem nazwano planetoidę 3836 Lem i pierwszego polskiego satelitę naukowego
n Uwielbiał marcepan i chałwę. Był
wielkim łasuchem i nawet wtedy,
gdy pod koniec życia zachorował na
cukrzycę nie mógł się oprzeć pokusie zjedzenia czegoś słodkiego
n Z alkoholi pijał likiery i gin
n Namiętnie palił papierosy, ale tylko mentolowe, które musiał rzucić
w latach osiemdziesiątych z powodu kłopotów ze zdrowiem.
n Był zapalonym narciarzem i uwielbiał góry. Co roku razem z żoną
(później również z synem) jeździł na
narty do Zakopanego. Właśnie tam
powstała część jego największej literatury.

n Ulubioną lekturą Lema była „Trylogia” Henryka Sienkiewicza (czytał
tylko najlepsze jego zdaniem fragmenty) i poezja Bolesława Leśmiana.
n Ulubione filmy to przede wszystkim
te z Jamesem Bondem. Lubił również oglądać przygody King-Konga,
jak również „Gwiezdne wojny” i serial „Star Trek”. Przy tym ostatnim
zawsze krytykował scenarzystów za
lekceważenie praw fizyki.
n Lubił muzykę poważną, a zwłaszcza
symfonie Beethovena.
n Interesował się jazzem. Szczególnie
upodobał sobie duet Louisa Armstronga i Elli Fitzgerald.
n Namiętnie słuchał piosenek z Kabaretu Starszych Panów i niektórych
utworów grupy The Beatles.
n Był poliglotą. Znał łacinę, niemiecki, francuski, angielski, ukraiński
i rosyjski.
n Wszystkie swoje książki napisał na
maszynie do pisania, może dlatego,
że komputery weszły do użytku dopiero u schyłku jego życia.
n Był prawdziwym tytanem pracy.
Wstawał między 4 a 5 rano, i codziennie potrafił „wyprodukować”
kilkadziesiąt stron maszynopisu.
n Jego ulubioną metodą pisania było
siadanie do maszyny bez żadnego
planu i dowiadywanie się w miarę
pisania od samego siebie co się teraz wydarzy.
n W 1980 roku jego nazwisko brano
pod uwagę przy przyznawaniu nagrody Nobla z literatury, ale ostatecznie otrzymał ja Czesław Miłosz.
n W czasach, gdy Stanisław Lem pisał o cyfrowych książkach, twórcy
ekranów dotykowych byli jeszcze
bardzo małymi dziećmi. W wydanej
w 1961 roku książce „Powrót
z gwiazd” Lem opisał wynalazek podobny do dzisiejszych ekranów dotykowych
wykorzystywanych
w I Padach....” Książki przetworzone na kryształowe bryły, które zaopatrzone w pamięć mogły bez trudu
pomieścić
książkowe
informacje”... Wynalazek ten obsługiwany był za pomocą technologii
bardzo zbliżonej do dotykowych
ekranów. Pół wieku później powstały pierwsze takie urządzenia.
n Był pasjonatem motoryzacji. Pierwsze prawo jazdy zdobył przed wybuchem II wojny światowej, ale nie
miał okazji się nim nacieszyć.
W swoim garażu miał kilka samochodów. Lubił szybką jazdę i ściganie się.
n Po śmierci pisarza, Fundacja „Mam
marzenie” sprzedała jeden z jego samochodów Mercedes 280 SE, uzyskując dla swoich podopiecznych
kwotę 50.211 złotych. Kupił go je-

31

den z biznesmenów w Tarnowskich
Górach.
n Literatura Lema niejednokrotnie
była inspiracją dla innych artystów
Powstało aż 15 filmów (dokumenty, fabularne) opartych na jego twórczości.

n Lem był bardzo dowcipnym, pogodnym i czarującym człowiekiem. „Lubił żartować z otaczającej go rzeczywistości i ludzi, aczkolwiek
niekoniecznie z samego siebie”.
n Uwielbiał spotykać się z przyjaciółmi i znajomymi okazując się osoba
bardzo rozmowną, gościnną i towarzyską. Nie lubił, gdy się z nim nie
zgadzano i źle znosił krytykę własnej twórczości.
n Lem był mistrzem w wymyślaniu
niezwykłych tworów językowych,
na przykład: „garłacza antymaterii”, czy „lufy lazerne”.
n Znane jest jego powiedzenie: „Dopóki nie skorzystałem z internetu
nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów”

Stanisław Lem był jednym z największych pisarzy fantastyki naukowej,
utalentowanym filozofem, futurologiem i satyrykiem. Jego twórczość
wywarła ogromny wpływ nie tylko na
polską, ale i na światową literaturę
science fiction.
Rozwinął zupełnie nowe możliwości gatunku science fiction, wprowadził do niego nową problematykę, ożywił go żartem i groteską.
Do końca zachował wierność sobie
i swoim poglądom. Uważał, że „cokolwiek robiłby człowiek, jakiekolwiek
tworzyłby i poznawał światy – on sam,
jego natura i jego dusza pozostaną dla
niego ideałem i wzorem”...
Hanna Korcz
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Historie życiem pisane
Co dalej?
nia i Marcin opowiedzieli mi
swoją historię z prośbą o zamieszczenie jej w gazecie. Ku
przestrodze.
Ich opowieść jest tak niesamowita,
że aż trudno uwierzyć, iż wydarzyła
się naprawdę.

A

Przyjechali do Belgii od razu po ślubie, czyli jakieś 10 lat temu. Zaczynali jak wszyscy – od pracy na czarno za
małe pieniądze. Potem skończyli kurs
niderlandzkiego, otworzył się rynek
pracy. Oboje zalegalizowali swój pobyt, mieli dobrze płatną pracę i ich sytuacja finansowa była coraz lepsza.
Mogli nawet pozwolić sobie na odkładanie pieniędzy. Kiedyś chcieliby wrócić do Polski, kupić dom i spokojnie
cieszyć się emerytura. Jedno tylko
spędzało im sen z powiek. Nie mieli
dzieci. Po wykonaniu niezliczonej ilości specjalistycznych badań okazało
się, że Marcin jest bezpłodny. Z biegiem czasu pogodzili się z tym i zaczęli myśleć o adopcji dziecka. Żyli na
swój sposób spokojnie, byli szczęśliwi....
Cztery lata temu do Antwerpii przyjechała Basia – siostra Ani. Do pracy,
aby podreperować rodzinny budżet.
Mąż, który nie mógł znaleźć pracy
i dwoje dzieci zostali w Polsce, a Basia przesyłała do domu (mężowi) każde zarobione euro.
Ania i Marcin wzięli ją do siebie.
Mieszkanie wprawdzie nie było zbyt
duże, ale trzy osoby jakoś się zmieściły. Nie brali od Basi żadnych pieniędzy za czynsz, ogrzewanie i inne
świadczenia. Nawet zminimalizowali
jej wydatki jeśli chodzi o wyżywienie.
Doszli do wniosku, że Basi i tak całymi dniami nie ma w domu, więc jej
posiłki nie obciążały zbytnio ich budżetu. A przecież miała w Polsce dzieci i to dla nich tak ciężko pracowała.
Basia za dziećmi tęskniła potwornie. Jak tylko mogła jeździła do Polski, aż wreszcie za namową męża podjęła decyzję, że cała rodzina musi być
razem. W Belgii. Ania i Marcin uszanowali te decyzje rozumiejąc ją całkowicie. Starali się zrobić wszystko, aby
Basi i jej rodzinie pomóc. Już od dawna nosili się z zamiarem wynajęcia
większego mieszkania, więc po długim namyśle doszli do wniosku, że
Basia z mężem i dziećmi na razie zamieszkają u nich. Przecież to rodzina, więc fajnie będzie wszystkim razem. No i dzieci. To był podstawowy
argument jakiego użyła Ania, aby
przekonać męża o słuszności tej de-

cyzji. Mówiła, ze dom nie będzie już
taki pusty, dzieci go rozjaśnią i rozweselą, a ona pomoże Basi, która pracowała całymi dniami.
Początkowo rzeczywiście było fajnie.
Gwar rozmów i śmiech dzieci brzmiał
od rana do wieczora. Potem poszły do
przedszkola, następnie do szkoły. Basia ciężko pracowała. Problem był tylko z jej mężem. Niby chciał pracować,
ale nie chciał. Szukał pracy, ale jakoś
nie udawało mu się jej znaleźć.
Marcin pamiętając jak trudno mu
było na początku pobytu w Belgii zdecydował się wziąć go do firmy, którą
niedawno założył razem z belgijskim
wspólnikiem.
I wtedy nastąpił splot rożnych nieprzewidzianych sytuacji.
Belgijski wspólnik wyjechał na jakiś czas do Francji w interesach.
Basia przestała pracować i zajmowała się domem i dziećmi. Doszła do
wniosku, ze już nie musi tak ciężko
tyrać, bo firma szwagra prosperuje
bardzo dobrze.
Potem zachorował Marcin. Znalazł
się w szpitalu i okazało się, że jego pobyt potrwa dosyć długo.
Mąż Basi zaoferował się, że zadba
o interesy firmy aby Marcin się niczym nie martwił i jak najszybciej wracał do zdrowia. Wychodził rano do pracy ale jak się potem okazało, jako
„wspólnik” tylko kazał pracować i znikał. Czas spędzał z kochanką.
Basia była ślepo zakochana i wierzyła mężowi, który twierdził że to tylko złośliwe plotki.
Potem w domu zaczęli zjawiać się
różni ludzie domagając się zwrotu pieniędzy, które mąż Basi od nich pożyczał. Okazało się, że nie chodziło o pożyczki, tylko o zwrot zadatków, które
przyjmował jako „wspólnik” firmy
Marcina. Roszczeń było coraz więcej
i Ania nie wiedziała co robić. Marcin
leżał w szpitalu i musiała poradzić sobie ze wszystkim sama.
Po pewnym czasie okazało się, że
z domu zaczęły znikać rożne co bardziej wartościowe przedmioty. Basia
twierdziła, że nic o tym nie wie. Jej
mąż również. Ania miała wrażenie, że
jej dotąd uporządkowany świat legł
w gruzach. Że ten koszmar to jakiś
film, a nie prawdziwa rzeczywistość.
Jej rzeczywistość.
Gdy Marcin wyszedł ze szpitala firma była już w rozsypce i stała na skraju bankructwa. Zostały kredyty i kolosalne długi do spłacenia. Kłótnie
całej czwórki były na porządku dziennym, aż doszło do tego że, Marcin

i Ania zapożyczyli się u dawnych znajomych i wyprowadzili się z własnego mieszkania.
A jak to wszystko wygląda w chwili obecnej?
Basia z dziećmi wróciła do Polski.
Rozwiodła się z mężem.
Marcin z pomocą zaprzyjaźnionego
adwokata próbuje uporządkować
wszystkie sprawy finansowe, aby pospłacać długi u osób prywatnych i zaciągnięte kredyty. Dobrze, że jego belgijski wspólnik po powrocie z Francji
zdecydował, że Marcin będzie mu w ratach spłacał należności bez oddawania sprawy do sądu.
Na razie mieszkają kątem u przyjaciół, których pozostało im bardzo niewielu.
Nie mogą wrócić do Polski, bo tam
nie będą w stanie zarobić pieniędzy
na spłatę zobowiązań. Ania sprząta na
pełny etat i bierze wszystkie dodatkowe prace. Marcin pracuje od rana do
wieczora. Oboje wierzą, że kiedyś wyjdą na prostą i zaczną wszystko od nowa. Ania długo bała się, ze mąż jej nie
daruje, że ją zostawi. Ale ich uczucie
okazało się wyjątkowo silne. Trzymając się za ręce idą razem dalej przez
życie. Chociaż postarzali się w tempie
rekordowym, mają zszargane nerwy,
zepsutą reputację na która tak ciężko pracowali, są razem. Najlepiej na
tej całej historii wyszedł mąż Basi.
Ożenił się jak to mówią bogato i żyje
sobie jak pączek w maśle. Był na tyle
sprytny, iż nie można mu było niczego udowodnić. Pożyczając pieniądze
nie wystawiał żadnych pokwitowań.
Był przecież wspólnikiem dobrze prosperującej firmy więc ludzie mu wierzyli. Wszystkie zobowiązania spoczęły na Marcinie i jego belgijskim
partnerze. Ale Marcin będąc człowiekiem uczciwym spłaca wszystko sam.
I teraz pada pytanie: co dalej?
Życie już napisało scenariusz.
Ania i Marcin poradzą sobie. Stali
się silniejsi i bardziej zahartowani.
Prosili tylko, aby opisać ich historie.
Jak wspomniałam – ku przestrodze.
Żeby każdy wiedział, kogo i czego
ma się wystrzegać, aby nie zrobiono
mu krzywdy. A kogo i czego dokładnie, to już każdy z Czytelników sam
wie najlepiej.
m . g.
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Warto przeczytać
„Pola Negri. Legenda Hollywood” Mariusz Kotowski
Mariusz Kotowski, reżyser i choreograf mieszkający w Stanach zrealizował
film dokumentalny o losach Poli Negri
„Pola Negri – Życie jest snem w kinie”.
Dla dokładniejszego upamiętnienia tej
fascynującej postaci napisał książkę.
Odnalazł i wykorzystał wiele unikatowych materiałów: zdjęcia, fragmenty filmów i wywiadów. Opisał fenomen,
jakim była Pola Negri, zwykła dziewczyna z malej miejscowości, która stała się ulubienicą tłumów i międzynarodową gwiazdą.
Urodziła się w Lipnie k. Włocławka
jako Apolonia Chałupiec. Od najmłodszych lat wykazywała zdolności artystyczne. W czasie zabawy na podwórku
została zauważona przez Helenę i Jerzego Kosińskich – nauczycieli ze szkoły baletowej. Od piątego roku życia rozpoczęła treningi, które po kilku latach
zostały zakończone ze względu na wykrytą wadę serca. Chociaż kariera tancerki się skończyła, Pola zasmakowała
przyjemności, jaką dają publiczne występy. W 1911 r. zdała do Szkoły Aplikacyjnej przy Warszawskich Teatrach
Rządowych. Ukończyła dwa kursy i lekcje gry aktorskiej. Naukę ponownie
przerwało widmo choroby – tym razem
gruźlicy, wyjechała więc do uzdrowiska
w Zakopanem. W czasie kuracji rozsmakowała się w poezji Włoszki – Ady Negri i przyjęła jej nazwisko jako swój
pseudonim artystyczny. Po powrocie do
Warszawy i ukończeniu szkoły zadebiutowała najpierw w roli tanecznej w Jeziorze Łabędzim, a następnie w solowym tańcu lalki w Copelli.
Pierwszą mówioną rolę zagrała w Teatrze Małym w Ślubach panieńskich.
Recenzje dalekie były od zachwytów.
Wytykano młodej aktorce braki dykcji
i chrapliwy głos. Pomimo tych niedostatków otrzymała role tancerki pantomimie „Sumurun”. Był to pierwszy,
prawdziwy triumf Poli, która w wieku
17 lat stała się ulubienicą Warszawy.
W grudniu 1914 roku na ekranach kin
ukazał się pierwszy film z Polą w roli
głównej – Niewolnica zmysłów, co otworzyło jej drzwi do wszystkich wytwórni.
Aktorka postanowiła rozpocząć podbój innych krajów i wyjechała do Berlina. Pierwsze role grała w filmach z gatunku pół erotycznych melodramatów
z wieloma scenami tanecznymi. Choć
nie było to kino zbyt ambitne stawała
się coraz bardziej popularna. Musiała
jednak na kilka miesięcy wrócić do Polski, aby zrealizować w Warszawie część
zaległego kontraktu z wytwórnią

„Sfinks”. Do Berlina wróciła w 1917 roku z główną rola w pantomimie Sumurun, tym razem w prestiżowym Deutsches Theather. W tym okresie zaczęła
szokować i zachwycać wielbicieli zachowaniem godnym największej gwiazdy.
Spacerowała po ulicy w towarzystwie
lamparta na smyczy, wylansowała modę na długie buty z wysokimi obcasami, a także sandały noszone bez rajstop,
malując przy tym paznokcie u stóp na
kolor czerwony.
Po sukcesie na deskach teatru po znaną aktorkę wyciągnęły macki największe wytwórnie niemieckie filmowe.
W czasie pierwszej wojny światowej Pola miała już w Niemczech status gwiazdy.
W 1923 roku zapragnęła zdobyć Hollywood – miejsce, o którym marzy każdy aktor. Wytwórnią, która zatrudniła
nieznaną aktorkę z Europy był Paramount. Pierwsze filmy zostały bardzo
źle przyjęte przez krytyków, a pozytywne recenzje pojawiły się dopiero z filmem Hotel Imperial, po którym pokochali ją widzowie i recenzenci. Dzięki
produkcjom: Jej wielka miłość, Piętno
krwi, Kwiat nocy, Czarodziejka, Kobieta bezwstydna, Skłamałam, Spowiedź
uczciwej kobiety, Podwójne życie, Godzina zmysłów, Biała księżna w ciągu
pięciu lat pobytu w Hollywood Pola
zarobiła sześć milionów dolarów, co
uczyniło ją najbogatszą kobietą w przemyśle filmowym. Zakazany raj, przedstawiający historię Katarzyny Wielkiej,
krytyka hollywoodzka uznała za jeden
z dziesięciu najlepszych filmów 1925
roku.
Z każdą kolejną rolą Pola zdobywała
coraz większą rzeszę fanów, okrzyknięto ją gwiazdą kina niemego, symbolem
seksu, „niemym wampem”, nową femme fatale.
W tym czasie aktorka rozpoczęła romans z Charlie Chaplinem. Szybko uległa urokowi czarującego i bardzo popularnego aktora, jednak z czasem zaczął
ją męczyć jego egoizm, zazdrość, a także zaborczość. Ich romans zakończył się
równie szybko jak rozpoczął. W jej życiu pojawił się zresztą ktoś inny – czołowy amant kina, bożyszcze wielu kobiet – Rudolph Valentino.
W 1927 r. Pola zagrała w filmie Drut
kolczasty, który stał się przysłowiowym
gwoździem do trumny. Jej kariera filmowa się skończyła. Miała trzydzieści
lat, co w tamtych czasach czyniło ją starą i nieatrakcyjną kobietą, musiała więc
ustąpić miejsca młodszym koleżankom.
Jednocześnie w kinematografii rozpoczęła się era filmów udźwiękowionych.
Pola słabo znała angielski i miała chrapliwy głos. Stała się niepopularna. Na

trzy lata przeniosła się do Anglii, gdzie
wystąpiła w filmie Ulica potępionych
dusz oraz Na rozkaz kobiety, w którym
jej lekko ochrypły alt wypadł interesująco i nawet piosenka Raj z tego filmu
stała się przebojem. W 1934 r. na zaproszenie samego Adolfa Hitlera wyjechała do Niemiec i podpisała czteroletni kontrakt filmowy. Niemiecką karierę
aktorki zakończyła decyzja Goebbelsa,
zakazująca angażowania jej do filmów
z powodu rzekomo żydowskiego pochodzenia. Uwolniona została od podejrzeń
w wyniku osobistej interwencji Hitlera. Jednakże plotki o romansie z Führerem i rozpoczęcie wojny sprawiły, iż Pola szybko spakowała walizki i uciekła
do Paryża, a następnie do Ameryki.
Zagrała w filmie Hi Diddle Diddle, który okazał się klęską. W 1951 r. przyjęła amerykańskie obywatelstwo. 12 lat
później rola ekscentrycznej kolekcjonerki biżuterii w Madame Habit zakończyła swoja karierę. Film okazał się całkowitą klapą. Popadła w zapomnienie,
zmarła w wieku 90-ciu lat i pochowana
została w Los Angeles.
Pola Negri stworzyła rodzaj gwiazdy
tak potrzebnej w czasach, w których ubóstwo widzów ścierało się z filmowym
blichtrem. Czasy jej świetności przypadały na okres największego rozkwitu kinematografii, w którym zaczęto kreować aktorów na gwiazdy filmowe. Pola
ze swoim ekscentrycznym, wyzwolonym
podejściem do mężczyzn i miłości była
prawdziwym fenomenem. Do dziś pozostaje legendą kina i jedyną polską aktorką, która osiągnęła status światowej
gwiazdy filmowej. Była jedną z pierwszych osobistości Hollywood, która potrafiła skupiać na sobie uwagę widowni także poza salą kinową. Polecam
książkę Mariusza Kotowskiego każdemu, kto z sentymentem zerka na czarno – białe produkcje i obecne w nich
gwiazdy błyszczące własnym, a nie komputerowo wygenerowanym, blaskiem.
Znakomita, wciągająca lektura dla każdego miłośnika starego kina.
Izabela Krzysiak
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Słowo o byle czym
akt, że Adam był pierwszy
a Ewa druga, miał wielki
wpływ na relacje pomiędzy
mężczyzną a kobietą. Jako że przez tysiąclecia kobiety były traktowane drugoplanowo, czyli byle jak, musiało dojść
do wyemancypowania się piękniejszej
połowy ludzkości, czego następstwa
a nawet skutki są udziałem nas wszystkich. Ten aspekt bylejakości nie interesował kiedyś mężczyzn, gdyż owo
traktowanie było dla nich elementem
obyczajowości uświęconym tradycją,
a nawet dla nich wygodne. Dlatego Dnia
Kobiet wtedy jeszcze nie było. W oczach
kobiet ta bylejakość najpierw była
czymś oczywistym, potem odbierana
jako krzywda, z czasem stała się przedmiotem buntu i przeciwstawienia się.
Na początku XXI w. kobiety o emancypacji myśleć już nie muszą, lecz ciągle toczą zawziętą walkę o równouprawnienie, czego wyrazem był
rozkwaszony nos pewnego postawnego dżentelmena. Niedawno, w obecności kamer, stanął on do towarzyskiej
walki bokserskiej z mistrzynią sportu,
która za nic miała fakt, iż jej przeciwnik jako gentleman ręki na kobietę
podnieść nie chciał, więc przyprawiła
go o już wspomniany rozkwaszony nos.
Cóż, sport to sport.

F

Na temat pomysłu takiej walki można dyskutować, lecz jako uważny obserwator życia, nie mogłem nie zauważyć kpiącego uśmieszku bylejakości,
która przemknęła przez ring niezauważona przez mniej czujnych widzów. Może dlatego, że okazała się dwulicowa.
Drugie lico bezwzględnej bylejakości nie było już tak zjadliwe, raczej zadumane. Cóż mogło spowodować u niej
taki stan ducha, zakładając że bylejakość duszę mieć może?
Oboje bohaterowie wspomnianego
pojedynku, w pewnym symbolicznym
wymiarze, złożyli na ołtarzu prawdy
ofiarę. Ona ze swej kobiecości, on ze
swojej męskości. Dzięki temu poświęceniu, wspólnym wysiłkiem otworzyli
oczy bylejakości na pewną sprawę.
Oto jesteśmy w krytycznym momencie, jeśli chodzi o relacje pomiędzy
płciami! W kulturze Zachodu oczywiście, bo dalej nasza bylejakość nosa nie
wyściubia. Doszliśmy do momentu, kiedy żelazna zasada „ladies first” nie może być jednoznacznie realizowana i dwa
oblicza też mieć może. Oto przykład.
Jeśli dżentelmen ustąpi damie pierwszeństwa przy drzwiach do autobusu, to dobrze. Jeśli postąpi równie szarmancko przy drzwiach prowadzących
do ciemnej piwnicy, stanie się przegra-

ną ofiarą wymiany zdań. Jeśli z kolei
dama... tutaj mam problem z analogią,
gdyż zestaw zasad savoir-vivre na polu relacji kobieta – mężczyzna, zasadza
się głównie na słabości, kruchości
i wiotkości pań. Jeśli jednak dama słabą być przestaje, cóż uczynić ma zwyczajny facet? Bylejakość staje się wtedy jego udziałem w sposób oczywisty
zwłaszcza wtedy, kiedy kobieta do
wspomnianej piwnicy bez wahania wejdzie, a nawet spowoduje popłoch wśród
myszy, których ów facet się bał.
Pomimo wielkich zmian jakie dokonały się – szczególnie w ubiegłym wieku – na polu pozycji kobiet w społeczeństwie (dalej mówimy o Zachodzie),
obecnie – wbrew pozorom – nie jest łatwo być kobietą.
Mężczyznom też nie jest łatwo, gdyż
ich supremacja odeszła do historii
i „muszą chcieć” traktować kobiety po
partnersku a nawet uznawać ich wyższość, co jeszcze nie tak dawno było to
nie do pomyślenia.
Impet i tempo z jakim kobiety zaczęły dorównywać mężczyznom spowodował, iż damy na wielu polach prześcignęły mężczyzn, powodując wiele
zawirowań i nie tyle problemów, ile sytuacji trudnych do rozwikłania. Przykładów na tak zwana walkę płci ciągle
nie brakuje w naszym życiu prywatnym, w pracy, urzędach i tak dalej. Rozkwaszony nos, pomijamy jako symbol
znaku czasu. Słynne traktorzystki
– przodowniczki pracy, też pominiemy,
jako znak czasów minionych. Pozostają aktualne zagadnienia indywidualne
i społeczne. Na czoło jednak wysuwa
się taki oto nieistniejący problem. Kto
ma iść do szpitala aby urodzić dziecko,
a kto ma przy porodzie być obecnym
i nie zemdleć z wrażenia? Tak, tak. Wiele problemów to problemy wydumane
i wynikające ze zwykłego egoizmu.
Bylejakość w relacjach kobiety – mężczyźni, w dłuższej perspektywie przyszłości jest chyba przejściowym stanem rzeczy. Szeroko rozumiany postęp
ludzkości zmierza w kierunku trudnym do sprecyzowania przez najbardziej śmiałych futurologów. Jednak
śmiem twierdzić, że w odległej przyszłości, zarówno kobiety jak i mężczyźni zgodzą się w końcu na kompromis
i nadadzą sobie wspólne miano – Człowiek. Nie jest moją intencją zapuszczać się aż tak daleko aby zastanawiać
się, czy mężczyźni niewieścieją a kobiety stają się bardziej męskie. Przecież to panowie ciągle proszą panie do
tańca. Może po prostu wszyscy coraz
bardziej stajemy się ludźmi? Może byle jakie relacje pomiędzy paniami a pa-

nami kiedyś odejdą do historii? Jednak ludzkość, zanim nada sobie
wspomniane już wspólne miano, czy
chce czy nie chce, musi przez cały proces postępu przejść.
Na obecnym etapie rozwoju duchowego ludzkości trudno byłoby, aby panowie przestali zauważać kobiece krągłości
pod
nawet
jednolitymi
uniformami. Z kolei panie też niełatwo
odstąpią od swoich własnych kryteriów osądzania czy ten facet jest przystojny, czy też nie. Teraz to brzmi niedorzecznie lecz jeśli ktoś powie do
swojej drugiej połowy „mój ty aniele”,
nie myśli o tym, czy aniołowie noszą
spodnie czy spódniczki i czy w ogóle
jakakolwiek moda je interesuje. Może
są „po prostu” aniołami?
Bylejakość troszkę nam się dzisiaj zadumała i nie jest obcesowo bezlitosna.
Może już przeczuwa nadchodzące czasy, kiedy to będzie dla niej coraz mniej
miejsca? Nie dajmy się jednak zwieść jej
nastrojom. Póki co, złagodniała nieco
w obliczu nadchodzącego Dnia Kobiet
i – aby była równowaga – Dnia Mężczyzn,
jednak słyszałem, że wiosna przyda jej
więcej wigoru i ostrości widzenia spraw
byle jakich, czego wyraz da zapewne
w kolejnym „Słowie o byle czym”.
Pora kończyć nasze spotkanie. Przez
dłuższy czas zastanawiałem się nad pointą, lecz bylejakość okazała się dla
mnie łaskawa i podsunęła mi pewną
myśl.
Otóż co zrobić, jeśli relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą zaczynają
mniej czy bardziej szwankować? Jest
na to lekarstwo, którego jakość proszę osądzić samemu lub potraktować
je jako placebo. Oto recepta:
Jeśli jesteś kobietą, traktuj go jak
mężczyznę i zachowuj się jak kobieta.
Jeśli jesteś mężczyzną, traktuj ją jak
kobietę i zachowuj się jak mężczyzna.
Dobrze, dobrze. Łatwo powiedzieć
– może ktoś pomyśleć.
Jednak bylejakość już podszeptuje
mi zjadliwą ripostę: – czy znasz lepszą
odpowiedź?
Na Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn
wymyśliłem zlepek słów, który pewnie
na miano sentencji nie zasłuży.
„Kobiety wiedzą, czego chcą mężczyźni. Mężczyźni wiedzą czego chcą:
kobiety!”
Michał Nowacki
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komiks
omiks (lub nowela graficzna) to niejednokrotnie
niedoceniana forma sztuki, łącząca słowo i obraz. Kojarzona jest raczej z tanią rozrywką dla
dzieci oraz alternatywą dla książek, niż czymś co może zainteresować dorosłego odbiorcę. Moim skromnym zdaniem nic bardziej mylnego. Większość komiksów jest stworzona właśnie dla dorosłego odbiorcy i tylko nieżyczliwi
mogliby powiedzieć, że jest niedorobionym kuzynem filmu. Raczej jest jego młodszym bratem. Zanim Hollywood
zaczęło bawić się techniką komputerową, to kreacje artystów zwykłym tuszem i farbą biły na głowę najlepsze plany filmowe – fabule też było mało do zarzucenia.

K

Temat przewodni który wybrałem znosi jakiekolwiek
ograniczenia narzucone przez rzeczywistość. Przenikanie
się światów i ich różnorodność zostawia mi nieograniczoną swobodę działania.
Rafał
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Kuchnia męskim okiem
spaniały, nietypowy smak, dużo warzyw, mało tłuszczu, a przy tym pełna harmonia smaków to cechy kuchni chińskiej. Zaliczana jest
do najstarszych kuchni świata i najbardziej popularnych
w Azji. Nierozerwalnie łączy się z każdą dziedziną życia
Chińczyków, z ich filozofią i z medycyną naturalną. Spokój ducha, długowieczność, harmonia oraz zdrowie to cechy nadrzędne kultury i kuchni chińskiej. Dlatego też polecana jest ona jako jedna z najzdrowszych kuchni na
świecie. Jest bardzo oryginalna i może zaspokoić nawet
najbardziej wybredne gusta. Ma wiele odmian oraz prastarą tradycję. Wśród kuchni azjatyckich to właśnie chińska jest najbardziej różnorodna, co jak łatwo się domyślić, wynika z natury tego kraju – ogromnej wielkości,
zróżnicowania klimatycznego, a nawet kulturowego. W zasadzie trudno mówić o jednej kuchni chińskiej, ponieważ
różni się ona w zależności od regionu. Najczęściej wyróżnia się cztery najistotniejsze: syczuańską, szanghajską,
kantońską i pekińską. Ogromne zróżnicowanie terenu
wpływa na wyobraźnię kucharzy, dlatego w różnych re-

W

gionach tego kraju można spotkać inne potrawy. Chińczycy od tysięcy lat doskonalą swoją kuchnię tak, aby była jeszcze lepsza. Dania zachowują naturalny smak i aromat. Do przygotowania potraw potrzebny jest wok, który
jest podstawowym narzędziem kuchni chińskiej. Przyrządza się nim niemal wszystko. W kuchni chińskiej wyróżnia się pięć głównych smaków: kwaśny, słodki, słony,
gorzki oraz ostry. To właśnie dzięki nim powstają wspaniałe pasty oraz sosy. To one nadają potrawą nietypowy
wyrazisty smak i aromat. Ryż ma wszechstronne zastosowanie, jedzony jest z mięsem, warzywami, rybami, a nawet jako deser. Mięsem numer jeden jest wołowina, która jest przysmakiem Chińczyków. Bardzo ważnym
składnikiem są również owoce i warzywa, stanowią dodatek do potraw. Nie tylko ze względu na ich wspaniały
smak, ale również służą jako lekarstwo, mają wzmacniać
i leczyć. Kuchnia tego wspaniałego kraju liczy naprawdę
tysiące różnych potraw, które przyrządza się na tysiące
różnych sposobów.
Mariusz Krzysiak

Krewetki w sosie słodko-kwaśnym z marchewką i papryką z białym ryżem.
Składn iki:l 2 łyżki oleju r ośli nn ego l 10 kr ewetek l 1/3 czer wone j papryki
l 1/2 małej marchewki l 1 łyżeczka drobno startego imbiru l 1 ząbek drobno
startego czosn ku l kawałeczek papryczki chili posiekanej lub szczypta płatków
chili l 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej rozprowadzonej w 100 ml wody lub bulionu
Sos: l 1 łyżka sosu sojowego l 1 łyżka octu ryżowego (lub soku
z limonki/cytryny) l 1 łyżeczka ketchupu (lub sosu pomidorowego, passaty)
l 1 łyżeczka c ukru
Oraz: l 100 g (1 torebka) ryżu długoziarnistego l posiekany szczypiorek l limonka
lub cytryna do skropienia
Sposób wykonan ia
1. Ugotować ryż, odcedzić. Krewetki obrać i oczyścić, pokroić na kawałki (jeśli są małe można pozostawić w całości),
posolić i odstawić. Paprykę pokroić na cienkie paseczki, marchewkę obrać i również pokroić w cieniutkie paseczki.
2. W woku lub na patelni rozgrzać 1 łyżkę oleju, dodać imbir, czosnek i chili, smażyć mieszając przez około 1 minutę.
Dodać krewetki i podsmażyć przez pół minuty aż zmienią kolor na różowy, wszystko wyłożyć na talerz.
3. Wlać drugą łyżkę oleju, wrzucić paprykę oraz marchewkę, oprószyć solą i smażyć przez około 3 minuty, aż warzywa
nieco zmiękną, ale nadal będą jędrne.
4. Wlać sos sojowy, ocet ryżowy, dodać ketchup, cukier i wymieszać. Zagotować, dodać odłożone krewetki a po
kilkunastu sekundach wlać mąkę ziemniaczaną rozprowadzoną z wodą (lub bulionem). Zagotować, w razie
konieczności dodać więcej wody gdyby sos stał się za gęsty. Skropić sokiem z cytryny lub limonki. Posypać
szczypiorkiem i podawać z ryżem.

Pudding mango
Składniki:
l 2 małe torebki żelatyny l 3/4
szklanki cukru l 1 szklanka gorącej
wody l 3 szklanki zmiksowanego
świeżego mango l 1 szklanka mleka
(2-proc.) l 8 kostek lodu l sok
z cytryny l cząstki limonki do
dekoracji
Sposób wykonania
1. Namoczyć żelatynę (przepis na opakowaniu), rozpuścić ją w gorącej wodzie z dodatkiem cukru (najlepiej
użyć miałkiego cukru lub cukru pudru).

2. W dużym naczyniu zmiksować mango z mlekiem i lodem. Dodać żelatynę, dokładnie wymieszać.
3. Gdy całość zacznie gęstnieć, przełożyć do miseczek i wstawić do lodówki co najmniej na 3 godziny.
4. Przed podaniem skropić pudding sokiem cytrynowym. Można podawać
z cząstkami limonki. Uwaga: pudding
będzie jeszcze smaczniejszy, jeśli
przygotuje się go ze śmietanką kremówką.
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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

