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Kto zarobi na Euro 2012?
Coco Chanel.
Bombaj nad Scheldą.
Dorosły synek mamusi.
Warto przeczytać.
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To już rok od kiedy jesteśmy z Wami, drodzy Czytelnicy.
Oglądając ostatnio pierwszy numer „Antwerpii po polsku” spojrzeliśmy na siebie z uśmiechem. Udało się!!!
Rok temu byliśmy pełni obaw i niepokoju, czy Czytelnicy nas zaakceptują, czy pomysł gazety, a zwłaszcza jej treść spodobają się i zostaną pozytywnie przyjęte.
Dzisiaj już wiemy, że nasza gazeta ma swoje stałe miejsce na rynku mediów polonijnych
w Belgii. Czytelnicy pytają o każdy kolejny numer, a my staramy się robić wszystko, aby
sprostać ich oczekiwaniom.
Zaczynaliśmy skromnie – kilku zapaleńców, którzy zdecydowali, że w Antwerpii musi być
polska gazeta. I dalej jesteśmy razem, chociaż pewne cykle się skończyły, a tematy wyczerpały.
Dołączają do nas kolejne osoby, które chcą razem z nami tworzyć kolejny numer. Niektórzy
z nas bardziej skoncentrowani na pracy zawodowej mają może mniej czasu dla gazety,
ale zawsze służą swoją radą i pomocą.
Mamy nadzieję, że to co proponowaliśmy do tej pory i tematy jakie zamierzamy poruszać
w przyszłości spotkają się z aprobatą i zainteresowaniem naszych Czytelników.
Dziękujemy całej redakcji – tym, którzy piszą artykuły jak i osobom dbającym o szatę
graficzną. Z tej okazji życzmy sobie, abyśmy przez kolejny rok dalej razem pracowali nad naszą
wspólną gazetą. A przede wszystkim, aby pracowało się nam tak sympatycznie jak do tej pory.
Dziękujemy naszym Czytelnikom za tak pozytywne przyjęcie „Antwerpii po polsku”, za każdy telefon i mail skierowany do redakcji. Mamy nadzieje, że będą Państwo informować nas
o tym co ciekawego i interesującego dzieje się w Antwerpii. Czekamy również na sygnały dotyczące Polonii i spraw związanych z życiem na emigracji.
Dziękujemy Agorze Holding, która jest naszym „dobrym duchem” od początku. Jesteśmy
wdzięczni za pomoc, zrozumienie, fachowe rady i wszystkie miłe słowa pod naszym adresem.
To właśnie dzięki „Agorze” wyszedł pierwszy numer „Antwerpii po polsku”. To dla nas bardzo ważne, że ktoś w Polsce docenia wysiłek grupy zapaleńców w Antwerpii.
Prawie rok po ukazaniu się pierwszego numeru „Antwerpii po polsku”, wypuściliśmy na rynek drugą gazetę – Diensten / Usługi / Service, w skrócie DUS. Jest to wyjątkowy miesięcznik, który tak naprawdę powstał na prośbę naszych Czytelników. Każdy polski przedsiębiorca, czy osoba prywatna może zamieścić w nim ogłoszenie, które ukaże się w trzech językach
(po niderlandzku, po angielsku i po polsku). Wiadomo, że niektóre polskie usługi i towary nie
mają sobie równych. Ale Belgowie nie zawsze wiedzą gdzie ich szukać. Strony internetowe
zawierające tego typu ogłoszenia są tylko w naszym ojczystym języku i dla przeciętnego Belga – niezrozumiale. DUS ukazuje się w wersji gazetowej i elektronicznej i poprzez wyjątkową
sieć dystrybucji dociera do mieszkańców Flandrii.
Zapraszamy wszystkich Polaków do korzystania z tych usług. Ceny za umieszczenie reklam
są naprawdę niewielkie, a głównym naszym celem jest umożliwienie nawiązania kontaktów
biznesowych polskim firmom na tutejszym rynku. Będziemy rozszerzać dystrybucję na inne
kraje Unii Europejskiej i mamy nadzieje, że pomożemy naszym rodakom.
Jeszcze raz ogromne podziękowania dla wszystkich i do zobaczenia w kolejnym numerze.
Redakcja

SKŁAD REDAKCJI: Magdalena Wawryszuk, Izabela Krzysiak, Rafał Kitaszewski, Agata Kocińska
KONTAKT: antwerpiapopolsku@yahoo.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.antwerpiapopolsku.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Fecebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail .com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe
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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA

Z MUZYKĄ NA ŻYWO
Zapraszamy na jedyną
polską majówkę w Antwerpii

data: 27.05.2012
miejsce: Park Spoor Noord
od 12:00 do 21:00
W programie m.in.:
polskie przeboje w wykonaniu zespołu
działającego przy fundacji „Children of Europe”
niezawodny „Tom & Jerr y” z Brukseli
gr y, zabawy, konkursy
pyszne polskie jedzenie
i niespodzianki dla małych i dużych
Gwarantowana dobra zabawa
dla całej rodziny!!!
Wstęp wolny
Więcej informacji
pod nr tel.: 0489823803
oraz e-mail:
info@childrenofeurope.be
www.childrenofeurope.be

ORGANIZATOR:

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSORZY
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Dzielnice Antwerpii
Little Bombay nad Scheldą
w Antwerpii
mieszka
kilkanaście
tysięcy
Hindusów.
Pierwsi
indyjscy
imigranci
przybyli
do Antwerpii
pod koniec lat
czterdziestych
XX wieku.

a całym świecie przedsiębiorcy i pracownicy
z Indii podbijają rynki. Powoli, nie spiesząc się, bez
rozgłosu. Indie „eksportują mózgi i ręce swoich obywateli”
i bardzo dobrze na tym wychodzą. Nie bez powodu Hindusi nazywani bywają „Żydami XXI wieku”. Mają doskonałe wyczucie
biznesowe, a jedną z ich głównych zalet jest cierpliwość. Potrafią czekać, a to wielka sztuka.
Hindusi mieszkają również
w Antwerpii i przejęli 75 procent
kontroli nad tutejszym rynkiem
diamentów. A to oznacza, że
„przeciętny Hindus parający się
nad Scheldą handlem diamentami jest wyjątkowo bogaty”.
Pierwsi indyjscy imigranci
przybyli do Antwerpii pod koniec lat czterdziestych XX wieku. Na większą skalę Hindusi
zaczęli osiedlać się w Antwerpii
w latach 70-tych ubiegłego wieku. Skusiło ich to miasto olbrzymi obrotami, a także liberalnym
belgijskim prawem imigracyjnym. Powody ich przyjazdu były czysto ekonomiczne; zwiększyć standard swojego życia
i opanować wszystkie sektory
branży diamentowej.
Na początku osiedlili się w pobliżu diamentowej giełdy. Część
z nich otrzymała belgijskie obywatelstwo, a część pozwolenie
na pracę. Ocenia się, że dzisiaj
w Antwerpii mieszka kilkanaście tysięcy Hindusów. Zajmują
się wieloma rzeczami, pracują
w rożnych miejscach, ale kurs
całej indyjskiej społeczności wyznaczają ci zajmujący się handlem diamentami.

N

Antwerpscy Hindusi związani
z branżą diamentową w większości pochodzą ze stanu Gudżarat,
centrum indyjskiego handlu diamentami. Ich przodkowie obrabiali te kamienie jeszcze na kole szlifierskim napędzanym
pedałem. Przyjeżdżając do Antwerpii Hindusi doskonale odrobili lekcje. Wiedzieli co zrobić,
aby zająć pozycje lidera na tym
hermetycznym jakby się wydawało rynku diamentów.
Powiązani są ze sobą nie tylko klanowo, ale przede wszystkim poprzez religie. Większość

wyznaje dżinizm, szerzej znany
jako Jain Dharmy.
Ta starożytna religia przede
wszystkim odrzuca stosowanie
jakiejkolwiek przemocy. Jainisci są również wegetarianami.
Nie mogą wykonywać wielu zawodów, bo całkowite odrzucenie przemocy uniemożliwia im
pracę na przykład w policji, wojsku, a nawet rolnictwie. Dlatego zostają handlarzami drogich
kamieni i bankierami. Bogactwo
jakim dysponują nie stoi
w sprzeczności z dżinizmem.
Jest takie miejsce w Antwerpii, dokładnie w dzielnicy Wirlijk w okolicach parku Den
Brandt, kiedy spacerując rano
ulica Sneeuwbeslaan można
usłyszeć indyjska muzykę i bicie dzwonów. Mało który
z mieszkańców wie, że za szczelnymi, zielonymi żywopłotami,
znajduje się dzielnica w dzielnicy. Właśnie to miejsce wybrały
sobie indyjskie rodziny związane z handlem diamentami. Mężczyźni pracują, kobiety są w domu. Tak było od zawsze i tak jest
dziś. W stosunku do innych hinduskich imigrantów, ta stosunkowo mała grupa zawiaduje
znacznymi środkami finansowymi. W Antwerpii mówi się o tym
miejscu „Little Bombay”, albo
„Beverly Hills”, ponieważ tutejsze domy maja dość imponujące rozmiary.
Kilka lat temu głośno było
w Antwerpii na temat podwójnego wesela jakie wyprawił hinduski handlarz diamentów córce i synowi. Królewski przepych
po prostu kłuł w oczy, ale biorąc pod uwagę koszt – około 16
milionów euro – nie ma się co
dziwić. Patriarcha rodu przerobił hale wystawowa Nekkerhaal w Mechelen na hinduską świątynię w której przez cztery dni
hucznie świętowało cztery tysiące gości. Jednak powszechna
opinia jest taka, że była to wyjątkowa ekstrawagancja. Na co
dzień bogaci Hindusi nie obnoszą się ze swoim dobrobytem na
zewnątrz. Ciężko pracują.
Prawie 90 procent mężczyzn
z branży diamentowej bierze za
żonę kobietę ze swojego klanu,

prawie wszyscy z ponad 350
„diamentowych” indyjskich rodzin są ze sobą spokrewnieni.
Uważają, że prawdziwy biznes
powinien być pod kontrolą rodziny, wtedy ma szanse na rozwój i nie boi się konkurencji.
Jest to zresztą zasada obowiązująca również w innych krajach. Powstające tam filie, czy
przedsiębiorstwa oparte są przede wszystkim na związkach rodzinnych.
Hindusi troszczą się o swoje
rodziny, przykładając ogromną
wagę do wykształcenia dzieci.
Wiele z nich studiuje na renomowanych uczelniach zwłaszcza
na kierunkach związanych z zarządzaniem, handlem i marketingiem. Na uniwersytecie w Antwerpii uczy się wielu potomków
hinduskich diamenciarzy, którzy przygotowywani do tego zawodu od dzieciństwa, po ukończeniu studiów zarządzać będą
rodzinnymi firmami.
Po wielu latach żydowscy handlarze diamentów utracili pozycję lidera na rzecz Hindusów,
którzy okazali się skuteczniejsi.
Żydzi wypracowują dzisiaj około 25 procent ogólnego obrotu,
reszta należy do Hindusów.
Przez ostatnie dwadzieścia lat
w pracowniach skupionych wokół giełdy diamentowej z 30 tysięcy szlifierzy ubyła 1/3. Częstym widokiem są Hindusi
w garniturach od Armaniego
targujący się z ortodoksyjnymi
Żydami w długich czarnych
płaszczach i jarmułkach. Co ważne, przybysze z Indii nie maja
problemów jeśli chodzi o ograniczanie handlu w dniach kiedy
Żydzi świętują szabat. Hindusi
w tym czasie po prostu handlują i zarabiają pieniądze.
Jednak najbardziej te zmiany
widoczne są w giełdowej stołówce. Kilkanaście lat wcześniej serwowano w niej prawie wyłącznie koszerne dania. Teraz
potrawy są w znacznej mierze
hinduskie. Jak twierdza znawcy tematu „właśnie tam można
zjeść najlepsze curry w mieście”.
Nie dominuje już jidysz, ale angielski. Jeden z bardziej znaczących hinduskich graczy w branży diamentowej twierdzi, że
„żydowskim handlarzom brakuje ducha walki”. „Za dużo narze-
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kają zapominając, ze przy silnym wietrze nie trzeba szukać schronienia,
tylko budować wiatraki”. Inny hinduski przedsiębiorca od trzydziestu lat
związany z ta branżą uważa, że „Wielu chasydom nie udało się dotrzymać
kroku globalizacji”.
Hindusi nie są narodem sentymentalnym. Nie czuja się emocjonalnie
związani z Antwerpia. Dobrze im się
tu żyje, doskonale zarabiają, ale gdyby sytuacja uległa zmianie „w każdej
chwili gotowi są spakować się i osiąść
w innym miejscu w ciągu kilku dni”.
Mówi się, że są „najbardziej udanymi
imigrantami ze wszystkich osiadłych
w Antwerpii”.
W 1992 podjęto decyzje o budowie
w Antwerpii hinduskiej świątyni,
a prace ruszyły dziewięć lat później.
Hindusi zakupili działkę o powierzchni 4.000 metrów kwadratowych na
terenie dzielnicy Wirlijk przy Laarsstraat. Budowa świątyni nie pochłonęła ani jednego euro z kieszeni podatnika. „Diamenciarze” wybudowali
ją z własnych pieniędzy oraz z darowizn od społeczności hinduskiej z całego świata. Jednocześnie powstało
JCCA -Jain Cultural Center Antwerp,
miejsce gdzie odbywają się spotkania
kulturalne, seminaria i wykłady dotyczące dżinizmu. Uroczyste otwarcie
miało miejsce w ubiegłym roku.
Nazwa świątyni to Shankheshvar
Parshvanath Mandir. Wybudowana

w stylu Nagar ma trzy Shikkara (charakterystyczna wieża świątyń hinduskich). Największą z nich jest środkowa. Obiekt może pomieścić około
1.500 osób, a wybudowany został na
wzór świątyni Shrimad Rajchandra
Ashram w Agas.
Budowali ją inżynierowie z Indii i dziesiątki wolontariuszy, którzy zmieniali
się co sześc miesięcy. Najważniejsze było zachowanie autentyczności obiektu.
Dlatego jedyny w swoim rodzaju biały
marmur, którego zużyto około 3.500
ton przypływał statkiem z Indii. Dokładnie z miasta Radżastan, które słynie
z doskonalej jakości marmuru. Wszystkie zużyte kamienie oraz marmur cięte
i obrabiane były ręcznie. Jeden z budowniczych wspomina, że „wyglądało to jak
układanie gigantycznych klocków Lego”. Zamiast żelaza, którego używanie w tego typu
obiektach ze względów religijnych jest zabronione zastosowano miedź, a ogrzewanie podłogi i budynku
dostosowano specjalnie do
belgijskiego klimatu. Po zakończeniu budowy do obiektu wprowadzono posagi Bogów. Ale najpierw kapłan
musiał je poświecić, bo inaczej „byłyby tylko rzeźbami,
a nie posagami”.
Dla Hindusów w Antwerpii świątynia jest kamie-

5

niem milowym, najbardziej świętym
miejscem w Europie i największym tego typu obiektem poza Indiami. Ten
monumentalny budynek powstał z marzeń grupy zapaleńców, którzy poza
intencjami czysto religijnymi chcieli,
aby „świat zawsze pamiętał o naszej
społeczności i naszych wartościach”.
Dla nich świątynia to „symbol pokoju, jedności i niestosowania przemocy łączący Belgię i Indie”.
Hindusi do swoich sukcesów podchodzą czysto filozoficznie. Mocno wierzą w pojęcie indyjskiej karmy i uważają, że los zależy od danej osoby
i działań w dawnym życiu. „Zła karma jest prawie niemożliwa do złamania. Jak diament”.
Anna Janicka
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KANCELARIA PRAWNA
Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

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

n Pracy i ubezpieczeń

społecznych;
n Rodzinne;
n Karne.

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

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA
NA EUROPEJSKIM POZIOMIE
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Wizyta komornika sądowego
(GERECHTSDEURWAARDER/ HUISSIER DE JUSTICE)
omornik sądowy posiada na terytorium Belgii dwojaki status
prawny.
Z jednej strony jest on urzędnikiem państwowym, z drugiej – osobą prowadzącą
samodzielną działalność gospodarczą. Komornik sądowy działając jako urzędnik
państwowy wypełnia obowiązującą go
przepisami kodeksu postępowania sądowego rolę, przez co jego czynności posiadają szczególną moc dowodową, podobną do aktów notarialnych. Działania
podejmowane przez komornika w ramach
prowadzonej przez niego dodatkowo działalności nie posiadają tego charakteru,
(np. zwykłe wezwanie do zapłaty, raport
z oględzin na zlecenie, itp.). Podstawową
rolą komornika jest wykonywanie doręczeń pozwów, wyroków oraz ich egzekucja.

K

Sporządzenie oraz doręczenie pozwu sądowego
Na terenie Belgii pozwy oraz wyroki sądowe doręczane są przez komornika sądowego nie zaś przez sąd (poza nielicznymi wyjątkami, jak np. w sprawach z tytułu
najmu lub opieki, które wszczynane są za
pomocą wniosku sądowego, doręczanego przez sąd). W sprawach cywilnych komornik działa na zlecenie jednej ze stron,
w sprawach karnych doręcza pisma sądowe na zlecenie prokuratury.
Pozew sądowy (dagvaarding – w sprawach
cywilnych, dagvaarding – pro justistia w sprawach karnych) doręczony przez komornika
jest aktem wszczynającym proces sądowy.
Zawiera krótki opis roszczenia/zarzutów,
miejsce oraz termin rozprawy.
W jaki sposób odbywa się doręczenie pozwu?
Komornik sądowy nadaje pozwowi sądowemu specyficzną formę, w której zawarte są przepisy, dane oraz sformułowania, określone przepisami kodeksu
postępowania sądowego.
Doręczając pozew, komornik udaje się
do miejsca zamieszkania pozwanego (zameldowania zgodnie z rejestrem publicznym – rijksregister) celem doręczenia do
rąk osoby pozwanej.
Jeśli komornik nie zastanie pozwanego pod jego adresem zameldowania lub
w innym miejscu, (to znaczy, jeśli komornik zastanie pozwanego na ulicy lub w innym miejscu, również może dokonać doręczenia) zostawia pozew w skrzynce
pocztowej, jednocześnie wysyłając list polecony do pozwanego z informacją, iż pozostawił u niego o danej godzinie, w danym dniu pozew sądowy oraz, iż jeśli
pozwany pozwu nie otrzymał, może zgłosić się do komornika po jego odpis.

Jeśli pozwany nie posiada adresu zameldowania na terytorium Belgii, istnieją dwie możliwości doręczenia:
n Komornik sądowy wysyła list polecony
na adres za granicą, (jeśli adres jest znany). W tym wypadku pozew, co do zasady, powinien zostać przetłumaczony
na język kraju, do którego jest wysyłany lub w sprawach karnych – język zrozumiały dla pozwanego.
n Jeśli pozwany nie posiada zameldowania w Belgii ani znanego adresu poza
granicami, komornik doręcza pozew do
prokuratury ze skutkiem doręczenia do
osoby. Jest to domniemanie poprawnego doręczenia pozwu, podobne do domniemania stosowanego w Polsce na
podstawie, którego sąd pozostawia dokumenty w aktach sądowych ze skutkiem doręczenia do osoby.
W każdym z tych przypadków doręczenie pozwu jest poprawne i skutkuje
wszczęciem procesu sądowego. Nieobecność na wyznaczonej przez komornika
rozprawie oznacza co do zasady, wydanie
przez sąd wyroku zaocznego, w którym
sąd w całości przychyla się do powództwa
i roszczeń powoda (to jest osoby/ firmy/
prokuratury pozywającej przez sąd) – poza nielicznymi wypadkami, w których sąd
dostrzeże braki formalne jak np. niepoprawne doręczenie.

Sporządzanie oraz doręczanie wyroku sądowego
Wyrok sądowy w sprawach cywilnych
oraz handlowych staje się prawomocny
dopiero po doręczeniu go przez komornika sądowego (poza nielicznymi wyjątkami, w których wyrok doręcza sąd). W tym
wypadku komornik działa w charakterze
urzędnika państwowego, na zlecenie jednej ze stron, doręczając wyrok stronie
przeciwnej.
Doręczenie wyroku sądowego odbywa
się w ten sam sposób, co doręczenie pozwu sądowego. Doręczenie wyroku przez
komornika (lub sąd) wszczyna bieg terminu apelacyjnego/odwoławczego.
* W sprawach karnych doręczane są jedynie wyroki zaoczne. Wyroki wydane
przez sąd w obecności skazanego lub jego pełnomocnika ogłaszane są publicznie.
Zabezpieczenie oraz egzekucja z majątku.
Włamanie czy zgodna z prawem egzekucja?
Komornik sądowy jest również egzekutorem orzeczeń sądowych oraz praw ustawowych. Wykonanie orzeczenia sądowego może polegać na zabezpieczeniu
majątku, nakazaniu lub zakazaniu określonych czynności (np. wydanie dziecka)

lub też egzekucji z majątku dłużnika.
W większości przypadków komornik działa wykonując wyrok sądowy. Jedynie
w nielicznych przypadkach zabezpieczenie majątku odbywa się bez uprzedniej interwencji sądu, jak np. zabezpieczenie/
blokada rachunku bankowego lub zabezpieczenie majątku na podstawie nieoprotestowanej faktury pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Wykonując decyzję sądu, komornik doręcza w pierwszym rzędzie wyrok sądowy (betekening vonnis, arrest of dwangbevel), w określony powyżej sposób. Jeśli
roszczenie dotyczy obowiązku zapłaty, komornik doręcza również nakaz zapłaty
(bevel tot betalen, dwangbevel). Jeśli dłużnik pomimo doręczonego nakazu zapłaty nie zastosował się do nakazu, komornik podejmuje kolejny krok tj. wszczyna
egzekucję decyzji sądowej.

Wykonanie na majątku osobistym dłużnika
Zajmując majątek, komornik udaje się
do miejsca zameldowania/ prowadzenia
działalności dłużnika w towarzystwie policji oraz ślusarza. Na wypadek obecności
dłużnika, komornik informuje go o powodzie jego wizyty, inwentaryzuje wszystkie podlegające zabezpieczeniu/blokadzie
rzeczy ruchome oraz pozostawia kopię raportu z zajęcia (proces verbaal van bewarend beslag), informując w nim dłużnika
o odpowiedzialności karnej na wypadek
zbycia zabezpieczonego majątku.
Jeśli dłużnik nie znajduje się w momencie wizyty komornika w domu, wówczas
komornik wymienia z pomocą ślusarza
zamek w domu lub lokalu dłużnika oraz
inwentaryzuje rzeczy ruchome w formie
raportu z egzekucji (proces verbaal van
uitvoerend beslag), pozostawiając go
w miejscu zajęcia oraz informując dłużnika, iż klucze może odebrać na wskazanym
posterunku policji.
Również tego rodzaju zajęcie skutkuje
odpowiedzialnością karną na wypadek
zbycia majątku bez zgody sądu lub komornika sądowego.
Jeśli po zajęciu ruchomości dłużnik nie
dokona zapłaty należności (w całości lub
w ratach, jeśli wierzyciel wyrazi na nie
zgodę), wówczas komornik wyznacza datę zabrania rzeczy ruchomych oraz termin licytacji (bericht van aanplakkingz reguły w żółtym kolorze).
Powyższe działania komornika, pomimo iż stanowią daleko idącą ingerencję
w sferę życia prywatnego obywateli, są
zgodne z przepisami prawa i nie podlegają odpowiedzialności karnej komornika.
Iwona Wiewiórka
Advocaat

maj_fundacja:Layout 1

8
A

2012-05-03

01:08

Page 8

Antwerpia po polsku
R

T

Y

K

U

maj 2012

Ł

S

P

O

N

S

O

R

O

W

A

N

Y

POLSKO FLAMANDZKA FEDERACJA BUDOWLANYCH
PVBF
POOLS-VLAAMSE BOUWFEDERATIE vzw
Nasze usługi:
* Pomoc dla polskich firm w Belgii.
* Pomoc dla pracowników indywidualnych zatrudnionych w Belgii.
* Pomoc administracyjna i językowa.
* Pomoc dla podwykonawców i pracowników.
* Zajmujemy się również problemami wynagrodzeń oraz warunków
zatrudnienia mających zastosowanie podczas delegowania pracowników, a tym samym zapewniamy ochronę socjalną pracowników delegowanych, zatrudnionych z dokumentem A1.

Chcesz znać swoje prawa? – masz problem
z dokumentami? – potrzebujesz dobrego
prawnika? – Chcesz uniknąć problemów
przy kontroli? – Masz problem z pracodawcą?
– Problem z prowadzeniem firmy?
Czym jest PVBF?
Dzięki ustawom Unii Europejskiej o wolnym przepływie osób, usług
i pieniędzy, każda polska firma może legalnie wykonywać usługi na
terenie Belgii. Każdy kraj UE ma jednak swoje lokalne prawa i obowiązkowe formalności administracyjne, do których każdy podwykonawca, pracownik, właściciel firmy, powinien się dostosować. Najważniejsze jest jednak, aby przed rozpoczęciem działalności lub pracy
dobrze się doinformować w zakresie tego, co trzeba i co można robić w Belgii w roli zagranicznego pracownika lub podwykonawcy. Polacy i polskie firmy są obecni na belgijskim rynku od wielu lat. Cieszą
się opinią solidnych wykonawców, zwłaszcza w zakresie usług remontowych i budowlanych. Bezwzględnie barierą zniechęcającą Polaków
jest wielojęzyczność, nieznajomość przepisów, oraz rozbudowana
biurokracja administracyjna. Dla Belgów głównym problemem jest
niedopełnienie spraw administracyjnych ze strony Polaków co powoduje duże problemy dla firm i urzędów w Belgii. W tym celu powstała organizacja PVBF (POLSKO-FLAMANDZKA FEDERACJA BUDOWLANYCH). Głównym celem PVBF jest pomoc, zrzeszenie i doradztwo
dla zatrudniających się Polaków lub firm belgijskich współpracujących z Polakami. Organizacja zajmuje się udzielaniem porad oraz rozwiązywaniem problemów dotyczących działalności i współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawami rynku pracy w Belgii.
Polsko-Flamandzka Federacja Budowlanych udziela wsparcia
w problemach administracyjnych, językowych i prawnych. Współpracuje z organizacjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio
w istotę problemu legalnej pracy i legalnych dokumentów. Współpracuje również z organizacjami inspektorującymi warunki pracy i zatrudnienia, na legalnych warunkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, co pozwoli uniknąć problemów związanych
z pracą nielegalną lub niedopełnieniem praw ochrony socjalnej.
PVFB współpracuje również z organizacjami rządowymi zarówno
w Belgii jak i w Polsce. Wszystko po to aby uniknąć problemów związanych z niewiedzą o obowiązujących przepisach i wymogach państwowej inspekcji pracy oraz prawa pracy. W szczególności organizacja zajmuje się ochroną pracowników delegowanych, oraz pomaga
w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem
z dokumentem A1. Organizacja udziela też doradztwa praktycznego,

ukierunkowującego na właściwą drogę w związku z prowadzeniem
lub założeniem firmy.
PVFB zajmuje się również pomocą z rozwiązywaniem problemów
już zaistniałych, wskazując najlepsze rozwiązania. Współpracuje z prawnikami oraz urzędami zajmującymi się dokładnie podmiotem sprawy.
W ten sposób współpraca z organizacją może zaoszczędzić wiele
problemów. Polacy pracujący w Belgii oficjalnie, prowadzący własną
legalną działalność mają prawa równe Belgom, co często nie jest przestrzegane. Ścisła współpraca z Belgijską Federacją Budowlanych pomaga nam rozwiązywać tego typu problemy i egzekwować jak najlepsze warunki pracy dla naszych rodaków legalnie tu pracujących
lub prowadzących własne firmy.
Polscy wykonawcy i podwykonawcy, często zaczynają pracę w Belgii
bez dobrej znajomości przepisów i praw rynku pracy, dlatego niejednokrotnie narażeni są na wykorzystywanie i poważne problemy prawne. Problem ten wynika z nieświadomości i nieznajomości przepisów
dotyczących formalności których powinni dokonać. Tymczasem droga jest prosta i potrzeba jedynie dobrego ukierunkowania i profesjonalnej porady. Oferujemy Państwu legalną pomoc w tym zakresie. Posiadamy doświadczony personel oraz jak wspominaliśmy wyżej
współpracujemy z organizacjami państwowymi powiązanymi bezpośrednio z kontrolą i sprawdzaniem legalności dokumentów. Oferujemy
również pomoc w prowadzeniu firmy, pomoc w codziennym zarządzaniu firmą z korzyściami dla Państwa. Zajmujemy się dokumentami, księgowością, podatkami, ubezpieczeniami, pojedynczymi problemami firm jak i pracowników indywidualnych, problemami
wynagrodzeń i ochroną socjalną pracowników delegowanych.
Współpraca z vzw PVBF zaczyna się od członkostwa dokonanego
z własnego wyboru lub konsultacjami wolnymi od członkostwa, wybór należy już tu do Państwa i zależny jest od Państwa potrzeb. Osoby zgłaszające się do federacji otrzymują certyfikat poświadczający
legalność ich dokumentów. Osoby zrzeszone otrzymują kartę członkowską i właściwie nie muszą się już o nic martwić. Federacja zapewnia im całkowitą ochronę. W sytuacjach problematycznych federacja
zajmuje się problemami i najlepszym ich rozwiązaniem. Certyfikat
i członkostwo jest gwarancją rzetelności dla firm i urzędów Belgijskich.
W każdym przypadku oferujemy pełen zakres swoich usług w pełnym wymiarze Państwa zadowolenia i naszych możliwości.
Mamy nadzieję że wkrótce powitamy Państwo w naszej organizacji. Więcej informacji otrzymają Państwo na naszej stronie internetowej www.pvbf.be

Zgłoś się do nas!
Flor Alpaertstraat 14R
2600 Berchem
tel. +32 (0)3844 91 01
tel. +32 (0)471 875 118 (język polski)
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Już jest!
Jedyna taka
gazeta
ogłoszeniowa!

Chciałbyś nawiązać współpracę z Belgami, zaoferować swoje usługi i produkty?
Nic prostszego!
Rozpoczęliśmy wydawanie gazety ogłoszeniowej w trzech językach jednocześnie:
niderlandzkim, polskim i angielskim.

DUS (Diensten/Usługi/Service)
Każde ogłoszenie dotrze do szerokiej rzeszy odbiorców
poprzez rozwiniętą sieć dystrybucji.
Co miesiąc wydanie gazetowe i internetowe!
Zainteresowanych pozyskaniem klientów zapraszamy do współpracy.
Kontakt:
tel.: 0490823803, e-mail: dusantwerpen@hotmail.com

www.dusantwerpen.be
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Studia w Europie dla Europejczyka
tym numerze przedstawię
Państwu zasady obowiązujące na wyższych uczelniach w Hiszpanii oraz Portugalii.

W

HISZPANIA
Hiszpania ma bardzo bogatą tradycję w sektorze edukacji. Pierwszy uniwersytet powstał już w roku 1218
w Salamance.
Szkolnictwo wyższe w Hiszpanii dopiero od niedawna dostosowuje się do
wymagań europejskich. Od 2010 roku wprowadzane są zmiany mające na
celu uporządkowanie systemu edukacyjnego, który funkcjonował od wielu lat i nie spełniał odpowiednich wymogów europejskich.
Na poziom nauczania nie można narzekać. Hiszpańskie uczelnie słyną
z wysokiego poziomu i doskonałej infrastruktury.
Uczelnie
W Hiszpanii działa 50 publicznych
uniwersytetów i 19 prywatnych, z czego cztery to uczelnie katolickie. Poza
tym istnieją trzy publiczne, międzynarodowe uczelnie wyższe.
Studenci maja spory wpływ na swoją edukację. Tylko część przedmiotów
jest obowiązkowa, pozostałe są do wyboru. Wszystko zależy od uczelni i kierunku studiów.
W tym roku akademickim na prawie 1,5 miliona nowych studentów,
około 200.000 studiuje online. Jest to
coraz bardziej popularna forma zdobywania wiedzy w tym kraju. W związku z kryzysem finansów publicznych
coraz więcej młodych ludzi studiuje
i pracuje jednocześnie, a nauka przez
internet jest idealnym rozwiązaniem.
Hiszpania ma jeszcze dwie wyższe
uczelnie na Wyspach Kanaryjskich.
Punkty ECTS i stopnie akademickie
Wyższe szkoły w Hiszpanii uczestniczą w systemie ECTS. Aby ukończyć
jeden rok studiów trzeba zgromadzić
60 punktów zaliczając poszczególne
przedmioty. Zdobycie jednego punktu
to około 10 godzin pracy zarówno na
uczelni jak i w domu.
Hisz pań skie szkol nic two wyż sze
działa według trzystopniowego cyklu:
n aby otrzymać tytuł zawodowy potrzeba 3 lat, po ukończeniu drugiego cyklu trwającego dwa lata
otrzymuje się dyplom będący odpowiednikiem polskiego magistra,
kolejne 4,5 lat trzeba poświęcić na
zrobienie doktoratu.

Bardzo istotny jest fakt, że studenci sami układają sobie plany zajęć.
Rekrutacja
Wszystkie hiszpańskie uczelnie organizują egzaminy wstępne w dwóch
terminach: w lipcu i we wrześniu. Przy
czym nabór wrześniowy dotyczy tylko kierunków na których zostały jeszcze wolne miejsca.
Kandydaci, którzy podczas egzaminów uzyskają maksymalna liczbę punktów, mogą wybrać dowolną uczelnię
i kierunek studiów.
Studenci z zagranicy, którzy chcą
uczyć się w Hiszpanii powinni wejść
na stronę: The national Distance Learning University (UNED). Jest to
kontakt z centralną rejestracją, gdzie
otrzyma się do wypełnienia specjalny
formularz, który następnie należy odesłać poczta. UNED sprawdzi, czy wykształcenie zdobyte przez kandydata
uprawnia go do ubiegania się o miejsce na studiach. Bada również dostępność wybranego kierunku studiów
i układa listę rakingowa.
W niektórych regionach Hiszpanii
trzeba też wysyłać specjalne zgłoszenie. Dotyczy to na przykład znanego
uniwersytetu w Barcelonie. Zgłoszenia przyjmowane są do pierwszego tygodnia lipca.
Wszystkie dokładne informacje znajdują się na stronach internetowych
wybranej uczelni.
Znajomość języka, certyfikaty
Wiele uczelni zwłaszcza technicznych, oferuje naukę po angielsku. Ale
w większości obowiązuje język hiszpański, bądź kataloński. Jeżeli ktoś
decyduje się na studia poza Madrytem musi zwrócić uwagę na język. Może się okazać, że chociaż uczelnie wymagają
certyfikatu
z
języka
hiszpańskiego, wykłady prowadzone
są po baskijsku.
Najczęściej wymaganym certyfikatem językowym jest DELE (Diplomas
de Espanol como Lengua Extranjera). Aby uzyskać informacje jak go
zdobyć należy wejść na stronę Instytutu Cervantesa.
Koszty studiowania
Teoretycznie studia są bezpłatne,
ale obo wią zu je op ła ta wpi so wa.
Koszt za rok na u ki to wy da tek od
400 do 600 euro. Opłaty mogą być
wyż sze w przy pad ku stu diów spe cjalistycznych na przykład medycyny. Studia podyplomowe są płatne
i wahają się w granicach od kilkuset do kilku tysięcy euro za rok nauki.

Życie studenckie
Życie studenckie w Hiszpanii nie
kwitnie tak jak kiedyś. Wszystkiemu
winien jest kryzys finansowy państwa.
Wieczorem bary i puby nie są już tak
zatłoczone. Należy pamiętać o obowiązkowej sjeście, czyli około trzygodzinnej przerwie mniej więcej w godzinach od 14 do 17.
Zakwaterowania w Hiszpanii można poszukać na akademickim portalu Universia.net, lub na stronie Consejo de Colegios Mayores de Espana.
Akademiki w Hiszpanii nie są tanie,
miesięcznie trzeba zapłacić nawet do
700 euro. Bardziej opłaca się poszukać kwatery na mieście, można zapłacić o wiele mniej. Bardzo przystępne
cenowo jest wyżywienie w stołówkach
studenckich.
Stypendia
Na stronie internetowej Universia
Grants można znaleźć potrzebne informacje o możliwości zdobycia stypendium. Specjalne programy prowadzi
hiszpańskie
Ministerstwo
Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu jak również Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
Dla przyszłego studenta w Hiszpanii pomocna może okazać się strona
educaweb.com, na której znajdują się
informacje o edukacji, szkoleniach,
zasadach rekrutacji i tym podobne.

PORTUGALIA
Historia portugalskich uczelni jest
długa, ale również długa jest liczba
wyzwań jakie stoją przed portugalskim systemem edukacji. Wyższe
uczelnie kuszą piękną architektura,
zabytkami, międzynarodowym towarzystwem i wspaniałą pogodą. Ale muszą niestety nadrabiać wieloletnie zaległości i maja bardzo mało ofert
w innym języku niż portugalski.
Uczelnie
W Portugalii działa 15 uniwersytetów i ponad dwadzieścia szkół
typu politechnika. Zresztą cały system
szkolnictwa wyższego podzielony jest
na dwa sektory: uniwersytecki i poli-
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techniczny. Rok akademicki zaczyna
się w październiku i składa się z dwóch
16-to tygodniowych semestrów. Po
każdym z nich następuje 4-tygodniowa sesja egzaminacyjna.
Wykaz wszystkich szkół wyższych
w Portugalii znajduje się na stronie
DGES, czyli Direccao-General do Ensino Superior.
Punkty ECTS i stopnie akademickie
Nauka podzielona jest na trzy etapy. Studia I stopnia trwają zwykle 3
lub 4 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata (Licenciado).
Studia II stopnia to 1,5 lub 2 lata
nauki i dyplom magistra (Mestre).
Studia III stopnia kończą się zdobyciem doktoratu (Doutor) i trwają zwykle 3 lata.
W Portugalii obowiązuje system
punktów ECTS, by zaliczyć rok trzeba ich zdobyć 60.
Rekrutacja
Co roku portugalskie Ministerstwo
Nauki wraz z uczelniami ogłasza, jaka jest ilość wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach. By dostać
się na studia trzeba zdać egzamin państwowy. Warunkiem przystąpienia do

egzaminu jest potwierdzenie dyplomu ukończenia szkoły średniej w portugalskiej placówce europejskiej sieci ENIC/NARIC. Lista rakingowa
kandydatów układana jest na podstawie wyników egzaminów kończących
edukację w szkole średniej oraz egzaminów wstępnych na studia. Każdy
kandydat może wskazać sześć szkół
wyższych na których chciałby studiować.
Egzaminy wstępne odbywają się
zwykle w połowie lipca.
Znajomość języka i certyfikaty
Językiem wykładowym jest portugalski, a uczelnie wymagają potwierdzenia jego znajomości specjalnym
certyfikatem. Jest duża ilość kursów
językowych dla cudzoziemców, natomiast mało kierunków, gdzie językiem
wykładowym jest angielski.
Koszty studiowania
Studia w Portugalii nie dość że są
płatne, to jeszcze stosunkowo drogie.
Semestr nauki na studiach I lub II
stopnia kosztuje od 500 do około tysiąca euro. Niektóre kierunki magisterskie są jeszcze droższe- czesne sięga nawet pięciu tysięcy euro.
Natomiast za studia doktoranckie

11

trzeba zapłacić nawet do sześciu tysięcy euro.
Życie studenckie
Ceny w Portugalii można porównać
do cen w Polsce. Są tylko odrobinę
wyższe. Miesięcznie na jedzenie, transport i drobne przyjemności trzeba
przeznaczyć około 600 euro. Na uczelniach w akademickich stołówkach wyżywienie jest niedrogie. Na przykład
dwudaniowy obiad to koszt około 2,5
euro.
Osobnym problemem jest zakwaterowanie. Istnieją niedrogie akademiki, ale liczba chętnych znacznie przewyższa ilość wolnych miejsc. Aby
wynająć kwaterę na mieści trzeba
przeznaczyć nawet 400 euro. Bardzo
pomocne są zrzeszenia studentów,
które działają przy każdej uczelni.
Stypendia
W Portugalii działa system pożyczek studenckich i stypendiów socjalnych. Dokładne informacje znajdują
się na każdej uczelni i w portugalskim
ministerstwie nauki.
W następnym numerze studia
w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Karolina Tomczak

maj_fundacja:Layout 1

12

2012-05-03

01:08

Page 12

Antwerpia po polsku

maj 2012

Coco Numer 5
Najbardziej
uwodzicielski
zapach na
świecie
– Chanel no.5
trafił na rynek
w 1922 roku
i od tamtego
czasu jest
marzeniem
każdej kobiety.

„Może się zdarzyć, że urodziłaś
się bez skrzydeł,
ale najważniejsze, żeby nie
przeszkadzać im wyrosnąć”
– Coco Chanel.
szyscy kojarzą Chanel
numer 5 z najpiękniejszym zapachem
na świecie. Twórczyni tych perfum to ikona mody, która zrewolucjonizowała kobiecą garde ro bę, uwol ni ła panie od
niewygodnych gorsetów, nieprak tycz nych stro jów i na u czyła kobiety chodzić w spodniach.
Kim była Coco Chanel? W jaki
sposób zrobiła tak wielka karierę w świecie mody?
Oto opowieść o niezwykłym życiu niezwyklej kobiety.
Gabrielle Bonheur Chanel urodziła się w małym francuskim
miasteczku Samur 19 sierpnia
1883 roku. Była nieślubnym
dzieckiem, rodzice zalegalizowali swój związek w roku jej przyjścia na świat. Miała pięcioro
rodzeństwa i nieszczęśliwe dzieciństwo. Matka zmarła gdy
dziewczynka miała kilka lat, a ojciec wkrótce po tym porzucił rodzinę.
Gabrielle wraz z siostrami do
1890 roku przebywała w przyklasztornym sierocińcu w Aubazine. Następne dwa lata spędziła w szkole prowadzonej przez
siostry zakonne w Moulins, które nauczyły ją szyć. Potem podjęła pracę jako szwaczka w sklepie ze strojami ślubnymi,
ubrankami dla dzieci i odzieżą
dla kobiet. Każde wakacje spędzała u ciotki, która przybliżyła
jej sztukę tworzenia kapeluszy.

W

Młodzieńcze lata w Paryżu
Swoje dorosłe życie w Paryżu
rozpoczęła od występów artystycznych w paryskich kawiarniach. Pod pseudonimem Coco
umilała gościom wieczory jako
piosenkarka. Cały dowcip polegał na tym, że śpiewać nie potrafiła wcale.
Ale miała mnóstwo temperamentu, wigoru, artystycznego
drygu i zapału do tańca, dlatego
brak
talentu
wokalnego
jakoś nikomu specjalnie nie przeszkadzał. Najczęściej wykonywała piosenkę zatytułowaną „Ko Ko
Ri Ko” i prawdopodobnie stąd
wziął się jej pseudonim.

Już w tamtych czasach wyróżniała się z tłumu. Zawsze była
ubrana bardzo elegancko i gustownie. Pamiętać należy, że był
to okres kapeluszy przybranych
sztucznymi kwiatami i owocami,
sztywnych gorsetów krępujących
kobiety oraz wielu niepraktycznych elementów garderoby.
Coco miała wielu adoratorów
również z tak zwanych wyższych
sfer.
Przez pewien czas wiodła sielskie życie w domu Etenna Balsana – oficera piechoty, ale zrezygnowała z wygodnego życia na
rzecz spełnienia własnych marzeń. Wróciła do Paryża i zaczęła działać.
Pierwszy sklep
W trakcie „wygnania na prowincję” jak określała swój pobyt
w domu Balsana Coco dużo projektowała i obmyślała strategię
własnej marki odzieżowej.
W 1909 roku otworzyła w Paryżu swój pierwszy sklep z kapeluszami. Odniosła ogromny sukces sprzedając zaprojektowane
przez siebie nakrycia głowy.
Miejsce wybrała nieprzypadkowo. Od początku wiedziała czego chce, dlatego swój butik
umiejscowiła w bardzo luksusowej i ekskluzywnej dzielnicy.
Cztery lata później otworzyła
sklep w normandzkim kurorcie
Deauville, w którym oprócz kapeluszy zaczęła sprzedawać ubrania inspirowane modą męską
oraz strojami sportowymi. Postawiła na prostotę, elegancję i wygodę. Klientkom proponowała to
w co ubierała się sama. Pozbyła
się gorsetu, wyrzuciła wielkie
„niezgrabne” kapelusze. W jej
sklepie nie było niczego co w tamtych czasach było „modne”. Prawdziwą modę wprowadziła Coco.
Była zjawiskowa i szokowała. Nie
tylko mężczyzn, ale przede
wszystkim kobiety. Jako pierwsza
wprowadziła do kobiecej kolekcji kostiumów dżersej uważany
dotąd za dzianinę bieliźnianą oraz
krawaty, marynarki, spodnie. Odniosła sukces. Kobiety z przyjemnością pozbyły się ciasnych i krępujących ubrań nosząc wygodne
i eleganckie stroje od Coco.
To lato w Paryżu było wyjątkowo upalne. Panie musiały męczyć się w długich, niewygodnych spódnicach skrywając
twarz za parasolkami. Obowią-

zywała wtedy moda na bladą, jasną skórę, zresztą coś takiego jak
opalanie w ogóle nie wchodziło
w grę. Chanel postanowiła to
zmienić. Zaprojektowała dla kobiet pierwsze kostiumy kąpielowe – granatowe spodnie rybaczki
i tuniki wykończone białą lamówką, przewiązane w pasie elegancką wstążką.
Aby zachęcić panie do włożenia kostiumu Coco zrobiła to jako pierwsza. Zaprezentowała się
na plaży w zaprojektowanym
przez siebie stroju wywołując
skandal i „siejąc zgorszenie”. Jakby tego było mało pozwoliła sobie na zdjęcie kapelusza!!! i zaczęła się opalać. Pomysł chwycił,
kostiumy kąpielowe stały się
przebojem, a kobiety nareszcie
poczuły się wolne.
Marka Chanel
W 1936 roku w Paryżu Coco
Chanel została zarejestrowana
jako projektantka mody i w tym
samym roku otworzyła kolejny
sklep przy Rue Cambon już pod
marką Chanel. Zaprojektowane
przez nią suknie kosztowały bagatela około 3.000 franków, ale
sprzedawały się doskonale. Coco była geniuszem marketingowym i doskonale zdawała sobie
sprawę z tego, że to co drogie jest
bardzo pożądane. W jej sklepie
damskie kolekcje wzorowane były na stylu „skromna, ale bardzo
elegancka panienka”.
Zaprojektowała i zaproponowała swoim klientkom sztuczną
biżuterię. Sama nosiła ją do
wszystkiego, nie tylko do strojów wieczorowych, ale i na co
dzień.
Obowiązkowe sznury pereł,
bransoletki, klipsy, kolczyki
i bransolety stały się normą. No
i torebki! Można powiedzieć, że
kobiety zawdzięczają dzisiejszy
fason torebek właśnie Coco Chanel. Dała nam torebkę, której nie
trzeba było nosić w reku. Jej torebkę – małą w kształcie prostokąta z łańcuszkiem lub paskiem
kobiety nosiły na ramieniu.
Styl Chanel został doceniony
przez Hollywood. Otrzymała propozycję, aby zrewolucjonizować
skostniały świat amerykańskiego filmu. Za milion dolarów Coco wprowadziła swój styl, prostotę i elegancję. To ona nauczyła
gwiazdy filmowe, a potem amerykańskie kobiety odpowiednio
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się ubierać, malować i stosować dodatki. Projektowała stroje między innymi
dla: Katherine Hepburn, Grace Kelly,
Elizabeth Taylor.
W Paryżu pracowała wśród sław.
W nowo otwartym studio teatralnym
stworzyła kostiumy do „Antygony”,
gdzie scenografię przygotował Pablo
Picasso.
W 1924 roku w teatrze Champs-Elysees odbyła się kolejna premiera teatralna do której Coco zaprojektowała
kostiumy do tenisa, golfa i pływania.
Znów odniosła sukces. W takich wydarzeniach uczestniczyła jeszcze kilkakrotnie. Jej pokazy były artystycznymi wydarzeniami i za każdym razem
od razu po pokazie stawały się modne.
Kolekcja Chanel z 1929 roku to pierwsza kolekcja mody sportowej w XX
wieku. Należy dodać, ze ubrania przez
nią projektowane były dostępne nie tylko dla elity finansowej. Stały się produktami masowymi i w tańszych wersjach mógł je kupić każdy.
Po wojnie swój paryski salon otworzyła ponownie w 1954 roku. W nowej
kolekcji znalazł się między innymi tweedowy kostium jej sztandarowy pomysł, z którego do dnia dzisiejszego
korzystają kobiety na całym świecie.
Numer 5.
Najbardziej uwodzicielski zapach na
świecie – Chanel no.5 trafił na rynek
w 1922 roku i od tamtego czasu jest
marzeniem każdej kobiety. „ Co 55 sekund któraś sięga po ten nieśmiertelny zapach”. Coco mówiła: „Chce, aby
moje perfumy pachniały kobietą”. Zapachy tworzył dla niej słynny w Paryżu Ernest Beaux. Posłał do jej pary-

skiej pracowni dwie serie perfum noszących numery od 1 do 5 i od 20 do
24. Chanel wybrała próbkę z numerem
5 na pamiątkę dnia, w którym jej nowa kolekcja odniosła ogromny sukces.
Perfumy były całkowitym zaprzeczeniem dotychczas obowiązujących jednokwiatowych kompozycji w ozdobnych butelkach. Chanel nr.5 są
mieszaniną około 80 składników prawie nie zmienianych przez te wszystkie lata. Coco wybrała dla nich prosty
flakon w stylu Art. Deco. Z używania
perfum uczyniła sztukę mówiąc, że „kobiety winny zraszać nimi te miejsca,
w których chciałyby być całowane”.
A Marylin Monroe powtarzała, że te perfumy są jedyną rzeczą jaka ma przy sobie w łóżku.
Mała czarna
W1926 roku Coco Chanel pokazała
jeden ze swoich najbardziej genialnych
i ponadczasowych projektów „małą
czarną”. Ta prosta sukienka sięgająca
do kolan, pozbawiona ozdób, bez kołnierzyka stała się symbolem każdej kobiety. Jak wszystko co zaprojektowała Chanel „mała czarna” nie wychodzi
z mody i jest „odporna” na zmieniające się trendy. Od momentu zaprezentowania tej sukienki czarny kolor kojarzony do tej pory z żałobą stał się
symbolem mody i elegancji.
Mężczyźni Coco
Mieli ogromny wpływ na pomysły,
projekty, kolekcje i całe życie Coco.
Swój pierwszy butik otworzyła dzięki pieniądzom i koneksjom swego przyjaciela Etienna Balsana. Gdy kolejny
kochanek Arthur Capel zginął tragicz-
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nie, Coco rzuciła się w wir pracy i wtedy właśnie powstała spora część jej nowej kolekcji. Związek z rosyjskim księciem
Dymitrem
Romanowem
zainspirował ją do umieszczenia w projektach oryginalnych, ludowych. motywów rosyjskich. Gdy poznała Benda
Or diuka Westminsteru jej kolejne pomysły nawiązywały do eleganckiego
i jedynego w swoim rodzaju stylu angielskiego.
W czasie II wojny światowej nawiązała romans z niemieckim oficerem
Hansem Guntherem von Dincklage.
Związek trwał 5 lat, a po jego zakończeniu wyjechała do Lozanny i wiodła
samotne życie. Oskarżana o współpracę z faszystami osunęła się w cień.
Nigdy nie wyszła za mąż. Zmarła
w 1971 roku w Paryżu w wieku 88 lat.
Jej imperium kieruje Karl Lagerfeld.
Legenda Coco Chanel
W świecie mody była wyrocznią. Miała niezawodny instynkt i zawsze trafiała z kolekcjami w gusta odbiorców.
Pomyliła się tylko dwa razy. Nie doceniła spódniczki mini i dżinsów. Pod koniec swojej kariery zapomniała „ze moda musi się zmieniać wraz z epoką”.
Zdecydowała, że minispódniczki są niepotrzebne i nie wprowadziła ich do swojej kolekcji. Z kolei o dżinsach miała
jak najgorsze zdanie pomimo tego, że
cały świat je nosił. Uważała, że są „wyjątkowym bezguściem”.
Była ikoną stylu. Prześcignęła swoją epokę dając światu niesamowite projekty, kreacje i wizje. Coco Chanel to
mała czarna, dwuczęściowy kostium
kąpielowy, nieprzemakalny płaszcz,
blezery, spodnie, golfy, sznury pereł,
czerwona szminka, torebki i fryzura
na „pazia”. Za jej przykładem kobiety
zaczęły nosić na głowie chustki i opalać się w strojach kąpielowych najpierw
jedno, a później dwuczęściowych.
Miała niezwykle silną osobowość,
stawiała sobie wyzwanie i dochodziła
do celu. To właśnie ona dała kobietom
wygodę i komfort. Mówiła, „że dzięki
jej ubraniom kobiety będą się normalnie poruszać i żyć”.
Sekretem sukcesu Coco Chanel była niezwykłość niezwyklej kobiety. Silnej, ambitnej, pewnej siebie i uparcie
dążącej do celu. Uwielbianej, podziwianej i krytykowanej. Jej rewelacyjne kolekcje prostych, eleganckich i wygodnych strojów odpowiadały zmianom
społecznym jakie nastąpiły po I wojnie
światowej.
„Coco nie musiała tworzyć swojego
stylu, ona nim po prostu była”. Wierzyła, że „moda, w której nie można
wyjść na ulice nie jest moda”.
Jej życiowe motto brzmiało: Moda
przemija, styl pozostaje”.
Barbara Kamińska

maj_fundacja:Layout 1

14

2012-05-03

01:08

Page 14

Antwerpia po polsku

maj 2012

Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@yahoo.com
tel. 0489/823 803

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

Antwerpia, Deurne,
Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

w Do wynajęcia apartament
z dwiema sypialniami w Mortsel.
Cena: 590 euro za miesiąc.
Dostępny od 1 czerwca.
Tel.: 0475280027
w Do wynajęcia apartament,
dwie sypialnie, w Mortsel.
Cena 590 euro + 30 euro koszty.
Tel.: 0495246405
Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie
wysyłając maila pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com
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Kto zarobi na Euro 2012?
hętnych jest wielu. Z pewnością najbardziej zarobi organizator rozgrywek czyli UEFA. Z dwóch krajów organizujących
mistrzostwa o wiele bardziej skorzysta Polska niż Ukraina przede wszystkim dlatego, że większość europejskich
reprezentacji
piłkarskich
wybrała właśnie nasz kraj.

C
1.

Europejska Federacja Piłki Nożnej,
czyli wspomniana wyżej UEFA wzbogaci sie o około 100 milionów euro.
Na tę kwotę złożą się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży praw telewizyjnych do oglądania rozgrywek,
pieniądze od sponsorów, zyski z licencji na sprzedawanie produktów z logo i tak dalej. Będzie to kwota nieopodatkowana, gdyż właśnie taki
warunek stawia federacja krajom organizującym Euro. Bez zagwarantowania odpowiednich ulg nie ma żadnej rozmowy.

2.
Sporo zarobi Polski związek Piłki
Nożnej, inne federacje piłkarskie, zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi. Za każdy wygrany mecz UEFA wypłaci Polsce milion euro, za remis – pół
miliona. Za awans do ćwierćfinału dostaniemy około 2 milionów euro, z tego połowa przypadnie piłkarzom. Gdyby jakiś cudem udało się Polakom
wygrać wszystkie mecze mogą liczyć
na jakieś 5 milionów euro.

3.
Według szacunków Ministerstwa
Sportu i Turystyki tylko w czerwcu
wpływy z turystyki wzrosną o około
800 milionów złotych. Kwota imponująca, ale chętnych do jej rozdysponowania jeszcze więcej. Trudno ocenić kto ile zarobi, ale z pewnością
można stwierdzić kto zarobi najwięcej: hotelarze oraz właściciele pensjonatów i moteli. Z pewnością ceny noclegów w tym czasie wzrosną i to
znacznie, więc zyski będą spore. Kibic bez wielu rzeczy może się obejść,
ale musi mieć gdzie spać.
Istnieje jednak obawa i to uzasadniona, że nasi rodzimi hotelarze tak
zaszaleją z podwyższaniem cen, że
znacznej części przyjezdnych po prostu nie będzie na nie stać. A wtedy zarobek nie będzie już tak duży.
Nie można w tym miejscu nie
wspomnieć o właścicielach prywatnych mieszkań, którzy również liczą
na zarobek. Powstało stowarzyszenie
„Sąsiedzi na mecze 2012”, które zajmuje się wynajmowaniem prywatnych
lokali piłkarskim kibicom. Według ich

wyliczeń goszcząc u siebie na przykład 5 osób można zarobić nawet
20.000 złotych.

4.
Na spore zyski może liczyć gastronomia. Restauratorzy twierdzą, że nie
będą podnosić cen i są przygotowani
na przyjęcie setek tysięcy klientów.
W wielu obiektach gastronomicznych
przeprowadzono gruntowną modernizację, przygotowano specjalnie menu i zatrudniono dodatkową obsługę
mówiącą biegle przynajmniej po angielsku. Jak wiemy wielki mecz otwarcie Polska-Grecja odbędzie się w Warszawie, dlatego też poszukiwane są do
obsługi klientów osoby mówiące po
grecku, a karty dań wzbogacą się
o przysmaki z tego kraju.

5.
Kolejna branża, która już zaciera ręce to wszelkiego typu transport. Biorąc pod uwagę, że spora część oglądających rozgrywki to VIP-y, delegacja
UEFA i ich zaproszeni goście trzeba
założyć, że przemieszczać się będą
przede wszystkim transportem lotniczym a zwłaszcza podniebnymi taksówkami. I to właśnie tego typu firmy transportowe będą kolejnym
beneficjentem. Jak podają właściciele „latających taksówek” przelot z Warszawy do Kijowa w chwili obecnej
kosztuje już ponad siedem tysięcy euro, a ceny mogą jeszcze wzrosnąć. Polskie koleje również zarobią bez względu na to jaki wygody oferują
pasażerom. Szacuje się, ze PKP Intercity podstawi kilkadziesiąt dodatkowych wagonów. Kibice muszą się przecież jakoś przemieszczać.

6.
Wszelkiej maści VIP-y i tak zwani celebryci, nie mówiąc już o politykach na
ogół nie poruszają się bez ochrony. Czyli ta branża również zarobi. Właściciele firm ochroniarskich zacierają ręce,
ponieważ oprócz czuwania nad osobistościami ochroniarze będą pomagać
służbom mundurowym na stadionach.
A za to też trzeba będzie zapłacić.

7.
Nie będą również narzekać wielkie
i małe firmy produkujące wszystko co
ma związek z mistrzostwami. Koszulki reprezentacji, flagi, czapeczki, rożnego rodzaju gadżety – w tym wypadku pomysłowość nie zna granic.

8.
Na spore zyski liczą browary.
Wszystkie znane marki przygotowały się do piwnej ofensywy wydając

ogromne kwoty na profesjonalne kampanie reklamowe. Pogoda powinna dopisać, a nie ma to jak chłodne piwo.
Również sklepy sprzedające złocisty
płyn liczą na większy obrót. Bo jeżeli
klient zechce kupić piwo, to z pewnością i chipsy i jeszcze coś dodatkowo.

9.
Zarobią stewardzi, kelnerzy, tłumacze, agencje pracy tymczasowej, taksówkarze, nawet służba zdrowia. Polska Organizacja Turystyczna dokonała
wyliczeń z których wynika, że w czasie Euro przyjedzie do nas ponad pół
miliona kibiców i turystów. Pracownicy obsługujący mecze, sprzedawcy
i ochroniarze mogą otrzymać od 10 do
14 złotych za godzinę pracy. Natomiast
zarobki netto w branży gastronomicznej wyniosą minimum dwa tysiące złotych plus napiwki. Chętnych do pracy przy obsłudze Mistrzostw Europy
szukały także UEFA, PZPN, Spółka
Euro 2012 i sponsorzy mistrzostw.

10.
Wygrała z pewnością branża budowlana. Ponad 80 miliardów złotych
kosztowały projekty związane z budową stadionów, lotnisk, czy modernizacją dróg. To właśnie dzięki tym mistrzostwom wyżej wymienione obiekty
powstały kilka lat szybciej. I chociaż
wiemy, że nie wszystko udało się zrobić, to istnieje duża szansa, że nowa
infrastruktura przyciągnie zagranicznych inwestorów i obcy kapitał.

11.
Niestety zarobi też „czarny rynek”
zwłaszcza ten związany z przemytem
papierosów. Nie będą mogły również
narzekać agencje towarzyskie i panie
uprawiające najstarszy zawód świata
Bezsprzecznie najwięcej zyskają
wielkie światowe koncerny, których
zyski płynące z reklam są naprawdę
ogromne.
Czy zarobi na tym nasz wizerunek
– Polski jako kraju nowoczesnego,
przyjaznego i otwartego na nowe wyzwania? Zobaczymy. Szacuje się, że
dzięki organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w latach 2012- 2020
łączne przychody z turystyki wzrosną o około pięć miliardów złotych.
Na pewno nasz wizerunek się poprawi. Może Polacy uwierzą wreszcie,
że potrafią organizować wielkie, masowe imprezy. Jakie naprawdę będą
zyski zobaczymy. Miejmy nadzieje, że
nie będzie strat. Na razie trzymajmy
kciuki, aby wszystko udało się jak najlepiej.
Szymon Malicki
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rogie Panie,

Wielkimi krokami zbliżają się piłkarskie rozgrywki w ramach Euro 2012.
Wiadomo, że nasi mężczyźni będą całkowicie odporni na wszystkie problemy tego świata. Będą obok nas, ale jak
by ich nie było. Możemy zapomnieć
o wspólnych spacerach, zakupach, rodzinnych spotkaniach. Wszystko podporządkowane będzie meczom, a na
nas spoczywa obowiązek niedopuszczenia do wojny domowej. Wbrew pozorom nie jest to jednak dla nas czas
stracony. Mamy kilka możliwości, aby
wyjść z tej sytuacji z tarczą, a na dodatek odnieść jeszcze pewne korzyści.
Po pierwsze:
Nie dajmy się zwariować i nie pozwólmy, aby nasi panowie umawiali się
z kolegami na wspólne oglądanie meczu poza domem. Bo zawsze istnieje
duże niebezpieczeństwo, ze spotkają
tam długonogą blondynkę młodszą od
nas o jakiej 15 lat i nie daj Boże mającą sportowe zainteresowania.
Swojego mężczyznę lepiej mieć zawsze pod ręką, niż zastanawiać się gdzie
aktualnie się podziewa. Dlatego nie róbmy awantur gdy w naszym domu pojawi się nagle zapas piwa i chipsów, tylko cieszmy się, ze nasz partner mecze
ogląda w domu, nawet gdyby to oznaczało wizyty niezbyt lubianych przez
nas kolegów naszego współmałżonka.
Po drugie:
Nauczmy się z każdej sytuacji wyciągać korzyści. Nasi partnerzy przystaną
na wiele, abyśmy tylko zgodziły się na
te sportowe wariactwa i z mniejszym
niż zazwyczaj oporem wysupłają swoje
oszczędności na jakiś prezencik dla nas.
Musimy tylko działać z ogromnym
wyczuciem, żeby mężczyźni nie zorientowali się w co my z kolei gramy.

maj 2012

Po trzecie:
Ich siedzenie przed telewizorem
oznacza dla nas większą swobodę. Możemy nadrobić zaległości towarzyskie,
odwiedzić fryzjera i manicurzystkę. I to
wszystko bez obaw, że ktoś powie: „znowu ogórkowa?” Daję słowo, że w tym
okresie mężczyźni nie będą przywiązywać specjalnej uwagi co i kiedy jedzą, Dla nich najważniejszy będzie spokój podczas oglądania meczu.
Po czwarte:
Gdy nasz ukochany mąż wróci szybciej z pracy (przecież do oglądania meczu trzeba się przygotować) z całą pewnością zdąży jeszcze naprawić w domu
jakiś drobiazg, o który prosimy go
przynajmniej od roku. Działajmy dyplomatycznie, bo następna taka okazja nieprędko się powtórzy.
Po piąte:
Zakup złocistego płynu to doskonała okazja, aby nasi panowie zasponsorowali inne domowe potrzeby. Dlatego z uśmiechem na ustach poprośmy,
aby robiąc zakupy dla siebie przy okazji kupili kilka drobiazgów do domu.
Na sto procent nie odmówią.
Po szóste:
Nareszcie będziemy miały trochę czasu na spotkania z przyjaciółkami nie denerwując się, że po powrocie do domu
usłyszymy: „gdzieś ty tak długo była?”
Nasi mężczyźni albo wcale nie zauważą,
że nie ma nas w domu, albo zareagują
na nasz powrót ze stoickim spokojem.
Mam nadzieje, że kilka powyższych
wskazówek umili nam samotność podczas mundialu. Pamiętajmy jednak, że
pewnych rzeczy robić nam po prostu
nie wolno!!!
n W trakcie meczu nie zadawajmy niemądrych pytań w stylu: „Kochanie,
a kto gra, a który to Ronaldo?”
n W żadnym wypadku nie próbujmy zasłaniać ekranu telewizora, bo konsekwencje mogą być dla nas niemiłe

n Pod żadnym pozorem nie pozwólmy sobie na krytykę jego ulubionej drużyny,
bo te straty będą trudne do odrobienia
A tak naprawdę – pozwólmy mężczyznom oglądać ich ukochane mecze.
Nic nam się nie stanie, jeżeli przez miesiąc nie będziemy w centrum zainteresowania. Wytłumaczmy sobie, że panowie nie robią nic złego i doceńmy że
są w domu, a nie Bóg wie gdzie.
Podajmy więc kolejne piwo, a same
poczytajmy książkę, lub poserfujmy
w internecie. Przecież najważniejszy
jest to, że mamy przy sobie ukochanego mężczyznę. A że akurat teraz biega
z obłędem w oczach po pokoju krzycząc gol!!! jest naprawdę drugorzędne.
Jeżeli dodatkowo zdecydujemy się coś
dla niego zrobić, poczytajmy trochę
o co chodzi w tym Euro i zorientujmy
się, jaka jest jego ulubiona drużyna.
Myślę, że największą przyjemność
sprawimy swojemu mężczyźnie wtedy,
gdy ze szklaneczka piwa w ręce usiądziemy obok niego na kanapie i bez zadawania głupich pytań wspólnie obejrzymy
mecz. To naprawdę niewielkie poświęcenie w porównaniu z wdzięcznością jaką nas obdarzy nasza druga połowa.
Barbara Kamińska
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S

zanowni Panowie,

Euro 2012 nieuchronnie nadchodzi
wielkimi krokami i już jest powodem
najróżniejszych emocji które znamy
z telewizji. Ale chodzi mi o nasz komfort spokojnego podziwiania wyczynów piłkarzy w telewizji. Nikt o to nie
zadba, jeśli sami tego nie uczynimy.
Jako że nasze towarzyszki życia na
ogół nie pasjonują się piłką nożną tak
jak my – mężczyźni, warto zastanowić się nad tym, jak sprawić aby – na
ile to możliwe – móc spokojnie oddać
się sportowym emocjom.
Zacznijmy od uważnej inspekcji stanu technicznego wszystkich sprzętów
z zakresu AGD, czyli artykułów gospodarstwa domowego. Lodówka, która zaczyna wydawać niecodzienne odgłosy, zepsuje się na złość akurat
podczas Euro i przyprawi nas o emocje dalekie od tych sportowych. Cieknący kran i skrzypiące drzwi też nie
powinny ujść naszej uwadze.
Jak już uporamy się z tymi problemami, będziemy mogli spokojnie wybrać się do sklepu aby uzupełnić odpowiednie zapasy. Dyplomatycznie
będzie wtedy zaproponować: „Kochanie, może kupić coś do domu?” Unikniemy wtedy wymówek na temat treści naszych zakupów.
Ponieważ kobiety uwielbiają zakupy, poświęćmy przed rozgrywkami jeden dzień na wycieczkę po sklepach
i z zainteresowaniem przyglądajmy
się wszystkiemu, co wzbudzi zachwyt
naszej partnerki. Warto mieć wtedy
kilka zaskórniaków aby niespodziewanie spełnić marzenie naszej damy
serca i kupić przedmiot jej zachwytu.
Jeśli nasza towarzyszka życia zacznie nam się podejrzliwie przyglądać
i szukać powodów naszego niezwykłego zachowania, przyznajmy się bez
zażenowania, że jest ona dla nas najważniejsza na świecie, dlatego zainteresowanie nadchodzącymi wydarzeniami
sportowymi
traktujemy
drugoplanowo, ale jej ulubiony serial
można przecież u koleżanki nagrać
na DVD i wspólnie obejrzeć po meczu.
Wtedy nasza dama będzie spokojna

o jej pozycję w naszym sercu i powinna zgodzić się na powyższe propozycje.
Wyraźmy też zachwyt aktualnym
kolorem jej włosów i nie oponujmy,
jeśli będzie chciała go zmienić. Wizyta u fryzjera jest zachłannym pożeraczem czasu, więc termin podczas
rozgrywek nie powinien stanowić
problemu.
Jednak nie organizujmy na siłę jej
nieobecności w domu podczas naszych
piłkarskich uczt duchowych. Nie próbujmy też wzbudzić jej zainteresowania tym szlachetnym sportem i tłumaczyć, że ta grupa facetów biegających
po boisku walczy o nasze dobre imię
na świecie i chodzi głównie o to, aby
piłka trafiła do bramki przeciwnika.
Nasze panie nie są aż tak zamknięte
w kręgu spraw uważanych tylko za
kobiece, więc niech nas nie zdziwi, kiedy będą chciały razem z nami zasiąść
przed telewizorem i wyrazić swoje opinie np. na temat strojów piłkarzy.

19

Porzekadło „przez żołądek do serca” w przypadku pań raczej nie znajduje potwierdzenia w życiu. Droga do
serca kobiety nie jest tak kręta, warto więc trafiać bezpośrednio do serca
poprzez wyrażanie uczuć. Namiętny
pocałunek po każdym wspaniałym
golu powinien z biegiem czasu wytworzyć u naszej partnerki miłe skojarzenie ze sportem piłkarskim i spowodować przychylność dla naszej
pasji.
Reasumując tych kilka myśli jestem
przekonany, że spotkamy się wśród
pań ze zrozumieniem dla naszego tymczasowego szaleństwa, pod warunkiem, że nie zaniedbamy w tym czasie okazywania dowodów naszego
nieustającego zafascynowania naszą
drugą połową. Życzę samych miłych
piłkarskich wrażeń!
Szymon Malicki
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Ciekawostki
Wyjątkowa torebka
Włoszka Carla Braccialini zaprojektowała i wykonała niezwykłą torebkę.
„La Pretiosa” – bo taką nosi nazwę,
powstała na podstawie szkicu Leonarda da Vinci. Torebka ma wyjątkowo
bogate zdobienia, misterny zamek, odpowiednią cenę i została wyprodukowana w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Na rynek wprowadzi ją firma
galanteryjna z Florencji, której właścicielka jest potomkiem kobiety
uwiecznionej przez Leonarda da Vinci na portrecie „Mona Lisa”.
Wstrzymać oddychanie
Podczas światowego Forum Ekonomicznego w Davos opublikowano raport z którego wynika, że najbardziej
zanieczyszczone powietrze jest w Indiach, a w Iraku najmocniej zniszczone środowisko naturalne. Ranking
wydajności środowiskowej (EPI) przygotowywany jest co dwa lata przez naukowców z uniwersytetów z Yale i Columbia. W tym roku najbardziej
zielonym krajem na świecie została
Szwajcaria, następnie Łotwa, Norwegia, Luksemburg i Kostaryka. Polska
awansowała z miejsca 63 na 22.
I jest to niewątpliwie powód do dumy.
Nieletnie modelki
Skandal wstrząsnął niedawno światem mody. W Nowym Jorku podczas
pokazu słynnego projektanta Marca
Jacobsa na wybiegu zaprezentowały
się dwie czternastolatki. Tym samym
Jacobs złamał obowiązującą zasadę,
że modelkami mogą być dziewczyny
dopiero od szesnastego roku życia.
Problem nieletnich modelek dotyczy
całego świata, a zajmuje się nim wiele
organizacji i stowarzyszeń. W Wielkiej
Brytanii rozpoczęto nawet specjalną
kampanię społeczną, w której organizatorzy pokazują wyzysk, pracę ponad
siły (często po szesnaście godzin na dobę) i wyczerpującą dietę stosowaną wobec małoletnich dziewcząt. Oczywiście
wszystko dzieje się za zgodą rodziców,
którzy za wszelką cenę chcą wykreować swoje córki na gwiazdy wybiegu.
Psycholodzy twierdzą, że w wieku 14
lat dziewczynki nie powinny zderzać
się z brutalnym światem mody, co często prowadzi do anoreksji, czy samobójstwa. Problem z pewnością istnieje,
trzeba tylko zastanowić się, czy rzeczywiście potrzebne są wielkie kampanie
społeczne, aby ten proceder ukrócić.
Wystarczy zmienić istniejące przepisy,
wyciągać konsekwencje i po sprawie.
Ekologiczne malowanie
Pewien malarz z Florencji od ponad

dziesięciu lat zbiera brud z zabytkowych budynków miasta. Czarny jak
węgiel materiał malarski jest darmowy, a znaleźć go można dosłownie na
każdym kroku. Artysta jest coraz bardziej popularny, miał już wiele wystaw, a największe uznanie publiczności zdobył obraz zatytułowany
„Smog na płótnie”. Malarz uważa, że
takim rodzajem twórczości przyczynia się do dbania o czystość ulic i zabytkowych obiektów we Florencji.

Wylatkowo drogie korki
Okazuje się, że polscy kierowcy tracą od kilkunastu do kilkudziesięciu
dni w roku stojąc w korkach ulicznych. Koszt tego stania jest nie byle
jaki, szacuje się go na kilka miliardów
złotych. Płacą oczywiście kierowcy.
Najgorzej, czyli najwolniej jeździ się
w Gdańsku. Średnia prędkość gdańskiego kierowcy jadącego rano do pracy nie przekracza 29 km na godzinę.
Żyć nie umierać.

Park na dachu świata
Kolejny cud techniki. W Singapurze znajduje się park umieszczony na
szczycie trzech wieżowców. Z daleka
wygląda jak gigantyczny okręt, który w dziwny sposób znalazł się ponad
200 metrów nad ziemią. Dla gości
przygotowano mnóstwo atrakcji między innymi: kasyna gry, bary, restauracje oraz największy odkryty basen
w mieście. Obiekt kosztował ponad 5
miliardów dolarów i jest naprawdę imponujący. Wszystkie usługi i towary
są wyjątkowo drogie, ale zapierający
dech w piersiach widok jest gratis.

Wartościowe Apple
Na giełdzie w Nowym Jorku padł kolejny rekord. Pobiła go spółka, która
i tak od dawna była najdroższa. Chodzi
o Apple. Na dzień dzisiejszy jej wartość
została oszacowana na 501 miliardów
dolarów. Co ciekawe, przy obecnym
kursie dolara cała polska gospodarka
jest warta około 513 mld dolarów.
Giełdowi analitycy zapewniają, że
inwestowanie w Apple się opłaca i zachęcają do kupowania akcji tej firmy,
co oznacza, że wartość spółki będzie
wzrastać. Szkoda, że nie można tego
powiedzieć o polskiej gospodarce.

Witamina E przyczyną osteoporozy?
Zespół japońskich naukowców opublikował badania z których wynika, że
zażywanie zbyt dużych dawek witaminy E może prowadzić do osteoporozy. Okazuje się bowiem, że powyższa witamina wspiera w organizmie
produkcje osteoklastów, czyli komórek mających zdolność rozpuszczania
tkanki kostnej co powoduje, że kości
stają się kruche i cienkie. Do tej pory
witamina E kojarzona była głównie
z cudownym medykamentem spowalniającym proces starzenia. Jeżeli wyniki badań potwierdza się, zażywanie
tej witaminy stanie pod wielkim znakiem zapytania.

Psia telewizja
Specjalny kanał telewizyjny dla czworonogów powstał w San Diego. Programy tej stacji maja umilać czas i rozweselać psy gdy pozostają same
w domu. Pomysłodawcy uważają, że
stres spowodowany nieobecnością domowników będzie mniejszy, gdy towarzyszyć psiakowi będzie włączony telewizor. Program przygotowują psi
specjaliści, czyli ludzie doskonale orientujący się w potrzebach czworonogów.
Zainteresowanie jest ogromne,
a miesięczny abonament wynosi niecałe pięć dolarów.
Na podstawie informacji prasowych opracowała

Karolina Tomczak
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Trzeba zacząć o tym rozmawiać...
Nie zawsze
kocha się
dziecko
od razu
po urodzeniu.
Czasami
ta miłość
przychodzi
później,
a czasami
wcale.

L

awina ruszyła po premierze filmu „Musimy
porozmawiać o Kevi-

nie”.
Zaczęły się głośno zadawane
pytania: „Czy matczyna miłość
ma granice?”, „Czy każda matka instynktownie pokocha swoje dziecko?”, A jeśli nie pokocha...?”
Treść filmu naruszyła żelazne
tabu mitu matczynej miłości.
Stawia pytania: Jakie są granice odpowiedzialności matki za
występki dziecka? Skąd u niektórych dzieci taka zaskakująca dojrzałość, przebiegłość, nawet wyrachowanie?
Temat to niewygodny, zmuszający do myślenia i wywołujący sprzeczne emocje. Bo jak
dyskutować nad czymś czego
nie ma, a właściwie jest tylko
nikt o tym nie mówi. Jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy pod
jednym dachem żyją dwie osoby bardzo sobie bliskie, a jednocześnie dalekie, obce. Są na siebie skazane, a ich wspólne życie
to ciągła rywalizacja i walka
o przetrwanie.
Miłość matki do dziecka powinna być z założenia uczuciem
bezwarunkowym, które przychodzi w momencie zajścia
w ciążę, lub po porodzie.
Ale czasami tak nie jest. Zdarza się, że matka nie może pokochać własnego dziecka, nie
może go nawet polubić. Jak
z tym żyć?
Można nie kochać?
Na forach internetowych dyskusja wrze. Matki rozmawiają
o tym jak to jest z tą miłością do
dzieci. Bo to normalne, że dziecko się kocha. Ale jak ma się w domu „małego złośliwego potwora” ręce opadają. Psycholodzy
opowiadają, jak do ich gabinetów przychodzą sfrustrowane,
wykończone kobiety, które maja dosyć tyranii własnego dziecka. Nie mówią wprost że go nie
kochają, częściej pada określenie, że nie lubią. Bo stwierdzenie, że matka nie kocha dziecka
w naszym systemie kulturowym
nikomu nie przejdzie przez gardło.
A naukowcy dowodzą, że nie
zawsze kocha się dziecko od razu po urodzeniu. Czasami ta miłość przychodzi później, a czasami wcale.

Powody są różne. Niechciana
i nieplanowana ciąża, bardzo
młody wiek matki, jej samotność
gdy partner ją opuszcza, poczucie krzywdy i niemożność znalezienia wyjścia z sytuacji. Bo
chociaż w takich wypadkach
matka zdaje sobie sprawę, że
dziecko nie ponosi żadnej winy
za jej niepowodzenia, to jednak
emocjonalnie, nawet wbrew sobie właśnie na nie kieruje swoją niechęć.

Bywa i tak, że wyobrażenia
całkowicie różnią się od rzeczywistości. Jedna z matek na forum napisała: „Czekaliśmy z mężem na to dziecko. Wszystko
było zaplanowane, przygotowane, a teraz moje własne dziecko
drażni mnie, denerwuje, nie mogę nawet przebywać z nim w jednym pokoju”. Okazuje się, że pomimo akceptacji ciąży i faktu
przyjścia dziecka na świat matka nie była przygotowana na to
co ją spotkało. Chciała mieć kogoś do kochania, a rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Jej życie zmieniło się
całkowicie. Nie każda kobieta
jest w stanie wytrzymać to psychicznie, zwłaszcza kiedy jest
z tym problemem sama.

Trudne dziecko
Często rodzice, a zwłaszcza
matki tworzą doskonałą, idealną wizję swojego dziecka. A kiedy rzeczywistość okazuje się inna, następuje rozczarowanie.
Dziecko okazuje się trudnym
do wychowania, nawet do zaakceptowania małym człowiekiem.
Z biegiem czasu zaczyna być złe.
Nie było takie od początku, ale
w którymś momencie coś pękło.
Relacja
pomiędzy
matka,
a dzieckiem zależy od nich obojga. Jest jak dialog. Aby dwie
strony mogły się porozumieć
trzeba mieć ze sobą stały kontakt, ciągle rozmawiać. Jeżeli
któraś ze stron tę rozmowę
utnie, połączenie zostanie przerwane. Matka biorąca dziecko na
rękę uśmiecha się do niego,
a dziecko uśmiechu nie odwzajemnia. Jest płaczliwe, uciążliwe, odpycha uścisk i tak rośnie
niechęć. W normalnych relacjach matka doskonale rozróżnia płacz swojego dziecka i potrafi odpowiednio zareagować.
Inaczej jest w przypadku dzieci
trudnych. Płaczą monotonnie,
non stop i matka nie jest w stanie odróżnić co dziecku dolega
i zaspokoić jego potrzeby. Takie
dzieci są wiecznie marudne, ciągle płaczą i nie reagują na pieszczoty. Matka jest coraz bardziej
zmęczona, sfrustrowana i zniechęcona. Chce pomoc dziecku,
a nie wie jak. Słabnie więź między nimi i często już się nie odbudowuje.
A w dziecku rodzi się mały potworek. Na zewnątrz jest dobrze
wychowanym, grzecznym ideałem. A w domu będąc tylko
z matką puszczają wszystkie moralne hamulce. Matka zadaje sobie pytanie: dlaczego tak się
dzieje, gdzie popełniłam błąd?
A dziecko przekracza wszelkie
granice. Skończył się okres
wiecznego płaczu i zaczął okres
dręczenia matki. Dziecko staje
się okrutne i złośliwe. Bicie, kopnięcia, robienie na złość, niewykonywanie żadnych poleceń, histeryczne wrzaski i krzyki stają
się nie do wytrzymania. Mały tyran bije dzieci w szkole, przedszkolu, dokucza im, nie wykonuje
poleceń
nauczyciela.
Niszczy wszystko co wpadnie
mu w ręce. Matka jest bezsilna.
Nie pomaga nic, ani prośby, ani
groźby. Wszyscy dokoła współ-
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czują, ale nikt nie pomaga. Matka nie
mówi wprost, że nie kocha swojego
dziecka, ale właśnie to czuje. Bo jak
można kochać kogoś, kto ciągle rani,
ciągle zadaje ból, nawet jak jest małym człowiekiem?
Trudna matka
Dziecko wyciąga raczki do matki,
a ona go nie przytula. Dziecko się
uśmiecha, a matka uśmiechu nie odwzajemnia. Nie jest w stanie pokazać
mu, że je kocha. Nie ma siły. Nie może, nie potrafi, nie chce. Czasami prześle dziecku sztuczny, wymuszony
uśmiech, ale to niczego nie załatwi.
Od momentu urodzenia dziecka czuje do niego dystans. Złości się na nie,
szarpie, krzyczy bez powodu. Poprzez
swoje niespełnione marzenia staje się
osobą zawiedzioną życiem.
I nigdy tak naprawdę nie przyjęła
do wiadomości faktu, że jest matką.
Skutki tego będą widoczne w przyszłości. Problemy w przedszkolu
i szkole, ciągła niepewność, obawy,
brak poczucia bezpieczeństwa. To konsekwencje wychowywania dziecka bez
pewnych granic. W momencie gdy
dziecko zaczyna „testować” jak daleko może się posunąć na ogół nie wie,
gdzie ta granica przebiega. Pociecha
rośnie i całą złość za to czego nie po-

LEARN
ENGLISH IN ENGLISH

trafi wylewa na matkę, która go tego
nie nauczyła. Może chciała ale nie potrafiła, czasami dziecko nie dało matce szansy. Z biegiem czasu zaczyna
ponosić konsekwencje swojego wcześniejszego braku stawiania dziecku
granic i zaczyna je coraz mniej lubić.
Dziecko ją męczy, denerwuje, drażni.
Z biegiem czasu matka widzi w dziecku tylko same wady, ciągle je krytykuje i obwinia za wszystkie swoje życiowe niepowodzenia. Zapomniała, że
są takie sprawy, w których dziecko
ma wybór i takie w których wyboru
nie ma.
Na szczęście naukowcy już dawno
„obalili” mit idealnej, doskonałej matki. Już wiemy, że za błędy dziecka nie
zawsze musi odpowiadać właśnie ona.
Matka zrobiła wszystko tak jak potrafiła najlepiej, ale dziecko niestety skutecznie „obroniło się przed tym”. Nie
pokutuje już także stwierdzenie, że
„nie ma złych dzieci, są tylko złe matki”.
Czy można trudnego, niegrzecznego, krnąbrnego, niedającego się wychować dziecka nie lubić? Nie można tego rozpatrywać w kategoriach:
można, nie można, ponieważ uczucia nie podlegają ocenie. Nie można
również stwierdzać, że jeśli matka

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

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

Cena: 20 Euro/75 minut
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę wyłącznie
po angielsku bądź hiszpańsku
Kontakt: monto1985@hotmail.com
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nie kocha dziecka jest to nienaturalne. Tak po prostu bywa i na pewno
jest to oso bi sty dra mat. Nie kie dy
w dziecku jak w lustrzanym odbiciu
widać wszystko co negatywne w matce.
W takich sytuacjach trudno odpowiedzieć na pytanie czy dziecko od samego początku było trudne, inne? Czy
matka nie potrafiła go wychować, bo
przerosło ją macierzyństwo i nie
sprawdziła się w roli „przykładnej rodzicielki”. Czy to możliwe, że dziecko
rodzi się złe, czy dlatego jest złe, że
jest niechciane, odrzucone?
A jaka jest w tym wszystkim rola ojca?
W społeczeństwie panuje opinia, że
matka ma kochać dziecko i już. To nie
podlega dyskusji. Tylko jakże często
są sytuacje, kiedy ojcowie odchodzą,
porzucając swoje dzieci nawet przed
urodzeniem. I czy w takich wypadkach nie ciśnie się na usta pytanie:
Czy ojcowie też nie powinni kochać
swoich dzieci? Czy jak dziecko ma
problemy to na pewno jest to tylko wina matki?
Ale to już osobny temat, na który
też warto zacząć rozmawiać.
Marta Wawrocka

Tłumaczę dokumenty itp.
oraz udzielam lekcji
z niderlandzkiego
- okolice Antwerpia, Gent.

Kontakt:
0499392823
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Dorosły synek mamusi
Problem tak
zwanego
„maminsynka”
i nadopiekuńczej
matki nie
dotyczy
rzecz jasna
wszystkich,
ale niestety
zdarza się
dość często

owszechnie uważa się,
że córeczka jest oczkiem
w głowie tatusia, a synek mamusi. Dla wielu mężczyzn
matka jest najważniejszą osobą
w życiu.
I niestety często chce być tą jedyną. Nigdy nie odcięła pępowiny łączącej ją z synem i nie chce
pogodzić się z faktem, że w jego
życiu jest już inna kobieta. Relacje łączące matkę z dorosłym
synem doczekały się wielu publikacji psychologicznych, socjologicznych, a nawet humorystycznych.
Są to sytuacje często bardzo
skomplikowane, a samo meritum sprawy mogłoby być przedmiotem pracy magisterskiej.
Dlatego przedstawione poniżej
rozważania będą zaledwie wierzchołkiem góry i z pewnością
w stu procentach nie oddadzą
zawiłości problemu. I jeszcze jedna uwaga. Problem tak zwanego „maminsynka” i nadopiekuńczej matki nie dotyczy rzecz
jasna wszystkich tego typu
związków. Ale niestety zdarza
się dość często i to już jest powód, aby o tym rozmawiać.

P

Ukochany synek mamusi.
Nieważne czy ma trzy lata, czy
trzydzieści – zawsze będzie
małym, potrzebującym
opieki chłopcem. Dla
niego matka jest dla
wzorem, którego
być może bezskutecznie będzie szukał w dorosłym życiu.

Nadopiekuńcza mama otacza
swoją pociechę pajęczą siecią,
z której on nie można się wyplątać. Nie daje mu poczucia bezpieczeństwa i wolności, tylko go
ogranicza. Wykonuje za niego
prawie wszystkie czynności, podsuwając pod nos ulubione dania,
prasując koszule i piorąc skarpetki. W takim wypadku nie ma
mowy o indywidualnym rozwoju dziecka, a potem coraz starszego mężczyzny.
Ukochany synek odwdzięcza
się mamusi bezgranicznym
wprost uwielbieniem. Wpatrzony jest w nią jak w obrazek i słucha jej jak wyroczni. Dla niego
matka jest życiowym drogowskazem. Bez porozumienia z nią
nie podejmuje żadnych życiowych decyzji.
Jaki jest ten dorosły synek mamusi?
Oto jego „portret pamięciowy”
stworzony przez psychologów:
n Bardzo częste kontakty z matką, liczenie się przede wszystkim z jej zdaniem.
n Zachowywanie się jak mały
chłopiec, który nie dorósł do
założenia rodziny.
n Wieczne przytakiwanie matce,
ignorowanie przy tym żony,

n Niedojrzałość emocjonalna
n Agresywność wobec żony, która próbuje walczyć o swoje prawa
n Ograniczona wyobraźnia i fantazja, a przy tym przewidywalność
n Niska samoocena i samokontrola
n Problemy z nawiązywaniem
życia towarzyskiego
Dorosły synek mamusi nie potrafi żyć swoim życiem. Zjawia
się na każde zawołanie matki,
a gdy musi podjąć jakakolwiek
decyzję, to mama podejmuje ją
za niego. Bo przecież tylko ona
wie co dla synka jest najlepsze.
Dlaczego tak się dzieje?
Powodów może być kilka. Często matka próbuje w ten sposób
odreagować swoje nieudane,
przegrane życie. Syn staje się jedynym mężczyzną, którego kocha bezgranicznie, bezinteresownie i samolubnie. Już jako mały
chłopiec przejmuje role jej życiowego partnera, a matka oczekuje, by ją kochał, wspierał, opiekował się nią i bronił przed
światem zewnętrznym.
Niestety w takich związkach
większość winy spada na matkę.
Często działa nieświadomie, ale
niekiedy jej działania wynikają
z pobudek czysto egoistycznych.
To tak jakby matka z synem zawarli transakcje wiązaną. Dlatego w miarę już dorosły mężczyzna słyszy: „poświeciłam ci całe
swoje życie, a ty tak mi się odwdzięczasz? Przecież nie możesz
mnie tak zostawić, jestem sama,
bezbronna, musisz się mną opiekować”. Taka taktykę stosują tak
zwane „toksyczne matki”. Ich synek jest już dorosły, założył rodzinę, a one dalej nie mogą się
z tym pogodzić.
Kolejnym powodem takich relacji jest nadopiekuńczość matki. Taka bezwarunkowa i bezkrytyczna,
która
przede
wszystkim promuje i wpaja złe
wzorce. Matka przez swoja nadopiekuńczość wysyła synowi informacje: „nikt nie kocha cię tak
jak ja i nikt tak kochać cię nie
będzie”.
Istotna też jest obawa matki
przed samotnością i utratą pozycji liderki, którą miała prze
wiele lat. W żaden sposób nie
pozwoli „odsunąć się na boczny
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tor” i zrobi wszystko, aby w życiu syna dalej odgrywać najważniejszą role. Bo jeżeli usunie się w cień, to dla
kogo będzie żyć? Nawet jeżeli ma dobrego męża, to z jakiś tylko sobie znanych powodów odsuwa go na dalszy
plan, obejmując na własność wszystko co dotyczy jej syna. Psycholodzy
twierdzą, że taki sposób postępowania jest nieświadomy i matki nie zdają sobie sprawy z krzywdy wyrządzonej własnemu dziecku. Bo często nie
wiadomo czego chce syn, czego powinien chcieć, a czego pragnie matka.
Ta druga
A właściwie ta trzecia osoba w związku. Żona ukochanego synka. Już na
starcie jest na przegranej pozycji i to
zarówno ze strony męża, jak i jego matki.
Najważniejsze, aby w miarę szybko
zorientowała się jakie niezdrowe,
wręcz toksyczne relacje łączą jej męża z teściową. Wtedy musi rozpocząć
walkę. Zdana będzie tylko na siebie.
Z jednej strony mężczyzna nie będzie
w stanie stanąć po jej stronie, aby „nie
skrzywdzić mamusi”, z drugiej teściowa zrobi wszystko, aby jej dziecko jak
najszybciej zrozumiało, że właśnie ona
jest dla niego najważniejsza, a żona
się nie liczy. Wszystko co zrobi synowa będzie złe. Począwszy od gotowania, sprzątania, skończywszy na wychowywaniu dzieci. Teściowa działać
będzie metodycznie, w białych rękawiczkach, mając poczucie że jest dobrą i uczciwą kobietą. Będzie ingerować w rodzinne życie syna coraz
bardziej. Na porządku dziennym będą
negatywne opinie o synowej, stała krytyka jej poczynań, aż wreszcie doprowadzi do sytuacji, kiedy mąż na żonę
zacznie spoglądać przez pryzmat wypowiedzi mamusi.
Ta trzecia osoba w związku będzie
musiała stoczyć prawdziwy bój o swoje szczęście. Przede wszystkim musi
zrozumieć, ze nie chodzi o brak miłości ze strony męża, tylko o sposoby
manipulacji przez teściową. Powinna
zaznaczyć granice, których obu stronom nie wolno przekroczyć. Nie może pozwolić, aby czuła się winna,
zwłaszcza że jej winy nie ma tu żadnej. Na początku nie powinna też rozmawiać na ten temat z mężem, gdyż
wszystko co powie odbije się jak od
ściany.
Błędem jest walka z mamusią dorosłego synka. Jakakolwiek rywalizacja
nic nie da. Bardzie opłaca się konkurować ze sobą niż walczyć. Bo problem sprowadza się do tego, że dwie kobiety kochają tego samego mężczyznę,
ale ich rola w jego życiu jest całkowicie rożna. Matka nie może pogodzić

się z faktem, że jej syn jest pod opieką innej kobiety, a żona nie może zaakceptować, że nie jest jedyną kobietą w życiu swojego mężczyzny. Błędne
koło.
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torki książki „Trudne życie synowej.
Jak przetrwać w związku z teściową”
twierdzą, „że to mężczyzna musi dokonać podziału ról – zdecydować, czy
jest przede wszystkim synem, czy mężem”.
Każdy człowiek jest inny i nie powinno się pewnych sytuacji uogólniać.
Trudno również o „dobre” rady w naprawdę zagmatwanych sytuacjach. Jeżeli któraś z pan mających za męża dorosłego już synka mamusi podejmie
walkę o uratowanie swojego związku,
musi przede wszystkim pamiętać, że
nic nie zmieni się z dnia na dzień. Nie
będzie to ani łatwe, ani przyjemne.
Ustawienie wszystkiego w odpowiednich proporcjach wymaga czasu, pracy, siły, konsekwencji i dużo miłości.
Bo tylko głębokie uczucie i samozaparcie ze strony kobiety może coś
zdziałać. Zawsze w odwodzie jest jeszcze terapeuta, który z pewnością pomoże.
Dorosłych synków mamusi jest
wśród nas wielu. Są obiektem kpin
i żarcików, ale na swój sposób są nieszczęśliwi. Bo często muszą wybierać
pomiędzy dwiema kobietami, które
bardzo kochają.

Kobiety nie lubią synków mamusi
Poznając mężczyznę jesteśmy pod
wrażeniem jego troski o matkę i szacunku jakim ją darzy. Gdzieś z tylu
głowy mamy zakodowane: „jeżeli on
tak traktuje swoją matkę, to i w stosunku do mnie będzie się tak zachowywał”. I jest to myślenie prawidłowe. Jeżeli jednak mamusia i wszystko
co niej dotyczy zaczyna być w związku najważniejsza – to już jest problem.
Kobiety lubią mężczyzn szarmanckich,
czułych, kochających, ale maja alergie na maminsynków, bo jak niektóre twierdzą – jest to walka z wiatrakami.
Każda kobieta chce być w życiu mężczyzny numerem jeden, chce słyszeć
jak uszczęśliwia swojego partnera,
a nie jaka doskonała jest jego mama.
Wszystkie panie tkwiące w takich
związkach muszą być bardzo silne
i bezwzględne. Ta bezwzględność nie
ma polegać na zwalczaniu teściowej,
tylko na konsekwentnym stawianiu
Ewa Janik
granic, poza które teściowej nie wolno się posunąć.
Opisane wyżej mechanizmy
są głęboko zakorzenione,
czasami nieuświadomione
i bardzo często
potrzebna jest
terapia, aby je
dostrzec i wyleczyć. Ta nieprzecięta pępowina
łącząca
matkę z synem
powoduje, że
mężczyźni odczuwają ciągły
strach
przed
utratą najbliższej im osoby.
Te lęki tkwią
w nich bardzo
w miłej i bezstresowej atmosferze?
głęboko powodując kurczowe
trzymanie się
„spódniczki maKorepetycje oraz pomoc w lekcjach i pracach domowych
my”. Psycholodla dzieci.
dzy twierdzą, że
Uczę w miłej atmosferze na zasadzie indywidualnej.
takie postępo(Maks. 4 osoby). Czas lekcji do uzgodnienia.
wanie matek
jest na ogół nieSerdecznie zapraszam!
świadome. Marne pocieszenie,
ale chociaż tyle.
Sylwia: (+32) 0496.92.32.40
E.U.Bowditch
i A.Samet – au-

Lekcje języka niderlandzkiego
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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO
Już po raz kolejny zapraszamy na polskie przeboje i nie tylko,
a dobrą zabawę gwarantuje zaspół Tom & Jerry z Brukseli.

ZAPRASZAMY
16.06.2012, godzina: 21:00
MIEJSCE: Hoboken, Kapelstraat 296
CENA: 15 euro od osoby, wstęp dla osób pełnoletnich
SPRZEDAŻ BILETÓW w polskich sklepach:
„Rarytas” (Lange Leemstraat, Carnotstraat, Herentalsebaan-Deurne)
„Swojak” Isabellalei
„Mazowsze” Isabellalei
„Anielska kuchnia” Turnhoutsebaan
„Polskie smaki” Bisschoppenhoflan
„Zamojski” Driekoningstraat-Berchem
oraz w restauracji „Avanti”

Zapewniamy bezpieczną i udaną zabawę
Więcej informacji pod nr tel.: 0489823803, 0483147038
oraz e-mail: info@childrenofeurope.be,
www.childrenofeurope.be
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Przypominamy, że na naszych imprezach
obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu.
ORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:
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Miejsce
na Twoją
reklamę
KONTAKT:

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

tel. 0489/823 803
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Historia Polski
Polska w latach 1914 – 1989
Dzieje naszej
Ojczyzny

„Historia – świadek czasu,
światło prawdy, życie pamięci,
nauczycielka życia, zwiastunka
przyszłości. „
– Cyceron
XX-sty wiek był bardzo burzliwm okresem w dziejach Polski.To okres od wybuchu pierwszej wojny światowej do
upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) w 1989 roku.
Dwie wojny światowe, dwudziestolecie międzywojenne, komunizm i wreszcie demokracja zadecydowały o charakterze
i wyglądzie dzisiejszej Polski.
W latach 1914-1918 - naród
skupiony był na wyzwoleniu
z ponad wiekowej niewoli, zrzucenia obcej władzy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
rozpoczął pracę Sejm ustawodawczy. W 1921 roku Rzeczpospolita posiadała już swoją konstytucję. Ale niepokój wciąż
towarzyszył naszemu narodowi.
Pierwszy prezydent – Gabriel
Narutowicz został zamordowany zaledwie tydzień po elekcji.
Wciąż obecne były konflikty polityczne i kryzys gospodarczy.
Dopiero Piłsudskiemu udało się
opanować sytuację w kraju
wprowadzając autorytarne rządy sanacji*. Polska okresu międzywojennego poza zawirowaniami polityczno-gospodarczymi
przeżywała również prawdziwą
„eksplozję” artystyczną. Wtedy
to sławne stały się nazwiska:
Stanisław Rejmont (nagroda
Nobla za powieść „Chłopi”), muzycy Ignacy Paderewski i Karol
Szymanowski a także Apolonia
Chałupiec, która jako Pola Negri podbila Hollywood.
Istnienie II Rzeczypospolitej
przerwał wybuch II wojny światowej. 1 IX 1939 roku uderzyli
na Polskę Niemcy a 17.IX Rosjanie. Polska uległa kolejnemu
rozbiorowi. Obaj okupanci rozpoczęli politykę wyniszczania
ludności polskiej zapełniając
obozy koncentracyjne i łagry.
Rozstrzeliwano inteligencję polską. Mimo to rząd polski koordynował walkę z Londynu. Podporządkowane im organizacje
konspiracyjne stworzyły w kraju prawdziwe Państwo Podziemne. Jednak po raz kolejny w historii, nie pozwolono nam

zadecydować o losie kraju. Zrobili to uczestnicy konferencji
w Teheranie – 1943 r i w Jałcie 1945r. Polska utraciła dużą część
terytorium, ludność zmniejszyla
się o jedną trzecią a majątek narodowy o prawie 40 %.
Po wojnie władze radzieckie
skutecznie likwidowały opozycje: zastraszając, aresztując
i mordując. Rządziła partia komunistyczna. Z gospodarki
prawie całkowicie usunięto prywatnych przedsiębiorców i bezpartyjnych fachowców, chłopskie
rolnictwo
zostało
skolektywizowane, a uprzemysłowienie spowodowało
obniżenie poziomu życia
i niezadowolenie ludności.
Odpuściło trochę po roku 1956 kiedy to rządzić
zaczął Władyslaw Gomułka. Starał się zmniejszyć zależność Polski od
ZSRR. Był to okres tzw
„malej stabilizacji”. Gomułka szybko jednak wycofał się z obranego kursu
i
niezadowolenie
społeczeństwa zaczęło narastać.Coraz częściej dochodziło
do otwartych konfliktów władzy
ze społeczeństwem. W grudniu
1970 r., po decyzji władzy o podwyżkach cen, na terenie Wybrzeża doszło do strajków i walk robotników z milicją i wojskiem.
Zginęło kilkadziesiąt osób. Opozycja obaliła Gomułkę i wybrała nowego I sekretarza PZPR,
Edwarda Gierka. Zaczął sie
okres „prosperity”. Dzięki zagranicznym kredytom zapełniły się sklepy, powstawały nowe
zakłady przemysłowe, podniósł
się poziom życia obywateli. Polityka ta sprawdziła się jednak
tylko na krótką metę. Zadłużenie rosło, pensje malały, rosła
liczba strajków. Zwiekszała się
rola Kościoła rozumiejącego potrzeby społeczne. Koniec „propagandy sukcesu” (jak określano okres rządów Gierka)
nastąpił w 1980 roku. Przez Polskę przetoczyła się szczególnie
silna fala strajków. Negocjacje
strajkujacych z PZPR zakończyły się powstaniem NSZZ Solidarność (31.VIII.1980) z Lechem
Wałęsą na czele. „Solidarność”
szybko stała się szerokim ru-

chem społecznym obejmującym
ponad 9 milionów członków.
W obliczu kryzysu gospodarczego i wzrastającej roli „Solidarności”, generał Jaruzelski zdecydował się pod naciskiem
ZSRR na rozwiązanie siłowe – 13
XII 1981 r. wprowadzony został
stan wojenny.
Nie rozwiazał on jednak problemu. Wielu działaczy opozycyjnych internowano, strajki rozbijano, gospodarka nadal nie
mogła wyjść z kryzysu. Polacy
jednak się nie poddawali czując
wsparcie Polaka Papieża i opinii miedzynarodowej.

W 1988 r. rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli kierownictwa PZPR z opozycją. Zimą
1989 r. w wyniku obrad „Okrągłego Stołu podpisano porozumienie przewidujące wolne wybory w których zwyciężyła
„Solidarność”. Polska Rzeczpospolita Ludowa przeszła do historii. Rozpoczął się okres Rzeczypospolitej Polskiej (nazywanej
III Rzeczpospolitą).
Wydarzenia w Polsce rozpoczęły proces rozpadu bloku komunistycznego.
Od roku 1989 Polacy zaczęli
uczyć się mechanizmów demokratycznych i uczą się do dziś.

„Dla mnie demokracja parlamentarna to pokojowa wojna
wszystkich ze wszystkimi.”
- Lech Walesa
Monika Stawnicka

*Sanacja (łac. sanatio – uzdrowienie) – potoczna nazwa rządzącego obozu piłsudczykowskiego
1926–1939, powstała w związku z głoszonym
przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego
1926.
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Cudze chwalicie swego nie znacie
,,Co nam
w duszy gra’’
Rozmowa
z grupą
Red Mellow

połem. Aktualnie pracujemy nad
materiałem muzyczno-koncertowym, który docelowo będzie wydany. Jak na razie jest już gotowy
Singiel promocyjny. Na singlu
umieściliśmy piosenkę „Własne
niebo”, która będzie naszą piosenką „startową”. Jesteśmy w trakcie
nagrywania teledysku promującego tą piosenkę. Singiel jak i teledysk będzie można usłyszeć i zobaczyć w dobrych stacjach
radiowych oraz telewizyjnych.

Red Mellow – Młody nie skażony
komercjalizmem Zespół wnoszący
świeży powiew Rocka na Polską
Estradę. Zespół tworzy grupa przyjaciół w składzie: Grzegorz Wilk
– wokal, Adrian Kościółek – kompozytor/basista, Tomasz Sobol – gitara, Grzegorz Ziernicki – perkusja, Dariusz Rybka – saksofon.
Anna Szyborska – Kto wpadł na
pomysł stworzenia zespołu?
Red Mellow – Sam pomysł założenia zespołu krążył w nas od
dłuższego czasu jako, że znamy
się już długie lata i współpracowaliśmy razem przy różnych projektach. Kiedyś tworzyliśmy razem zespół grający muzykę
autorską (zespół So What). Na co
dzień jesteśmy przyjaciółmi. Sama inicjatywa należała do mnie
(mówi Adrian Kościółek – lider
zespołu) ale nie musiałem długo
namawiać chłopaków. W efekcie
mamy zespół Reed Mellow i własne studio w którym tworzymy.
AS – Skąd taka nazwa i co oznacza?
RM – Nazwę wybraliśmy wspólnie. Znów pomysły podsunąłem
ja (AK) ale konsultacje i wybór
były zespołowe. Red Mellow – dlatego, że czasem jest Red czyli
„mocno rockowo”, a czasem Mellow czyli „łagodniej”.
AS – Jaką muzykę gracie i do jakiej publiczności jest kierowana?
RM – Nasza muzyka skierowana
jest do wszystkich ludzi lubiących dobrą piosenkę. Nie ograniczamy się do wieku, płci odbiorcy czy nawet gatunku
muzycznego. Jest to muzyka około rockowa ale najważniejsze dla
nas by to była dobra piosenka.
AS – Jesteście nowym zespołem
na rynku muzycznym, mo żecie
pochwalić się jakimiś osiągnięciami?
RM – Jesteśmy bardzo młodym zes-

AS – Wokalista Grzegorz Wilk jest
w zespole czy śpiewa dla Was gościnnie?
RM – Grzegorz został zaproszony
do stałej współpracy przez nas czyli zespół Red Mellow. Na co dzień
Grzegorz ma swój autorski zespół,
w którym gra zupełnie inną muzykę niż z nami. Po prostu pewnego dnia, spotkaliśmy się i spodobały mu się „nasze klimaty”, nie
powielające jego twórczości ani też
innych jego projektów i tak oto
ruszyła machina.
AS – Kto dla Was pisze muzykę
i teksty?
RM – Teksty dla nas pisze młody,
zdolny, warszawski tekściarz oraz
dziennikarz Paweł Kawałek.
AS – Kiedy pierwsza płyta?
RM – Jak już wspomniałem (AK)
płyta Singiel pt.”Własne niebo”
już jest. Można ją zakupić u nas,
na koncertach oraz w Internecie
np.w iTunes. Mamy w planach
wydanie płyty EP lub LP ale to
dopiero za jakiś czas, gdy już
wszystko będzie gotowe.
AS – Planujecie trasę koncertową? Gdzie chcielibyście zagrać?
RM – Trasa koncertowa będzie dopiero gdy cały materiał koncertowy będzie gotowy. Obecnie planujemy krótkie występy promocyjne
w paru miejscach w Polsce.
AS – Co sąd zicie o programach
tel ewizyjnych lansujących młode talenty,, X Factor ‘’,, Mam Talent’’ itp.? Chcielibyście wystąpić
w takim programie?
RM – Każdy wybiera, co dla niego dobre. My nie widzimy się
w tego typu programach. Tam
bardziej chodzi o show niż o dobrą muzykę ale na pewno taki
program daje szybką popularność na którą „normalnie” trzeba długo pracować.

Konkursy piosenki to natomiast
coś zupełnie innego. Myślę (AK),
że tam moglibyśmy spróbować
swoich sił.
AS – W zeszłym roku startowaliście na Eurowizję i nie udało się
( m oi m z d a n i e m n i e s ł u s z n i e ) .
Traktujecie to jako porażkę?
RM – Eurowizja to była tzw. szybka, testowa akcja. Padło na nią
gdyż po prostu była najbliżej terminowo. Nie była celem samym
w sobie. Bardziej interesowała nas
reakcja ludzi, która była bardzo
pozytywna. Dało nam to dodatkowy bodziec do tworzenia nowych
piosenek w podobnym stylu i zmotywowało do pójścia w kierunku
dobrej piosenki. Po prostu to „co
nam w duszy gra”. Wierzymy, że
nasza muzyka będzie mogła zagościć na polskiej scenie oraz będzie
w stanie się podobać, znaleźć szerszego odbiorcę.
AS – Jakie macie pl any na najbliższą przyszłość?
RM – Mamy mocny team:) Czujemy w sobie siłę i wierzymy, że
możemy wiele. Czas pokaże co
nam się uda.
AS – Przyjdzie Wam się zmierzyć
z potężną machiną jaką jest show
biznes. Jesteście gotowi na krytykę, a być może na wielki sukces?
RM – Najważniejsza jest świadomość. Jesteśmy dojrzałymi ludźmi oraz muzykami. Na co dzień
słuchamy różnej muzyki. Mamy
swój system wartości, świadomość tego co chcemy robić, co
tworzyć. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ilu ludzi, tyle gustów. Wiemy, że poza ludźmi, którym nasza muzyka spodoba się,
będą i tacy którym się ona zwyczajnie nie spodoba. Pozostając
w szacunku do ich zdania, będziemy skupiać się dalej na tym co
„nasze” i kreować własny styl. Nie
tolerujemy natomiast złośliwości,
którą po prostu ignorujemy.
AS – Czego Wam życzyć w imieniu redakcji?
RM – Wiarę mamy:) Trzeba nam
jeszcze dużo siły i wytrwałości:)
A S – W i m i e n i u r e d ak c j i ż y c z ę
W a m s u k c e s ó w o r a z t r w an i a
w Wasz ych zamierzeniach i siły
żeby przyszłe sukcesy udźwignąć
Z zespołem Red Mellow
rozmawiała Anna Szymborska
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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.

Wanda Błaszkiewicz-Rutkiewicz
(1943 Plungiany-1992 Himalaje)
W tym roku w maju mija 20 lat
od zaginięcia w Himalajach na stokach Kangchendzongi Wandy
Rutkiewicz, jednej z najbardziej
znanych na świecie kobiet himalaistek. Przez wiele lat zdobywała
największe szczyty dając nam powód do dumy. Pewnego dnia ze
szczytu nie wróciła. „Dobrze jej
jest w białych śniegach Himalajów, które zawsze uważała za swój
świat i swoje miejsce na Ziemi”.
n Urodziła się na Litwie, ale dzieciństwo i młodość spędziła we
Wrocławiu.
Wychowała się domu w którym
panował kult odpowiedzialności
i konieczności stawiania czoła
wszelkim trudnościom.
n W szkole była jedną z najzdolniejszych uczennic. Na Politechnice Wrocławskiej obroniła tytuł
inżyniera-elektronika, tam również pracowała w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych.
Kolejne lata swego życia spędziła w Warszawie pracując w Instytucie Maszyn Matematycznych.
n Sportem interesowała się od zawsze. Jednak początkowo jej pasja była siatkówka. Grala w I-ligowej drużynie, miała nawet szanse
na dostanie się do reprezentacji
Polski. Poza tym skakała wzwyż,
rzucała dyskiem i oszczepem,
pchała kulą i biegała. W późniejszych latach z doskonałymi rezultatami uprawiała rajdy samochodowe.
n Jej pierwszy, wyczynowy kontakt z górami miał miejsce w Sokolikach. Była już członkiem
wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Potem ukończyła kurs
taternicki i zaczęła się wspinać.

Najpierw w Tatrach, potem coraz
wyżej: w Alpach i Himalajach. Bo
o górach wysokich myślała właściwie od zawsze.
n W 1964 roku w trakcie pobytu
w Alpach dokonała kilku znaczących wspinaczek. Jako druga kobieta na świecie weszła na Eiger,
a jako pierwsza zdobyła północny
filar Matternhorn.
n Pięć lat później wyszła za mąż
za J.W.Rutkiewicza przyjmując na
stałe jego nazwisko. Związek przetrwał zaledwie kilka miesięcy.
n Zaczęła wspinać się coraz więcej i wyżej. Rok 1970 to Pamiry
i wejście na Pik Lenina (7134 m),
dwa lata później Hindukusz i zdobycie Noshaq (7482 m). W roku
1975 weszła na Gasherbrum
(7952 m) w Karakorum, co było
polskim rekordem wysokości.
n Przełomowym był dla niej rok
1978. Zdobyła Mont Everest
(8848 m), a dokonała tego jako
trzecia kobieta na świecie, a jednocześnie jako pierwsza Polka
i Europejka. Weszła na ten szczyt
16 października, w dniu kiedy papieżem został Polak Karol Wojtyła. W czasie późniejszego spotkania z Wandą Rutkiewicz Ojciec
Święty powiedział; „Dobry Bóg tak
chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko”.
n Po zdobyciu Mont Everest stała się osobą medialną i rozpoznawalną. Umocniła swoją pozycję
najlepszej himalaistki. Zaczęło się
życie w świetle jupiterów i niekończące się wywiady. Mawiała, „że
czasem łatwiej jest wejść na szczyt,
niż opisać jak się tego dokonało”.
Było to dla niej męczące, ale dzięki temu mogła znajdować sponsorów na kolejne wyprawy.
n W tym samym roku w dniu jej
imienin do drzwi mieszkania zapukał nastoletni chłopiec. Wręczył
zdumionej Wandzie bukiet kwiatów, mały zapakowany prezent
i...uciekł. W pudełeczku znajdowało się sto tysięcy złotych od anonimowego sponsora, suma na owe
czasy ogromna. Nieznany darczyńca prosił aby „wykorzystać te
pieniądze na następne górskie
przedsięwzięcia- oby w tak dobrym
stylu jak Mount Everest”. Ta kwota wystarczyła na sfinansowanie
prawie całej wyprawy na K2.
n Podczas wspinaczki na Elbrus
(1981 r.) alpinistka upadła na stoku i nastąpiło otwarte złamanie
lewej kości udowej. Noga źle le-

czona w prowincjonalnym radzieckim szpitalu się nie zrastała, następowały kolejne zabiegi chirurgiczne i wzmagały się trudności
w chodzeniu.
n W tym czasie po raz drugi wyszła za mąż tym razem za austriackiego chirurga doktora Helmuta
Scharfettera, który jednocześnie
był partnerem jej wspinaczek w latach 1964-65. Zamieszkała z nim
pod Innsbruckiem i tam zastał ja
stan wojenny. To małżeństwo
również nie przetrwało próby czasu.
n Po kolejnej operacji w styczniu
1982 roku wyjechała na wspinaczkę do Włoch. Po powrocie do Austrii nastąpiło ponowne tym razem samorzutne złamanie się
nogi. Wspominając ten moment
napisała później: „Nigdy nie płaczę, ale wtedy rozbeczałam się na
cały głos”.
n Rutkiewicz nigdy się nie poddawała. Nie dala za wygrana i nie
zrezygnowała z gór. Pomimo tego, że noga nie była w najlepszym
stanie latem tego samego roku
zorganizowała i poprowadziła wyprawę na K2 (8611 m). Wtedy
właśnie całą prasę światową obiegły zdjęcia Wandy kroczącej o kulach. Przedsięwzięcie nie powiodło się, na dodatek właśnie wtedy
w górach pozostała na zawsze jej
partnerka w wielu wspinaczkach
Halina Kruger-Syrokomska.
n Rutkiewicz zawsze marzyła
o zdobyciu K2, ale kolejna wyprawa w 1984 roku również zakończyła się niepowodzeniem. Noga
nie była w pełni sprawna, a Wanda straciła swój dynamizm i życiowy optymizm.
n Przełomem okazał się rok 1985
kiedy jako pierwsza Europejka
wraz z towarzyszem wspinaczki
pokonała słynną południową ścianę Aconcagua (6960 m) stylem alpejskim i z kamerą w ręce.
n 15 lipca1985 Wanda Rutkiewicz
razem z Anną Czerwińską i Krystyną Palmowską stanęła na Nanga Parbat (8125 m) jako pierwszy zespół kobiecy.
n Rok później zdobyła upragniony szczyt K2 (8611m), drugą co
do wysokości i najtrudniejszą górę świata. O godzinę wyprzedziła
swoich partnerów wyprawy, którzy zatrzymali się przed szczytem
na odpoczynek. Towarzysze wspinaczki Rutkiewicz zginęli schodząc w dół.
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n Wiosną 1987 roku wspólnie z Kukuczką i Wielickim, światowej sławy polskimi himalaistami, przeszła cykl badań
w klinice w Zurychu. Wyniki badań Rutkiewicz były dla lekarzy dużym zaskoczeniem, gdyż okazało się, że jest zdrowa, a funkcje jej organizmu „nie
odbiegały w zasadzie od średniej sportowej”.
n Wspinała się nadal. W 1989 weszła na
swój piąty ośmiotysięcznik Gasherbrum
II (8035 m) w ramach kobiecej wyprawy. Rok później zaliczyła kolejny szczyt
Gasherbrum I (8068 m), na który weszła w bardzo ciężkich warunkach wraz
z Ewa Pankiewicz jako pierwszy zespół
kobiecy.
n Nie udało się jej zdobyć ostatniego pakistańskiego ośmiotysięcznika Broad
Peak. Kilkakrotnie wchodziła, ale
wszystkie próby kończyły się fiaskiem.
W trakcie jednej z tych wypraw zginął
Niemiec Kurt Lyncke-Kruger bardzo bliski jej człowiek. Bardzo to przeżyła. Coraz więcej ludzi z którymi była związana odchodziło na zawsze.
n W 1990 roku w Rzymie Rutkiewicz
publicznie ogłosiła swój pomysł „Caravan to Dreams” (Karawana Do Marzeń),
czyli zdobycie pozostałych 8 szczytów
w Himalajach w ramach jednej 12-16
miesięcznej wyprawy. Zakładała, że „raz
zdobytą aklimatyzację wykorzysta do
serii wejść non-stop na wysokie szczyty”. Opracowany harmonogram nie
uwzględniał wielu czynników i dla znacznej ilości himalaistów od początku skazany był na niepowodzenie. Rutkiewicz
nie wzięła pod uwagę warunków pogodowych, czy wyczerpania organizmu.
Plan nie powiódł się już na samym początku. Nie udało się wejść na Kangchendzonge, a śmierć poniosła dwójka wspinaczy słoweńskich, którzy spadli z grani

wyczerpani wysokością. Kierownik wyprawy nie chcąc powiększać strat nie
zgodził się na samodzielne wejście na
szczyt Rutkiewicz, o co miała do niego
ogromne pretensje
n Jesienią tego samego roku uśmiechnęło się do niej szczęście.
Jako pierwsza kobieta weszła na Annapurnę (8091m). Niestety to osiągniecie zostało „przyćmione” przez bardzo
przykre wydarzenie. Na szczyt Wanda
szła sama, a obserwujący ja z dołu koledzy pomylili sylwetki i stwierdzili, że
nie osiągnęła wierzchołka góry. Ta wiadomość obiegła świat w mgnieniu oka.
Nieświadoma niczego himalaistka dotarła do Warszawy nie wiedząc o niczym.
A zarzut był poważny. Kłamstwo, że zdobyła szczyt, którego rzekomo nie zdobyła. Załamała się, jej wyjaśnienia nikogo nie przekonały. Dopiero po pewnym
czasie udało się odzyskać film ze zdobywania Annapurne, na którym wyraźnie
widać jak stoi na szczycie. Środowisko
jednogłośnie uznało, że Wanda szczyt
zdobyła, ale psychiczny uraz pozostał.
Była to jedna z największych tragedii jej
życia.
n Zaginęła 13 maja 1992 roku podczas
wyprawy na Kanczendzonga, szczytu
który trzykrotnie próbowała zdobyć.
Dzień wcześniej wraz z towarzyszem wyprawy Carlosem Carsolio o wpół do
czwartej wyruszyli z obozu IV na wysokości 7950 m w górę. Po dwunastogodzinnej wspinaczce Carsolio stanął na
szczycie. Schodząc w dół napotkał Rutkiewicz na wysokości ponad 8200 metrów. Pomimo, że nie miała sprzętu biwakowego zdecydowała się przeczekać
noc i wejść na szczyt następnego dnia.
Musiała zdobyć tę górę. Jej ciała nigdy
nie odnaleziono.
n Śmierć Wandy Rutkiewicz była ogromnym szokiem dla całej międzynarodowej społeczności
wysokogórskiej. Do jej matki i Polskiego Związku Alpinistycznego napływały kondolencje z całego świata.
Pisały o tym wszystkie najważniejsze gazety podkreślając czołową rolę Wandy
w światowym alpinizmie.
n W 1994 roku została pośmiertnie odznaczona przez
King Albert Memorial Foundation, Medalem im. Króla
Alberta I przyznawanym za
wyjątkowe zasługi górskie.
Za swoje osiągnięcia była
wielokrotnie nagradzana
m.in.: Medalem Za Wybitne
Osiągnięcia Sportowe, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W 1991
roku ambasador Pakistanu
udekorował ja Orderem Sitara-e Imtiaz podkreślając jej
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wkład w popularyzacje gór Pakistanu
oraz w rozwój kobiecego sportu wspinaczkowego w tym kraju.
n Jej prelekcje i pogadanki ilustrowane
przezroczami przyciągały publiczność
na całym świecie. Pisała fachowe artykuły do wszystkich światowych gazet.
Za pomocą swojej kamery nakręciła
mnóstwo filmów ze wspinaczek, które
świadczą o jej wielkości.
Wanda Rutkiewicz była piękną, wrażliwą, inteligentną i odważną kobietą. Legendą światowego himalaizmu. Jako
pierwsza stanęła na szczycie K2, najtrudniejszej do zdobycia górze na świecie. Przez ponad 30 lat przebyła drogę,
której nie przeszłoby wielu mężczyzn.
Zdobywała szczyty grupowo, samotnie
i czasami bez tlenu. Jej pasją była wspinaczka, a wszystkie jej działania sprowadzały się do tego, żeby jak najszybciej wrócić w góry. Po wielu latach
takiego życia była zmęczona, wypalona,
bardzo samotna i nie miała nic poza górami.
W zdominowanym przez mężczyzn
świecie alpinizmu kobieta nie miała łatwego życia. Według niektórych panów
Wanda doskonale nadawałaby się „do
ogrzewania śpiwora, a nie do wspinania na jednej linie”. Ale ona była ambitna i zdeterminowana. Zdobywała kolejne szczyty stając się jednocześnie
zagrożeniem dla mężczyzn. Zamiast zachwytu spotykała się z zazdrością i zawiścią.
Znany angielski dziennikarz Richard
Cowper napisał: „Polka o uderzającej
urodzie i energii, największa alpinistka
wysokościowa swojej epoki”.
Najlepszym podsumowaniem życia
i osiągnięć Wandy Rutkiewicz niech będą słowa Józefa Nyki, popularyzatora
alpinizmu i turystyki górskiej, członka
wielu prestiżowych organizacji: „ Historyczne miejsce Wandy określą przyszłe
lata, już dziś można jednak powiedzieć,
że w żeńskim wydaniu himalaizmu zajmuje ona pozycję numer 1, której nigdy
nie straci. Nie ma już do zdobycia szczytów rangi Gasherbruma III, na które
mogłyby wejść rywalki, nie ma drugiej
najtrudniejszej góry świata K2, na której mogłyby stanąć jako pierwsze.
W biegu po 8-tysieczniki dorobiła się
ich ośmiu wtedy, kiedy pozostałe panie
nie mogły przekroczyć liczby 3” (...) „Żadnej z kobiet nie udało się uczynić tak dużo dla przełamania monopolu mężczyzn
we wspinaniu się na najwyższe szczyty”.
„Żyje ona w naszej pamięci jako prawdziwie niezwykła osobowość i najwybitniejsza alpinistka, której osiągnięcia
– górskie, a także te w sferze kultury
– nieprędko doczekają się powtórzenia”.
Hanna Korcz
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Historie życiem pisane
Zosia
potkałam już wielu ludzi nieszczęśliwych w miłości. Część
z nich przyznaje się do tego,
że kochają za bardzo niewiele otrzymując w zamian. Czekają biernie na
szczęśliwą odmianę losu bo po prostu
nie potrafią zerwać z uzależnieniem
od chorej miłości. Zośka też tak kochała. Wiele razy opowiadała mi
o zdradach męża, ale winy szukała
w sobie. Kiedy „przeczekiwała” kolejne kochanki męża, Grzegorz wracał
i wynagradzał jej lojalność wyjazdem
do Paryża albo na super wakacje do
ciepłych krajów. Zośce musiało to wystarczać. Przecież kochała za ich dwoje, choć to toksyczne „coś” nie miało
nic wspólnego z prawdziwa miłością.
Po wielu perypetiach, zawirowaniach,
powrotach i ucieczkach Zośka nieoczekiwanie zaznała jednak szczęścia.
Czy sprawił to los, przypadek, czy może sam Pan Bóg nie mógł już patrzeć
na jej krzywdę? Niespodziewanie na
jej drodze życia pojawił się Ben.
Koleżanka potrzebowała przysługi
od Zośki. Poprosiła o krótkie zastępstwo w pracy na czas, kiedy zrośnie
się jej kość w nodze po narciarskich
szaleństwach. Zawsze biegnąca
z pomocą innym, Zośka zgodziła się choć nie pracowała jako
pomoc domowa od kilku lat.
Zajmowała się prowadzeniem
księgowości w firmie męża,
gdyż był ciągle zajęty stroną
techniczną rozrastającego się
z dnia na dzień biznesu. Tego dnia,
kiedy miała rozpocząć pracę, zaspała. Nerwowo biegając od łazienki do kuchni nieświadomie rozpętała kłótnię. Grzegorz nie lubił, gdy coś
nie było tak jak on to poukładał. Cisza i poranny spokój przy wypijaniu
kubka kawy były rytuałem w ich domu. Pan i władca posiadłości potrzebował godnego nastrojenia się przed
rozpoczęciem dnia. Żałosne to wszystko, ale tak właśnie wyglądały poranki z cichutko krzątającą się Zośką smażącą równie rytualną jajecznicę. Czy
śniadania mogłoby nie być? Było oczywiście, po czym pan król jak zwykle
ostentacyjnie trzasnął drzwiami wypowiadając, a właściwie wykrzykując
polecenia co, o której, gdzie i z kim
ma pozałatwiać tego dnia. Roztrzęsiona, z oczami pełnymi łez, wsiadła do
swojego pięknego nowego mercedesa i ruszyła. Jak się później okazało,
nie tylko do pracy, ale na spotkanie
z przeznaczeniem. Ze swoim nowym
życiem. Ben – właściciel znanej, dużej firmy, otworzył jej drzwi, gdy wbijała kod alarmu podany przez kole-
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żankę. Był w domu, gdyż złapała go
wstrętna grypa. Zośka przedstawiła
się, zamienili kilka zdań, potem zaczęła układać papiery które były wszędzie. Ben w tym czasie, mimo choroby, klikał coś w laptopie wygodnie
siedząc w fotelu. Po godzinie zapytał
czy miałaby ochotę na kawę. Oczywiście, że miała. W domu brakowało miłej atmosfery i czasu by delektować
się jej aromatem i smakiem. Rozmawiali i śmiali się czasem nawet do łez.
W końcu Ben zapytał czy jest mężatką, czy ma rodzinę i dzieci. Zośka, sama tym zaskoczona, zaczęła opowiadać o sobie, mężu, o utraconej ciąży.
O lęku przed kolejną i o samotności,
którą odczuwa już od lat. On opowiedział jej o rozstaniu które nadal boli,
o pracy, kolegach, rodzicach i siostrach. Czas minął szybko. Rozmowa
była przyjemna a krzątanina po domu Bena dziwnie sprawiała Zośce

przyjemność. On był duszą
tych pokoi, sypialni i kuchni.
Podobał jej się styl w jakim
urządził swoją życiową przystań.
Ogromny ogród pachniał skoszoną
trawą i tym czymś, czego nie umiała
wtedy nazwać. Po powrocie do domu
myślała ciągle o Benie. O jego ciepłym, głębokim głosie i dłoniach, zadbanych i zgrabnych.
Przeczuwała, że to nie było ich ostatnie spotkanie. Wiedziała też, że nie
chce aby tak było. Nie była gotowa na
nowy związek, ale przecież właśnie
spotkała mężczyznę, obok którego nie
umiała przejść obojętnie. W pewnym
sensie zachowywała się jak podlotek,
lecz intuicja dojrzałej kobiety podpowiadała, że to co się zaczyna dziać, to
coś ważnego. Nazajutrz zadzwonił telefon. Wraz z podziękowaniem za pracę usłyszała pytanie: czy możemy się
spotkać? Na randkę biegła uskrzydlo-

na, choć strach dławił gardło, gdyż
musiała oszukać męża. Przecież nigdy przedtem nie zrobiła czegoś podobnego. Ben był spokojny, uśmiechnięty, ona zaś zdenerwowana ale
rozpromieniona. Wydawało się jej, że
to sen. A że każdy, nawet najpiękniejszy sen się kończy, ich spotkanie też
dobiegło końca.
Poczucie tego czegoś co ich zbliżało do siebie, było ogromne i jak zaczarowane. Pocałunek, którym obdarzył
ją na do widzenia, pozostał na ustach
do dziś – wspomina. Nie umiała, może nie chciała ukryć tej sytuacji przed
Grześkiem. Zwariował. Rozbijał rzeczy w domu, rwał zdjęcia, szarpał ją
i wciąż krzyczał. Nie przyjmował do
wiadomości niczego. Każde zdanie
Zośki odpierał epitetami, których nie
warto powtarzać. Przebudzenie okazało się dla niego bolesne bo uświadomił sobie, że kochał. Ale czy zdał
sobie sprawę, że sam zawinił? Koszmar jaki przeżyła tego dnia i przez
kolejne miesiące, był jednym wielkim świadectwem słabości Grześka.
Jedyne na co było go stać to atakowanie i zastraszanie. Przy
wsparciu Bena, Zośka już się nie
bała niedawnego pana i władcy. Podpisywała wszystkie
dokumenty które podsuwał jej pod nos, aby tylko jak najprędzej zostawił ją i Bena
w spokoju. Nie walczyła o nic, kiedy
spólny majątek okazał się tylko jego dorobkiem a mercedes
– prezent urodzinowy, zniknął
z dnia na dzień jakby zapadł się pod
ziemię.
Ten prawdziwy facet – jak sam o sobie sądził – a może raczej tyran domowy, pokonany przez prawdziwe uczucie, mieszka teraz sam w pięknym
domu pełnym wspomnień. Czy ktoś,
kto tak pokochał władzę i pieniądze
może być człowiekiem godnym prawdziwej i szczerej miłości? Mam nadzieję, że pewnego dnia spojrzy na świat
innymi oczami, że zrozumie, iż konto
pełne cyferek i władza tak naprawdę
szczęścia nie dają. Tego mu życzę.
Niedawno okazało się, że nasza bohaterka spodziewa się swojego pierwszego dziecka i jest – jak mówi – najszczęśliwszą kobietą na świecie. Na
palcu zauważyłam piękny pierścionek, a Zośka z uśmiechem wręczyła
mi zaproszenie na ślub.
e.k.
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Warto przeczytać
Agata Christie „Autobiografia”

„Co tu powiedzieć, kiedy się ma siedemdziesiąt pięć lat? Dzięki Ci Boże,
za moje dobre życie, za tyle miłości,
która się stała moim udziałem.”
(Agata Christie, Wallingford, 11 października 1965)

e słowa zamykające Autobiografię, napisane przez autorkę, stanowią niejako podsumowanie całości jej życia i książki.
Pisana przez piętnaście ostatnich lat
życia słynnej królowej kryminału, jest
podsumowaniem jej życia i dorobku
artystycznego. Stanowi cenną pozycję, gdyż patrzymy na życie autorki
jej własnymi oczyma i poznajemy jej
punkt widzenia.

T

Na książkę składa się jedenaście rozdziałów, wstęp od wydawcy, przedsłowie od autorki a na końcu epilog oraz
spis powieści kryminalnych. Stanowi
on dość ciekawe zestawienie, gdyż
obok tytułu polskiego, znajduje się tytuł angielski z datą ukazania się oraz
nazwisko głównego bohatera. Czytelnicy książek Christie wiedzą, że w jej
powieściach było kilku charakterystycznych bohaterów: inspektor Battle, Tuppence i Tommy Beresford, Jane Marple i Hercules Poirot.
Pierwsze dwa rozdziały dotyczą
dzieciństwa. Na początku pierwszego
autorka nawiązuje pokrótce do życia
swoich rodziców, do momentu ich poznania, ślubu, narodzin dzieci. Następnie opisuje swoje niezwykle beztroskie i barwne dzieciństwo oraz
życie w ukochanym domu w Ashfield.
Trzeci i czwarty rozdział dotyczy dorastania, lat nauki, następnie dojrzewania i pierwszych zauroczeń. Cztery pierwsze rozdziały opisane są
w stylu humorystycznym. Czyta się je
z wielką przyjemnością. Przepełnione są wieloma ciekawostkami, przemyśleniami, jakby autorka z czułością
powracała do beztroskich lat dzieciństwa i młodości. Kolejne siedem rozdziałów jest utrzymane w trochę innym stylu. Agatha Christie opisuje tu
bowiem lata obu wojen światowych
oraz wpływ jaki miały one na nią i na
jej bliskich. Wspomina lata pracy
w szpitalu w czasie I wojny światowej
i utratę zięcia w II wojnie. Przybliża
też swoje pierwsze małżeństwo, narodziny córki, uczenie się macierzyństwa, liczne problemy finansowe i rodzinne, a na końcu rozpad jej związku.
W 1922 r. pisarka wraz z pierwszym
mężem wyjechała w podróż dookoła
świata. W grudniu 1926 r. Agatha
Christie wskutek złej sytuacji rodzin-

nej, śmierci matki i kłótni z mężem,
zniknęła na dziesięć dni – ukrywała
się w hotelu, zameldowana pod fałszywym nazwiskiem, czym zwróciła na
siebie uwagę prasy i wywołała skandal. Dwa lata później państwo Christie wzięli rozwód, a Agatha wyjechała na Wyspy Kanaryjskie. Niedługo
potem pisarka udała się w samotną
podróż na Bliski Wschód słynnym
Orient Expressem. Owocem tych wojaży była powieść „Morderstwo
w Orient Expressie”. Na Bliskim
Wschodzie Agatha Christie poznała
młodszego o 14 lat archeologa, którego wkrótce poślubiła.
Znaczną, może nawet za dużą część
autobiografii zajmuje opis lat dziecinnych i młodzieńczych, natomiast ani
słowem Christie nie wspomina o swoim kilkunastodniowym zaginięciu,
które do dziś jest przedmiotem spekulacji. Można się jednak domyślić,
że do jedynego sensacyjnego epizodu
w życiu pisarki doszło w efekcie załamania nerwowego po odejściu pierwszego męża. Łatwo też połączyć jej
zamiłowanie do krwawych historii
z doświadczeniami, jakie zebrała będąc wolontariuszką podczas dwu wojen. Sama przyznaje, że poznając leki, nauczyła się także sporo
o truciznach, nie mówi jednak wprost
o oswojeniu się ze śmiercią, a przecież praca w szpitalu musiała ją zahartować. Christie nie chełpi się swoimi zasługami w tej mierze, chętniej
opowiada o tym, jak nauczyła się znosić trudy wojaży. Była więc z pewnością kobietą dzielną i twardą. Jak również nieśmiałą i skromną. Nieznoszącą
publicznych wystąpień, niechwalącą
się powodzeniem u czytelników. Dalej: przyznającą uczciwie, że nigdy nie
miała głowy do interesów, co wiązało się z kłopotami podatkowymi.
I wreszcie: osobą wierną swoim przekonaniom i swoim mężczyznom.
W książce znajdują się niezliczone
opisy historii rodzinnych, losów ciotek, babć i rodzeństwa. Momentami
wydają się nużące. Niezwykle cenne
są za to opisy obyczajowości, zachowań i reakcji na zmiany jakie wprowadzano. Interesujący wydaje się motyw oddzielnych plaż dla kobiet
i mężczyzn. Autorka pamięta moment,
kiedy zniesiono ten podział i opisuje
zażenowanie mężczyzn, którzy musieli korzystać ze wspólnych, koedukacyjnych plaż. Mimo, że wcześniej i tak
podglądali kobiety, teraz czuli się skrępowani. Agatha nie wstydzi się i wskazuje na liczne swoje słabości, przykładowo
problemy
z
gramatyką
i ortografią oraz jej zdaniem najgor-

szą swoją książkę Zagadka Błękitnego Ekspresu. Mimo, iż autorka porusza kwestie powstawania swoich książek, to wydaje się, że wątek
podróżniczy, który stanowi większość
jej dorosłego życia, jest ważniejszy.
Dla Czytelnika, zapewne istotne są
motywy powstania książek, wybór tematyki i opinie na ich temat samej autorki. Christie najwyraźniej nie przywiązuje do tego większej uwagi.
Dlaczego sięgnęłam po „Autobiografię” Agaty Christie? Naturalnie po
to, żeby się przekonać, jakim człowiekiem była najbardziej poczytna pisarka świata i jakież to doświadczenia
oraz cechy jej charakteru zadecydowały o tym, że odniosła taki sukces.
Agata Christie to autorka niezwykła. Pisała nieustannie przez ponad
pół wieku. Jej powieści kryminalne,
przetłumaczone na ponad czterdzieści języków, pozostają najlepiej sprzedającymi się tytułami wszechczasów.
Autobiografia ukazuje fascynujące życie Agaty Christie: dzieciństwo, młodość, dwa małżeństwa, dwie wojny
światowe, rewolucję obyczajową, podróż dookoła świata, odkrycia archeologiczne na Bliskim Wschodzie… Przede wszystkim jednak to skrupulatny
i zaskakująco świeży opis dojrzewania do miłości, do pisarstwa, do życia. Możemy przyjrzeć się geniuszowi autorki z bliska – porywa
inteligencją, zaskakuje wyobraźnią,
niezwykłym poczuciem humoru,
a nade wszystko dystansem do siebie,
taktem i przenikliwością spojrzenia.
Dzięki „Autobiografii” raczej nie można poznać Agaty Christie do końca.
Ale na pewno da się ją szczerze polubić.
Izabela Krzysiak
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Słowo o byle czym
Rozważania
z przymrużeniem
oka

ziś dla odmiany napiszę o byle czym, ponieważ jeszcze nie wiem
o czym. Nie jest mi łatwo uzyskać audiencję u bylejakości
w celu pozyskania tematu mimo, że efekty jej działań spotyka się ciągle. Bywa, że jeśli nie
skonsultuję się z nią w istotnych
kwestiach... szkoda mówić.
Dodam, że dla uproszczenia
będę ją czasem nazywać „B”
Przyznaję, że bylejakość darzę pewną ostrożną sympatią.
Mam nadzieję, że to nie syndrom
sztokholmski spowodowany
przypływami litości tej okrutnej
damy, która łaskawie poluzowuje mi czasami, a nawet pozwala
nie rezygnować zupełnie ze
szczypiorku na rzecz cebuli i dokonywać wyborów zgodnie
z moim widzi mi się. Ta karkołomna metafora odnosi się do
całego spektrum aspektów,
z których dziś na tapetę przyklejam temat: „Rola bylejakości
w naszym życiu”. Z ubolewaniem stwierdzam, że ta obecność
ma sens, co niebawem udowodnimy. Mam też dla niej odrobinę równie ostrożnej wdzięczności za to... że jest. Wyobraźmy
sobie, że bylejakość nie istnieje. Byłby to istny koniec świata!
Gdyby wszystko było „pod linijkę i cacy”, zabrakło by nam wtedy motywacji do ulepszania życia i progresu w ogóle.
Prawdopodobnie, pierwsze
działania bylejakości polegały
na tym, że zamiast dzisiejszego
„dzień dobry” lub „cześć”, nasi
praprzodkowie mocniej ściskali w rękach maczugi i na wszelki wypadek okładali się nimi po
łbach (wtedy jeszcze opakowanie mózgu nie zasługiwało na
zaszczytne miano głowy) a także gdzie popadło aby uzgodnić,
kto komu wszedł w paradę. Ten
rodzaj argumentacji służył też
do uzgadniania, kto będzie stał
na czele wspólnoty. Oczywiście,
35-letni starzec nie miał szans
z młodym osiłkiem i musiał ustąpić, jeśli udało mu się ujść z życiem. Tutaj bylejakość polegała
na wyższości siły fizycznej nad
życiowym doświadczeniem i mądrością, jakakolwiek ona wtedy
była. Można tu polemizować: konieczność przetrwania, polowania itd. Na szczęście pierwotni
zdążyli nauczyć się mówić i zaczęli powoływać rady starszych,

D

które studziły zapał młodych
pretendentów do trzymania władzy. Podobno właśnie wtedy wynaleziono koło, na którym rodzaj ludzki dojechał do czasów
obecnych. Właśnie. A jak to wygląda dzisiaj?
Po konsultacjach z „B” okazuje się, że... podobnie. Co prawda gardłowe pomruki zastępuje powoli grzeczne „dzień
dobry”, ale atawistyczne szczerzenie zębów – nazywane często
uśmiechem, który służy często
do ukrywania prawdziwych intencji osoby dotkniętej tym bliżej nieokreślonym grymasem
– pozostało. (U) śmiech, jako
przejaw wesołości nie jest – zdaniem „B” – adekwatny do sytuacji, kiedy to widzimy kogoś po
raz pierwszy i nic śmiesznego
w tym nie ma.
W kwestii uśmiechu bylejakość
twierdzi też, iż większości przypadków szczerzenia zębów towarzyszy zimny, badawczy wzrok,
a kurze łapki wywołane napięciem mięśni twarzy powodują tylko złudzenie jej rozjaśnienia. Stalowy, taksujący i nieufny wzrok
pozostaje. Hm... Z drugiej strony, mało kogo stać dzisiaj na to,
aby pozwolić drugiemu człowiekowi na spojrzenie sobie głęboko w oczy. Prościej jest skupić
jego uwagę na własnym uzębieniu by uniknąć zaglądania do
własnej duszy, której zwierciadłem są oczy właśnie.
Z kolei ściskanie maczugi i jej
użycie, zastąpione zostało całym
arsenałem gestów oraz słów,
które nadawane i odbierane są
podświadomie. Jednak ktoś kto
zna mowę ciała i ma psychologiczne zacięcie, umie odczytać

ten przekaz świadomie pomimo
usilnych starań maskowania się
osoby, która stoi przed nami nie
tyle z sercem na dłoni, co z duszą na ramieniu. Można tylko
spytać (samego siebie, bo przecież nie spotkaną osobę, abyśmy z punktu nie mieli przechlapane), czego tak panicznie się
boi i co ma do ukrycia.
W obu przypadkach (kiedyś
i teraz) przekaz jest taki sam
i brzmi mniej więcej tak: „Zbyt
blisko bez kija nie podchodź”.
To by było na tyle w kwestii
obecności maczugi w naszym życiu. Cóż, z bylejakością zgodzić
się można albo nie, ale do własnego zdania prawo ma i basta.
A co do tego ma szczypiorek?
Przewaga nad cebulą – jego zdaniem – polega na możliwości obcowania ze słońcem na wątpliwie żyznych polach (jakie tam
szklarnie!) naszej sponiewieranej matki Ziemi, kiedy to wysysa z cebuli ostatnie soki ciesząc
się własną zielonością.
Pytanie, co było pierwsze: cebula czy szczypiorek, sensu tu
nie ma. Lecz jeśli zapytamy o to
bezpośrednio zainteresowaną
stronę, czyli szczypiorek, pewnikiem usłyszymy, że to właśnie on był i jest (!) pierwszy. Tak
to jest, że choć poczciwa cebula
poświęci się na rzecz szczypiorku, mało kto potem to doceni
i będzie delektować się smakiem
zielonych odrostów zapominając w danej chwili o tym, iż
w kuchni pozycja cebuli jest nie
do podważenia. Nie uciekniemy
tutaj od skojarzenia z młodością
i starością. Jednak jeszcze bliżej wspomnianej metafory będziemy, kiedy rozumienie dzia-
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łań bylejakości z perspektywy głębi
gleby przeciwstawimy rozumieniu
tychże z perspektywy otwartej przestrzeni, jakkolwiek będzie ona rozumiana.
Tutaj trzeba uważać aby nie wysnuć
pochopnych wniosków, gdyż szczypiorek w swojej zieloności zapomniał, iż
cebula już wcześniej zaznała opromienienia słońcem np. pojmowania czy
też zrozumienia (o słynnym „Eureka!”
Archimedesa nie wspomnę bo na użytek cebuli wystarczy zwykłe aha!).
Kiedy burza (spiętrzonych trudności) spłukiwała wierzchnią warstwę
ziemi (prozy życia) ukazując przecudownie złotą barwę (ukryte zalety) cebuli, nie była ona dumna ze swojej złocistości,
lecz
pilnie
czerpała
z możliwości obcowania z majestatem
natury (istoty rzeczy). No i proszę:
zlekceważona perspektywa głębi gleby daje szczypiorkowi odczuć, że jest
bezzasadnie dumny ze swojej zieloności. Powodem jest to, iż jest zielony
jak szczypiorek właśnie.
Z powyższych wywodów „B” wynika niezbicie (a może i nie), że bylejakość spełnia ważną rolę w naszym życiu, co niniejszym odfajkowujemy.
Zachęca to nas jednak do zastanowienia się nad perfidnym przeistoczeniem
roli pradawnej maczugi w podświado-

me a nawet o zgrozo! świadome zachowania człowieka współczesnego.
A szczypiorek? „B” oznajmiła mi, że
cebuli zastąpić szczypiorkiem się nie
da, a prawdziwy szczypiorek, taki na
jaki ona czeka... jeszcze nie wyrósł.
Powodem są jednostki czasu. Co tam
jedna czy druga wiosna, wieki, tysiąclecia i ery. Metaforyczna cebula czeka, aż (cytuję za „B”) „wzejdzie słońce
prawdziwej
przyjaźni
i porozumienia pomiędzy ludźmi”. Mało tego. Ta złośliwa dama raczyła była wspomnieć, że znakiem czasu będzie sytuacja, kiedy to ludzie, zamiast
nieszczerze szczerzyć zęby, zaczną sobie patrzeć prosto w oczy, kiedy niezdrowa ciekawość ustąpi miejsca życzliwemu zainteresowaniu, kiedy ktoś
wspomni na słowa „Miej serce i patrzaj w serce” i tym podobne brednie.
Czy ty aby nie przesadzasz? – spytałem nieśmiało.
- Jeśli chcesz, możesz spróbować.
Zacząłem więc dla jaj (skonsumowania pełnej zielonego aromatu jajecznicy ze szczypiorkiem bo cebula
jest przeznaczona do dań bardziej wyszukanych), patrzeć ludziom prosto
w oczy, nie okazując przy tym żadnych oznak nieuzasadnionej wesołości – chyba, że było z czego się pośmiać. Nie było to zwykłe wgapianie
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się w czyjeś brwi, lecz uważne zaglądanie do duszy drugiego człowieka
poprzez zwężone źrenice jego oczu, co
jest czytelną oznaką czujności i nieufności oraz ma za zadanie owo zaglądanie utrudnić.
Efekt był piorunujący. Ludzie byli
skonsternowani, wpadali w panikę jak
gdybym chciał im zedrzeć z pleców
ostatnią zgrzebną koszulinę a nawet
wyrządzić jeszcze większą krzywdę.
W panice sięgali po cały arsenał ewolucyjnie wypracowanych maczug i pał
podświadomych zachowań ba, stawali się nawet wrodzy. Traktowali mnie
tak byle jak, że sama „B” wpadła do
mnie wczoraj i mówi: nie przejmuj się.
Ja wiem swoje. Patrzenie w oczy nie
jest niczym złym a ludzie szczerzą zęby ze strachu od zarania dziejów. Ty
też powinieneś do tego wrócić. – A jeśli ktoś na zawołanie szczerzyć zębów
nie umie? No tak – moja rozmówczyni na to. Musi z tym żyć. Ale uwierz
mi: są ludzie, którzy czekają na to, aż
ktoś spojrzy im głęboko w oczy...
Oczywiście, ja sam, nie mam nic
przeciwko szczeremu uśmiechaniu się.
Jednak z bylejakością można się nie
zgodzić, ale dyskutować z tą przewrotną i obcesową „B” jest raczej trudno.
Michał Nowacki
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Dodaj
bezpłatnie
swoje

ogłoszenie
drobne
wysyłając maila
pod adres

ITY OF SERV
L
A

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

E
IC

QU

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

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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Kuchnia męskim okiem
a oknem coraz cieplej, trawa się zieleni, ptaki rozpoczęły koncertowanie. Nadchodzi wiosna! Wszystko budzi się do życia.
Co zrobić by wiosna do naszej kuchni przyszła szybciej?
Jest na to kilka sposobów. Aby nasz dom zapachniał wiosną wystarczy odrobina pomysłu.
Nic tak nie poprawi smaku potraw jak aromat świeżych
ziół i nowalijek. Z kolei ich bujne liście i soczysty zielony
kolor wspaniale udekorują kuchenny parapet. Warto więc
już teraz pomyśleć o zaopatrzeniu się w odpowiednie nasiona. Rzeżucha, kiełki pszenicy czy rzodkiewki nie tylko wzbogacą codzienne menu, ale też wprowadzą prawdziwy wiosenny klimat do naszej kuchni.
Nowalijki są cenione za smak, ale także za ich doskonały wpływ na ludzki organizm. Zawierają w sobie wita-

miny i związki mineralne, które pomagają w regeneracji
naszego organizmu po okresie zimy.
Wiosna to całkowita odnowa. To nie tylko zrzucanie wagi i ciepłych ciuchów ale przede wszystkim nabieranie nowej energii po długiej zimie. Dlatego gorącą czekoladę
wypijaną pod kocem zamieniamy na odżywcze witaminowe koktajle. Pomóż rodzinie przebudzić się z zimowego
snu. Zmień wszystkim dietę, pozwól aby śniadanie było
zastrzykiem zdrowia i mocy na cały dzień. Szukaj przepisów, które dostarczą wam sytości na wiosenne przesilenie. Zamiast ciasta upiecz chleb. Zjedzony potem z twarożkiem i rzeżuchą, lub udekorowane z pomocą dzieci
kanapki z rzodkiewką – to optymistyczna inauguracja
wiosennej diety.
Mariusz Krzysiak

Domowy chleb z ziarnami

Koktajl ze szpinaku i mango

Składniki:
l Mąka pszenna – 1kg l Mąka żytnia – 1 kg
l Mąka razowa – 1 kg l Ziarna słonecznika – ok. 1/4
szklanki l Ziarna dyni – ok. 1/4 szklanki l Siemię
lniane – 1 szklanka l Otręby pszenne lub owsiane
– ok. 1 szklankI l Sól – 2 łyżki l Cukier – 3 łyżki
l Woda zimna – 5 szklanek l Zaczyn

Składniki:

Z

Sposób wykonania:
1. Wymieszać wszystkie składniki, wyrobić ciasto i odstawić na 3 godziny
2. Po upływie tego czasu jedną łyżkę wazową ciasta odłożyć do słoika i wstawić do lodówki – w ten sposób
mamy rozczyn do następnego chleba.
3. Pozostałą część ciasta rozłożyć do foremek (keksówek)
wcześniej wysmarowanych olejem. Ciasto powinno zajmować ¾ wysokości foremki.
4. Posmarować wierzch ciasta olejem i posypać sezamem
lub makiem.
5. Odstawić na 8 -10 godzin do wyrośnięcia.
6. Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez godzinę (z termoobiegiem) lub w 190 stopniach (bez termoobiegu).
7. Po wyjęciu z piekarnika posmarować pędzelkiem zamoczonym w wodzie i po 5 minutach wyjąć z foremek.

l 120 g szpinaku sałatkowego o drobnych liściach
l 1 szklanka liści mięty l 1 słodkie i dojrzałe mango
l obrane i pokrojone na kawałki l sok jabłkowy lub
woda mineralna l 8 kostek lodu do podania.

Sposób wykonania:
1. Szpinak opłukać i osuszyć, wcisnąć do pojemnika
blendera na przemian z mango i miętą.
2. Wlać 1/2 szklanki soku jabłkowego lub wody mineralnej
i zacząć miksować. Kilka razy zamieszać aby wszystkie
składniki dokładnie się zmiksowały, w razie potrzeby
dodać też więcej soku lub wody.
3. Do szklanek włożyć po 2 kostki lodu, wlać koktajl
i podawać.
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Zmiany w komunikacji miejskiej
Przedłużone linie tramwajowe
Od 14 kwietnia tramwaje linii 5 i 10 mają przedłużoną trasę. Ze stacji docelowych będzie można
dojechać aż do Fortveld w Wijnegem. Cały przejazd będzie trwał maksimum pół godziny.
W ciągu tygodnia w godzinach szczytu tramwaje będą
jeździć z częstotliwością co 8 minut, natomiast w soboty
i niedziele co12 minut.
Zwiększona liczba tramwajów oraz przedłużenie przystanku końcowego ma na celu przede wszystkim ograniczenie pojazdów autobusowych na bardzo zakorkowanych
ulicach w Antwerpii. Dotyczy to zwłaszcza zawsze zatłoczonych autobusów linii 410 do Turnhout. Linia numer 10 zamieni stare pojazdy na nowe duże niskopodłogowe tramwaje, które będą mogły przewozić większą ilość pasażerów.
Władze Antwerpii przystąpiły do realizacji planu mającego na celu zamianę autobusów miejskich na linie tramwajowe. Chodzi przede wszystkim o „rozluźnienie” Rooseveltplaats i innych miejsc w centrum, gdzie panuje tłok
i często występują utrudnienia w ruchu drogowym. Mieszkańcy miasta są wręcz namawiani do rezygnacji z prywatnych samochodów i przemieszczania się tramwajami
naziemnymi i metrem. Trwa budowa stacji tramwajowo
– autobusowej na Berchem, dużego węzła który w wielu
przypadkach przejmie role stacji końcowych dla autobusów miejskich. Dotyczy to na przykład pojazdów komunikacji miejskiej, które jeżdżą do Dufel, Kontich i Lier.
Władze miasta już dawno doszły do wniosku, że w Antwerpii jeździ za dużo autobusów, dlatego w myśl nowego planu modernizacyjnego bardzo dużo tych pojazdów
zostanie zlikwidowanych, w zamian za połączenia tramwajowe. Przeobrażenia mają być ogromne i dostosowane
do potrzeb rozwijającego i zmieniającego się miasta oraz
jego przedmieść. Nowe połączenia tramwajowe i autobusowe mają być tak ze sobą zsynchronizowane, żeby mieszkańcy mogli bez problemów i z małą ilością przesiadek
szybko i wygodnie dotrzeć w każde miejsce.
Nowością będzie tramwajowe połączenie z Antwerpii do
Ekeren i Eilandje.
Na swojej stronie internetowej władze miasta już podały zmiany w komunikacji miejskiej które obowiązywać będą od września tego roku. Umieszczenie informacji z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ma na celu zapoznanie
się mieszkańców z nowymi trasami tramwajów i autobusów (niektóre ulegną likwidacji) i uniknięcia pomyłek.
I tak:

tramwaje
nr 2 – trasa: od Hoboken do Merksem
nr 9 – (nowa linia) – trasa: od Eksterlaar do
Linkeroever

nr 4 – trasa: od Hoboken do Silsburg (przez Groenplaats)
i przejmie część trasy tramwaju nr 8

nr 11 – od nowej stacji tramwajowo – autobusowej
Berchem do Melkmarkt

nr 12 – pokonywać będzie dłuższą trasę niż dotychczas,
czyli od Bolivarplaats do Green City i również przejmie
część trasy tramwaju nr 8
nr 15 – będzie jeździł z Mortsel do Boechout.

autobusy
nr 9, 14 znikną z centrum miasta. Beda jeździć z Berchem do Kontich, Lier i Dufel.

nr 19 – końcowy przystanek będzie na Boekenberglei.
Ten kto będzie chciał dostać się na Wenigerstraat musi
przesiąść się do autobusu numer 244.
nr 23 – skrócona trasa i końcowy przystanek na Rooseveltplaats. Pasażerowie udający się do południowych części miasta będą musieli przesiąść się do tramwaju nr 12
nr 28 i 123 – zostaną złączone z liniami 640, 650. Autobus nr 650 końcowy przystanek będzie miał w Luchtbaal. Kto będzie chciał dojechać do Rooseveltplaats będzie musial dokończyć podroż w tramwaju nr 2, 3 i 6.

660 i 661 zostaną zlikwidowane, w zamian za to autobus nr 33 będzie jeździł z większą częstotliwością aż do
Ekeren.

nr 440 – na trasie Essen-Brecht będzie ograniczona częstotliwość kursów
nr 640 – przedłużenie linii o trasę: Loenhout-Brecht-Noordedkempen.
nr 780 – na odcinku Hoevenen – Brasschaat będzie jeździł
z większą częstotliwością, tj. dwa razy w ciągu godziny.
nr 730 – na trasie od Ekeren do Brasschaat będzie jeździł przez Lange Kaart, aby uzyskać łatwiejszy dojazd do
szpitala Klina.

ZEZNANIA PODATKOWE
ZA 2011 ROK
Każdy mieszkaniec miasta, który będzie miał problemy
z wypełnieniem formularza podatkowego może w maju
otrzymać bezpłatną pomoc. W każdej dzielnicy, w rożnych
miejscach i godzinach zorganizowane będą spotkania
z pracownikami federalnego biura finansowego. Będą oni
służyć radą i pomocą wypełniając z nami zeznanie podatkowe, jak również odpowiedzą na wszystkie nasze pytania. Każda osoba, która w trakcie tych spotkań wypełni
swoje zeznanie otrzyma odpowiedni dowód potwierdzający wykonanie tej czynności.
Wszystkie dokładne informacje można znaleźć na stronie: www .antwerpen. be (po prawej stronie kliknąć na:
hulp bij invullen belastingen). Na tej samej stronie można znaleźć również informacje jakie dokumenty potrzebne będą do złożenia zeznania.
opracowano na podst. www.antwerpen.be
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Ważne numery telefonów
w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, Środa 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia)

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:

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

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04

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

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

Pediatra
Kurotowa Andrea,
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35

112
107

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

110
777

Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk, tel.03/828 52 60

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii i okolicach:
Strona internetowa poświęcona szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be

Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten apothekers” i wpisać swój kod pocztowy, 0900/10.500.

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

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

maj_fundacja:Layout 1

2012-05-03

01:09

Page 40

