Wywiad z liderem Kombii
Grzegorzem Skawińskim
– str 22

ANTWERPIA

PO POLSKU

MIESIĘCZNIK ANTWERPSKIEJ

POLONII

Polska majówka
w Antwerpii
– str 20-21

W NUMERZE
m.in.:

Numer 6 (14)/2012, czerwiec 2012.

n
n
n
n
n

Pływający basen w Antwerpii
O dzieciach prawie wszystko
Noc świętojańska
Dobroczynność
Łysy problem

GAZETA BEZPŁATNA

2

Antwerpia po polsku

czerwiec 2012

o

d redakcji

Pomimo ogromnego upału Polacy tłumnie przybyli do Parku Spoor Noord aby wziąć udział
w polskiej majówce zorganizowanej przez Fundację Children of Europe oraz Polsko-Flamandzką
Fedrację Budowlanych, pod patronatem medialnym gazety „Antwerpia po polsku”. Zabawa
była przednia. O oprawę muzyczną zadbał niezawodny jak zwykle zespół Tom & Jerry, który
już dawno zawojował antwerpską Polonię. Artystycznych wrażeń dostarczyły także dzieci
z zespołu taneczno-wokalnego działającego przy Fundacji. Fantastycznie wykonane tańce
ludowe i współczesne porwały widzów, ale największy aplauz wzbudziły popisy wokalne. Młodzi
piosenkarze z wielkim temperamentem zaśpiewali znane polskie przeboje. Brawo!!!
Na stołach i kocach królowało polskie jedzenie i polskie piwo, a grill był wyjątkowo dobrze
wysmażony, ponieważ od dołu prażył węgiel, zaś od góry słońce. Tańce boso na trawie wyzwalały
kolejne zasoby energii z najbardziej wytrwałych. Rozgrzani tancerze mogli się ochłodzić
w pobliskiej fontannie. Śpiewom i tańcom nie było końca. Sądząc po licznie zgromadzonej
Polonii, imprezę można zaliczyć do udanych biorąc pod uwagę fakt, źe to dopiero druga
majówka zorganizowana przez nas w Antwerpii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodakom za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne
spotkania. Jeśli zaistniały jakieś niedociągnięcia organizacyjne – przepraszamy (nikt przecież
nie jest doskonały) i wyrażamy przekonanie, iż następne spotkanie w Parku Spoor Noord
będzie jeszcze bardziej udane. Każdy z uczestniczących w imprezie będzie mógł z dumą
powiedzieć: I ja tam byłem i polskie piwo piłem.
A swoją drogą, miło popatrzeć i aż serce rośnie, jak my Polacy wspaniale potrafimy się bawić.
Codzienną sumienną pracą zyskujemy sobie szacunek w oczach innych, lecz na nasz wizerunek
składają się też inne elementy. Choć była to polska impreza, nie byliśmy tam sami. To dobrze,
że nas widać i słychać nie tylko indywidualnie, ale i w dużych grupach. Może ta refleksja
przyczyni się do utwierdzenia nas w poczuciu, że gdziekolwiek jesteśmy: w Londynie, Chicago
czy w Antwerpii, na stałe czy „tylko jeszcze jeden rok i wracam”, jesteśmy daleko, ale razem.
Każdy nasz krok, choć jego ślad na drodze szybko zostanie przykryty kurzem, pozostaje
w naszej i nie tylko naszej pamięci. W każdej sekundzie jest początkiem drogi, którą podążać
będą nasze dzieci i kolejne pokolenia Polaków w Polsce, Europie i na świecie.

Naszym redakcyjnym kolegom Izie i Mariuszowi Krzysiak składamy gratulacje z okazji
narodzin synka. Cieszymy się razem z Wami. Powyższy, szczęśliwy fakt jest powodem dla
którego w tym wydaniu gazety, w cyklu „Warto przeczytać”, nie będzie recenzji kolejnej książki
przeczytanej przez Izę, jak również zabraknie przepisów kulinarnych Mariusza. Czekamy na
Wasze kolejne artykuły!
Redakcja
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Jesteśmy na Fecebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail .com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe
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Lato tuż tuż...
więc na Zumbę rusz!!!
Serdecznie zapraszamy na zajęcia
z Zumby oraz Zumby Express + BBB!!!
Co to jest Zumba?
Zumba to innowacyjny system fitness
– połączenie tańca i aerobicu w rytmie latino
i nie tylko. Proste kroki taneczne, kombinacje
ruchów i motywująca muzyka stwarza atmosferę
świetnej zabawy!
Podczas godzinnych zajęć możemy spalić nawet
700 kalorii!!!
Tu nie ma czasu na nudę!
Zumba szybko poprawia kondycję,
sylwetkę, a także samopoczucie!
Zumba jest dla każdego, niezależnie
od wieku i umiejętności!!!
Co to jest BBB?
To skrót od nazw:
Borst, Buik, Billen
(biust, brzuch, pośladki)
30 min efektywnych ćwiczeń
na macie wzmacniających
wymienione partie ciała :)

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!!!

Kontakt:
0489 823 803
lub
info@childrenofeurope.be
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Dzielnice Antwerpii
Wilrijk

Wirlijk
to niezwykłe
miejsce,
połączenie
starej
architektury
z nowoczesnoś
cią w otoczeniu
zieleni.

HISTORIA
Najstarsze wzmianki o Wilrijk
przypadają na 600 rok pne. Pierwszy dokument w którym została wymieniona nazwa „uuilrika”
pochodzi z 1003 roku. Są dwie
teorie wyjaśniające znaczenie
nazwy Wilrijk. Pierwsza mówi
o frankońskim pochodzeniu tego słowa. Według drugiej – bardziej popularnej, nazwa Wilrijk
pochodzi od gallo-romańskiego
słowa „Villariacum”, które w tłumaczeniu oznacza „część rzymskiej willi”. Dowody na istnienie rzymskich willi znaleziono
w pobliskiej wsi Kontich.
Pod koniec XV wieku po rozpadzie Brugii, Antwerpia stała
się ośrodkiem handlu i ważnym
miastem portowym. Centrum
było coraz bardziej zatłoczone
i co bogatsi mieszkańcy decydowali się przenieść na pobliskie
tereny wiejskie. Wtedy w Wilrijku rozpoczęto budowę dużych
domów, a właściwie rezydencji
zwanych potocznie „małymi
zamkami”. Niektóre nazwy
z tamtego okresu funkcjonują
do dziś na przykład Middelheim, Ieperman i Klaverblad.
W 1589 roku wieś Wilrijk została całkowicie spalona, a odbudowę rozpoczęto dopiero po
dwudziestu latach.
W połowie XVIII wieku ze
względu na rozbudowę Antwerpii na jej przedmieściach zaczęło się robić zbyt tłoczno. Wybudowano więc nowoczesną jak na
tamte czasy drogę łączącą miasto z Wilrijkiem a rolnicy zaczęli dostarczać mleko, nabiał, warzywa, owoce i kwiaty do
Antwerpii. Natomiast rzemieślnicy swoje towary produkowali
tylko na potrzeby własne i okolicznych mieszkańców. Szacuje
się, że w tym czasie Wilrijk zamieszkiwało około 1160 osób.
Do końca XIX wieku był to teren typowo rolniczy który skupiał niezamożną społeczność
niezależną od Antwerpii.
Na początku dwudziestego
wieku rolnicy Wilrijk rozpoczęli na większą skalę uprawę warzyw, owoców oraz hodowlę
zwierząt. Miejsce cały czas miało typowy wiejski charakter z łąkami i pastwiskami ale w krajobraz wpisywały się również
„małe zamki” z otaczającymi je
parkami i zadbanymi ogrodami.

W drugiej połowie XIX wieku
zabudowa Wilrijk zaczęła zmieniać swój charakter. Przede
wszystkim powstały dwa forty
(6 i 7), które były elementami
murów obronnych chroniących
Antwerpię. Pobudowano nowe
drogi, usprawniono połączenia
kolejowe co w rezultacie spowodowało powstanie dworca kolejowego. Otwarto linię kolejową
do Mechelen, a w 1912 roku linię tramwajową nr 5, co przybliżyło te tereny do Antwerpii.
Od tego czasu znaczna część
społeczności Wilrijku zaczęła
pracować w Antwerpii. Nie mogąc znaleźć pracy na miejscu
i wyżywić rodziny z pracy na roli, decydowali się szukać zatrudnienia w mieście. Jednak dalej
mieszkali na wsi. Od tego czasu miejscowość zaczęła się rozrastać. Wzrosła liczba mieszkańców. Wilrijk z wioski rozwinął
się do małego przedmieścia.
Liczba ludności w tym okresie
wynosiła prawie 7 tysięcy.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej na wielką skalę
rozpoczęła się odbudowa i rozbudowa dzielnicy. Niektóre
z „małych zamków” odkupiono
od właścicieli i rozebrano a wielkie parki zostały wykorzystane
do budowy osiedli mieszkalnych. Głównym celem tego planu urbanistycznego było stworzenie
nowych
obszarów
miejskich. Powstały osiedla zasiedlane głównie przez mieszkańców Antwerpii, którzy zamienili atmosferę zatłoczonego
miasta na świeże powietrze.
W ten sposób powoli, kawałek
po kawałeczku zmieniał się wiejski charakter gminy.
W 1928 roku liczba mieszkańców przekroczyła 20.000. Lokalne władze zakupiły piękny zamek Steytelinc z ogromnym
parkiem i od tego czasu jest on
parkiem miejskim.
W czasie drugiej wojny światowej Wilrijk bardzo ucierpiał
z powodu bombardowań pociskami V1 i V2. Po zakończeniu
wojny dzielnica szybko zaczęła
się odbudowywać i rozwijać. Całkowicie zniknął rolniczy krajobraz, a jego miejsce zajął przemysł.
Wielu
mieszkańców
Antwerpii ponownie zdecydowało się na osiedlenie na przedmieściu. W zabudowie architekto-

nicznej pojawiły się pierwsze
wysokie budynki. W tym czasie
liczba ludności przekroczyła 40
tysięcy.
W 1960 roku władze Wilrijk
postanowiły odnowić centrum
miasta. Opracowano specjalny
projekt urbanistyczny. Stworzono wielki przemysłowy obszar
o powierzchni 150 ha, gdzie ponad 6 tysięcy ludzi znalazło pracę. Powstało centrum handlowe
i kulturalne z nowoczesnymi
wieżowcami.
Ze względu na wzmożony ruch
samochodowy oraz EXPO 58
w Brukseli, zostały zmodernizowane drogi dojazdowe do Antwerpii. W 1978 roku powstała
autostrada Bruksela-Antwerpia
(obecne drogi E 19 i R 11) dzieląc Wilrijk na kilka części. Łączna długość dróg wynosi ponad
200 kilometrów.
1 stycznia 1983 roku, wraz
z innymi przedmieściami (Berchem, Borgerhout, Hoboken,
Merksem i Deurne), Wilrijk został połączony z miastem Antwerpia tworząc jedną wielką
aglomerację. Powstało duże miasto, liczba ludności wynosiła prawie pół miliona. Wszystkie dawne podmiejskie wsie i osiedla
stały się districtami Antwerpii.
GODŁO DZIELNICY
6 października 1819 roku Wilrijk otrzymał od holenderskiego króla Wilhelma I własny
herb. Widnieje na nim obraz
świętego Bavo jako rycerza na
niebieskim tle, który w prawej
ręce trzyma miecz, w lewej sokoła. W prawym dolnym rogu
widoczny jest kościół św. Bavo
w Wilrijk.
Bavo (Bawo lub Bawon), to
belgijski święty kościoła katolickiego i prawosławnego.
CZASY OBECNE
Wirlijk to południowa dzielnica Antwerpii o powierzchni
13,61 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje ją około
39.000 osób różnej narodowości. Pomimo tego, że Wilrijk jest
częścią dużej aglomeracji, udało się zachować na tym terenie
niepowtarzalny klimat. Nowoczesne domy mieszkalne, biurowce i obiekty handlowe fantastycznie komponują się ze
starszymi, urokliwymi budyn-
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kami. Została zachowana równowaga
pomiędzy tym co stare i nowe. Jest to
dzielnica pełna zieleni i uroku.

WYBRANE, CIEKAWE
FAKTY I MIEJSCA
Lange Wapper
Lange Wapper to mityczna istota pojawiająca się w wielu opowieściach ludowych we Flandrii. Według legendy,
Lange Wapper urodził się właśnie
w Wilrijk. Któregoś dnia pewien rolnik znalazł między warzywami ogromną czerwoną kapustę w której leżał noworodek. Rolnik był zbyt biedny aby
móc wychować dziecko, dlatego oddał
je pewnej rodzinie z Antwerpii. Wiele
lat później młodzieniec uratował tonącą staruszkę, która w podziękowaniu dała mu szczególną moc. W zależności od potrzeby mógł zmieniać swój
wzrost. Nazwano go Lange Wapper
lub Diabeł Wodny. Był dziwakiem i niekiedy wydobywał z siebie dziwne
dźwięki brzmiące jak beczenie kozła.
Parada Kozła
W okresie kiedy Wilrijk był biedną
osadą, każda rodzina trzymała w domu kozę aby mieć mleko i mięso. Bogatsi mieszkańcy naśmiewali się z biedaków z kozami. Nazywali ich
„Geitekoppen” – kozie głowy. Od tego czasu do dzielnicy przylgnęło określenie „koziego miasta”. Po pewnym
czasie nazwa stała się częścią historii. W 1965 roku gdy Wilrijk obchodził 1200 lat istnienia, mieszkańcy
wspólnie z władzami zorganizowali
Paradę Kozła – korowód udekorowanych wozów, poprzebieranych ludzi
i oczywiście kozła. Nie zabrakło także Lange Wappera.
Po przyłączeniu dzielnicy do Antwerpii mieszkańcy Wilrijku coraz
chętniej odwoływali się do swojej historii. Od 1990 roku we wrześniu co
pięć lat organizują wielką Paradę Kozła. W ostatniej – w 2010 roku, wzięło
udział ponad 1500 uczestników, 10
grup tanecznych, 16 grup muzycznych, olbrzymy, liliputy, różne zwierzęta i ogromna ilość kóz.
Roczne targi (Jaarmarkt)
W wielu miastach istnieje zwyczaj
organizowania dorocznych jarmarków aby dać okazję rolnikom do pokazania i sprzedaży swoich produktów. Tak jest i na Wilrijku. Co roku
w sierpniu odbywa się wielki targ.
W obecnych czasach to wydarzenie
ma rangę imprezy kulturalnej. Przez
trzy dni odbywają się wystawy, konkursy, koncerty, a na ulicach otaczających ratusz można znaleźć rolników

wystawiających swoje plony i zwierzęta. O tym który z nich ma najlepsze wyroby, decydują specjalne konkursy.
Middelheim
Najwcześniejsza wzmianka o Middelheim pochodzi z 1342 roku. Według istniejących dokumentów już
wtedy na tym terenie osiedlili się ludzie.
W XVI wieku bogate rodziny z Antwerpii budowały swoje letnie rezydencje na obrzeżach miasta. Jedna z nich
powstała właśnie w Middelheim.
W 1780 roku obiekt został odrestaurowany w stylu Ludwika XVI.
Na początku XIX wieku obiekt zakupiło miasto Antwerpia i udostępniło zwiedzającym.
Middelheim otoczony jest przepięknym parkiem w którym znajdują się
rzeźby – eksponaty z Muzeum Rzeźby znajdującego się właśnie w zamku. Kolekcja ponad 200 dzieł uznanych mistrzów powstawała od 1950
roku.
Park Steytelinck
W 1928 został parkiem miejskim.
Obecnie w Zamku Steytelinck mieści
się Centrum Kultury.
Zamek Schoonselhof
Wraz z parkiem i cmentarzem pod
ochroną zabytków. Zamek został kupiony przez miasto Antwerpia w 1911
roku. Cmentarz jest największym tego typu obiektem w Belgii.
Pomnik Ojca de Deken
Wykonany z brązu w 1904 roku
przedstawia postać podróżnika i misjonarza który był pionierem belgijskich wypraw do Konga.
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Pomnik „Cztery kozy”
Brązowy monument przedstawiający cztery kozy naturalnej wielkości,
nawiązujący do znanej legendy. Jego
twórcą jest rzeźbiarz Ronald de Winter. Powstał w 1991 roku.
Pomnik Lange Wapper z kozą
Kolejny dowód dbałości o tradycję
i historię. Przedstawia postać mitycznego Lange Wappera patrzącego
w stronę Antwerpii. Natomiast koza
odwraca wzrok od miasta. Pomnik stoi
na rogu Oudestraat.
Świątynia Shankheshvar
Parshvanath Mandir
Dla Hindusów jest symbolem pokoju i jedności łączących Belgię i Indie.
Monumentalny budynek z białego
marmuru obrabianego ręcznie jest
najbardziej świętym miejscem poza
Indiami.
Wilrijk ma pięć parafii z których
każda ma swój kościół. Najstarsza
z nich to Sint Bavo Parochie. Obecny
budynek kościoła datowany jest na
XVII wiek. W 1729 roku została dodana wieża, w 1841 kościół rozbudowano. Można podziwiać kolekcję malarstwa nawiązującą do życia świętego
Bavo. Przed kościołem stoi pomnik
Bavo wyrzeźbiony w 1956 roku przez
L. Beckermanna.
Wirlijk to niezwykłe miejsce, połączenie starej architektury z nowoczesnością w otoczeniu zieleni. Jak mówią mieszkańcy dzielnicy „Wilrijk to
perła w koronie Antwerpii”.
Anna Janicka
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Pływający basen w Antwerpii
Badboot
to unikatowe
zjawisko
w skali
światowej
zarówno
pod względem
rozmiaru,
urządzeń
technicznych
jak
i potencjału
do
wykorzystania
we wszystkich
porach roku.

ajwiększym przebojem
tegorocznego
lata
w Antwerpii będzie
Badboot – pływający basen zbudowany na starym promie.
Podobne platformy już od wielu lat pływają po rzekach i kanałach Berlina, Paryża czy Kopenhagi. Jednak Badboot nie może
być do nich porównywany pod
żadnym
względem.
Przede
wszystkim jest znacznie większy
od dotychczas istniejących basenów tego typu i można go przetransportować dosłownie wszędzie. Poza tym – co najważniejsze
– jest ekologiczny, energooszczędny i będzie czynny przez cały rok.
Przez następne 1O lat (na tyle miasto podpisało kontrakt),
latem jako basen, zimą jako lodowisko i miejsce do uprawiania sportów zimowych, pływający
basen
będzie
służył
wszystkim chętnym. Dodatkową atrakcją jaką zapewnili pomysłodawcy, będzie z pewnością
salon odnowy biologicznej.
Badboot można określić jako
unikatowe zjawisko w skali
światowej zarówno pod względem rozmiaru, urządzeń technicznych jak i potencjału do wykorzystania we wszystkich
porach roku. Będzie energooszczędny i wykonany z surowców
pochodzących z obróbki wtórnej, a filtrowanie wody w basenie odbywać się będzie w sposób przyjazny dla środowiska.
Gigant powstaje w stoczni Maasbracht w Holandii i jest osią
rozwoju projektu Docklands
w Antwerpii, a jednocześnie uzupełnieniem niezbyt bogatej oferty miejskich basenów. Otwarcie
tego atrakcyjnego obiektu, którego już zazdroszczą Antwerpii
inne europejskie miasta, nastąpi w sierpniu tego roku.

N

Lokalizacja: Port w Antwerpii
– Kattendijkdok – Dockland
Trochę szczegółów:
n Oryginalny prom, który jest
podstawą całego projektu, został zbudowany w 1964 roku.
Gdyby nie obecne jego wykorzystanie z pewnością zostałby pocięty na złom.
n Projektanci i budowniczowie
Badboota zdecydowali się na
zachowanie jak największej ilości autentycznych szczegółów
ze starego promu. Na przykład
oryginalnej sterówki i mostku,
na którym znajdować się będzie bar koktajlowy.
n Autorami projektu są włoscy
architekci z firmy Sculp (IT)
Architekt. Jeden z nich – Pieter Peerlings, znany jest jako
twórca najwęższego domu
w Antwerpii.
n Basen będzie zlokalizowany
w dokach w minimalnej odległości od powierzchni wody,
dlatego pływający będą mieli
wrażenie nurkowania w naturalnym wodnym środowisku.
n Długość Badboota wynosić będzie 120 metrów, a na powierzchni zainstalowany zostanie basen o wymiarach
olimpijskich, o powierzchni
400 metrów kwadratowych
i mniejszy basen dla dzieci.
n Oprócz basenu do dyspozycji
gości będą dwa salony, tarasy
do opalania (o łącznej powierzchni 750 metrów kwadratowych) i restauracje, w których
gotować będą najlepsi mistrzowie kuchni. Na kilku poziomach jednocześnie będzie
mogło przebywać 600 osób.
n Woda w basenie będzie odpowiednio podgrzewana i regularnie oczyszczana. Opracowano również system bagnistego
ogrodu trzcinowego filtrującego nieczystości, który uchro-

ni rzekę przed zanieczyszczaniem chlorem.
n Przechowywanie wody w basenach odbywać się będzie na
zasadzie działania termosu.
Spowoduje to ogromne oszczędności w zakresie zużywania energii i wody.
n Prawie wszystkie obszary
oświetlone będą lampami LED
które zużywają o połowę mniej
energii niż te zwykłe.
n Zastosowane zostaną energooszczędne środki recyklingu
materiałów.
n Badboot będzie również udostępniał sale na konferencje, wykłady i seminaria, jak również
przyjęcia dla osób prywatnych.
Terminarz prac
n Luty: rozpoczęcie budowy.
n Kwiecień: zakończenie pierwszych 60 metrów łodzi.
n Czerwiec: zakończenie budowy drugiego fragmentu łodzi
i zespawanie obu części razem.
n Lipiec: prace nad wyposażeniem wnętrz.
n Sierpień: oddanie Badboota do
użytku.
Badboot to zdecydowanie najbardziej niezwykły projekt w Antwerpii. Ma zapewnić mieszkańcom efektywne spędzanie wolnego
czasu i zachęcić do uprawiania
sportów. Kilku marzycieli wymyśliło zbudowanie nowoczesnego,
ekologicznego pływającego basenu i udało się. Jednocześnie udowodnili, że luksus nie musi być
szkodliwy dla środowiska, połączyli komfort z elegancją i wykorzystaniem najnowszych technologii w tym zakresie.
Umowa z miastem obejmuje
10 lat. Jeżeli po upływie tego
czasu Badboot znudzi się mieszkańcom Antwerpii, może po prostu odpłynąć gdzieś indziej.
Karolina Morawska
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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 zespół Tom & Jerry z Brukseli.

ZAPRASZAMY
16.06.2012, godzina: 21:00
ORGANIZATORZY:

MIEJSCE: Hoboken, Kapelstraat 296
CENA: 15 euro od osoby, wstęp dla osób pełnoletnich

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

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Przypominamy, że na naszych imprezach obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu.
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POLSKA TELEWIZJA

BEZ OGRANICZEŃ
Do tej pory Polacy mieszkający za granicą mogli oglądać polską telewizję na żywo
za pośrednictwem anteny satelitarnej. Od niedawna istnieje możliwość odbierania jej przez Internet.

Na początku października 2011 roku pojawił się w Internecie nowy, niezwykły produkt z branży rozrywkowej! Polsky.TV! To serwis internetowy, dzięki któremu można bez
problemu odbierać ponad 30 polskich kanałów telewizyjnych oraz 8 stacji radiowych, niezależnie od tego gdzie się
przebywa i mieszka. Polsky.TV wykorzystuje jedną z najbardziej zaawansowanych technologii – telewizję internetową IPTV.
Polsky.TV to interaktywna telewizja cyfrowa, którą można
odbierać wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu.
CO PROPONUJEMY
u zwiększenie możliwości dostępu do polskiej kultury poza granicami Polski,
u rozwijanie i zacieśnianie relacji Polonii z krajem
u zapewnienie możliwie najszerszego dostępu do polskojęzycznych kanałów telewizyjnych
u zaoferowanie innowacyjnej telewizji, która dzięki swoim możliwościom rewolucjonizuje dotychczasową ofertę telewizyjną,
u zapewnienie naszym klientom wolności wyboru, czyli
możliwość oglądania tego co się chce, a nie tego co aktualnie jest transmitowane w TV bez względu na to gdzie

w danym momencie się znajdują: w domu, u przyjaciół,
a nawet podczas urlopu!
ODKRYCIE PROJEKTU POLSKY.TV
PRZEKROCZYŁO WSZELKIE OCZEKIWANIA
CZYM WYRÓŻNIA SIĘ POLSKY.TV?
u Serwis dostępny jest przy każdej pogodzie, na całym świecie, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu
u Do odbioru Polsky.TV nie jest potrzebna ani antena satelitarna, ani gniazdko telewizji kablowej. Wystarczy jedynie nieograniczony dostęp do Internetu (Flatrate)
z prędkością nie mniejszą niż 2 Mbit/s oraz dane dostępowe (login i hasło).
u Serwis zawiera bezpłatne, dwutygodniowe archiwum
programów, co pozwala wywołać i oglądać ulubione
programy nieograniczoną ilość razy w ciągu 2 tygodni
od czasu emisji
u Timeshift – Funkcja ta pozwala mieszkańcom różnych
stref czasowych oglądać w dogodnym dla siebie momencie polskie programy, nadawane w czasie środkowoeuropejskim

u Polsky.TV daje możliwość odtwarzania programów na
każdym sprzęcie: telewizorze, komputerze, laptopie oraz
telefonie komórkowym a nawet Tablecie!
u Jako jedyni oferujemy tak kompleksową usługę z zakresu polskiej telewizji internetowej.
u Na tym nie koniec. Nowe funkcje, które będą dostępne
w przyszłości są już w trakcie zaawansowanych przygotowań!

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG ZA ROZSĄDNĄ CENĘ!!!
Z usługą polskiej telewizji internetowej można zapoznać
się bezpośrednio na naszej stronie www.polsky.tv – tutaj
można również zamówić sprzęt niezbędny do odbierania
programów. Zapraszamy.

Z POLSKY.TV
OGLADĄNIE TELEWIZJI
ZMIENI SIĘ W PRZYGODĘ!
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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:

Strona internetowa poświęcona
Polonii w Antwerpii i nie tylko!
Co ciekawego tam znajdziecie:

%
%
%
%
%

Adresy wszystkich polskich lokali i sklepów
Możliwość zamieszczania ogłoszeń
Adresy szkół języka niderlandzkiego
Ciekawe linki do innych stron w sieci
o tematyce polonijnej
Oferty legalnej pracy nawet jeśli nie masz
pobytu stałego

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

Piknik
i poszukiwania
KWIATU
PAPROCI
Data: 24.06.2012
Od 13.00 do 17.00
Miejsce: Park Rivierenhof
W programie m.in.:
• Poszukiwania Kwiatu Paproci
(wymarsz: trawnik obok zamku
Sterckshof)
• Konkurs wianków i prac dzieci
• Gry i zabawy dla dzieci
Wstęp wolny
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Studia w Europie dla Europejczyka
apraszam do zapoznania się
z zasadami obowiązującymi
w szkolnictwie wyższym
w Wielkiej Brytanii. Z uwagi na obszerność poniższego materiału informacje dotyczące studiowania w Irlandii przedstawię w kolejnym numerze
„Antwerpii po polsku”.

Z

WIELKA BRYTANIA
Wielka Brytania oferuje przyszłym
studentom tysiące kierunków, programów nauczania i mnóstwo doskonałych uczelni w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Londyn i inne
większe miasta stały się domem nie
tylko dla polskich hydraulików, także polskich studentów. To bardzo dobra wiadomość, bowiem brytyjskie
uczelnie należą do najlepszych na
świecie. Każdy wie co to jest Oxford
lub Cambridge i niejednemu studentowi marzy się ukończenie tak prestiżowej uczelni. Od czasu wstąpienia
Polski do UE polepszyły się perspektywy polskich licealistów i studentów
planujących dalszą naukę na Wyspach
Brytyjskich. Przede wszystkim znacznie zmniejszyły się opłaty za studia
a procedury rekrutacyjne uproszczono.
Uczelnie
Dla wielu studentów Wielka Brytania to prestiż, wysoki poziom nauki
i badań.
Uczelnie oferują wielką ilość kierunków na których kształci się bardzo
dużo cudzoziemców. Są uniwersytety,
Colleges of Education, Institutes of
Higher Education, Institution of Technology, Institutes and Colleges of art
and Desing, Schools and Academie of
Music and Drama. Dla osób które nie
spełniają jeszcze kryteriów przyjęcia
na wyższe studia polecany jest duży
wybór kursów przygotowawczych. Lista uczelni i wyszukiwarka kierunków znajduje się na stronach UCAS
(Universities & Colleges Admissions
Service). Polecam również stronę
www.unistats.com która ułatwi porównanie wybranych uczelni na podstawie różnego rodzaju rankingów
i wyników studenckich ankiet. Ponieważ w Wielkiej Brytanii jest dużo programów, poziomów studiów jak
i uczelni, istnieją także wyraźne różnice w ofercie programowej. Dlatego
należy dobrze zastanowić się nad wyborem odpowiedniej szkoły i kierunku.
Brytyjska Agencja Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego QAA
(Quality Assurance Agency for Hig-

her Education) co roku ocenia oferty
poszczególnych uczelni. Można przejrzeć raporty QAA według kierunków
studiów i uczelni na stronie
www.qaa.ac.uk i upewnić się, czy dyplom i tytuł oferowany przez wybraną szkołę jest uznawany zagranicą.
Należy również pamiętać, że taka sama nazwa kursu nie oznacza takiego
samego programu nauczania. Po wybraniu kierunków studiów można zamówić z uczelni informatory (prospectus). Większość uniwersytetów
i szkół wyższych organizuje tak zwane dni otwarte (open days). Można
wtedy zobaczyć budynek, poznać studentów i wykładowców oraz bliżej zapoznać się z ofertą programową.
UCAS jest instytucją która zajmuje
się przyjmowaniem zgłoszeń na prawie wszystkie studia I stopnia (licencjackie) na uniwersytetach i innych
szkołach wyższych. W związku z tym
system aplikacji jest ujednolicony. Coroczny termin składania podań mija
15 stycznia. Należy wejść na stronę
internetową www.ucas.ac.uk i poprosić o formularz zgłoszeń który przesłany zostanie na nasz adres domowy. Zamawiając formularz należy
określić na ile uczelni decydujemy się
składać dokumenty. Wysłanie podania tylko na jeden kierunek studiów
na jednej uczelni to koszt 5 funtów.
Istnieje możliwość złożenia dokumentów na pięciu kierunkach na różnych
uczelniach – w takim przypadku oplata wynosi 15 funtów. Bardzo istotna
jest kolejność kierunków wymienionych w aplikacji, gdyż wyznacza co
jest dla nas najważniejsze (uczelnia
i kierunek studiów). Oprócz tych informacji w formularzu należy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób zamierza się zapłacić za studia i podać
powody dla których wybrano daną
uczelnię i kierunek studiów.
Szczegółowe dane brytyjskich uczelni, kolegiów i szkół wyższych znajdują się na stronach British Council i UK
Active Map of Universities and HE Institution.
Punkty ECTS i stopnie akademickie
Edukacja w Wielkiej Brytanii podzielona jest na trzy etapy. Trzyletnie
studia (w Szkocji czteroletnie) kończą
się zdobyciem tytułu licencjata (Bachelor).
Dwa wyższe stopnie nauczania zaliczają się do studiów podyplomowych.
Można je podjąć po uzyskaniu dyplomu licencjata, niekoniecznie z tej samej dziedziny, którą się studiowało.
Otrzymanie stopnia magistra (Master)
wiąże się z roczną lub dwuletnią na-

uką na uczelni. W zależności od trybu nauki (pełnego lub niepełnego)
można otrzymać następujący dyplom:
n MA (Master of Arts)
n MBA (Master of Business Administration)
n MSc (master of Science)
n LLM (Master of Law)
n Uzyskanie doktoratu (PhD) wymaga ukończenia studiów III stopnia.
Rekrutacja
Wielka Brytania stosuje uproszczony i przejrzysty system składania
wniosków o przyjęcia na studia. Podstawą jest zdana matura ale to końcowe oceny decydują czy kandydat ma
szanse o ubieganie się na wymarzony kierunek. Niekiedy odbywają się
również rozmowy kwalifikacyjne. Nabór na zdecydowaną większość kierunków na studia I stopnia odbywa
się poprzez stronę UCAS. Zawiera ona
szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacyjnej i instrukcje jak
wypełnić formularze on-line (procedura aplikacyjna kosztuje około 20
funtów). Za pośrednictwem UCAS
można ubiegać się o przyjecie na studia od 1 września roku poprzedzającego rozpoczęcie studiów. Egzaminy
wstępne odbywają się bardo rzadko
i decydują o nich poszczególne uczelnie.
Wnioski o przyjecie na studia przyjmowane są w trzech turach: do połowy października, połowy stycznia
i drugiej dekady marca.
Pierwszy termin dotyczy medycyny, stomatologii, weterynarii oraz
wszystkich kierunków na Oxfordzie
i Cambridge. Drugi termin obejmuje
wszystkie pozostałe z wyjątkiem architektury i kierunków artystycznych
na które trzeba aplikować się w drugim terminie. Dokładne informacje
dostępne są na stronie internetowej
wybranej uczelni.
Jeżeli jesteśmy zainteresowani studiami magisterskimi i podyplomowymi można na nie aplikować za pomocą oficjalnego serwisu Prospects
www.prospects.ac.uk lub bezpośrednio na wybranej przez nas uczelni.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje system o nazwie Clearing. Zainteresować się nim powinni ci, którym nie
udało się dostać na wymarzony kierunek studiów. Clearing umożliwia
wybranie tych kierunków i uczelni
gdzie są jeszcze wolne miejsca. Proces ten odbywa się w sierpniu. Wprawdzie dobre uniwersytety i szkoły wyższe bardzo rzadko zamieszczają swoje
oferty na Clearingu, to jednak zdarzają się sytuacje, że można dostać się na
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prestiżowy kierunek studiów na innej uczelni. I co najważniejsze – nie
trzeba rezygnować z nauki i tracić roku.
Personal Statement
Jest to jedna z najważniejszych części aplikacji na studia I stopnia (licencjackie) wymagana w Wielkiej Brytanii. Personal Statement to esej
zawierający mniej więcej 500 słów,
który w naszym imieniu ma przekazać komisji rekrutacyjnej odpowiedzi
na następujące pytania:
n Kim jesteśmy, co sobą reprezentujemy i czym różnimy się od reszty
kandydatów?
n Dlaczego wybraliśmy właśnie daną
uczelnię i taki a nie inny kierunek
studiów?
n Dlaczego uczelnia powinna przyjąć
właśnie nas?
Personal Statement dla każdego potencjalnego studenta jest jedyną okazją aby wyjaśnić na przykład niską
ocenę z jakiegoś przedmiotu. Trzeba
podać przyczyny takiego stanu rzeczy (np. kłopoty rodzinne czy choroba). Należy umiejętnie się wytłumaczyć i pewne niepowodzenia przekuć
w sukces. A to naprawdę wielka sztuka. Można na przykład stwierdzić, że
choroba która nas dotknęła, pozwoliła inaczej spojrzeć na życie, nauczyła
nas systematyczności, wytrwałości
i dążenia do celu. Ważne, aby pokazać to co w nas najcenniejsze a słabości umiejętnie „schować”. Odpowiednie napisanie Personal Statement nie
jest łatwe. W 500 słowach nie zawsze
można sensownie ująć to co chcielibyśmy przekazać. Jeżeli jednak uda
się nam tego dokonać możemy być
pewni, że szanse na studiowanie na
wymarzonym kierunku znacznie
wzrosną.
Znajomość języka i certyfikaty
Językiem wykładowym jest oczywiście angielski i wszystkie uczelnie wymagają potwierdzenia jego znajomości lub zdania specjalnego egzaminu.
Brytyjskie uczelnie honorują większość z niżej wymienionych:
1.TOEFL (Test Of English As A Foreign Language)
Minimalny wynik umożliwiający dostanie się na uczelnie to 550 punktów w wersji papierowej i 213
w wersji komputerowej. Możliwość
zapisania się na egzamin i więcej informacji na stronie:www.toefl.org
2.IELTS (International English Language Testing System)
Minimalny wynik to 6.0. Więcej informacji na stronie: www.ielts.org
3.CPE (Certificate Of Proficiency In
English). Minimalna ocena to C.

Więcej informacji na stronie:
www.cambridgeesol.org
4.CAE (Certificate In Advanced English). Minimalna ocena to C. Szczegóły na stronie: www.cambridgeesol.org
Koszty studiowania
Studia w Wielkiej Brytanii są płatne.
Studenci państw członkowskich UE
płacą za studia tyle samo co ich rówieśnicy z Wysp. Cena zależy od rodzaju uczelni, kierunku studiów, programu i regionu.
Opłaty za studia I stopnia (licencjackie) są następujące:
W Anglii, Walii i Irlandii Północnej
– maksymalnie do 3.000 funtów rocznie.
W Szkocji nie ma opłat za studia,
należy tylko uiścić należność na fundusz Graduale Endowment Fund
– około 2,2 tysięcy funtów.
Jeśli chodzi o studia podyplomowe,
kwoty ustalane są przez uczelnie i nie
ma jednolitych obowiązujących stawek. Standardowa opłata za studia
magisterskie wynosi około 3 tysięcy
funtów ale na przykład prawo czy medycyna to koszty dochodzące nawet
do 10 tysięcy funtów.
Jeszcze kilka lat temu opłaty za studia w Wielkiej Brytanii wynosiły 1.200
funtów rocznie. Jednak ze względu na
trudną sytuację finansowa instytucji
naukowych rząd zwiększył opłaty do
3.000 funtów. Jest to maksymalny pułap ustalony przez daną uczelnię ale
w rzeczywistości wiele uniwersytetów
i szkół wyższych właśnie tyle każe sobie płacić.
Życie studenckie
Dla studenta najtańsze będzie miejsce w domu akademickim. Pokój o dosyć wysokim standardzie kosztuje
miesięcznie do 300 funtów. Małżeństwom studenckim lub studentom
z rodzinami oferowane są mieszkania
w cenie do 450 funtów miesięcznie.
Można poszukać pokoju u angielskiej
rodziny w czym pomaga uczelnia, co
wiąże się z kosztami od 50 do 80 funtów tygodniowo. Jeżeli ktoś decyduje się na samodzielne szukanie lokum,
powinien skorzystać z uczelnianego
biura zakwaterowania – Housing Office lub Accomodation Office oraz ze
strony internetowej www.acommodationforstudents.com
Miesięczne koszty wyżywienia zależą przede wszystkim od miejsca pobytu. Najdrożej jest oczywiście w Londynie i innych większych miastach.
Tu trzeba się liczyć z wydatkami rzędu 550 funtów. W mniejszych ośrodkach kwota może się zmniejszyć o oko-
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ło 100-150 funtów. W Wielkiej Brytanii istnieje szeroka oferta tanich barów jak i uczelnianych stołówek. Studenckie życie towarzyskie kwitnie,
a biorąc pod uwagę liczbę naszych rodaków studiujących na Wyspach
z pewnością szybko poczujemy się jak
u siebie w domu.
Stypendia
Tak jak w innych krajach UE, również w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość skorzystania przez studentów
z pomocy finansowej. Dostępne są różnego rodzaju granty na zakwaterowanie i opłaty czesnego. Istnieją również
stypendia socjalne. Więcej informacji
na stronie serwisu prospects i Association of Charitable Foundations.
Pożyczki studenckie przysługują
osobom które przebywają w Wielkiej
Brytanii od co najmniej trzech lat.
Spłaty następują po zakończeniu studiów, gdy zarobki osiągną poziom 15
tysięcy funtów rocznie.
Istnieje również możliwość zwolnienia z opłat za czesne i ubieganie się
o środki finansowe w najbliższej placówce Education AuthAuthorit mieszczącej się w każdym ośrodku Council. Należy jednak pamiętać, że pomoc
ta pokryje jedynie koszty czesnego
nie obejmując kosztów utrzymania.
Szczegółowe informacje na stronie:
www .studentfinancedirect.co.uk
Karolina Tomczak
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Krótka historia krótkiej spódniczki
Dopiero
pod koniec
XIX wieku
kobiety tak
naprawdę
zaczęły nosić
spódniczki.
Jeszcze sto
lat temu
pokazanie
chociażby
łydki było
niemoralne
i społecznie
potępiane.

pódniczki towarzyszą
nam od zawsze. Nosili je
nasi praprzodkowie już
w epoce lodowcowej, oczywiście
futrzane. Kobiety z azjatyckiego plemienia Mao dawno temu
wodziły mężczyzn na pokuszenie owijając biodra skąpym
skrawkiem materiału przypominającym spódniczki.
W średniowieczu ówczesne
elegantki zakładały spódniczkę
jako odzież spodnią. Bardziej
przypominała halkę służącą do
przytrzymywania pończoch, była długa, niewygodna i z rusztowaniami.
Kobiety tak naprawdę zaczęły nosić spódniczki dopiero pod
koniec XIX wieku. Jeszcze sto
lat temu pokazanie chociażby
łydki było niemoralne i społecznie potępiane.
Jak to się stało, że ta część
damskiego ubioru dokonała tak
wielkiej ewolucji w tak krótkim
czasie? W jaki sposób długie, ko-

S

biece spódnice przeobraziły się
w niewielkie, seksowne skrawki materiału?
Prababka miniówki
Jeszcze w XVII wieku panie
(jak i panowie) nosili suknie, czyli ubiory z sukna. Stopniowo suknie zaczęły być wypierane przez
spódnice, które okazały się bardziej użyteczne chociaż nadal były długie i niezbyt wygodne.
W XIX wieku kobiety zaczęły
mieć dosyć krępującego ubioru
i powiedziały – nie! Powstała
wtedy tak zwana „Liga Krótkich
Spódnic” która zapoczątkowała
stopniowe skracanie tej części
garderoby. Przełomem dla spódnicy był rok 1900. W tym czasie
we Francji zaprzysiężono pierwszą kobietę – adwokata i wymarzonym ubiorem do pracy
okazała się właśnie spódnica.
W paryskich kabaretach śpiewano na tę okazję specjalną piosenkę zatytułowaną „Jej królewska mość spódnica”. Potem
wszystko potoczyło się bardzo
szybko. Nastąpiła era charlestona, twista i spódniczki stawały
się coraz krótsze.
Spódniczka dla każdej kobiety
Zanim przejdę do miniówek,
kilka dobrych rad od specjalisty
z dziedziny mody.
Jerzy Turbasa, znany krakowski krawiec szyjący dla takich
sław jak Andrzej Wajda czy Wisława Szymborska, w swojej
książce „Ubierając kobietę sukcesu” udziela wskazówek dotyczących noszenia spódnic:
n Długość nad kolanem – gdy
nogi są idealnie zbudowane,
a kolana kształtne.
n Długość poniżej kolan – gdy
łydki nie są nadmiernie
umięśnione.
n Długość mniej więcej w połowie łydki – optycznie wydłuża i zwęża nogi. Jest to długość korzystna w zasadzie dla
wszystkich pań.
n Długość pomiędzy łydką
a kostką – długość dla wszystkich. Stosowana głównie
w kreacjach wieczorowych.
I jeszcze kilka uwag. Spódnica powinna być zawsze ciemniejsza od góry. Jasna bowiem przyciąga uwagę i poszerza biodra.
Elegancka spódnica musi idealnie leżeć na biodrach (nie odstawać). Rozcięcie z tyłu powinno

zachodzić tak, aby nie odsłaniać
ud. Gdy biodra i uda są rozbudowane należy unikać zwężenia linii dołem i wszelkich zaokrągleń.
Każda kobieta decydująca się
na założenie mini musi pamiętać, że w tym wypadku obowiązują pewne zasady: odpowiedni
sposób siadania, wstawania, ułożenia nóg czy wsiadania i wysiadania z samochodu.
Spódniczkowa rewolucja
Mini spódniczka to wynalazek
naszych czasów. Jej historia zaczyna się w latach 60-tych ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii,
kiedy to projektantka Mary Quant zaprezentowała mini szerokiej publiczności. Modelki
w krótkich spódniczkach pokazały się na londyńskich ulicach
i dlatego uważa się, że stolicą
krótkiej spódniczki jest Londyn.
Mary Quant krótką spódniczkę nazwała „mini” na cześć
ulubionej marki samochodu.
Projektowała spódniczki z nastawieniem na produkcję masową aby każda kobieta, nie tylko
odpowiednio sytuowana finansowo, mogła być szczęśliwą posiadaczką tego wymarzonego
skrawka materiału. Pierwszy zagraniczny pokaz jej krótkich
spódniczek miał miejsce w 1965
roku w Nowym Jorku. Modelki
spacerowały ulicami miasta co
wzbudziło taką sensację, że spowodowało paraliż ruchu ulicznego na wiele godzin.
Amerykańska ikona stylu Jacquline Onassis – wdowa po prezydencie Kennedym, publicznie
wystąpiła w mini w 1966 roku.
Od tego momentu Amerykanki
wprost oszalały na punkcie krótkiej spódniczki i każda musiała
mieć miniówkę w swojej szafie.
W latach siedemdziesiątych mini rozkloszowała się i ułożyła
w plisy. Dziesięć lat później zawładnęła skórą i dżinsem. Dzisiaj króluje niepodzielnie w różnych fasonach i kolorach.
Według innej wersji, autorem
miniówki był Francuz o nazwisku Andre Courreges, który jako pierwszy skrócił spódniczkę
przed kolana
i długość mini wprowadził na
paryskie salony. Swoje projekty pokazał w 1965 roku szokując konserwatywnych przedstawicieli świata mody.
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Do tej pory nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, kto jest autorem projektu zatytułowanego mini spódniczka. Jednak pewne jest, że Andre
Courreges nie opatentował swojego
pomysłu i wszystkie – z pewnością niebagatelne – zyski „zgarnęła” Mary
Quant. Została nawet odznaczona
przez królową Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego za rozwój przemysłu lekkiego, zwiększenie eksportu i propagowanie Wielkiej Brytanii
w świecie.
Społeczny szok jaki towarzyszył
krótkim spódniczkom był ogromny.
Bardzo często dochodziło do sytuacji,
że kierowcy na widok kobiety w mini
tak gwałtownie zatrzymywali swoje
samochody, że ilość wypadków drogowych znacznie się zwiększyła. Holenderski parlament zdecydowanie

i jednoznacznie wypowiedział się przeciwko nowej modzie. Na Madagaskarze za noszenie mini nawet karano
aresztem od 5 do 10 dni. W listopadzie 1965 roku angielska modelka Jean Shrimpton wywołała ogromny
skandal pojawiając się na australijskich wyścigach konnych Melbourne
Cup w mini spódniczce nie założywszy
do niej rajstop.
Krótka spódniczka stała się symbolem wyzwolenia i zerwania z konserwatywnymi ideałami lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Nadchodziły już inne czasy – „dzieci kwiatów”, wolności rasowej, światopoglądowej i seksualnej. Młodzi ludzie zaczęli zrywać z dotychczas
obowiązującymi konwenansami i tradycją. Nic nie było w stanie zatrzymać dokonujących się zmian. Moda
zaczęła żyć własnym życiem i narzu-
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cać swoje wymagania społeczeństwu.
Krótka spódniczka wygrała z zakazami, nakazami i na stałe weszła do świata mody.
Dzisiaj kobiety mogą zasłaniać lub
odsłaniać nogi pokazując uda i nikogo to nie gorszy. Zmieniają się trendy, fasony, ale krótka spódniczka jest
wciąż na topie. W czym tkwi sekret
popularności części garderoby do której uszycia potrzeba tak niewiele materiału? Miniówka ma niepowtarzalny styl i jest bardzo, bardzo sexy.
Kochają ją kobiety i mężczyźni, chociaż każda z płci ma swoje powody tego uwielbienia. Nadchodzące wakacje z pewnością będą okazją do
podziwiania niezliczonej ilości „mini”,
jak również do zadumy nad tym, czy
ta część garderoby służy do zakrywania czy... odkrywania ciała.
Barbara Kamińska
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Wszystkie dzieci nasze są
Drogie Dzieci,
W dniu Waszego Święta życzymy Wam
by Wasza buzia była zawsze uśmiechnięta.
Bojkotujcie dzisiaj szpinak,
kaszę bo to Wielkie Święto Wasze.
Zajadajcie chipsy, lody
popijając Coca-Colą dla ochłody.
Szkolne troski i kłopoty
niech dziś idą w zapomnienie
a bajek świat
niech będzie Waszych marzeń spełnieniem.
Redakcja „Antwerpia po Polsku”

Myszka Zora
Idzie zima, trudna pora…
z niepokojem myśli Zora
Trzeba szukać wnet schronienia
i zapasów do jedzenia.
Idzie myszka polem złotym,
żwawo zbiera żytnie kłosy.
Biegnie dróżką z tobołkami…
Patrzy a tu domek mały.
Może znajdę tam mieszkanie
i w ciepełku zjem śniadanie?
Lekko do drzwi zastukała,
weszła i o mało nie zemdlała.
Na kanapie leży dumny, nastroszony kot
na myszy obrażony.
Zjem śniadanie w innym domu,
szybko biegnąc myśli Zora.
To nie na mnie jeszcze pora!!!

Jeżyk Stefek
Jesień już w pełni, sad pełen gruszek.
Z norki wychodzi Stefek leniuszek.
Kolce nastroszył, oczy przeciera.
Ja mam te gruszki sam sobie zbierać?
Powiem tak szczerze, że wyjścia nie mam..
Chyba, że zrobię z koguta jelenia…?
Hej koguciku! Widzisz te owoce!?
Pozbieraj je miły bo bolą mnie kolce..
Kolce cię bolą? Nic mi cię nie żal!
Bo wiem kolego, że oszukujesz!
I sprytnie od pracy się wymigujesz!
Stefek ze złości zwinął się w kulkę
Turlał się turlał na owoców górkę.
Gruszki na kolce się pięknie wbiły
I razem z jeżem do norki wróciły…

Żółw i Zebra
W puszczy zielonej,
nad pięknym strumykiem
Spotkał żółw Maciek zebrę Edytę.
Aby nawiązać temat rozmowy,
Żółw mruknął pod nosem nie unosząc głowy…
Nuda potworna…Nikogo nie ma…
Może tak wyścig wokół strumienia??
Zebra od śmiechu aż się zaniosła…
On chyba się zgrywa na takiego osła?
No to ruszamy! Żółw dał komendę….
Zebra natychmiast ruszyła pędem…..
Biegnie i krzyczy…umrę ze śmiechu…
Ty serca nie masz!!...
Wpada na metę, oczom nie wierzy…
Żółw Maciek już tam spokojnie siedzi.
Dobra kolego…wygrałeś, przyznaje ci rację
W zamian zapraszam na dobrą kolację…
Maciek chichocząc, mruczy pod nosem…
Ja nie mam serca??
Przecież nawet nie ruszyłem się z miejsca…..

Krokodyl Bartek
Krokodyl Bartek był bardzo chory.
Cały dzień narzekał, że brzuszek go boli.
Choroba wszak rzadko krokodylom się zdarza.
Lecz tato troskliwie zabrał go do lekarza.
Wczoraj przeleżał w zimnej kałuży….
Oj, nic dobrego to nam nie wróży…..
Lekarz go bardzo dokładnie osłuchał
Wziął precyzyjne wymiary brzucha.
Cóż mu dolega? Ma słabe zdrowie?
Bardzo go boli? Może sam nam powiesz?
Cóż mam wam powiedzieć? Wyszeptał Bartek
Czy wy nie wiecie, że dziś tłusty czwartek?
Szczęście, że nie dostałem gorączki….
Bo zjadłem 104 cieplutkie pączki!!!

Powyższe rymowanki zaczerpnięte zostały z książeczki dla
dzieci zatytułowanej „Dla malucha i malusi śmieszne wiersze
do podusi’’autorstwa Anny Szymborskiej.
Od września tego roku nasza gazeta rozpocznie program edukacyjny pod hasłem: „Poczytaj mi mamo, tato Po Polsku’’. Dodatkiem dla naszych milusińskich do wrześniowego numeru
„Antwerpii po polsku” będzie wyżej wymieniona książeczka.
Ale już teraz zachęcamy wszystkich rodziców do czytania naszym dzieciom Po Polsku.
Z pozdrowieniami redakcja
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O dzieciach prawie wszystko
Według
ankiety portalu
emama,
dorośli wręcz
przyzwalają
na pewne
niestosowne
zachowania
swoich pociech

Są szczere, nieprzewidywalne,
spontaniczne i naturalne. Bardzo dużo mówią i poruszają się
prawie z prędkością światła.
Ciągle pytają: A dlaczego?
A po co? A kiedy? A gdzie? A jak?
Przeciętne czteroletnie dziecko może zadać około 400 pytań
dziennie. To niemożliwe? Przeciwnie, jak najbardziej możliwe.
Każdy rodzic stara się wychować swoją pociechę jak najlepiej. Ale czy wszystkim to się
udaje? Według ankiety przeprowadzonej na forum portalu emama, dorośli wręcz przyzwalają
na pewne niestosowne zachowania swoich pociech. Poniższe autentyczne wypowiedzi dotyczą
pięciu najgorszych zachowań na
które niektórzy rodzice pozwalają dzieciom. Cytowane tutaj
zdania dla przejrzystości nie będą ujęte w cudzysłowy.
NIEGRZECZNOŚĆ
I NIEUSTĘPOWANIE
MIEJSCA STARSZYM
Moje dziecko nie musi ustępować miejsca w tramwaju osobie
starszej, bo samo ma prawo być
zmęczone. A kto powiedział, że
dziecko musi stać a dorosły siedzieć? To wszystko przez tych
starszych ludzi, którzy wszędzie
szukają dziury w całym. Wchodzą tacy do tramwaju i tylko patrzą gdzie by tu usiąść. Jak zobaczą, że na miejscu siedzącym jest
dziecko, awantura gotowa. A ja
tłumaczę mojemu dziecku, że ono
nikomu ustępować miejsca nie
musi. Ja też nie wstaję, żeby ktoś
inny mógł usiąść. Bo niby dlaczego? Przecież też płacę za przejazd.
Moje dziecko jest niegrzeczne
i napyskowało? A niby dlaczego
ma grzecznie odpowiadać tej starej ciekawskiej babie która
wszystko chce wiedzieć? Niech
moje dziecko od małego uczy się
radzić sobie w życiu. Im bardziej
zahartuje się za młodu, tym lepiej dla niego. Co? Takie zachowanie jest niegrzeczne? Jak to
niegrzeczne? A kto powiedział,
że dziecko musi odpowiadać na
wścibskie pytania? Wcale nie musi a jeżeli już, to niech odpowie
tak, żeby tej babie w pięty poszło.
W spowiednika się bawi czy co?
ZŁOSZCZENIE SIĘ
I PRZEKLINANIE
A niby dlaczego ma się nie złościć? Każdemu, nawet dorosłe-

mu zdarza się wściekać bez powodu. Znajoma mówiła mi, że
jak się dziecku będzie pewnych
rzeczy zabraniać, to ono specjalnie będzie robić na złość. A tak
powścieka się i mu przejdzie.
Jak chce się drzeć to niech się
drze, mnie to nie przeszkadza.
A Pani nie musi słuchać. Moje
dziecko w szkole używa brzydkich wyrazów? To niemożliwe.
Ono przeklina tylko w domu.
Tak się umówiliśmy. Jak musi
sobie ulżyć ma to robić w domu,
w szkole mu nie wolno. To wcale nie jest nieładne proszę Pani.
Każdy człowiek od czasu do czasu musi sobie porządnie zakląć.
A Pani co, może święta?
BRAK SAMODZIELNOŚCI
Córeczko, mamusia zawiąże ci
buciki. Nie schylaj się bo będzie
bolała cię główka. Dlaczego nie
jesz? Zmęczona jesteś? Mamusia cię nakarmi a ty pooglądaj
sobie bajeczki. Synku, zostaw te
zabawki, mamusia je poukłada.
I nie wykonuj tak gwałtownych
podskoków bo upadniesz.
Nie smakuje ci obiadek? To
może zjesz ciasteczko, albo chipsy.
Nie musisz sprzątać swojego
pokoju jeżeli nie chcesz. Tatuś
potem to zrobi.
NIEP ONOSZENIE
KONSEKWENCJI ZA BICIE
DZIECI
Pani chyba żartuje. Mój synek
kilka razy uderzył Pani córkę?
On nikogo nie bije, on się broni. Zawsze mu powtarzam, że
jak go ktoś szturchnie to musi
oddać. Ale ma to zrobić tak, żeby nauczycielka nie widziała.
To było przez przypadek?
A skąd Pani wie? Moje dziecko
nie może stać bezczynnie jak inne je zaczepia. Musi się bronić
przed takimi dziećmi jak Pani
córka. Kto to widział, żeby bez
powodu dokuczać bezbronnemu
chłopcu. I to jeszcze dziewczynka. Jak Pani wychowała dziecko skoro już w tym wieku jest
agresywne i zaczepia kolegów?
I niech mi Pani nie wmawia, że
mój synek bije dzieci. Przecież
znam swoje dziecko.
NIEDZIELENIE SIĘ Z NIKIM
Dlaczego on się bawi twoim
samochodem? Tyle razy ci mówiłam, że nie po to tak ciężko

z ojcem pracujemy aby jakieś obce dzieciaki dotykały twoich rzeczy. Jak chce taki samochodzik,
to niech mu rodzice kupią. Tacy biedni. Znowu wyjeżdżają na
wakacje a własnemu dziecku żałują zabawek. Nie synku, sam
zjedz ciasteczko, po co dawać innym dzieciom. Na pewno jesteś
głodny. On cię poczęstował czekoladką? To jego sprawa. Ty nie
musisz się niczym dzielić. To
twoje święte prawo. Mama i tatuś jak nie mają ochoty to też
się z nikim nie dzielą. I nie musisz wszystkim dokoła powtarzać dzień dobry. Nie jesteś przecież automatyczną sekretarką.
Jakikolwiek komentarz jest tu
po prostu zbędny.

Co warto wiedzieć
o dzieciach
1. Jeżeli chcemy aby nasze
dziecko wyrosło na geniusza,
ograniczmy oglądanie przez
niego telewizji. Naukowcy
z uniwersytetów w Michigan
i Montrealu dowiedli, że częste oglądanie telewizji przez
małe dzieci może spowodować osiąganie w szkole słabych wyników w nauce i doprowadzić w przyszłości do
problemów zdrowotnych.
2. Co dwudzieste małe dziecko
oglądające kreskówki myśli,
że myszki są różowe i uczą się
tańczyć na zajęciach baletowych. Co dziesiąte dziecko
jest przekonane, że niedźwiedź jest wyższy od żyrafy
a psy nie dość że mówią, to
jeszcze latają. Taki wypaczony obraz rzeczywistości mają nasze dzieci oglądające niektóre bajki w telewizji.
3. Telewizor wcale nie uczy mówić. Wręcz przeciwnie. Twierdzenie, że dzieci które dużo
czasu poświęcają na oglądanie telewizji mówią więcej niż
ich rówieśnicy, jest całkowicie nieprawdziwe. Według naukowców, maluchy spędzające
wolny
czas
przed
telewizorem rozumieją o wiele mniej niż te które tego nie
robią. Rodzice, którzy bawią
się ze swoimi dziećmi i z nimi rozmawiają, wypowiadają
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do nich średnio około 900 słów
dziennie. Natomiast dorośli, którzy sadzają maluchy przed telewizorem, mówią do nich aż o 700 słów
mniej. W tym momencie rodzi się
pytanie: Gdzie dzieci mają nauczyć
się poprawnej wymowy, jeżeli na
co dzień mają do czynienia z takim,
a nie innym telewizyjnym przekazem?
4. Od lat panuje opinia, że jedynacy
to dzieci samotne i w większości samolubne. Okazuje się jednak, że
jest inaczej. Dorastanie bez rodzeństwa nie oznacza problemów z nawiązywaniem przyjaźni i kontaktem z rówieśnikami w późniejszych
latach. W chwili gdy jedynak idzie
do przedszkola lub do szkoły, błyskawicznie nadrabia wszystkie towarzyskie zaległości. Naukowcy
z Ohio przebadali 13 tysięcy nastolatków a wyniki pokazały, że jedynacy są tak samo lubiani przez rówieśników jak dzieci mające
rodzeństwo. Nie są też bardziej samolubni i zapatrzeni w siebie.
5. Dorośli uznają posiłek za apetyczny i ładnie podany już wtedy, gdy
składa się z trzech kolorów: żółtego (ziemniaki), zielonego (sałata
lub ogórek) i brązowego (kotlet).
W przypadku dzieci okazuje się, że
najbardziej lubią jeść dania skomponowane z przynajmniej sześciu
kolorów. Intrygują je barwne potrawy ułożone np. w symetryczne
wzory. Prawdopodobnie nawet największe niejadki skuszą się na tort
z warzyw czy owocowe serduszko.
6. Do tej pory Albert Einstein ze swoim IQ 160 był uważany za niedościgniony symbol geniusza. Tymczasem w Wielkiej Brytanii mieszka
sobie trzynastoletni Sho Yano, którego iloraz inteligencji wynosi 200.
Chłopiec jest studentem II roku medycyny na prestiżowym Uniwersytecie w Chicago i jednocześnie jedynym uczniem, który
rozpoczął studia na wydziale lekarskim w wieku 9 lat. Na egzaminie
wstępnym, na 1600 możliwych punktów zdobył aż 1500.
Sho nauczył się pisać w wieku
dwóch lat a rok później biegle czytał.
Mając cztery lata nie tylko wykonywał utwory muzyki klasycznej ale również komponował. W wieku siedmiu
lat chodził już do szkoły średniej. Profesorowie na studiach twierdzą, że
chłopiec wyróżnia się na korzyść spośród pozostałych studentów i zna odpowiedzi na pytania zanim wykładowcy je zadadzą. Jego marzeniem jest
wynalezienie skutecznego lekarstwa

na raka. Gdy jest niegrzeczny, rodzice zabierają mu książki do czytania,
co jest dla niego największą karą. Co
ciekawe, jego rodzice są całkiem przeciętnymi ludźmi i do tej pory nikt w rodzinie nie wykazywał specjalnych
uzdolnień. Jednak rośnie mu konkurencja. Jego młodsza siostra chyba
pójdzie w ślady starszego brata, gdyż
okazuje się, że też jest dzieckiem wyjątkowo rozwiniętym i uzdolnionym.

Najdroższa szkoła świata
Szwajcarski Instytut Le Rosey to
szkoła, w której za rok nauki trzeba
zapłacić prawie 100.000 euro. Uczą
się w niej pociechy koronowanych
głów, supergwiazd i multimilionerów.
Jest to szkoła elitarna i nie każdy może się w niej kształcić. Co roku zgłasza się ponad 400 chętnych z których
wybieranych jest tylko 80 najlepszych.
W szkole jest 380 miejsc a nauczaniem
objęte są dzieci w wieku od 8 do 16
lat. Większość z nich mieszka w dwóch
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kampusach położonych nad Jeziorem
Genewskim. Uczniowie mają do dyspozycji osiem doskonale wyposażonych laboratoriów naukowych, 53 sale lekcyjne, bibliotekę wraz z centrum
multimedialnym, dwie sale gimnastyczne, kilka kortów tenisowych, baseny, strzelnice oraz teatr i kaplicę.
Lekcje prowadzone są po francusku
i angielsku przez najbardziej wykwalifikowanych nauczycieli. Zajęcia dodatkowe to między innymi nauka pilotażu, wykłady z kulturoznawstwa
przeprowadzane w Indiach, Wietnamie i Meksyku.
W okresie zimowym uczniowie i nauczyciele kontynuują naukę w znanym kurorcie narciarskim Gstaad.
Absolwentami tej prestiżowej szkoły są między innymi: książę Rainer
– władca Monaco, dzieci premiera
Churchilla i Elizabeth Taylor.
Na podstawie informacji prasowych
opracowała
Karolina Tomczak
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niedzielę, 27 maja odbyła
się jedyna i niepowtarzalna majówka w Antwerpii
zorganizowana przez fundację „Children of Europe”. Impreza miała miejsce w Parku Spoor Nord, który okazał się świet nym miej scem na
polonijny festyn dzięki ogromnym połaciom trawy na których piknikowali na kocykach w blasku słońca nasi
rodacy.
Już w południe łąka zapełniła się
stoiskami na których można było nabyć ręcznie robioną biżuterię czy kartki oko licz no ścio we, po roz ma wiać
z przedstawicielami polskich firm, kupić książki lub ubrania, a także zjeść
pyszne polskie jedzonko. Centralnie
usta wio na sce na roz brzmie wa ła
świetną muzyką w wykonaniu nieza-

W

czerwiec 2012

wod ne go zes po łu „Tom [&] Jer ry”
z Brukseli (pozdrawiamy!).
W programie nie zabrakło atrakcji.
Na jakiś czas scena została opanowana przez zespół działający przy fundacji „Children of Europe”, który nie
tylko zachwycił publiczność pokazami tańca ale również niezwykłymi wykonaniami polskich przebojów. Odbyły się również liczne gry i zabawy
dla najmłodszych.
Przy stoisku portalu Wizytówka.be
odbył się III Turniej Minipiłkarzyków.
Ilość małych amatorów football'u, którzy chcieli wziąć udział w turnieju przeszła nasze oczekiwania! Ostatecznie, po
wielu zaciętych rundach, turniej wygrał
Kacper – 10 letni mieszkaniec Antwerpii. Na scenie dumnie odebrał nagrodę,
piłkę FC Barcelona. Gratulujemy!

Polacy w Antwerpii okazali się niezwykle otwartymi i pogodnymi ludźmi. Z ra do ścią ko rzy sta li z do bro dziejstw pik ni ku, da jąc się na wet
porwać tańcom pod sceną. Piknikujące na kocykach rodziny i grupy znajomych dodawali świetnego, niepowtarzalnego klimatu imprezie i z ochotą
pozowali do zdjęć, które znajdują się
w naszej galerii.
Dziękujemy organizatorom, fundacji „Children of Europe” za zaproszenie, gra tu luje my świetnej impre zy
i po zdra wia my go rą co Po lo nię an twerpską!

Dziękujemy sponsorom:
Polsko-flamandzka federacja budowlanych,
Batist dienstencheques, Polskie Delikatesy
Wiśniewscy oraz naszym niezawodnym
wolontariuszom.
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„Każde pokolenie ma własny czas”
Wywiad
z Grzegorzem
Skawińskim

jest to, że mamy dość wierną publiczność, fanów i to nie jedno
pokolenie!

Gr zegorz Skawi ński – Lider
zespołu KOMBII. Muzyk, dla którego czas stanął w miejscu po to,
żeby mógł wychować na swojej
muzyce kilka pokoleń. Z filarem
Polskiej Sceny Rockowej rozmawiała Anna Szymborska
A n n a S z y mb o r s k a – J e s t e ś c i e
prawie 40 lat na rynku muzyczn y m . K ażd y W as z kaw ał e k t o
hit. Czy masz jakiś przepis na
taki sukces?
Grzegorz Skawiński – Myślę,
że takie coś jak przepis na sukces nie istnieje w przyrodzie....
Sądzę, że jest to wypadkowa kilku czynników takich jak talent,
praca, wytrwałość, konsekwencja i przysłowiowy łut szczęścia...
Choć pewnie ze względu na dość
długi czas działania w show biznesie mamy jakieś doświadczenie, które może trochę pomagać.
Ale oprócz wyżej wymienionych
ważne jest żeby zadziałały wyżej
wymienione czynniki i to najlepiej wszystkie naraz!
Anna Szymborska – Odkąd pamiętam zawsze jesteście w pierwszej lidze. Czy jest jakieś wyd a r z e n ie
m u zy c zn e ,
kt ór e
traktujesz jako szczególny sukces?
Grzegorz Skawiński – Naszym
chyba największym sukcesem
jest to, że udało nam się przetrwać w niezłej formie przez tyle lat i nie spaść do II Ligi... Nie
wiem czy coś bym w jakiś szczególny sposób wyróżnił jeśli chodzi o nagrody, złote i platynowe
płyty to ważne dowody na to, że
zespół jest lubiany i akceptowany.... Ale chyba najważniejsze

Anna Szymborska – Twoja pierw s z a p ł y t a ? J a k ie m a s z z n ią
wspomnienia?
Grzegorz Skawiński – Pierwsza płyta Kombi to było przeżycie „nie z tej ziemi” ogromne
emocje, niepewność i w końcu
radość po wydaniu a potem
ogromna satysfakcja bo zespół
zaczął się „przebijać” w radiu,
tv... Pamiętam jak zaczęliśmy
być popularni ludzie rozpoznawali nas na ulicy czy w restauracji.... Czyli mówiąc krótko zaczęła się wtedy nasza prawdziwa
kariera. Oczywiście nikt z nas
nie wiedział jak to się potoczy
i jak będzie wyglądała przyszłość
ale bardzo wierzyliśmy, że nasza miłość do muzyki i poświęcenie się sprawie zostanie odwzajemnione.
Bo
przede
wszystkim to chcieliśmy grać
i być muzykami a nie jakimiś
tam „gwiazdami” czy celebrytami.
Anna Szymborska – Z której płyty jesteś najbardziej zadowolony? Czy do którejś masz szczególny sentyment?
Grzegorz Skawiński – Nie
mam jednej swojej ulubionej płyty jest ich kilka bardzo lubię „
KOMBI 4”, solową płytę „SKAWINSKI”,
albumy
„BZZZ”
i „MROK” O.N.A., „CD” KOMBII, czy moje ostatnie „dziecko”
solowy album „ ME&MY GUITAR”
Anna Szymborska – Na Twojej
muzyce wychowuję się już drug ie pokolen ie. C zy czujesz satysfakcję z tego powodu?
Grzegorz Skawiński – To fakt
że już działam ponad 36 lat
w branży muzycznej, ale jeszcze
nie powiedziałem ostatniego słowa (mam nadzieję), siłą rzeczy
więc jestem muzykiem wielu pokoleń, obecnie na naszych koncertach bawi się publiczność
w naszym wieku i starsza ale
większość stanowią ludzie młodzi i bardzo młodzi.... To jest
wielka satysfakcja, że nasza muzyka łączy pokolenia a „Każde
pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić
świat...” tak śpiewam w jednej
z piosenek „KOMBII”

A n n a S zy m b o r sk a – J es t eś
w pewnym sensie jednym z elem e n t ó w k u l t u ry p o l s k i e j . J a k
sadzisz, czy zespoły rockowe są
właściwie doceniane w Polsce?
Grzegorz Skawiński – Myślę,
że jestem człowiekiem, który nie
oczekuje na splendory i nagrody najważniejsze jest to, że mam
dla kogo grać i żyć.... Oceni nas
historia zobaczymy czy coś
z tych nutek zostanie na dłużej
czy też zniknie bez śladu... Póki co żyjemy działamy mamy
mnóstwo planów artystycznych
(trasa solowa z Me&My Guitar,
Akustyczny koncert KOMBII
z orkiestrą symfoniczną czy nowa płyta...) Nie zastanawiam się
nad tym czy jestem doceniany
nie mam zwyczajnie na to czasu:)
Anna Szymborska – Masz inne
pasje, hobby po za muzyką?
Grzegorz Skawiński – Lubię
gotować, kuchnia azjatycka,
głównie tajska, no i sport nordic walking, pływanie... Ale muzyka jest bardzo wymagającym
zajęciem muszę dużo grać i ćwiczyć żeby być w formie.... To zajmuje większość mojego czasu!!!
An na Szymbors ka – Urodzi łeś
się w Mławie ale mieszkasz w Sopocie. Które miasto jest bliższe
Twojemu sercu?
Grzegorz Skawiński – Jestem
z urodzenia „ Mławiakiem” i moja rodzinna Mława zawsze zostanie w moim sercu... Tam mieszka moja rodzina, starsza siostra,
tam są pochowani moi rodzice
i babcia i to miejsce ma dla mnie
wielkie znaczenie.... A z drugiej
strony dużą większość swojego
życia spędziłem w Sopocie i to
jest moje miejsce na ziemi, teraz
nie wyobrażam sobie, że mógłbym mieszkać gdzie indziej...
Tak więc mam serce podzielone
między Mławę i Sopot.
Ann a Szymborska – Jakie macie plany koncertowe na najbliższą przyszłość?
Grzegorz Skawiński – Zapraszam wszystkich do odwiedzenia moich stron www. Tam są
wszystkie informacje koncertowe i inne.... www.kombii.com.pl,
www.grzegorzskawinski.pl, meandmyguitar.grzegorzskawinski.pl
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Anna Szymborska – Ponieważ urodziłam się w tym samym szpitalu co Ty:)
w Mławie, podrążę jeszcze ten temat.
Mławianie szczycą się Tobą i mówią
o Tobie... nasz SKAWA. Czy planujesz
jakiś kon cert w Mławie?
Grzegorz Skawiński – W Mławie
graliśmy wielokrotnie i pewnie jeszcze zagramy, to specyficzne uczucie
grać u „siebie” nigdy nie wyprę się
swoich korzeni i granie w rodzinnych
stronach zawsze sprawia mi wielką
satysfakcję... Mogę się wtedy spotkać
z dawnymi znajomymi czasem powspominać stare czasy... To miasto
miało duży wpływ na mnie i nie wstydzę się tego jestem z tego dumny.

my dostęp do wszystkiego co się dzieje na świecie w tym i do materiałów
edukacyjnych itd. Teraz tylko talent,
pasja i wytrwałość, praca są potrzebne no i zawsze to przysłowiowe trochę szczęścia ale to było potrzebne
niezależnie od czasów i systemu.
Anna Szymborska – Czego mam życzyć Tobie i Zespołowi w imieniu naszych czytelników i redakcji,, Antwerpia po Polsku’’?
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Grzegorz Skawiński – Myślę, że ludziom w moim wieku to już należy życzyć tylko zdrowia bo z resztą sobie
poradzą, albo już coś tam w życiu osiągnęli (śmiech)... Ja bym bardzo chciał
żeby to jeszcze trochę potrwało!
Życzę więc Tobie, słynnym powiedzeniem Jurka Owsiaka …. Niech to trwa
d o k o ń c a ś w ia t a i j e de n dz ie ń dł u żej….!!!
Anna Szymborska

Anna Szymborska – Co sądzisz o rynku muzycznym w Polsce? Zespoły zacz yn ają ce pr zyg odę z es tra dą m ają
większe szanse niż Wy kiedyś?
Grzegorz Skawiński – Rynek muzyczny w naszym kraju jest teraz bardzo różnorodny, jest mnóstwo młodych świetnych wykonawców którzy
w dużym stopniu już „przejęli pałeczkę” od nas ale wielu muzyków z naszego pokolenia też trzyma się doskonale i ciągle stanowi poważną pozycję
na rynku muzycznym... Dziś jednak
start młodzi muzycy mają znacznie łatwiejszy, żyjemy w wolnym kraju ma-

Lekcje języka niderlandzkiego
w miłej i bezstresowej atmosferze?
Korepetycje oraz pomoc w lekcjach i pracach domowych
dla dzieci.
Uczę w miłej atmosferze na zasadzie indywidualnej.
(Maks. 4 osoby). Czas lekcji do uzgodnienia.

Serdecznie zapraszam!
Sylwia: (+32) 0496.92.32.40
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Noc świętojańska
Pomóż więc
swojemu
szczęściu
i zacznij
obchodzić
to wspaniałe
święto radości
i miłości

zary, wróżby, tajemnicze znaki – tego wszystkiego można się spodziewać w nocy z 23 na 24
czerwca. Jest to bowiem noc zaczarowana, dawniej obchodzona jako święto ognia i wody. Najważniejsze obrzędy związane
były z rozpalaniem ognia i zanurzaniem się w wodzie. Sobótka, zwana też nocą świętojańską, była również świętem
miłości i płodności. Nieraz gorszono się nią, zakazywano jej
z ambon bo aż wrzała od tańców
przy ogniskach, nieprzyzwoitych śpiewek, zalotów i zabobonów.
Bez względu na nazwę, czy jako Noc Kupały, Sobótka czy Noc
Świętojańska, zawiera się w niej
pamięć minionych wieków i jak
każdy obyczaj i obrządek korzeniami sięga mroków przeszłości
i prapoczątków naszej kultury.

C

Tajemnice nocy świętojańskiej
„ Z początkiem lata mieli jeszcze Słowianie wielkie święto pogańskie, na które cały naród
zwykł się był schodzić, aby żreć,
żłopać i wielu nieprzystojnym
oddawać się rzeczom” – opis igrców i harców sobótkowych
z 1126 r. wg Thomasa Kantzowa. Noc świętojańska, czyli nasza pradawna sobótka, wschodnia kupalnica czy kupalnocka,
celtycka Litha, to noc miłości,
święto słońca, wody i ognia,
święto płodności i urodzaju. Noc
Kupały była jednym z najradośniejszych słowiańskich świąt,
a ludzie niechętnie rezygnują
z radości, dlatego zwyczaj kultywowany od pradziejów jest żywy i dziś. Jak noc świętojańska
była obchodzona kiedyś, jest
świętowana obecnie, i co tak naprawdę o niej wiemy?
N a j dł u ż s z y d z i eń , n a j k r ó t s z a
noc
Od pradawnych czasów przesilenia słoneczne to wyjątkowe
dni w roku, które do tej pory
szczególnie celebrujemy: wiosną malujemy pisanki, latem
w noc świętojańską palimy ogniska, jesienią odwiedzamy groby, a zimą spotykamy się przy
wigilijnym stole. Przesilenia słoneczne wyznaczają kalendarz
pór roku, a według wierzeń ludowych jest to szczególny czas,
kiedy człowiek jednocząc się

z naturą ma szansę obłaskawić
żywioły. Tradycja świętowania
przesileń była obecna w różnych
kulturach i została zaadaptowana przez wielkie religie. Nadchodzące przesilenie letnie, kiedy dzień jest najdłuższy, a noc
najkrótsza w roku (nazywane
nocą świętojańską), tradycją sięga czasów neolitu. Zwyczaj kultywowany był mimo chrystianizacji Europy. Kościół po
zaciekłej, lecz bezskutecznej
walce adaptował święto, początkowo próbując powiązać je z Zielonymi Świątkami, później nadając mu patrona – świętego
Jana Chrzciciela, nazwę i nowe
znaczenie rytuałom.Pogańskie
rytuały ognia i wody za sprawą
świętego Jana przekształciły się
w świadomości ludu w kościelne obrzędy. Tak więc nakazem
Kościoła bujna noc Kupały zmieniła się w powściągliwą noc
świętojańską. Mimo chrześcijańskiej otoczki i upływu wieków,
w ludzkiej pamięci przetrwała
jednak jako magiczna noc Kupały. Paweł Jasienica podał, że
ostatni zarejestrowany przypadek prawdziwie pogańskiego
świętowania kupały w Polsce
miał miejsce w 1937 r. na Opolszczyźnie.
Gdzie sobótki zapalają, tam grady nie przeszkadzają
Święto ognia, wody, słońca
i księżyca, urodzaju, płodności,
radości i miłości, obchodzone
jest nie tylko przez ludy słowiańskie, bałtyckie, germańskie i celtyckie, ale także przez Finów (w
Finlandii noc świętojańska jest
jednym z najważniejszych świąt
w kalendarzu) i Estończyków.
Noc świętojańska na Łotwie jest
świętem państwowym, a po odzyskaniu niepodległości 23 i 24
czerwca stały się dniami wolnymi od pracy. Również na Litwie
dzień 24 czerwca, od 2005 roku
jest dniem wolnym od pracy.
Współcześnie, na fali zainteresowania ludowością, obchody
związane z letnim przesileniem
zyskują na popularności wśród
społeczeństw
europejskich.
W swym najściślej pierwotnym
znaczeniu święto to jest nadal
obchodzone przez wielu neopogan. W Stonehange w Anglii
corocznie w druidzkich obrzędach przesilenia letniego udział
bierze ok. 50 tysiecy osób.

Kupalnockę wszędzie, nie tylko wśród ludów słowiańskich,
obchodzono podobnie. I w Polsce i w Czechach skakano przez
ogniska (tzw. sobótki), co miało oczyszczać oraz chronić przed
wszelakim złem i nieszczęściem.
Zasuszone wianki z ziół zakładano na rogi bydłu, by ustrzec
je przed chorobami i urokami
czarownic. Serbowie od dogasających o świcie ognisk zapalali
pochodnie i obchodzili z nimi zagrody i domostwa, co chronić
miało przed złymi duchami.
W Skandynawii palono ogniska
na rozstajnych drogach albo nad
brzegami jezior, bo wierzono, że
woda, w której koniecznie należało się zanurzyć, miała wtedy
właściwości lecznicze.
Najstarsze biuro matrymon ialne
Sobótkowa noc – święto urodzaju i płodności, była jedyną
okazją do zawierania małżeństw
z własnej woli. W dawnych czasach kojarzenie małżeństw (a
tak naprawdę rodów i majątków) było przywilejem głowy rodu. Decyzję podejmowano przy
pomocy zawodowych swatów
i udział w niej mieli tylko najważniejsi ze starszyzny rodu (do
których rodzice mogli wcale nie
należeć). Dziewczyna, która
chciała uniknąć swatanych konkurentów, o ile nie była jeszcze
nikomu narzeczona (tzn. obiecana), albo taka, do której jeszcze swatów nie posłali, bo dostała za skromne wiano, miała
jedyną w roku szansę samodzielnie wybrać sobie męża, a jej decyzja była respektowana przez
całą społeczność.
W noc świętojańską panny
puszczały wianki na wodzie,
a kawalerowie je odławiali. Wianek był i jest symbolem seksualnym. Reprezentował z jednej
strony dojrzałość fizyczną
dziewczyny do roli matki i żony, a z drugiej stan dziewictwa.
Oddanie wianka było potwierdzeniem zgody na małżeństwo.
Pary skojarzone przy ognisku
sobótkowym mogły oddalić się
od gromady i pójść na samotny
spacer po lesie. Nie po to aby
„skonsumować” przyrzeczony
związek – w ogromnej większości przypadków była to pierwsza
okazja, aby młoda para mogła
być jawnie i otwarcie, a bez ogra-
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niczania czasu, sam na sam ze sobą
bez świadków. Tak dobrani młodzi zostawali małżeństwem bez niczyjej
aprobaty i bez obrazy obyczaju. Nawet długo po chrystianizacji Europy
zwyczaj był tak silny, że w przekonaniach ludowych złamanie w tę noc szóstego przykazania nie było grzechem,
a skojarzone w ten sposób pary uznawano za pełnoprawne małżeństwa.
Obecnie obchody nocy świętojańskiej
stanowią swoistą alternatywę dla zachodnioeuropejskich walentynek.
Wiła wianki i rzucała je do falującej
wody
Plecenie wianków było specjalną
sztuką magiczną. Dziewczęta plotły
je z ziół (to zapewne matki uczyły córki, jakich roślin użyć na wianek, aby
szczęściu dopomóc), wtykały weń zapalone łuczywo i puszczały na bieżącą wodę w trakcie wspólnej zabawy
ze śpiewami i pląsami przy ognisku
sobótkowym. Ten pełen radości rytuał, w którym udział brały tylko młode dziewczęta, zyskał złą sławę sabatów czarownic. W dolnej części
strumienia zebrani już byli kawalerowie, niektórzy w tajnym porozumieniu z dziewczyną, inni licząc na łut
szczęścia, i każdy, któremu udało się
wyłowić wianek, wracał do gromady,
aby odnaleźć jego właścicielkę.
Puszczanie wianków na wodę to
wróżba dla panien i kawalerów, ponieważ dotyczy zamążpójścia i wyczekiwanej miłości. Dziś również możemy sobie za pomocą wianków
powróżyć. Panie rzucające wianki powinny się jednak trzymać pewnych
zasad. Po pierwsze, wianek powinien
być upleciony z ziół miłosnych. Zioła
te to lubczyk, rumianek, mięta, mirt,
tymianek lub bylica, która jest panaceum chyba na wszystko. Wianek koniecznie musi być przyozdobiony białymi wstążkami. Jeśli dziewczęta lub
kobiety mają kłopoty w miłości, to powinny wianek z ziół miłosnych suto

ozdobić czerwonymi wstążkami. Czerwień ma moc odczyniania i odganiania uroków oraz wszelakiego zła. Po
drugie, rzucamy nim z rozmachem,
aby nie utknął w sitowiu, ale również
z wyczuciem, żeby nie uszkodzić płonącej na nim świeczki, bo to wróży
miłosne kłopoty. Jeśli wianek szczęśliwie odpłynie, to i smutki odpłyną
od nas na zawsze. Ukochany wróci
i dobrze to wróżyć będzie miłości. Wianek wrzucać należy do rzeki – nie do
jeziora, bo woda stojąca jest symbolem zastałych uczuć, starych miłostek.
Po trzecie, przy brzegu musimy zapewnić sobie obecność kawalera – jeśli wianka nikt nie wyłowi, jego właścicielka nie zazna miłości przez cały
rok. Jeżeli chłopak nie wyłowi żadnego wianka, samotnie czekać musi do
przyszłego roku. Proszę jednak się nie
martwić – jest też specjalna sobótkowa rada dla niespełnionych w miłości
panów. Chcecie zdobyć wymarzoną
kobietę? Jest na to prosty sposób. Wystarczy, że w noc świętojańską przebiegniecie w tej intencji przez dziewięć miedz. Nago.
Nie graj w totka, szukaj kwiotka!
Jeżeli puszczanie wianków nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, to nic
straconego – sobótka to jedyna noc
w roku, kiedy kwitnie niezwykły kwiat
– kwiat paproci. Każdy z nas o nim
słyszał, a na papier pięknie przelał legendę o nim Józef Ignacy Kraszewski. Według pradawnego podania,
przynosi on znalazcy wielkie szczęście, mądrość, bogactwo, zdolność widzenia ukrytych w ziemi skarbów,
możliwość wpływania na uczucia innych. A znaleźć kwiat może podobno
tylko człowiek odważny i prawy. Rzecz
jednak nie jest łatwa – paproć zakwita w niewielu miejscach i to tylko na
jedną, krótką chwilę – w noc świętojańską, około północy. W dodatku droga do niego jest zawsze bardzo trudna i niebezpieczna, zazdrośnie
broniona przez leśne strachy i demony. Trzeba mieć więc wyjątkowe szczęście, by na kwiat paproci natrafić.
Czy właśnie tak wyjątkowe szczęście miał emerytowany pracownik leśny z Rudnika nad Sanem? Pan Stanisław Urbanik widział baśniowe
zjawisko 39 lat temu, był młodym pracownikiem rudnickiego leśnictwa.
Młody leśnik nie zerwał jednak kwitnącej paproci. Był zbyt
zaskoczony tym, co zobaczył. Nie zdążył nawet
dotknąć tajemniczego
kwiatu. Nie spełnił więc
bajkowego
warunku
zdobycia szczęścia...
Kwiat paproci nadal
jest symbolem tęsknoty
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za czymś lepszym i nienazwanym,
i stał się nawet wdzięcznym tematem
znanych piosenek: jednego z najpopularniejszych tang Mieczysława Fogga „Kwiat paproci”, czy przeboju Alibabek „Kwiat jednej nocy” (równie
znakomity w wykonaniu Michała Bajora). Jedno jest pewne – podobnie jak
zaginiony Święty Graal, tak kwiat paproci zawsze zachęci niepoprawnych
marzycieli do nocnej wędrówki.
Naukowcy są sceptyczni...
W świecie roślin różne niezwykłe
rzeczy się zdarzają, jednak, zdaniem
znawców, opowieści o kwiecie paproci można między bajki włożyć. Paprocie pojawiły się na Ziemi w okresie geologicznym zwanym dewonem, około
390-360 milionów lat temu. Wytwarzają tylko zarodniki. Umieszczone są
one na spodniej stronie liści. Niektóre gatunki wytwarzają wiechę, tzw.
kłos zarodnionośny w szczytowej części. Ale żadnych kwiatów nie mają.
Przynajmniej z punktu widzenia botaniki.
...Ale nasze babki swoje wiedzą
Według wierzeń naszych dziadów,
paproć kwitnie w magiczny sposób (i
to nie podlega wątpliwości), ale nie
mniej magiczna jest ta roślina sama
w sobie. Od wieków stoi na czele arsenału roślin miłośniczych i nosi nazwę nasięźrzał. Dziewczęta wplatały
go w rytualne wianki, a podobno nawet nacierały się nim, aby zwabić ukochanego. Towarzyszyło temu takie zaklęcie:
Nasięźrzale, nasięźrzale,
Rwę cię śmiale,
Pięcią palcy, szóstą, dłonią,
Niech się chłopcy za mną gonią;
Po stodole, po oborze,
Dopomagaj, Panie Boże!
Paproć i inne zioła zerwane w noc
świętojańską, mają wyjątkową moc,
którą zachowują przez cały rok. Dlatego, nawet jeśli nie znajdziemy kwiatu paproci, warto wyruszyć na sobótkowy spacer i przynieść do domu choć
gałązkę paproci. Można ją potem nosić ze sobą na przykład w portfelu.
Warto zainspirować się tym zwyczajem, bo ów kwiat symbolizuje życiowe cele i marzenia, które bez względu na wydarzenia z przeszłości, wciąż
mogą się spełnić.
Niegdyś powszechnie wierzono, że
osoby czynnie uczestniczące w obrzędach i uroczystościach kupalnej nocy, przez cały rok będą żyły w dostatku i szczęściu. Pomóż więc swojemu
szczęściu i zacznij obchodzić to wspaniałe święto radości i miłości!
Edyta Kretschmer
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Coca-Cola znana i nieznana

1886 C

John
Pemberton
opracował
miksturę
przydatną
przy leczeniu
chorób
nerwowych
– tak powstała
cola.

oca-Cola, to najpopularniejszy napój gazowany na świecie, a także
najdroższe i najbardziej rozpoznawalne logo. Jest bezalkoholowym produktem firmy The Coca-Cola Company; w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii znana
jako Coke.

Trochę historii
Colę jako miksturę przydatną
przy leczeniu chorób nerwowych wynalazł w roku 1886
John Pemberton – skromny aptekarz z Atlanty w stanie Georgia. Podczas wojny secesyjnej
został ciężko ranny i po powrocie do domu bez przerwy odczuwał bóle. Uzależnił się od morfiny i kokainy, a wymyślony
przez niego specyfik miał być
środkiem na ukojenie nerwów.
Napój powstał na bazie liści koki i orzechów koli. Nie podbił
rynku, można nawet stwierdzić,
że jego sprzedaż była słaba pomimo reklamy: „Coca-Cola
– smaczna i orzeźwiająca”. Nazwę Coca-Cola wymyślił współpracownik Pembertona i to on
własnoręcznie wykaligrafował
słynny znak towarowy o charakterystycznym kroju pisma. Aptekarz zmarł zaledwie dwa i pół
roku po opracowaniu receptury.
Kilka lat później, prawa do wyrobu specyfiku oraz cały sprzęt
do jego produkcji odkupił od
spadkobierców Pembertona kolega po fachu Asa Candler za jedyne 2,3 tysiąca ówczesnych dolarów. W 1892 roku wraz ze
wspólnikami utworzył spółkę
The Coca-Cola Company, a rok
później oficjalnie zarejestrował
znak towarowy „Coca-Cola”
w Amerykańskim Urzędzie Patentowym. Był rasowym biznesmenem i potrafił doskonale jak
na owe czasy zająć się stroną
marketingową. Napój stał się hitem. Już w 1906 roku Coca-Colę pili mieszkańcy Kuby i Panamy. W 1912 roku zyski ze
sprzedaży osiągnęły 50 milionów dolarów. Ale Asa Candler
popełnił jeden zaskakujący błąd.
Nie docenił bowiem niezwykłych
zalet zwykłej butelki. W 1894
roku odsprzedał prawa do butelkowej sprzedaży Coca-Coli
dwóm przedsiębiorcom za przysłowiowego jednego dolara. Jak-

by nie przewidział, że niebawem
ludzie na całym świecie będą
chcieli skosztować tego napoju.
Po raz drugi Coca-Cola zmieniła właściciela w 1919 roku. Za
dwa i pół miliona dolarów firmę
kupił bankier z Atlanty Ernest
Woodruff. Cztery lata później jego syn Robert został prezesem
firmy i to on wraz ze wspólnikami kierował nią aż do roku 1985.
W 1955 roku Coca-Cola pojawiła się w sprzedaży w puszkach, a koncern kupił firmę Minute Maid Company, głównego
sprzedawcę soków cytrusowych
w USA, co zapoczątkowało
znaczne rozszerzenie oferty napojów.
Trzydzieści lat później powstała spółka Coca-Cola Nestle Refreshements Company, która do
dziś zajmuje się produkcją
i sprzedażą koncentratów oraz
półproduktów do szybkiego
przygotowywania kawy, herbaty, czekolady do picia pod takimi nazwami jak: Nescafe, Nestea i Nestle.
Historia pewnej butelki
Butelka z Coca-Cola to jedyna
w swoim rodzaju szklana butelka, którą jesteśmy w stanie rozpoznać nawet w ciemności. Jest
ikoną wśród butelek i unikalnym
zjawiskiem. Rozpoznawalna na

całym świecie. Na przestrzeni lat
jej kształt kilkakrotnie zmieniano, ale nigdy nie na tyle by zerwała ze swoją tradycją.
Gdy marka Coca-Cola stała się
rozpoznawalna, zaczęły pojawiać się podróbki. Aby ukrócić
ten proceder, firma zdecydowała się ogłosić konkurs. Dzisiejszy kształt pojawił się właściwie
przez przypadek. Pierwotnie zamysł był taki, aby butelka nawiązywała do owoców koli, ale
jakimś dziwnym trafem przypomina strąk kakaowca. Mimo to
wzór został zatwierdzony i od
1916 roku do chwili obecnej jest
niezmienny. Na każdej butelce
czy puszce widnieje etykieta wykaligrafowana kiedyś ręcznie
przez księgowego Robinsona.
Ale dopiero w roku 1950 zarejestrowano ten napis jako symbol, co wiąże się z ochroną praw.
Coca-Cola to jest to!
Koncern słynie z wielu nietuzinkowych i perfekcyjnie przeprowadzonych kampanii reklamowych. Wystarczy wspomnieć,
że aż pięć specjalnie skomponowanych piosenek towarzyszących spotom, notowanych było
na szczytach światowych list
przebojów.
Furorę zrobiły też slogany reklamowe. Autorką jednego z tych
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najsłynniejszych była... Agnieszka Osiecka. To ona w 1971 roku wymyśliła hasło Coca-Cola to jest to! Od tego czasu
to genialne w swojej prostocie sformułowanie było głównym mottem firmy na
całym świecie. Osiecka krezusem nie została, a honorarium jakie otrzymała wystarczyło prawdopodobnie na zakup dobrej maszyny do pisania.
W przypadku koncernu Coca-Cola
każde hasło reklamowe to gwarantowany sukces. Na przykład: „The Coke Side of Life”, „Make it Real”, „Life
Taster Good”, „Always Coca-Cola”.
Coca-Cola w Polsce i na świecie
Agnieszka Osiecka wystartowała
w konkursie reklamowym Coca-Coli
w epoce „gierkowskiej”. Wtedy powolutku Polska otwierała się na zachodnią Europę i świat. Ale dwadzieścia
lat wcześniej, w latach pięćdziesiątych, polska prasa nazywała Coca-Colę „stonką ziemniaczaną w płynie”,
a co gorliwsi komuniści twierdzili, że
jest ona „zabójczym środkiem odurzającym imperializmu”.
Na stałe Coca-Cola zawitała do Polski właśnie w latach pięćdziesiątych,
dokładnie w roku 1957. Firma zaprezentowała swój produkt na Targach
Poznańskich i przez długie lata jego
dostępność była ograniczona tylko do
„Pewexu” i „Baltony” (sklepy sprzedające towary za obcą walutę). Dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku władze PRL podpisały
umowę z The Coca-Cola Company
i rozpoczęto produkcję tego napoju
w Polsce. Oczywiście na bazie oryginalnej, amerykańskiej receptury. Wiadomość o produkcji Coca-Coli podały
wszystkie ówczesne polskie dzienniki. Obecnie produkcja napoju odbywa się w trzech zakładach, gdzie zatrudnionych
jest
około
3.000
pracowników, a od 1991 roku nakłady koncernu na inwestycje w Polsce
przekroczyły 500 mln dolarów.
Coca-Cola od dawna dostępna jest
właściwie na całym świecie. Stosunkowo późno, bo dopiero w roku 1978
komunistyczne władze Chin zezwoliły na jej sprzedaż w tym kraju. W chwili obecnej ten symbol Ameryki odnotowuje w Państwie Środka wzrost
sprzedaży o ponad 70 procent.
Czego nie wiemy o Coca-Coli?
1. Coca-Cola znalazła się nawet w kosmosie. W 1996 roku na pokładzie
wahadłowca Endeavour lecącego
do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zainstalowany został specjalny dystrybutor. Jak wiadomo
picie napojów w przestrzeni kosmicznej do łatwych nie należy, dlatego skonstruowano dla NASA specjalny automat z Coca-Colą.

2. W swojej historii firma Coca-Cola
miała kilka wyjątkowo udanych
kampanii reklamowych. Jedną
z tych reklam jest święty Mikołaj.
Większość z nas Mikołaja wyobraża sobie w takiej postaci jaka zaproponowała Coca-Cola. Można
użyć stwierdzenia, że marketingowo Mikołaja wypromowała właśnie
Coca-Cola.
3. W 1985 roku postanowiono udoskonalić (czytaj: trochę zmienić) recepturę napoju. Wprowadzono do
sklepów nową jego odmianę pod
nazwa New Coke. Jednak po protestach klientów zrezygnowano
z tego pomysłu.
4. The Coca-Cola Company jako jedyna firma uzyskała rządową koncesję na dostarczanie napojów amerykańskim żołnierzom w czasie II
wojny światowej. Firma postawiła
sobie za punkt honoru, aby każdy
„amerykański chłopiec” walczący
na froncie mógł się napić jej produktu bez względu na to w jakiej
części świata się znajdował. I tak
się rzeczywiście stało. Firma zajęła się dystrybucją, istnieli także
„pułkownicy Coca-Coli, którzy czuwali nad tym, aby napoju nikomu
nigdy nie zabrakło”. Trzeba przyznać, że od tego czasu popularność
Coca-Coli nie tylko w USA wzrosła
bardzo znacząco.
5. Do produkcji jednego litra CocaColi potrzebne są dwa litry wody.
Rocznie daje to około 290 miliardów litrów zużywanej wody!!!
W 2004 roku przeciwko koncernowi zaprotestowali rolnicy indyjscy,
którym brakowało wody do uprawy żywności i do picia. Od tego czasu do fabryk które znajdują się na
terenach o ograniczonej ilości wody, The Coca-Cola Company dowozi wodę statkami.
6. Do 1903 roku w jednej szklance Coca-Coli znajdowało się aż 9 mg kokainy. Obecnie do produkcji napoju używa się kofeiny.
7. W pierwszym roku produkcji dziennie sprzedawano 9 szklanek CocaColi. Obecnie w ciągu jednego dnia
na całym świecie sprzedaje się około jednego miliarda litrowych butelek.
8. Największa na świecie fabryka koncentratu Coca-Coli znajduje się
w Puerto Rico. Dwa razy w tygodniu wypływa do USA transportowiec
wielkości statku pasażerskiego „Queen Elisabeth II”, który wiezie ładunek koncentratu wystarczający do
wyprodukowania 350 milionów porcji tego napoju.
9. Obraz Andy Warhola „Large CocaCola”został sprzedany na aukcji za
35,36 miliona dolarów!!! To ostat-
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nie dzieło z serii czterech obrazów
butelek Coca-Coli, które powstały
w latach 1961-62 (wymiary:
206x143 cm).
Producenci Coca-Coli od początku
strzegą receptury napoju jak największego skarbu. Twierdzą, że ten niepowtarzalny smak Coca-Cola zawdzięcza tajemniczemu składnikowi, który
do tej pory nikomu niepowołanemu
nie wpadł w ręce. Oryginalna receptura aptekarza z Atlanty przechowywana jest w strzeżonym sejfie i zna ją
tylko kilka osób ze ścisłego kierownictwa zarządu koncernu.
W internecie pojawiła się ostatnio
informacja, że właśnie ta receptura
z nieznanych powodów „wyciekła” na
zewnątrz i jest dostępna w sieci. Nie
zostało to potwierdzone ale gdyby rzeczywiście tak się stało, The Coca-Cola Company poniosłaby gigantyczne
straty.
Smak Coca-Coli pokochał cały świat
a jej logo rozpoznaje około 95 procent
ludzi na świecie. W oczywisty sposób
przekłada się to na pieniądze. Znak
firmowy Coca-Cola jest nieprzerwanie od 2001 roku najdroższą marką
świata. Wartość firmy szacuje się na
ponad 70 miliardów dolarów. Jest największym na świecie producentem napojów bezalkoholowych, z których najpopularniejsze to: Coca-Cola, Coca-Cola
light (znana również jako Diet Cola),
Fanta i Sprite.
Coca-Cola jest symbolem Ameryki
i symbolem sukcesu. To urzeczywistnienie mitu „od pucybuta do milionera”. Jest coś co łączy Atlantę, Coca-Colę i Polskę. To slogan Agnieszki
Osieckiej.
I rzeczywiście. Coca-Cola to jest to!
The Coca-Cola Company jest oficjalnym sponsorem Euro 2012 w Polsce
i na Ukrainie.
Marta Wawrocka
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Nadchodzi zmierzch epoki samochodu?
uksusowe auto to marzenie
każdego z nas. Wydawać by
się mogło, że najnowszy model samochodu wyznacza nowe trendy, stawia nas w uprzywilejowanej pozycji i dodaje prestiżu. Okazuje się
jednak, że od pewnego czasu auto traci na znaczeniu. Mamy dosyć stania
w korkach, ciasnoty na ulicach w miastach, problemów z parkowaniem.
W XXI wieku możemy szybko przemieszczać się metrem, tramwajem czy
autobusem a dłuższe dystanse pokonywać powietrzną taksówką lub samolotem. Modne są szybkie skutery,
rowery i inne ekologiczne pojazdy.
Niedawno brytyjski dziennik „Guardian” zapowiedział zmierzch epoki
samochodowej. Jeden z argumentów
potwierdzających tę tezę jest następujący: w ciągu ostatnich dwudziestu
lat grupa osób w wieku 17-20 lat posiadająca prawo jazdy spadła z prawie 50 do 35 procent. Wielu młodych
ludzi nad samochód przedkłada nowoczesne elektroniczne gadżety. Od
czterech kółek wolą czyste powietrze,
łatwość i szybkość w dotarciu do celu, odcinając się jednocześnie od motoryzacyjnej fascynacji. Część z nich
wręcz twierdzi, że posiadanie samochodu to nie konieczność wymuszona postępem cywilizacji ale „obciach”.
W 2009 roku dwóch brytyjskich socjologów napisało książkę „After the
Car” w której udowadniają, że mamy
obecnie do czynienia z „nową cywilizacją post-samochodową”. Nie oznacza to zmierzchu przemysłu samochodowego, raczej zmianę jego znaczenia.
Autorzy książki twierdzą, że gdyby
kiedyś na naszej planecie zjawili się
przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji, doszliby do wniosku, iż najważniejszym przedmiotem wprost niezbędnym do życia jest właśnie samochód.
Dlaczego? Chyba żaden przedmiot nie

L

jest obiektem tak wielkiego uwielbienia i kultu. Trzeba jeszcze dodać, że
przemysł motoryzacyjny jak mało który wpływa na jakość naszego życia,
politykę, gospodarkę (na przykład wydobycie ropy i ceny paliw).
Płacimy, płacimy....
Obliczono, że przeciętna zmotoryzowana rodzina wydaje na samochód
rocznie około 20 procent wszystkich
dochodów. Tyle trzeba zarobić, aby
stać się posiadaczem auta i ponieść
koszty jego utrzymania. Płacimy za
paliwo, autostrady, ubezpieczenie,
parkowanie, garażowanie, naprawy
i tak dalej. Sporo kosztują nas dojazdy do pracy, powroty do domu, odwożenie dzieci do i ze szkoły.
Amory Levinson, amerykański ekspert w dziedzinie motoryzacji wyliczył, że „samochody mieszkańców Stanów Zjednoczonych spalają dziennie
około 13 milionów baryłek ropy za
którą trzeba zapłacić miliard dolarów
dziennie”.
A trzeba pamiętać jeszcze o innych
kosztach i niszczeniu środowiska naturalnego. I wreszcie najważniejszy
aspekt – życie człowieka. Co roku na
świecie w wypadkach samochodowych
ginie około półtora miliona ludzi a 50
milionów odnosi rany, z czego znaczna ilość to trwałe kalectwo. To tak
„jakby ludzie co roku fundowali sobie
porządną wojnę”.
Zew krwi
Naukowcy twierdzą, że znaczna
część kierowców przekręcając kluczyk
w stacyjce wyzwala w sobie samochodowego potwora i rozpoczyna walkę
bez pardonu ze wszystkimi, którzy
znajdą się na drodze. Dla niektórych
posiadanie samochodu nie ma nic
wspólnego z racjonalnością. To chęć
udowodnienia przede wszystkim sobie, że jestem najlepszy
i ja tu rządzę. Tego typu kierowcy twierdzą,
że moment przyspieszenia i naciskania pedału
gazu można porównać
do seksualnej rozkoszy.
Co roku koncerny samochodowe wypuszczają
na rynek nowe modele
aut, a w potencjalnym
nabywcy rozpoczyna się
wewnętrzna
walka.
„Przecież ten model jest
stworzony dla mnie,
muszę go mieć”. Potem
kolejny kredyt, kolejne
raty i błędne koło się obraca. Obecne samocho-

dy to cuda naszpikowane elektronicznymi gadżetami dzięki którym kierowcy mają wielki komfort jazdy. Ale
jak to w życiu bywa, zawsze jest coś
za coś. Systemy zainstalowane w naszych autach to kolejny dowód ograniczenia człowieka przez technikę.
W każdej chwili można zlokalizować
kierowcę i kontrolować jego poczynania. Prawdziwa samochodowa wolność już dawno się skończyła.
Ulice bez samochodu?
Może nie tyle ulice ile centra miast.
Są takie miejsca na ziemi gdzie włodarze zwalczają samochody w trosce
o bezpieczeństwo ludzi i środowiska.
Przykładem może być Kurtyba w Brazylii. Już w połowie ubiegłego wieku
władze miasta stworzyły wzorcowy
system komunikacji miejskiej oparty
na transporcie publicznym. Z centrum
zniknęły
prywatne
samochody,
w miejsce parkingów powstały oazy
zieleni. Ta zmiana wyszła na dobre
mieszkańcom i przyrodzie. Coraz więcej światowych metropolii a nawet małych miasteczek ogranicza ruch samochodowy w centrum miasta dając
mieszkańcom w zamian wygodny
i szybki transport miejski.
Co dalej?
Samochody najprawdopodobniej nie
znikną z naszego życia. Nawet jeżeli
zaistnieje sytuacja, że mieszkańcy Europy zrezygnują w części z dojazdu
samochodami do pracy, czy przesiądą się na ekologiczne rowery, niewiele to zmieni. Przynajmniej nie od razu. Poza tym na świecie są jeszcze
miejsca na przykład niektóre kraje
azjatyckie i afrykańskie gdzie kult samochodu dopiero się rozpoczyna.
Ale powstają nowe pomysły. Od zeszłego roku stolica Francji jest pierwszą metropolią na świecie w której
(na razie w ramach testów) działa miejski projekt Autolib (z francuskiego
auto i liberte -wolność).
Na ulicach Paryża pojawiły się małe, gustowne, elektryczne samochodziki Bluecar dostępne dla wszystkich.
Wystarczy wykupić abonament aby bez
żadnych kłopotów poruszać się po mieście. Wyznaczone są samochodowe wypożyczalnie skąd można wziąć autko,
dojechać w odpowiednie miejsce i bezpiecznie odstawić. Na razie jest 250
stacji w całym Paryżu i na przedmieściach. Już kilka tysięcy mieszkańców
wykupiło abonamenty w tym znaczna
część na cały rok. Projekt Autolib finansowany jest przez władze miasta
i miliardera Vincenta Bollore który do
końca 2013 roku zamierza na ulice Pa-
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ryża wypuścić około 5 tysięcy takich
pojazdów i otworzyć dodatkowo około 1000 stacji. Poruszanie się po mieście bez prywatnego samochodu daje
same korzyści, przede wszystkim ułatwia ruch drogowy i redukuje zanieczyszczenie środowiska.
Amerykanie poszli jeszcze dalej. Lada moment na drogach Nevady będą
jeździły samochody bez kierowców.
Nowo powstałe prawo pozwala na poruszanie się po drogach tego stanu
tak zwanych pojazdów autonomicznych bez udziału człowieka, poruszanych za pomocą sztucznej inteligencji i czujników GPS. Aby takie autko

jeździło po drogach musi być oczywiście wydane prawo jazdy ale nie dla
kierowcy lecz maszyny. Te cuda techniki przygotował koncern Google i już
od pewnego czasu w ramach testów
poruszają się one po drogach. Przemierzyły ponad 140 tysięcy mil niekiedy w bardzo ekstremalnych warunkach. Czyli czeka nas prawdziwa
technologiczna rewolucja.
A co z samochodami? Cóż, pewnie będzie tak jak ze wszystkimi cudami techniki. Jeszcze niedawno takim fenomenem był telewizor który stopniowo
wypierany przez internet traci obecnie
na znaczeniu. Tak samo będzie z samo-
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chodem. Powstaną nowe technologie
i tradycyjny samochód zostanie zastąpiony na przykład przez całkowicie zautomatyzowane, elektroniczne cacko
latające nad drapaczami chmur będące całkowicie na usługach komputera.
Może nowe wersje samochodów rzeczywiście wyeliminują tak znaczne zanieczyszczanie środowiska i będą
chronić nasza Matkę Ziemię.
Ale bez względu na to jak zakończy
się era samochodów zawsze będzie to
jeden z wynalazków, który zrewolucjonizował życie człowieka.
Ewa Jan ik

Polskie, elektryczne autko
Samochody
z napędem
elektrycznym
cieszą się
coraz większą
popularnością

tym przypadku powiedzenie „cudze chwalicie swojego nie znacie”
jest w pełni uzasadnione. Zachwycamy się zagranicznymi cudeńkami motoryzacji a okazuje się, że
aby przejechać się małym elektrycznym autkiem wcale nie trzeba jechać do Paryża, gdzie od roku funkcjonuje system Autolib.

W

Polska firma Arkus & Romet
Group rozpoczęła produkcję małego, miejskiego samochodu z napędem elektrycznym Romet 4E.
Konstruktorzy twierdzą, że będzie on skutecznie konkurował
ze skuterami i motocyklami. Pierwsza partia pojazdów powinna do-

trzeć do dilerów już w czerwcu.
Symbol 4E oznacza electric, economic, ecologic i easy. Samochodzik ma 2,45 m długości i waży
349 kilogramów (bez akumulatorów). Przeznaczony jest dla dwóch
osób i dysponuje nawet w miarę
dużym bagażnikiem.
Energia dostarczana będzie
z dwóch bez-szczotkowych silników
elektrycznych
(BLDC
– Brushl ess Direct-Current), każdy o mocy 2 kw. Moc pobierać będą z ołowiowego lub litowo-jonowego akumulatora o pojemności
10 kWh.
Konstruktorzy szacują, że prototypy Rometu E4 będą mogły nabrać prędkości do 65 kilometrów

na godzinę, natomiast w wersji
standardowej do 45 km/h. Niezbyt dużą prędkość z pewnością
rekompensować będą zwrotność
i małe rozmiary ułatwiające parkowanie.
Do szerokiego użytku autka
mają być wprowadzone na początku 2013 roku. Kierujący nie będą musieli posiadać prawa jazdy,
wystarczy karta motorowerowa,
którą można zdobyć od trzynastego roku życia. Może dlatego samochodzik już dorobił się przydomku „skuter na czterech
kołach”.
Pomysłodawcy twierdzą, że
główną jego zaletą będzie wyjątkowo tania eksploatacja. I rzeczywiście – względy ekonomiczne biją na głowę nawet najtańsze
modele benzyniaków i diesli. Pokonanie 100 kilometrów w mieście ma kosztować około 5 złotych,
czyli niewiele ponad 1 euro. Kolejną zaletą jest łatwość doładowywania akumulatora. Można to
zrobić podłączając baterię do zwykłego gniazdka. Jednorazowe ładowanie (8 godzin) pozwoli na pokonanie około 120 kilometrów.
Natomiast baterie będą nadawały się do wymiany po 800 cyklach
ładowania (około 100 tysięcy kilometrów). Romet E4 ma kosztować około 20.000 złotych.
Czy polskie, elektryczne autko
odniesie sukces? Zobaczymy. Opinie jak zwykle są podzielone. Faktem jest, że samochody z napędem elektrycznym cieszą się coraz
większą popularnością. Jak widzimy, Polacy nie czekają z założonymi rękoma lecz starają się
nadążać za wymogami współczesnego rynku motoryzacyjnego.
Ewa Janik
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Łysy problem
Wypadanie
włosów
w wielu
rozpoznaniach
medycznych
jest chorobą
spowodowaną
brakiem
witamin
w organizmie.

łosy należą do naszego człowieczeństwa
tak jak każdy inny
element ciała. Podobnie jak paznokcie i cała skóra, pełnią rolę
ochronną przed szkodliwymi
czynnikami środowiska naturalnego. Czy są to rzęsy, brwi czy
w jakimkolwiek miejscu włosy
się znajdują, zbudowane są tak
samo. Ale te które są lub powinny być na głowie, to przedmiot
naszej specjalnej troski. Włosy
blond farbujemy na czarno, ciemne farbujemy na jasno, kręcone
prostujemy, proste kręcimy. Bez
amoniaku czy z amoniakiem, poprawiamy naturę tak długo, na
ile naszym włosom starczy sił.

W

O wzrastaniu włosów decydują mieszek i korzeń włosa. Pojedynczy włos zwykle rośnie od
2 do 5 lat – każdy ma swój indywidualny cykl – po czym wypada i z mieszka wyrasta nowy
włos. Człowiek zdrowy traci
dziennie do około 100 – 150 włosów i jest to rzecz normalna.
Proces wzrastania włosów
i ich budowa są już poznane
przez naukę lecz najbardziej interesuje nas moment, kiedy łodyga włosa przebija naskórek

i wyrasta ponad powierzchnię
ciała. Innymi słowy, kiedy rosną nam tysiące włosów, zwłaszcza w najbardziej pożądanym
miejscu – na określonej powierzchni skóry głowy. Kiedy jednak
zaczyna ich ubywać i z bólem
serca musimy wyrzucić kolejną
porcję własnych włosów które
zostały w wannie a nowe rosnąć
nie chcą, zaczyna się problem
który dotyczy częściej panów,
choć paniom też nie jest obcy.
Dlaczego mężczyźni łysieją?
Około 20% panów w wieku 20
lat zaczyna łysieć i ten procent
wzrasta wraz z wiekiem. Główne powody to mechanizm dziedziczenia oraz dihydrotestosteron który jest pochodną
testosteronu. Łysienie androgenowe, uwarunkowane genetycznie, polega na odrzucaniu
włosów przez układ immunologiczny, który traktuje je jako
ciało obce. Łysienie rozlane może być spowodowane na przykład obniżonym poziomem żelaza w surowicy krwi lub
zaburzeniami hormonalnymi.
Utrata włosów
Tak łysienie jest nazywane
w przypadku pań. Występuje

ono najczęściej pomiędzy 20 a 24
i pomiędzy 35 a 39 rokiem życia. Podobnie jak u panów, głównymi powodami są uwarunkowania genetyczne oraz czynnik
androgenowy. Inne przyczyny
to zaburzenia hormonalne, guzy jajnika lub nadnerczy. Częste wśród pań jest też łysienie
hormonalne pojawiające się
w okresie poporodowym lub po
przekwitaniu. Jednak w ciągu
mniej więcej roku włosy zwykle
odrastają. Niestety posiadaczki
najbujniejszych czupryn same
się ich pozbawiają, na przykład
przez nierozsądne odchudzanie
które może prowadzić do anemii. Również zawiązywanie ciasnych „kitek” lub noszenie nieodpowiednich opasek nie służy
dobrze włosom, podobnie jak popularne kiedyś wałki do włosów
pozostające na głowie przez całą noc. Należy też uważać na
szampony ze zbyt dużą zawartością mydła oraz lakiery i farby do włosów z zawartymi
w nich detergentami. Nadmierne używanie środków farmakologicznych również bywa przyczyną
łysienia.
Codzienne
suszenie gorącym powietrzem
z suszarki jest doskonałym sposobem na wzmocnienie... efektu wypadania włosów. Nie należy też myć włosów zbyt ciepłą
lub mocno chlorowaną wodą.
Łysienie odwracalne?
Naukowcy odkryli białko podobne do tego, które stymuluje
wzrost rzęs i może działać przeciwnie w przypadku włosów na
czaszce. Jest możliwe, że dzięki
temu powstanie krem przeciwko łysieniu.
Odkryto też, że łysi mężczyźni nadal mają komórki macierzyste mieszków włosowych,
lecz nieaktywne. Substancją hamującą okazało się białko o nazwie prostaglandyna D. Te oraz
inne wyniki badań naukowych
dają nadzieję na efektywne leczenie łysienia, lecz jak mówi dr
Kurt Stenn z Aderans Research
Institute w USA „To początek
początku badań”.
Hamowanie łysienia
Można spowalniać lub hamować proces wypadania włosów
lub też pobudzać je do wzrostu,
co wymaga konsultacji z lekarzem lub specjalistą.
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Spośród wielu bardziej czy mniej
skutecznych technik walki z łysieniem, najpowszechniejsza polega na
osłabianiu działania hormonu 5-alfa
reduktazy, odpowiedzialnego za przemianę testosteronu w dihydrotestosteron.
Pismo „Science Translational Medicine” informuje, że odkrycie białka
odpowiedzialnego za utratę włosów
zaowocuje opracowaniem kremu na
po rost wło sów, któ ry za wie rać ma
substancje oddziałujące na receptory w ko mór kach miesz ków wło so wych.
Wia do mo, że wy pa da nie wło sów
w wielu rozpoznaniach medycznych
jest chorobą spowodowaną brakiem
witamin w organizmie. Najbardziej
niezbędnymi witaminami w tym przypadku są witaminy: A, B oraz E. Lecz
pamiętajmy, że ich niedobór może zaszkodzić tak samo, jak nadmiar.
W obecnych czasach wizyta u lekarza nawet z pozornie błahych powodów nie jest czymś niezwykłym. Po
odpowiednich badaniach może się
okazać, że niektóre wieloletnie problemy – nie tylko z włosami – da się
rozwiązać stosunkowo szybko i łatwo.
Dla zatrzymania wypadania włosów
– i nie tylko dlatego – starajmy się unikać sytuacji stresowych oraz korzystajmy z długich spacerów na świeżym powietrzu, dotleniając organizm.
Nadmiar promieni UV (także podczas
pobytu w solarium) włosom nie pomaga. Dlatego przy dużym nasłonecznieniu warto je chronić wygodnym
nakryciem głowy lub parasolem, który – jak nazwa wskazuje – nie służy
tylko do ochrony przed deszczem.
Warto dodać, że nasz sposób odżywiania polegający często na pośpiesznym
zaspokojeniu głodu, skutkuje o wiele poważniej niż tylko negatywnym
wpływem na nasze włosy.
Łupież
Złuszczanie się naskórka jest procesem normalnym, lecz białe ziaren-

Fachowiec
poleca usługi w zakresie:
• centralne
ogrzewanie
• hydraulika
• elektryka
• budowlanka –
wykończenia
• gyprox
Solidny, sumienny,
z dużym doświadczeniem
kontakt: 0497 020544

ka we włosach oznaczają nadmierne
złuszczanie.
Łupież
występuje
w trzech głównych postaciach spowodowanych genetycznie: suchej, pstrej
i tłustej. Ta ostatnia szczególnie przyczynia się do wypadania włosów, choć
jest najmniej widoczna, gdyż taki łupież przylega do głowy. Można również nabawić się łupieżu poprzez zarażenie drożdżakowatym grzybem.
Pamiętajmy, że nie należy lekceważyć
żadnej postaci łupieżu. Po konsultacji z lekarzem, wskazane może okazać się na przykład zastosowanie środków
przeciwgrzybicznych
dla
zwalczenia tak zwanej grzybicy strzygącej – podobnej do łupieżu, lub specjalnych preparatów do zmywania łupieżu przylepionego do skóry.
Jak leczyć łysienie?
Ciągle jeszcze nie ma radykalnego
środka na porost włosów. Istnieje wiele technik i środków które są reklamowane szczególnie w internecie,
włącznie z tak zwanym zagęszczaniem
włosów a nawet ich przeszczepianiem.
To ostatnie jest zabiegiem, który może trwać nawet do pięciu godzin i jest
raczej kosztowny. Jednak pokusa posiadania włosów które rosną samodzielnie jest dla wielu ludzi warta każdej ceny.
Ewentualny wybór metody lub techniki zależy od osoby zainteresowanej,

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

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie
wysyłając maila pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com
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podobnie jak ocena efektów kuracji.
Należy przy tym pamiętać, iż skuteczność jest uzależniona od wielu czynników, głównie od indywidualnych
uwarunkowań takich jak: powody łysienia, stan zdrowia i... cierpliwość
oraz determinacja. Nie sugeruję tutaj
wyboru żadnej z metod, lecz codzienny delikatny masaż skóry głowy powoduje lepsze jej ukrwienie a co za
tym idzie pomaga odżywiać cebulki
włosowe. Również sok z czarnej rzepy zajmuje czołową pozycję w babcinej aptece już od dawna.
W każdym razie, jeśli ktoś nie chce
poddać się i walczyć o swoje włosy powinien o tym pomyśleć już przy pierwszych symptomach ich nadmiernego wypadania. Z drugiej strony,
przecież to nie posiadanie włosów decyduje o naszej atrakcyjności w oczach
innych ludzi. Raczej przymioty ducha,
charakter i wiele innych cech które
często wymagają o wiele więcej wysiłku niż dbałość o to, co mamy na
głowie.
Szymon Malicki
źródła:
http://www.mirao.pl/
http://vortal-med.pl/
http://zwierciadlo.pl/
www.naukawpolsce.pap.pl

w Szukam pracy jako spawacz. Posiadam
aktualne certyfikaty
Hl045,135,136,111.Gr6
Tel 0483148323.
w Studentka z Polski 19 lat szuka pracy
(najlepiej opieka nad dziećmi) na okres
wakacji+wrzesień. Bardzo dobra
znajomość j. angielskiego (certyfikat FCE).
Tel. kontaktowy 0484789984
w Bardzo dobry fachowiec w zakresie
budowlanym – wykonczeniowka (tarasy,
kafelki, bialy montaz, baseny od
podstaw) szuka pracy w solidnej firmie
budowlanej na kontrakt Antwerpia
i okolice. kontakt: Adam 0485 859 069
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Dobroczynność
– pomaganie sobie, czy innym?
omagamy wszyscy. Wrzucamy pieniążki do puszek kiedy są zbiórki na chore dzieci,
biedne dzieci, suszę w Afryce, tsunami w Japonii. Uczestniczymy w imprezach charytatywnych, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy...

P

Czy to nie jest dobroczynność?
Na to pytanie wielu psychologów
odpowiada, że to nasz osobisty EGOIZM sprawia, iż pomagając innym,
czujemy się od nich lepsi i bardziej
dowartościowani.
Naprawdę mało jest wśród nas ludzi, którzy potrafią dostrzec korzyści
jakie przynosi wspólne dobro, a także z pasją, rozmachem i pełnym oddaniem tworzyć dzieła, które przetrwają lata i służyć będą innym.
Ten rodzaj dobroczynności niestety powoli odchodzi w zapomnienie.
P raw dziw i filantr opi?
Mniej więcej 150 lat temu żył człowiek o nazwisku Andrew Carnegie,
któ re go mot to ży cio we brzmia ło:
„Szlachetne jest dążenie do uczynienia świata lepszym”. Wtedy był najbogatszym człowiekiem na świecie
i dysponował niewyobrażalną fortuną. Jak to głównie w bajkach bywa,
prawie cały swój majątek rozdysponował w celu ulepszania świata. Sfinansował ponad 2.500 bibliotek w całych Sta nach Zjed no czo nych oraz
słyn ną sa lę kon cer to wą w No wym
Jorku. Był prawdziwym dobroczyńcą.
Inni miliarderzy poszli jego śladem.
Na przy kład John D. Roc ke fel ler
ufundował i finansował uniwersytet
w Chicago. Jak twierdzili jemu współcześni, zrobił to wyłącznie z pobudek
czysto komercyjnych. Czy był prawdziwym filantropem? Tu odpowiedź
jest trudniejsza, ale uczelnia istnieje nadal i cieszy się zasłużoną renomą.
W Polsce również znamy przykłady dobroczynności. Bankier Leopold
Kronenberg pod koniec XIX wieku
sfinansował powstanie w Warszawie
Wyższej Szkoły Handlowej, która pod
zmienioną nazwą funkcjonuje do dziś.
Również do dnia dzisiejszego działa
fundacja jego imienia wspierająca różne projekty artystyczne i edukacyjne.
Niektórzy tego typu działania nazywają „kupowaniem sobie społecznego szacunku”, ale patrząc z perspektywy czasu, obecnie mało kogo stać
na taki gest.

Dlaczego pomagamy?
Jak tylko potrafimy, odcinamy się
od wszelkiej formy bezinteresownej
pomocy. W naturze człowieka leży unikanie własnego cierpienia i dążenie
do własnej przyjemności. „Reszta jest
milczeniem”.
Po latach badań i obserwacji naukowcy zdefiniowali co czujemy w chwili gdy kogoś obdarowujemy. W takich
sytuacjach do głosu dochodzi odpowiedzialny za nasze odczucia tak zwany „ośrodek przyjemności”, który razem z nami cieszy się po zjedzeniu
czekolady czy wypiciu lampki dobrego koniaku. Uczeni stwierdzili, że „altruizm to nic innego jak prosty, wbudowany w mózg element nagrody”.
Innymi słowy za pomaganie jesteśmy nagradzani. Polepsza się nam nastrój i podwyższa samoocena gdyż
w społecznym rozumieniu dobro jest
przejawem siły. Ten kto jest silny może pozwolić sobie na dzielenie się z innymi. Natomiast słaby sam potrzebuje pomocy. Jak więc ma się z kimś
dzielić?
Najczęściej pomagamy z pobudek
czysto egoistycznych. Zależy nam na
odpowiednim wizerunku, szacunku
grupy do której należymy. Cieszymy
się, że skoro możemy pomagać innym,
to nie jest z nami aż tak źle. Niestety
do tych którzy potrzebują pomocy, nabieramy coraz większego dystansu
a wtedy bezinteresowności jest w nas
mniej. Można się pokusić o stwierdzenie, że pomagamy innym ponieważ
odnosimy z tego korzyści. A najbardziej cieszymy się wtedy, gdy możemy być widoczni, mamy świadków naszej
dobroczynnej
działalności,
działamy w świetle reflektorów.
I ty możesz zostać dobroczyńcą
Rozejrzyj się dokoła. Zawsze jest
ktoś, komu wiedzie się gorzej niż Tobie.
Zawsze komuś można pomóc. Tak
po prostu. Wielu z nas ma poczucie,
że robi wiele dobrego. Ale często są to
tylko działania zaspokajające własny
egoizm i sprawiające, że we własnych
oczach jesteśmy lepsi. Z prawdziwą
szlachetnością i dobroczynnością niewiele ma to wspólnego. To prawda, że
żyjemy w zwariowanym świecie i pogoń za pieniędzmi przesłoniła nam prawie wszystko. Ale gdzieś po drodze gubimy wartości i cechy przynależne
tylko człowiekowi.
Nasze życie nie powinno polegać tylko na ciągłym wyliczaniu, podliczaniu
i podsumowywaniu. Nie jest najważ-

niejsze – choć też istotne – ile mamy
dóbr materialnych. Liczy się również
to, czy we własnym mniemaniu mamy
czyste sumienie i poczucie przynależności do społeczeństwa.
W każdym miejscu gdzie mieszkamy coś się dzieje. Działa teatrzyk, kółko muzyczne, klub sportowy. Może
właśnie tam potrzeba odrobinę naszego wsparcia aby działalność mogła być
dalej prowadzona? Wystarczy przestać
ciągle krytykować i wymagać, a zamiast tego najzwyczajniej zapytać:
w czym można pomóc? Docenić to, że
inni robią coś być może za nas, a przede wszystkim dla nas.
Każdy z nas ma sąsiadów. Lepszych,
gorszych... Może za jakimiś drzwiami
dzieje się krzywda, a ktoś nie potrafi
poprosić o pomoc?
Wiem, wiem, teraz mogą paść komentarze: ja już tyle pomogłam, ktoś
mnie oszukał, sam nie mam zbyt wiele, za moją pomoc otrzymałam w zamian wrogość i przykrości itp. itd. Ale
nie o to w tym wszystkim chodzi.
Naukowcy bez litości obnażają prawdę o naszych autentycznych motywacjach i twierdzą nawet, że nie istnieje
coś takiego jak bezinteresowność.
Uważają, że zawsze ukryty jest za nią
interes własny. Aby temu zaprzeczyć,
bo przecież uważamy się za ludzi dobrych, pomagając innym nie oczekujmy niczego w zamian. Nawet słowa
„dziękuję”, nie mówiąc już o wdzięczności. Czyniąc dobro nie stawajmy się
bohaterami we własnych oczach. Takie działania powinny być po prostu
zwyczajne, choć pomagając jesteśmy
przecież świadomi naszej szlachetności, poświęcenia i wspaniałomyślności. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że
doskonale pamiętamy i potrafimy jednym tchem wyrecytować komu, ile,
gdzie i na jaki cel daliśmy wsparcie.
Również powszechnie funkcjonuje postawa „Daję po to, żebyś dał”. Czy to
właśnie nie jest egoizm?
Pamiętajmy też aby zapytać, czy
ktoś życzy sobie aby mu pomóc. Czasem samowolna ingerencja w czyjeś
życie nie może być wytłumaczona dobrymi intencjami. Prawdziwego dobroczyńcę cechuje taktowność i wyczucie sytuacji.
Być dobroczyńcą jak widać nie jest
łatwo. A może najlepiej zwyczajnie
z głębi serca wspierajmy innych, pomagajmy im, troszczmy się o potrzebujących i brońmy słabszych? Niech
to będzie dobroczynność... w dobrym
wydaniu.
Anna Janicka
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Ciekawostki
NAJWIĘKSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE W POLSCE DLA OBCOKRAJOWCÓW

B

rytyjski dziennik „The Guardian” zamieścił na swoich stronach internetowych
ar tykuł o najciekawszych miejscach w Polsce polecając je obcokrajowcom.
Lista przedstawia się następująco:
1.Nocleg w Pałacu Pruskim.
Pałac w Łomnicy to dawna siedziba księżnej Luizy, córki króla pruskiego Fryderyka Wilhelma (niektóre źródła podają, że pałac należał do rodziny von Kuster). Ten
pięknie odrestaurowany obiekt, pełniący obecnie rolę hotelu, położony jest w Dolinie Pałaców i Ogrodów w pobliżu Jeleniej Góry.
2.Wędrówki w Karkonoszach.
Najwyższe pasmo Sudetów to skarby przyrody i liczne złoża mineralne. „The Guardian” poleca przejażdżkę wyciągiem krzesełkowym z Karpacza i wejście na Śnieżkę. Poza tym interesujący może być nocleg w schronisku Samotnia w otoczeniu
wspaniałej, górskiej przyrody.
3.Poszukiwanie bursztynów w Łebie.
Według dziennika, jest to wyjątkowo atrakcyjna propozycja dla zagranicznych turystów. Łeba jest kuror tem na wybrzeżu Bałtyku, gdzie „na plażę idzie się przez lasy sosnowe”. War te zobaczenia są ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Każdy może spróbować znaleźć kawałek bursztynu i zjeść... rurki z kremem.
4.Zamość.
Miasto nazywane Padwą Północy – arcydzieło polskiego renesansu.
Niepowtarzalne kamieniczki i zabytki ucieszą wzrok każdego turysty. Dodatkową
atrakcją jest synagoga, jeden z niewielu takich obiektów w Europie.
5.Wizyta w Domu Chopina.
Chopin to nasze dobro narodowe i marka znana na całym świecie. Dworek w Żelazowej Woli jest miejscem chętnie odwiedzanym przez obcokrajowców. Oprócz
dworku można obejrzeć eksponaty muzealne, odrestaurowany park, a w letnie soboty i niedziele posłuchać muzyki Chopina w wykonaniu znakomitych ar tystów.

6.Piknik z polskimi smakołykami.
„The Guardian” proponuje zaszyć się w leśnej, dzikiej głuszy na łonie natury i przygotować piknik złożony z polskich smakołyków. Chętni powinni kupić na targu swojską kiełbasę, wiejski najlepiej żytni chleb i oczywiście piwo, aby na łonie natury delektować się niezapomnianymi smakami.
7.Polskie Hollywood.
Łódź to ważne centrum kulturalne w Polsce. Właśnie w tym mieście znajduje się
Wyższa Szkoła Filmowa z której wywodzą się najlepsi polscy operatorzy i reżyserzy między innymi Andrzej Wajda i Roman Polański. Dla turystów przygotowano
specjalną trasę szlakiem Dziedzictwa Filmowego w Łodzi, gdzie można obejrzeć
stare kina, Aleję Gwiazd i plenery wykorzystane w trakcie kręcenia filmów.
8.Zamek w Łańcucie.
To jedna z najwspanialszych rezydencji w Europie Środkowej. Siedziba arystokratycznych rodów zbudowana w stylu francuskiego neobaroku otoczona wspaniałym parkiem. Słynie przede wszystkim z pięknych wnętrz wypełnionych stylowymi
antykami i zachwycającymi przepychem komnatami. Koniecznie trzeba zobaczyć
również jedyne w swoim rodzaju Muzeum Powozów.
9.Przejażdżka parowozem.
Parowozownia Wolsztyn to miejsce gdzie można obejrzeć stare parowozy, jak
również inne maszyny i urządzenia związane z parowozami. Buchające parą maszyny są wyjątkową atrakcją dla obcokrajowców. Za dodatkową opłatą można odbyć przejażdżkę w kabinie maszynisty parowozu a nawet wynająć pokój w parowozowni. Takich atrakcji na świecie nie ma zbyt wiele.
Stare polskie przysłowie mówi: „cudze chwalicie swego nie znacie”. Może warto więc wziąć przykład z „The Guardian” i zaplanować swoje wakacje w jednym najbardziej atrakcyjnych zakątków Polski?

MIASTA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ

M

agazyn Forbes skompletował listę najpiękniejszych miast na naszej planecie. Ranking opracowano na podstawie opinii eksper tów z dziedziny architektury i sztuki z całego świata.
Cambridge (Wielka Brytania)
Nieduże miasteczko położone około 80 kilometrów na północny wschód od Londynu. Znajduje się tu założony w 1209 roku słynny uniwersytet.
Tokio (Japonia)
Zaskakująco czyste i doskonale zorganizowane miasto. Jedna z największych metropolii na świecie, jednocześnie bardzo droga. Ale jak mówią eksperci, Tokio jest warte każdej ceny.
Florencja (Włochy)
Wielki skarbiec sztuki. Miasto zachwycające pod względem architektury, jak i wielkiego bogactwa wnętrz obfitującego w arcydzieła światowej sławy.
Sydney (Australia)
Słynące ze wspanialej opery, por towego mostu i przepięknych plaż stworzonych
do uprawiania spor tów wodnych. Zachwyca wspaniałymi parkami, muzeami, restauracjami i nocnym życiem.
Paryż (Francja)
To miasto bez wątpienia zasługuje na uwagę. Można tu cudownie spędzać czas,
a nastrojowe kawiarenki zapraszają chętnych przez całą dobę. W Paryżu nie brakuje turystycznych atrakcji, skarbów architektury i sztuki.
San Francisco (Stany Zjednoczone)
Położone nad zatoką o tej samej nazwie, jest miastem wyjątkowym. Ogromne
wrażenie na odwiedzających robią drapacze chmur i pięć mostów przerzuconych
przez zatokę, w tym słynny Golden Gate.

Wenecja (Włochy)
Miasto położone na wyspach laguny weneckiej przyciąga niezliczone rzesze turystów zwłaszcza w czasie słynnego karnawału. Jest skarbnicą niezliczonej ilości
zabytków.
Kapsztad (Republika Południowej Afryki)
Kapsztad jest mieszanką nowoczesności, bogactwa i biedy, przez wielu uważany za najpiękniejsze miasto na świecie. W centrum wznoszą się wystawne budynki połączone z brukowanymi ulicami wysadzanymi starymi dębami. Zaś sklepy, restauracje i hotele uważane są za najlepsze na kontynencie afrykańskim.
Chicago (Stany Zjednoczone)
„Wietrzne Miasto” jest trzecim co do wielkości w USA i jednocześnie największym
skupiskiem Polonii na świecie. Mnóstwo ciekawych obiektów do zobaczenia i zwiedzania oraz niepowtarzalna atmosfera sprawiają, że do Chicago chce się wracać.
Nowy Jork (Stany Zjednoczone)
Miasto, które „nigdy nie śpi” i „nie wychodzi z mody”. Wielokulturowe i jedyne
w swoim rodzaju. Wyznacza trendy mody i zaprasza na niepowtarzalne spektakle
w znanych na całym świecie teatrach muzycznych.
Londyn (Wielka Brytania)
Światowej sławy unikalne zabytki, muzea, jedyne w swoim rodzaju kluby i masa sklepów. W Londynie mieszkają ludzie z całego świata tworząc jedyną w swoim rodzaju niepowtarzalną atmosferę.
Vancouver (Kanada)
Jest jednym z najbardziej zielonych miast na świecie. Słynie z wysokiego poziomu życia, niespotykanej architektury, a turystom zapewnia niezapomniane wrażenia.
Na podstawie informacji prasowych opracowała
Karolina Tomczak
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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.

Janusz Korczak (ur. 1878 lub
1879 Warszawa – 1942 Treblinka)
Lekarz, pedagog, psycholog dziecięcy, działacz społeczny, pisarz.
n Obrońca praw dziecka i ich rzecznik. Pediatra z wykształcenia,
nauczyciel i wychowawca z wyboru i zamiłowania.
Nazywany przez dzieci Starym
Doktorem lub Panem Doktorem.
n Urodził się w Warszawie w inteligenckiej, spolonizowanej rodzinie żydowskiej jako Henryk
Goldszmit. Pseudonim Janusz
Korczak przyjął na wzór bohatera jednej z książek Kraszewskiego.
n Jego dziadek był lekarzem a ojciec adwokatem. Kancelaria adwokacka przynosiła wysokie
dochody co oznaczało przynależność do świata zamożnych
rodzin żydowskich. Po latach
Korczak przyzna, że był bardzo
samotny w domu rodzinnym.
Nie miał bliskiego kontaktu ani
z ojcem, ani z matką.
n Wychowywał się w rodzinie tak
bardzo zasymilowanej, że jako
młody Żyd nie poznał ani języka jidysz, ani hebrajskiego. Obracał się w kręgu oświeceniowego nurtu polskich Żydów,
którzy opowiadali się za „zgodnym współżyciem dwóch narodów na jednej ziemi”.
n W wieku siedmiu lat rozpoczął
naukę w prywatnej szkole przygotowującej do gimnazjum. Panował w niej strach, dyscyplina,
przemoc,
samotność
i bezradność ucznia wobec dominacji nauczycieli.
n Potem uczęszczał do Męskiego
Gimnazjum na warszawskiej

Pradze, w którym nauka odbywała się w języku rosyjskim.
W tym okresie zmieniła się sytuacja materialna rodziny. Pogłębiająca się choroba psychiczna ojca i zbyt wystawne życie
jakie prowadził spowodowały,
że młody Henryk musiał wziąć
na siebie ciężar utrzymania rodziny. Udzielał korepetycji i pisywał artykuły do gazet. Właśnie wtedy po raz pierwszy
zetknął się z biedą i niesprawiedliwością społeczną.
n Ukończył studia na wydziale lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie. Podczas pobytu w Szwajcarii
w 1899 roku zainteresował się
metodą Pestalozziego – twórcy
nowoczesnej teorii nauczania
początkowego.
n W 1904 roku po raz pierwszy wyjechał z grupą chłopców żydowskich na kolonie. Z tych wakacyjnych doświadczeń zrodziły się
nowatorskie techniki wychowawcze, a drukiem ukazały się
powieści oparte na tych doświadczeniach: „Mośki, Joski i Srule”oraz „Józki, Jaśki i Franki”.
n W 1907 roku wyjechał do Berlina gdzie oprócz dokształcania zapoznał się z niemieckim
systemem zakładów wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowe studia i staże
medyczne odbywał także
w Londynie i Paryżu.
n W latach 1903-1912 pracował
jako lekarz pediatra w warszawskim Szpitalu dla Dzieci
im. Bersonów i Baumanów. Już
wtedy można było zauważyć jego poświęcenie się małym pacjentom. Zajmował nieduże,
służbowe mieszkanie na terenie szpitala i w każdej chwili
świadczył pomoc potrzebującym. Niejednokrotnie był
świadkiem biedy jakiej doświadczały dzieci. Odwiedzał
domy w których panujące warunki higieniczne i sanitarne
były poniżej ludzkiej godności.
n Korczak ukończył wiele specjalistycznych kursów zawodowych i stał się bardzo cenionym
lekarzem pediatrą w Warszawie. Od ludzi zamożnych pobie-

rał ogromne wynagrodzenie,
natomiast ubogich pacjentów
zawsze leczył za darmo.
n W trakcie pierwszej wojny światowej został ordynatorem szpitala wojskowego na tyłach frontu ukraińskiego i pracował
w przytułkach dla dzieci.
n Wspólnie z Marią Falską stworzył w Pruszkowie Zakład Wychowawczy „Nasz Dom” dla sierot, które straciły rodziców
w czasie wojny.
n W latach 1927-28 ze składek
i darowizn zbudował kolejny
zakład opiekuńczo-wychowawczy na warszawskich Bielanach. Patronką tego przedsięwzięcia
była
marszałkowa
Aleksandra Piłsudska, co
znacznie podnosiło rangę placówki.
n W1912 roku wspólnie ze Stefanią Wilczyńską założył Dom
Sierot dla dzieci żydowskich
w Warszawie przy ulicy Krochmalnej 92. Prowadził go aż do
swojej tragicznej śmierci. Pełnił obowiązki dyrektora bez
żadnego wynagrodzenia.
n W Domu Sierot Korczak mieszkał z przerwami trzydzieści lat.
Każde dziecko było jego dzieckiem. Był nie tylko lekarzem
i administratorem ale przede
wszystkim rodzicem, opiekunem, wychowawcą i przyjacielem.
n Dom Sierot posiadał specjalnie
zaprojektowane sypialnie dla
ponad 100 dzieci, jadalnię oraz
osobne miejsca do nauki szkolnej i warsztaty.
Pan Doktor wprowadzał w czyn
swoje idee i metody wychowawcze, dlatego był to ośrodek wyjątkowo nowatorski – „dom pracy i szkoła życia”, gdzie działał
samorząd dziecięcy, sąd koleżeński i gazetka szkolna.
n Bardzo aktywnie działał w warszawskim środowisku społeczników i uczonych. Udzielał się
w Bezpłatnych Czytelniach,
Warszawskim Towarzystwie
Dobroczynności, Towarzystwie
Kolonii Letnich i w Stowarzyszeniu Pomoc dla Sierot. Wy-
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kładał między innymi w Instytucie
Pedagogiki Specjalnej, Wolnej
Wszechnicy Polskiej, Państwowym
Instytucie Nauczycielskim i Seminarium Dla Przedszkolanek. Był biegłym do spraw dzieci przy Sądzie Okręgowym.

n Od początku wybuchu wojny przemierzał ulice Warszawy udzielając pomocy rannym i zagubionym dzieciom.
Na antenie radiowej prosił je aby zachowywały spokój i rozwagę.

n W czasie wojny polsko-radzieckiej
(1919-1920) pracował w szpitalu epidemiologicznym gdzie zachorował na
tyfus. Opiekująca się nim matka
wkrótce zachorowała i zmarła.

n W październiku 1940 roku nakazem
władz niemieckich stworzono getto
dla społeczności żydowskiej. Korczak
starał się, aby jego wychowankowie
mogli pozostać w dotychczasowym
budynku. Nie udało się i Dom Sierot
został przeniesiony na teren getta.

n W 1925 roku Korczak podpisał Apel
do Żydowskiej Inteligencji Zawodowej w Polsce o przeznaczenie jednodniowego zarobku na rzecz „wykupienia ziemi palestyńskiej na własność
wieczystą i niezbywalną narodu żydowskiego”. Nie działał jednak aktywnie w tym zakresie. Kilka lat później wyjechał na trzy tygodnie do
Palestyny, gdzie pracował w kibucu
oraz obserwował działalność tamtejszej szkoły, przedszkola i żłobka. Drugi raz wyjechał do Palestyny w 1936
roku. Podążał wtedy śladami Chrystusa i zbierał materiały do nowej
książki.
n W grudniu 1934 roku rozpoczęto nadawanie w radio cyklu audycji Starego Doktora, które cieszyły się ogromną popularnością. Obok pogadanek
Korczak przeprowadzał radiowe
transmisje ze szpitala dziecięcego i kolonii letnich. Najliczniejszą grupę jego słuchaczy stanowiły dzieci.
n Popularność przyniosły mu książki
dla dzieci: „Król Maciuś Pierwszy”,
„Król Maciuś na wyspie bezludnej”,
„Bankructwo Małego Dżeka”, „Kiedy
znów będę mały”, „Kajtuś Czarodziej”
i inne.
Pisał także wiersze, nowele, powieści i sztuki sceniczne. Na łamach „Głosu Nauczycielskiego” poruszał sprawy drażliwe, na przykład problem
bicia dzieci w szkole. Swoje credo pedagogiczne zawarł w eseju „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”.
W 1937 roku Polska Akademia Literatury uhonorowała jego twórczość
Złotym Wawrzynem.
n W czasie II wojny światowej Dom Sierot był wielokrotnie bombardowany.
Korczak z grupą starszych chłopców
dyżurował na dachu domu aby gasić
bomby zapalające. Nosił polski mundur i nie uznawał oznakowania Żydów. Nie zastosował się do rozkazu
gubernatora Franka i nie założył opaski z Gwiazdą Dawida. Został aresztowany na prawie trzy miesiące,
a wolność odzyskał po wpłaceniu kaucji przez przyjaciół.

n Gdy zapadła decyzja o wywiezieniu
dzieci do obozu koncentracyjnego
Korczak odmówił wyjścia z getta. Nie
mógł zostawić swoich podopiecznych,
chociaż międzynarodowa sława dawała mu szanse na przeżycie w każdym neutralnym kraju. Odrzucał propozycje przejścia na stronę aryjską.
Miał poczucie, że w stosunku do swoich wychowanków ciążą na nim szczególne zobowiązania.
n Za wszelka cenę starał się uchronić
dzieci przed grozą getta. Organizował koncerty i występy artystyczne.
Rozważał możliwość umieszczenia
dzieci w zaprzyjaźnionych domach
po drugiej stronie getta, ale do samego końca nie wierzył, że Niemcy odważą się na taką zbrodnię.
n Opiekował się nie tylko dziećmi ze
swojego Domu Sierot. Walczył także
o godne życie dzieci w pozostałych
sierocińcach. Jego obecność w getcie dawała przykład innym wychowawcom.
n 6 sierpnia 1942 roku Korczak i dwustu wychowanków zostali wysłani do
obozu koncentracyjnego w Treblince. Pochód z getta do kolejowych wagonów owiany jest legendą. Istnieje
kilka wersji tego zdarzenia, a najbardziej rozpowszechniona mówi: „ten
pochód ku śmierci, to był wielki ład,
porządek i spokój. Na czele idzie Korczak. Jedno dziecka ma na ręku, drugie trzyma za rączkę. Dzieci niosą zielony sztandar nadziei, idą karnie,
czwórkami, odświętnie ubrane, budzą ogólny podziw. Korczak opowiada im, że jadą na wieś, gdzie będzie
las, łąka i woda. Tuż przed wejściem
do wagonów pojawia się niemiecki
oficer, który proponuje Doktorowi
wolność. Korczak odmawia. Nie
opuszcza dzieci, idzie razem z nimi
na śmierć”. Wszyscy zginęli w komorach gazowych w Treblince.
n Od 1939 roku z przerwami Pan Doktor pisał pamiętniki. Dla potomnych
to wstrząsający, autobiograficzny do-
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kument zawierający wspomnienia
o działalności wychowawczej i literackiej. To także kronika zagłady.
n Istnieje wiele pomników i organizacji poświęconych myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. Według danych z 2000 roku jego imię nosi
w Polsce około 122 szkół podstawowych, 43 ponadpodstawowych, 20
domów dziecka, kilka domów kultury i ośrodków szkolno-wychowawczych. Jego imieniem nazywane są
ulice, place, statki a nawet nowo odkryta gwiazda.
n Na całym świecie istnieją ośrodki zajmujące się archiwizowaniem i badaniem spuścizny Korczaka. W Polsce
takim miejscem jest Korczakianum
– Archiwum Korczakowskie.
Stary Doktor dla dzieci był Królem.
Wiedział, że „nie wystarczy słuchać
– trzeba przede wszystkim usłyszeć potrzeby dziecka”. Poświęcił im całe swoje życie. Nie narzucał żadnych ograniczeń, prowadził z nimi dyskusje
i traktował je bardzo poważnie pomimo dzielącej ich różnicy wieku. Idea jego pedagogiki opierała się na działaniach i koncepcjach często bardzo
niepopularnych.
Walczył o prawa dzieci gdyż w jego
czasach uważano, że prawa są tylko dla
dorosłych. A Pan Doktor twierdził, że
„każde dziecko ma prawo do swoich tajemnic i do swoich marzeń. I ze dzieciom należy mówić prawdę. Dziecko ma
prawo być tym kim jest i ma prawo do
szacunku”.
„Janusz Korczak był jedną z najpiękniejszych i zarazem najtragiczniejszych
postaci w polskiej historii. Ale to nie
tragiczny kres jego życia zdecydował
o tym pięknie. Ono tkwiło w jego pracy, mądrości, idei dobra jaka mu przyświecała i odwadze jej propagowania
w czasach kiedy jeszcze ani rodzice, ani
pedagodzy nie zdawali sobie sprawy
kim jest dziecko, jak trzeba je traktować i wychowywać, jakie prawa powinny je chronić oraz zapewnić mu prawidłowy rozwój w poszanowaniu jego
godności”. (Leszek Żuławski – esej „Lekarz, czy pedagog?).
W przypadku Korczaka możemy mówić o niezwykłym fenomenie w skali
światowej. Profesor Wołoszyn umieszcza Starego Doktora wśród największych autorytetów moralnych ludzkości takich jak: Matka Teresa z Kalkuty,
Sokrates, czy Pestalozzi.
W 70 rocznicę śmierci w obozie zagłady w Treblince i 100 rocznicę powstania Domu Sierot, Sejm RP specjalną uchwałą ogłosił obecny rok Rokiem
Janusza Korczaka.
Hanna Korcz
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Słowo o byle czym
apucha, sałata, siano, szmal,
kasa, oficjalny środek płatniczy. Oczywiście to tylko kilka z wielu określeń częstego powodu
bezsenności ludzi małych i wielkich (w
opinii ogółu lub w mniemaniu własnym). Właśnie pieniądze – i to cudze
– stały się powodem kilku moich siniaków. Ale zacznijmy od początku.
Liczyłem na to, że tego wieczora uda
mi się trochę poczytać. Sam sobie jestem winien, gdyż zanim wyłączyłem
TV, zdążyłem dowiedzieć się, że ktoś
wygrał olbrzymią sumę sałaty (pasuje, bo zielone w USA). Kto to był to nieistotne, ale wielce uradowany dawał
temu wyraz bardzo spontanicznie nie
rozglądając się podejrzliwie w poszukiwaniu oznak zawiści. I właśnie tym
wzbudził moje życzliwe zainteresowanie: ciekawe, co on z taką fortuną zrobi? A ciebie co to? – dobiegł mnie szept
z kąta. Aż się wzdrygnąłem.
Co ci do cudzego siana? Ty się tym
nie najesz! Nawet nie zareagowałem
na oślą aluzję, bo byłem kompletnie zaskoczony.
Bylejakość, jako spersonifikowany
byt, zaczęła swobodnie czuć się w moim jestestwie i nawiedza mnie kiedy
chce. Ale fakt jej pojawienia się świadczył o tym, że sprawa była ważna.
Byłam wczoraj w parku – mówi bez
żadnego wstępu – i usłyszałam taką
rozmowę dwóch bezdomnych. Chciałbym mieć swój własny dom. Jak wygram, to ci kupię – rzucił na odczepnego drugi. Naprawdę? Jasne
– odpowiedział i posępnie rozmyślał
dalej. Jego towarzysz niedoli po chwili: i żeby był basen. Jaki basen? Aha.
Będzie basen. Ale chciałbym też mieć
samochód i długi podjazd z fajnymi
krzakami po bokach. Będą i krzaki.
Ten ze łzami w oczach powiedział: Jesteś moim największym przyjacielem!
Dzięki ci bardzo! W odpowiedzi usłyszał: nie ma za co!

K

Jak ty możesz! To nieszczęśliwi ludzie... Sami sobie nagrabili – przerwała mi „B”. Ale spokojnie, pomogę im
wyjść z dołka. Ty?! Tak. Potrzebuję ich
aby narozrabiali w życiu pewnego typa który ostatnio mi podpadł. Ale będzie jazda! Ale jak? Byłem ciekaw. Nie
twój biznes. A ty co możesz powiedzieć
na temat pieniędzy?
Na pieniądze się pracuje... Lepiej już
nic nie mów – przerwała mi „B”. Twoja naiwność z jednej strony mnie martwi a z drugiej cieszy. Posiadacze pieniędzy dzielą się na tych którzy mają
ich mało i tych którzy mają ich w nadmiarze. No to ja... Cicho! O tych którzy mają ich mało, można powiedzieć

to samo co o tych, którzy mają ich dużo. Człowiek zawsze ma ich za mało.
Ale ja tylko... Bogaci dzielą się na tych
którzy pieniądze otrzymali w spadku
lub je wygrali, tych którzy je zarobili
i na tych, którzy je sobie załatwili. Co
to znaczy załatwili? Ciii... To znaczy,
że nie pracowali, nie wygrali, nie otrzymali ich a mają. Ale skąd? Jak? Milczenie jest złotem – usłyszałem w odpowiedzi.
Skonsternowany poszedłem do kuchni zrobić sobie kawę. Nagle słyszę głos
zza dymu papierosowego (dla mnie kawa bez papierosa jest jak duet w pojedynkę). Ja nie mam wpływu na to ile
kto ma kasy, chyba że chcę.
A jeśli ktoś nie ma a chciałby mieć?
Podejdź do okna i spójrz. Widzisz tych
ludzi? Widzę. No widzisz – odpowiedziała drwiąco „B”.
Ale co widzę? – nie rezygnowałem.
Ach wy ludzie. Z tymi waszymi pięcioma zmysłami jesteście jak dziecko we
mgle. Ale powiedz mi co powinienem
zobaczyć, poprosiłem grzecznie.
Widzisz tego bubka w garniturze za
twoich pięć pensji, który wysiada
z czerwonej wypasionej fury? Tak. Dzisiaj zdefrauduje on tyle klopsu, że tobie by wystarczyło na parę lat. A on potrzebuje mieć na nowszy model.
Samochodu? – spytałem. No... powiedzmy. A widzisz tego żebraka? Widzę, ale
ten w garniturze już odchodzi. To nic.
Za chwilę zza rogu wyjdzie fajna blondynka, wtedy on cofnie się i da biedakowi marną dychę tak, aby ona to widziała. Faktycznie tak się stało. Jak on
się zachował? – pyta „B”. Myślę, że byle jak, ale dał... To jeszcze nic. Tam pod
pubem stoi dwóch facetów. Właśnie obserwują starszą kobietę która wyjmuje ze ściany swoją emeryturę. Nie, nie
mów dalej – przerwałem bylejakości.
No dobrze. Teraz patrz tam.
Nadchodzi zwyczajnie ubrany facet
z parasolem. Widzisz go? Tak, idzie powoli, jakby bez celu – odpowiadam. On
ma sporo kasy, którą uczciwie zarobił
i dobrze zainwestował – mówi „B”. Ale
nie wygląda na zadowolonego, odparłem. To dlatego, że ma poważny problem, który mają prawie wszyscy bogaci: ciągle się zastanawia, czy inni
szanują i kochają jego samego, czy raczej jego pieniądze. Te wątpliwości zżerają go od środka. Właśnie dochodzi
do wniosku, że jeśli ludzie nie chcą go
kochać, będą się go bać. Knuje, jak tu
przejąć władzę w klubie, do którego
należy i potem wspiąć się na sam szczyt
w zarządzie krajowym. Tego też mu
będzie mało. Z kolei tamtemu – nie widzisz, bo to za daleko – nastoletnią córkę ledwie odratowano po przedawko-

waniu prochów, innemu uprowadzili
żonę dla okupu, jeszcze komuś żona
opróżniła konto i wyjechała z jego własnym kierowcą. Mam mówić dalej? Tak.
Teraz zza rogu wychodzi małżeństwo
w średnim wieku. Nie mają wiele, ale
wystarcza im na podstawowe potrzeby i uważają się za szczęśliwych. Nie
mogę sobie z nimi poradzić... żadne pokusy ich nie biorą, w loterię nie grają,
jedynym ich nałogiem jest buszowanie w antykwariatach a największym
zmartwieniem brak miejsca na kolejne książki kupowane za grosze. Twardy orzech... muszę dobrze pomyśleć
jak ich sprowadzić na normalną drogę, bo przecież to większość decyduje
o normalności. Czy nie tak?!
Może tak... ale to szerokie zagadnienie – odpowiedziałem ostrożnie. Jeśli
ktoś jest chory to jedno, jeśli nienormalny, to drugie. A po trzecie to... Dobrze, dobrze, wystarczy – przerwała mi
bylejakość, której nie napiszę z wielkiej litery choćby nie wiem co. A ty dalej chcesz być bogaty? – spytała.
Sam nie wiem, wszędzie są plusy i minusy i ty wiesz o tym najlepiej. Widzę,
że mamona jednak bardzo ciebie interesuje. Nie podoba ci się życie od wypłaty do wypłaty i płacenie procentów
od pożyczek? Tak... nie, ale ja chciałbym pomóc innym. Sam mam niewielkie potrzeby a tak wiele do zrobienia...
Chyba kpisz sobie ze mnie! Odpowiada „B”.
Ale ja proszę! Jesteś taka... doświadczona! – Hmm. Widzę, że muszę dać ci
nauczkę. Wobec tego podyktuję ci numery które padną jutro. Rzuciłem się
w poszukiwaniu czegoś do pisania, ale
przewróciłem się i... nie uwierzysz Czytelniku. Obudziłem się na podłodze!
Najwyraźniej spadłem z łóżka. Pozbierałem się i zawlokłem swoje obolałe
ciało do kuchni aby zrobić sobie kawę.
Jej zapach mile połaskotał moje nozdrza, dym z papierosa podrapał w gardło. Teraz lepiej – pomyślałem. Rozejrzałem się ostrożnie. Jednak nikogo
oprócz mnie w kuchni nie było. Na razie.
Michał Nowacki
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Garaż samochodowy
ADMAR oferuje:
s naprawy elektryczne
s mechaniczne skanowanie
s wymiana płynów
s auto-holowanie Belgia i Polska
Szybko, tanio, solidnie

Antwerpia, Deurne,
Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Miejsce

na Twoją
reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku
@yahoo.com
tel. 0489/823 803
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QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych

E
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DIENSTENCHEQUES

Naszym Paniom oferujemy konkurencyjne warunki pracy
i pomoc administracyjną osób z wieloletnim
doświadczeniem.
Respektujemy prawa pracownika i dbamy
o dobrą atmosferę, miłą i fachową obsługę
Doceniając ciężką pracę naszych Pań oferujemy:
u 10.71 € brutto za godzinę
u czeki żywnościowe w wysokości 4 €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze
wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe...

Quality of Service,
Osystraat 9, parter,
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

u
u
u
u
u
u
u

płatne dni świąteczne
ubezpieczenie od wypadków przy pracy i w drodze do pracy
zwrot kosztów dojazdów do pracy
ekwiwalent za czas dojazdu do pracy
ubrania robocze i rękawiczki lub ekwiwalent
premie uznaniowe i okolicznościowe
dbając o nasze pracownice organizujemy różnorodne
szkolenia i sesje informacyjne

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI,
POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO
W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

Tel.: 0485/000 825
(prosimy o kontakt przez sms)
e-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)
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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

