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Z życia Antwerpii.
Kibicowanie inaczej.
Letnie igrzyska olimpijskie 2012.
Nie chcę błyszczeć! Chciałabym być wysłuchana…
Nie tylko Kubica zaczynał za granicą.
Poland Trek – nietypowa promocja Polski.
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Przed nami lato. Wakacje, urlopy i słońce. Pakujemy
walizki i wyjeżdżamy. Jeżeli nie podjęli jeszcze Państwo
decyzji gdzie udać się na wypoczynek, proponujemy
zapoznanie się z naszymi propozycjami na lato.
Wybraliśmy piękne miejsca w Polsce, ale również te
bardzo odległe i jeszcze nie odkryte.
Tym wszystkim, którzy zostają w Antwerpii polecamy
wybór ciekawych imprez, jakie tego lata oferują nam
władze miasta i poszczególnych dzielnic. A jest w czym
wybierać. Jak co roku do Antwerpii przyjeżdża latem mnóstwo turystów i oferta kulturalna
jest naprawdę bogata. Jeżeli ktoś oprócz „uczty duchowej” lubi słodkie lenistwo, przypominamy,
że może odwiedzić „Badboot”, plażę Bocadero, czy Park Spoor Noord.
W tym numerze przedstawiamy również niezwykłą pasję polskich chłopców. Artykuł Ani
Szymborskiej przybliża nam sylwetki członków klubu gokartowego w Antwerpii. Trzeba na
własne oczy zobaczyć jak oni jeżdżą na torze. Z jaką pasją i oddaniem przychodzą na treningi
chcąc dorównać najlepszym. I doskonale się uczą! Trzymamy kciuki, aby wytrwali w realizacji
swoich marzeń.
Jak wszyscy wiemy, w październiku w Belgii odbędą się wybory.
To właśnie od ludzi których wybierzemy, zależy w dużej mierze nasza przyszłość tutaj w Belgii.
W kolejnych numerach „Antwerpii po polsku” aż do października będziemy przybliżać idee
tych wyborów i korzyści jakie my Polacy możemy z nich odnieść.
Po raz pierwszy kandyduje Polka – pani Marzena Jusza. To dla nas wszystkich ogromny
sukces i możliwość lepszego zaistnienia jako wspólnota polska.
Życzymy wszystkim czytelnikom niezapomnianych wakacji, dużo słońca, mało deszczu, dużo
wypoczynku i zero stresów!
Redakcja

SPROSTOWANIE
Dotyczy: numeru 6(14) 2012 Antwerpia po Polsku

Uprzejmie informujemy,
że w związku z okresem wakacyjnym
następne wydanie gazety
DUS diensten/usługi/service
ukaże się we wrześniu.
Redakcja

Informujemy, że w/w numerze na stronie 40
wkradł sie błąd drukarski. Zostało
nadrukowane logo firmy Simply The Best
na stronie należącej do firmy Solide Forta.
Zapewniamy, że sytuacja nie była efektem
zamierzonego działania. Redakcja gazety
„Antwerpia po polsku” bardzo przeprasza
obydwie firmy.
z poważaniem
Redakcja
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Pod hasłem

„Polskie przeboje
z lat 60-tych i 70-tych”

W dniach 20-21 października 2012 roku
z inicjatywy Fundacji „Children of Europe” odbędzie się
w Antwerpii pierwszy Polonijny Festiwal Piosenki i Tańca.
Do wzięcia udziału w konkursie
zapraszamy chętnych do 18 lat: pasjonatów piosenki i tańca,
solistów oraz zespoły wokalne i taneczne.
Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci
i młodzieży polonijnej, promowanie talentów
i rozpowszechnianie polskiej muzyki rozrywkowej w Belgii.
Popisy konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury,
a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji
w sierpniowym
i wrześniowym
wydaniu
„Antwerpii po polsku”
oraz na
www.childrenofeurope.be
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Dzielnice Antwerpii
Borgerhout

1214
rok
– w akcie
podpisanym
przez księcia
Brabancji
pojawiły się
pierwsze
wzmianki
o Borgerhout.

Historia
Pierwsze wzmianki o Borgerhout znajdują się w akcie podpisanym przez księcia Brabancji
w 1214 roku i wtedy po raz pierwszy pojawiło się określenie
„Borger holt”. Już w XIII wieku
ten teren był zamieszkały ale
Borgerhout administracyjnie,
również strukturach kościelnych, połączone było z Deurne.
„Borger holt” leżało nad zaporą
wodną łączącą Antwerpię z obecnym Turnhout i było najbardziej
wysuniętą na zachód częścią tej
osady. Rosło tam wiele dębów,
używanych do budowy fundamentów i zamków warownych.
Stąd nazwa dzielnicy: burch
(dawniej borg) – zamek warowny i hout – drewno.
Od XVI wieku Borgerhout zaczęło nabierać własnego charakteru. Na linii Antwerpia-Turnhout i Antwerpia-Herentals zaczęli
osiedlać się kupcy. Osada stawała się powoli ekonomicznie
niezależna od Deurne, ale jeszcze nie stanowiła samodzielnej
dzielnicy. W 1795 roku powstała jedna gmina pod nazwa Deurne-Borgerhout.
Samodzielną dzielnicą Borgerhout stało się w roku 1836,
kiedy król Leopold I podpisał
ustawę oddzielającą ją administracyjnie od Deurne.
W XIX wieku Borgerhout kojarzone było z rozwojem przemysłowym, a Turnhoutsebaan
stała się kwitnącym ośrodkiem
handlowym. Ale już pod koniec
wieku dzielnica stała się miejscem typowo mieszkaniowym.
W pierwszych latach XX w. populacja wzrosła do prawie 57 tysięcy ludzi. W 1914 roku Borgerhout zamieszkiwało już tak
wiele osób, że trzeba było odkupić trochę ziemi od districtu Deurne (Boelaarpark) pod budowę
nowych osiedli mieszkalnych.
W czasie II wojny światowej
na Borgerhout spadło 36 bomb
V, w wyniku czego zginęły 284
osoby, a dużo zostało rannych.
Odbudowa trwała bardzo długo.
Po 1945 r. nastąpił gwałtowny spadek liczby mieszkańców
tej dzielnicy. Znaczna część ludzi przeprowadziła się do bardziej odległych i zielonych przedmieść Antwerpii. 1 stycznia 1983
roku Borgerhout stało się dzielnicą miasta Antwerpia.

Godło dzielnicy
Na czerwonym tle
widnieją trzy srebrne
linie w kształcie odwróconej litery V. Pośrodku na srebrnym
tle jest zielony dąb
– symbol dawnego Borgerhout. Trzy srebrne
odwrócone linie pochodzą od rodziny van Dorne, która posiadała
ten znak rodowy już od
XIII wieku.
Borgerhout współcześnie
Kiedyś Antwerpię otaczały
mury obronne. Dzisiaj autostrada wokół miasta (tzw. pierścień)
dzieli je na część zewnętrzną
i wewnętrzną. Również Borgerhout jest podzielone. Pomiędzy
1859 a 1864 rokiem 20% ziemi
zostało przejęte przez wojsko,
a resztę na dwie części podzielił mur obronny. Część wewnątrz pierścienia autostrady
znana jest jako „Borgerhout
w murach” (Muros Intra), druga – zewnętrzna – jako „Borgerhout poza murami” czyli Inter
Muros (inter – pomiędzy, muros
– ściana). Część wewnętrzna
dzielnicy z główną ulicą Turnhoutsebaan jest bardziej zaludniona. Zewnętrzna jest bogatsza,
bardziej zielona i ma mniejszą
liczbę mieszkańców.
Obecnie Borgerhout zamieszkuje ponad 44 tysiące osób.
O części wewnętrznej Borgerhout Antwerpczycy mówią „Borgerokko” gdyż znaczą część zamieszkują przybysze z Maroka,
Turcji czy Pakistanu. Turnhoutsebaan – główna ulica handlowa
„Borgerokko” – zdominowana
jest przez dużą liczbę muzułmanów którzy czują się w niej dobrze i uważają, że jest to ich dzielnica. Według obiegowej opinii
jest to biedny rejon „Wielkiej Antwerpii” dotknięty plagą narkotykową i obecnością gangów
(zwłaszcza młodocianych). W tej
dzielnicy, jak w żadnej innej
w Antwerpii, mieszka około 100
różnych narodowości, co widoczne jest na każdym kroku.
Borgerhout, to miejsce gdzie
do późnych godzin nocnych toczy się życie i o każdej porze
można znaleźć otwarty sklep lub
lokal rozrywkowy.

Warte obejrzenia:
REUZENOMMEGANG
Od 1712 roku odbywa się
„Borgerhout
Reuzenommegang”- wielki korowód przebierańców. Kulminacyjnym punktem jest występ „Reuskens”
czyli czterech „karło-olbrzymów”: Olbrzym (Reus), Olbrzymka (Reuzin), Delfin (Dolfijn) i dziecko Kinnebaba.
Charakterystyczne dla tych postaci jest to, że mając posturę
wysokich mężczyzn są od nich
znacznie grubsze.
Specjalnie dla widzów tańczą
one na wielkim wozie ciągniętym przez konie, przy akompaniamencie „Piosenki Olbrzymów” granej przez sześciu
muzyków.
W 2012 roku przypadają obchody 300-lecia „Borgerhout Reuzenommegang”.
BORGERRIO
Zawsze w czerwcu w Borgerhout odbywa się Borger Rio.
W tym roku już po raz szósty
można było wczuwać się
w szczególną atmosferę Turnhoubtseabaan i okolic. BorgerRio
to niezapomniana zabawa dla całej rodziny, pełna atrakcji, muzyki, tańca, jedzenia i picia. Na
kilku estradach odbywają się
koncerty lokalnych i zagranicznych artystów. Najważniejsza
jest egzotyczna parada BorgerRio w której bierze udział ponad 200 muzyków i tancerzy.
RATUSZ DZIELNICY
Zbudowany we flamandzkim
stylu neo-renesansu, którego
kluczowymi przedstawicielami
w Antwerpii byli bracia Leonard
i Henry Blomme. Wspólnie zrealizowali oni budowę kilku ważnych budynków w tym stylu,
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jednym z nich jest gemeentehuis
w Borgerhout.
Prostokątny budynek był budowany w latach 1886 – 1889 i restaurowany w latach 1967 do 1986.
ONZE-LIEVE-VROUW-TER-SNEEUWKERK
Pierwotnie, kościół z 1784 roku jest
dziełem Ojca Servranckx. Świątynia
konsekrowana została w 1792 r. Przebudowana ponownie w stylu neoromańskim w 1949, zastąpiła neogotycki kościół zniszczony w 1944
roku. Geneza tytułu „Sneeuwkerk”
– „Śnieżny kościół” sięga pontyfikatu
Papieża Liberiusa, kiedy to Maria ukazała się wiernym. Temu wydarzeniu
towarzyszyły też niezwykłe, bo
w sierpniu, opady śniegu. W 1845 roku przy „Sneeuwkerk” powstała pierwsza parafia na terenie Borgerhout.
ROMA
W Borgerout znajduje sie Kino Roma, stara majestatyczna sala która
miała wpływ na historię filmową Antwerpii. To niezwykłe kino było też
centrum spotkań i miejscem rozrywki dla całej okolicy. Także obecnie De
Roma znajduje się w centrum życia
dzielnicy.
Po 20 latach niebytu sala została odbudowana przez wolontariuszy i jak
za dawnych czasów oferuje dostęp do
kultury i rozrywki.
W De Roma można usłyszeć jazz,
muzykę światową poprzez pop aż do
klasyki. Można też potańczyć: od tańców ludowych poprzez bale aż po coroczną noc „tango”.
Ta jedna z największych kiedyś sal
kinowych w mieście (2000 miejsc) ciągle podtrzymuje tradycję filmową
w Antwerpii. W poniedziałki i wtorki,
w kinie Roma można cieszyć się starymi klasykami, belgijskimi produkcjami, filmami z Europy oraz świata,
a w środowe popołudnia są seanse dla
dzieci.
Ale to nie wszystko: corocznie odbywa się festiwal cyrkowy Circo Roma, wystawy, debaty, przedstawienia,
wyprzedaże itd.

ECO HUIS
Tam gdzie kiedyś był w późnych latach 60-tych magazyn tekstyliów, od
2003 r. stoi teraz Eco Huis Antwerpen, który jest centrum edukacji ekologicznej dla mieszkańców Antwerpii,
szkół i profesjonalistów. Budynek Eco
Huis wcześniej służył jako sklep Dewolmolen ale został wyremontowany
według idei ekologicznych.
Renowacja czy przebudowa jest bardziej przyjazna środowisku niż budowanie nowych domów, gdyż nie zo-

staje zajęte kolejne wolne miejsce, wytworzonych jest mniej śmieci oraz wymaga znacznie mniej surowców.
Podczas renowacji zostały wykorzystane odnawialne źródła energii i naturalne oraz eksperymentalne – z przetworzonych surowców wtórnych
– materiały budowlane. Wybierano te
najbardziej ekologiczne. Brano pod
uwagę nie tylko właściwości produktów końcowych ale także cały cykl
produkcji oraz sposób w jaki zostaną
wykorzystane po przeróbce.
W Eco Huis wykorzystano następujące sposoby oszczędzania energii:
n Woda zostaje podgrzana dzięki słońcu i ziemi.
n Toalety są spłukiwane wodą deszczową.
n Część energii elektrycznej zostaje
wytworzona przez panele słoneczne.
Chcesz ekologicznie przebudować
swój dom, oszczędzać energię? Masz
pytania jak radzić sobie z kompostem
lub izolacją dachu? Może masz ochotę wspomóc środowisko naturalne?
Eco Huis jest miejscem gdzie uzyskasz informacje oraz poradę. Wejdź
też na stronę internetową: http://ecohuis.antwerpen.be/Ecohuis/Publicatiekanalen/Stad/Ecohuis/StartpaginaEcohuis/Startpagina-Ecohuis-Hoofdn
avigatie/Bezoek-het-EcoHuis.html
W Eco Huis znajduje się również
Eco Cafe. Można tam miło spędzić czas
i coś przekąsić. Specjalnością są wegetariańskie posiłki.
TE BOELAARPARK BORGERHOUT
To wspaniałe miejsce na spacer oraz
idealne miejsce na zabawę z dziećmi.
Przestronne trawniki i drzewa sprawiają, że jest to prawdziwa oaza spokoju w centrum miasta. Teren zabaw
oferuje wspinaczki, piaskownice i inne atrakcje. Dla starszych spacery,
jogging lub jazdę na rolkach na szlakach parku. Jest też teren do grania
w piłkę nożną i koszykówkę. Szlak do
pieszych wędrówek ma 1800 metrów
długości.
Miejsce: Gitschotelleiwielkość parku:
15 ha 95
Bibliotheek Vredegerecht (DB)
To idealne miejsce dla chcących
uczyć się niderlandzkiego. Mała ale
zróżnicowana kolekcja pozwala na doskonalenie umiejętności językowych.
Są książki, broszury i inne materiały
o tematyce poruszającej kwestie społeczne takie jak mieszkania, zatrudnienie, edukacja i zdrowie.
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Chętni mogą odbyć 3-godzinne
praktyki na laptopach specjalnie wyposażonych w różne programy językowe. Biblioteka chce mieć swój udział
w integracji oraz umożliwianiu kształcenia się nowo przybyłych.
Fundels
Są to książki obrazkowe dla niemowląt i dzieci, uzupełnione interaktywną wersją online. Książka jest rodzajem cyfrowego e-book z grami,
pomocami dydaktycznymi i ćwiczeniami. Ta kombinacja pisanego i mówionego tekstu edukuje oraz wzbogaca słownictwo.
Więcej informacji: www.fundels.com
Godziny otwarcia biblioteki:
Wtorek i czwartek od 10:00 do 18:00
środa od 10:00 do 20:00
Poniedziałek, piątek i sobota – czynne tylko dla szkół, stowarzyszeń
i grup.
Borgerhout nie ma tak ciekawej historii jak inne miejsca w Antwerpii.
Połączone przez długi czas z Deurne,
jako samodzielna, pełnoprawna dzielnica istnieje od niedawna. Nie jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Antwerpii i turystów ani
skupiskiem zabytków i pamiątkowych
miejsc.
Ale w każdej dzielnicy jest coś co ją
wyróżnia. Borgerhout jest kolorowe,
wielokulturowe, wielojęzyczne i dla
tych którym to odpowiada, jest atrakcyjnym miejscem do życia.
Anna Janicka
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Cambio
Jeśli jest Ci
potrzebny
samochód
na kilka
godzin, albo
raz na jakiś
czas – możesz
skorzystać
z usług Cambio

eżeli ktoś nie ma samochodu, a nie chce pożyczać auta od rodziny czy
znajomych lub szuka tańszej alternatywy na zmniejszanie kosztów eksploatacji i utrzymania
swojego samochodu – może skorzystać z usług Cambio.
Cambio powstało z inicjatywy
Taxistop, VAB, NMBS-holding,
De Linj, MIVB, TEC.

J

Sposób funkcjonowania Cambio można porównać z miejską
wypożyczalnią rowerów Velo.
Jest to dobra propozycja dla tych,
którym potrzebny jest samochód
na kilka godzin, albo raz na jakiś czas.
Auta dostępne są w różnych
ważnych punktach miasta jak
dworzec, czy urzędy. Dokładny
wykaz miejsc skąd można wypożyczyć samochód znajduje się na
stronie: www.cambio-carsharing.com
1. Aby zostać klientem najprościej jest zarejestrować się na
stronie wypożyczalni. Należy
wypełnić wszystkie dane, a następnie wydrukować i odesłać
podpisany kontrakt. Pracownicy Cambio umówią się z potencjalnym klientem na rozmowę i przekażą osobistą
kartę z chipem użytkownika.
Aby podpisać kontrakt i wynająć samochód należy posiadać co najmniej dwuletnie pra-

2.

3.

4.

5.

6.

wo jazdy ważne na terenie Belgii.
Cambio oferuje niskie opłaty
miesięczne, a użytkownik płaci tylko za to z czego skorzysta. Ubezpieczenie samochodów, myjnie i przeglądy
zapewnia firma.
Paliwo wliczone jest w koszty
ilości przejechanych kilometrów, a w każdym samochodzie znajduje się karta do tankowania. Tankować można
wyłącznie na stacjach Shell,
Shell Express, Esso i Esso Express.
Z powodu wahań na rynku paliw możliwe są zmiany cen. Podwyżka może wynosić nie więcej niż 2 centy za kilometr. Na
stronie internetowej Cambio
znajduje się aktualny cennik.
Są trzy taryfy:
Startowa – dla osób, które korzystają z samochodu 1-2 razy miesięcznie na małych odległościach – mniej niż 80
kilometrów (rocznie 1000 km).
Bonusowa – dla tych, którzy
jeżdżą miesięcznie od 80 do
200 km (1000-2400 km rocznie).
Komfortowa – zainteresuje
klientów, którzy często korzystają z usług Cambio i miesięcznie pokonują 200 km
(rocznie około 2400 km).
Po wybraniu określonej taryfy należy wpłacić kaucję, któ-

ra automatycznie staje się nieprzekraczalnym limitem użytkowania.
7. Wszystkie samochody Cambio
są ubezpieczone. W przypadku uszkodzenia auta wypożyczający płaci maksymalnie
1000 euro na pokrycie kosztów. Za 45 euro miesięcznie
można dodatkowo wykupić
pakiet bezpieczeństwa i w razie kolizji najemca płaci nie
więcej niż 200 euro na pokrycie kosztów.
8. Re zer wa cja
sa mo cho dów
przez internet jest darmowa.
Natomiast rezerwacja telefonicz na pod nu me rem 070
233 406 jest nieco droższa
niż lokalna rozmowa telefoniczna.
9. Zmiana taryfy jest możliwa od
pierwszego dnia każdego miesiąca. Pierwsza zmiana taryfy
jest darmowa. Do każdej kolejnej doliczane są koszty administracyjne w wysokości 15
euro.
10. Wypożyczone auto musi zostać odstawione w to samo
miejsce z którego zostało
odebrane.
11. Cambio umożliwia również
wyjazdy zagranicę. Trzeba
jednak powiadomić o takim
zamiarze firmę, a tankować
można tylko i wyłącznie kartą Cambio.
Na podstawie
informacji internetowych
opracował
Adam Stodulski
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kilometrowy
system
podziemnych
kanałów
w Antwerpii
udostępniony
dla
zwiedzających

To podziemny, dostępny dla
zwiedzających 8 kilometrowy system podziemnych kanałów
w Antwerpii. Wybudowano je na
niskich wzgórzach pomiędzy
którymi płynęła woda użyta później do obrony miasta. Wykorzystywano ją również do unieszkodliwiania odpadów, jako
otwarty kanał oraz do transportu wewnątrz miasta. Pod koniec
średniowiecza w Antwerpii kanały były zbyt zanieczyszczone
by korzystać z nich jako źródła
słodkiej wody. Aby uzyskać dostęp do świeżej wody, w XV wieku wykopano Hertentaalse Vaart – 7 kilometrowy kanał który
łączył między innymi obecny
Stadspark, Dom Rubensa i dochodził aż do Brouwersvliet.
Wraz z rozwojem miasta dawał się we znaki niemiły zapach
kanałów, dlatego od XVI wieku
władze Antwerpii zachęcały do
stawiania budynków powyżej
ich górnej części.
Pod koniec XIX wieku na starym mieście kanały zostały zamurowane, zamknięte i całkowicie niedostępne dla mieszkańców.
Od XX wieku większość ścieków jest odprowadzana poprzez
wewnętrzny system rur które
zostały umieszczone wewnątrz
kanałów. Przy nadmiarze wody
deszczowej kanały wypełniają
się wodą, która odprowadzana
jest do pobliskiej rzeki.
W czasie II wojny światowej
w części kanałów alianci organizowali konspiracyjne spotkania. Były to jedne z niewielu
bezpiecznych miejsc w czasie
bombardowań. Pomieszczenia

w kanałach cechowały się wysokimi sklepieniami oraz dużą
przestrzenią i przypominały
wnętrze katedry. Dlatego nazywano je „Katedrą”.
Obecnie kanały zostały częściowo udostępnione dla zwiedzających. Można rozpocząć
zwiedzanie od Suikerrui niedaleko Grote Markt. Pierwsza część
wyprawy zaczyna się od krótkiej
przejażdżki łodzią w kanale,
w którym stale jest utrzymywany poziom wody. Ma to na celu
ukazanie w jaki sposób dochodziło do separacji ścieków i wody deszczowej. Następnie zwiedzających czeka 1.6 km marszu
po oczyszczonych i wysuszonych
kanałach. Turyści mogą dokładnie śledzić swoje położenie dzięki znakom powierzchniowym
(takie rozwiązanie zastosowano
na przykład w Paryżu).
Informacje praktyczne:
Wstęp jest płatny.
Wejście z przewodnikiem – 16
euro, bez przewodnika – 12 eu-

ro, do tego dochodzą koszty administracyjne – 2 euro.
Wstęp dla indywidualnych
zwiedzających: każda sobota
i niedziela między 11:00 i 13:00,
natomiast poniedziałek, czwartek i piątek od 13:00 (zamknięte w święta i Nowy Rok)
W zwiedzaniu maksymalnie
może uczestniczyć 15 osób,
a przewodnik posługuje się językiem niderlandzkim.
Rezerwacja poprzez: call center Antwerpen Toerisme & Congres.
Rezerwacji należy dokonać
minimum 3 tygodnie przed datą zwiedzania przez ogólny numer +32 (0)3 232 01 03 lub w informacji w Ruihuis (Suikerrui
21). Istnieje też możliwość zakupienia biletów bezpośrednio
w kasie, jeżeli oczywiście będą
dostępne.
Adres: Suikerrui 21, Antwerpen
Więcej informacji
na www.ruihuis.be
opracował Adam Stodulski
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Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pograć
dobrego, starego, polskiego rocka.
Montujemy zespół,
który miałby działać przy fundacji „Children of Europe”, a że dzieciaki z zespołu
działającego przy ww. organizacji czują rocka jak już mało kto w tych czasach (a
czy bluesa też, to okaże się w praniu), więc chcielibyśmy, aby mogły pośpiewać
przy muzyce granej na żywca, a konkretnie przy rockowych szlagierach w rodzimym
języku. Więc jeśli lubisz spędzać w ten sposób czas, czujesz radochę ze wspólnego
grania, nie zostaje nic innego jak wziąć do łapy telefon, wklepać numer podany
poniżej no i coś w treści smsa, najlepiej niech to będzie coś w stylu: „Lubię stary
Perfect, Oddział Zamknięty i różne takie i wreszcie będzie okazja popykać
sobie z kimś ich kawałki”, a potem zostaje już tylko wcisnąć
„Wyślij” i cała filozofia.

Tel. 0484 921 369
– Konradek
(od poniedziałku
do piątku tylko
sms – praca
na zmiany,
sami
rozumiecie;)
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Ważne informacje
PRZYPOMINAMY!!!
Utrata ważności wpisów danych
dzieci w paszportach rodziców
Z dniem 26 czerwca 2012 roku straciły ważność wszystkie
wpisy danych dzieci zamieszczone w paszportach rodziców dokonane przed dniem 28 sierpnia 2006 roku.
Po dniu 26 czerwca 2012 roku osoby małoletnie, których dane są zamieszczone w paszpor-

tach rodziców nie mogą na tej
podstawie przekraczać granicy.
Wpisy danych dziecka w paszporcie tracą ważność.
Małoletni powinni posiadać
oddzielny dokument paszportowy.
W związku z powyższym, rodzice którzy mają wpisane dzieci do swoich paszportów, powinni niezwłocznie zgłosić się do
konsulatu z dziećmi i złożyć
wniosek o wydanie dla nich oddzielnych paszportów.

WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W BRUKSELI
Rue des Francs 28 1040
Etterbeek Bruxelles
KONTAKT:
centrala: 00 32 2 73 90 101
sekretariat WK (codziennie od
8.30 do 16.30): 00 32 2 73 90 121
fax. 00 32 2 73 64 459
lub 73 60 464
e-mail: bebruamb3@msz.gov.pl
Na podstawie informacji Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Brukseli

Otwarcie Konsulatu Honorowego Rzeczypospolitej
Polskiej w rejonie Antwerpii i Limburgii
Na początku tego roku Staf Drooghmans został powołany na stanowisko
Konsula Honorowego RP w rejonie Antwerpii i Limburgii.
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej
Polskiej został otwarty 22 czerwca br.
w miejscowości Mol – rodzinnym mieście
konsula.

Jest to pierwsza taka instytucja w naszym regionie.
W następnym numerze gazety „Antwerpia po polsku” zapraszamy Państwa do
przeczytania wywiadu z Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej.
n

Ilona laureatką
zeszłym roku Szkoła Polonijna Veneto (Włochy)
ogłosiła Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny „Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza”.
W konkursie wzięło udział 110 prac
nadesłanych przez 25 szkół z ośmiu
krajów. Komisja oceniająca prace
stwierdziła, że „większość nich była
na bardzo wysokim poziomie artystycznym”.
W kategorii do lat 10 pierwszą nagrodę zdobyła uczennica Zespołu

W

Szkół im. gen. St. Maczka w Antwerpii, ILONA BUREK.
Jest nam tym bardziej miło, ponieważ Ilona oprócz nauki w szkole
niderlandzkiej i polskiej, uczęszcza
również na zajęcia Zespołu TanecznoWokalnego działającego przy Fundacji „Children of Europe”.
Ta wszechstronnie uzdolniona artystycznie młoda osoba jest doskonałym przykładem, że jeżeli się o czymś
marzy i wkłada w to pracę i serce, można osiągnąć bardzo dużo.

Życzymy dalszych artystycznych
sukcesów.
Kadra i dzieci z Fundacji „Children
of Europe”.

Zakończenie Roku Szkolnego w Szkole Polskiej im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
łowa piosenki „W życiu piękne są tylko chwile...” znakomicie oddają charakter uroczystości zakończenia roku szkolnego
2011/2012 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Gen. St. Maczka przy
Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą
w Antwerpii, które odbyło się 23 czerwca 2012 roku.
O godzinie 9.00, Pani Dyrektor, oficjalnie rozpoczęła spotkanie witając serdecznie, licznie przybyłych gości, przyjaciół i sympatyków Szkoły, rodziców
i oczywiście najważniejszych w tym dniu
– Uczniów Szkoły Polskiej w Antwerpii,
kończących ten rok szkolny. Wśród gości specjalnych byli nawet młodzi przedstawiciele Polonii z Los Angeles.

S

W dalszej części odbyło się uroczyste wręczanie dyplomów i nagród
uczniom wyróżniającym się na tle społeczności uczniowskiej pod względem
zaangażowania w życie szkoły, laureatom konkursów szkolnych i międzyszkolnych, absolwentom Liceum
Ogólnokształcącego.
Oficjalnego zakończenia roku dokonał Pan Piotr Wojtczak, Ambasador
tytularny, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli,
podkreślając liczne osiągniecia szkoły i jej uczniów a także wyróżniająca
się aktywność w pracy na rzecz tworzenia wzorowego wizerunku Polaków w Belgii. Jako nagrodę specjal-

ną Pan Ambasador przekazał dla szkoły dwa laptopy.
Wydarzenie to uwieńczyła, przygotowana przez naszych uczniów – prezentacja multimedialna, która była zapiskiem ważniejszych wydarzeń
z życia Szkoły i podsumowaniem pracy dydaktyczno-wychowawczej roku
szkolnego 2011/2012.
Mamy nadzieję, że pogodny nastrój,
który zapanował na uroczystości zakończenia roku szkolnego, przeniesie
się na czas wakacyjny.
Wszystkim – życzymy udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń, a także ochoczego powrotu do Szkoły Polskiej
n
w Antwerpii już we wrześniu.
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Z życia Antwerpii
ODNOWIONE SCIEŻKI
ROWEROWE
W ramach projektu „100 km ścieżek rowerowych” miasto Antwerpia
ułatwia życie rowerzystom a co za tym
idzie – wszystkim użytkownikom
dróg. Ostatnio zostało na nowo położonych 57 km tras rowerowych, odnowiono 39 km, a 4 km zostały całkowicie przebudowane. Dzięki temu
inni uczestnicy ruchu drogowego łatwiej zauważają rowerzystów. Pomysłodawcy chcą kontynuować tę ważną dla wszystkich akcję i tworzyć
coraz więcej ścieżek rowerowych: szerokich, żwirowych, dobrej jakości z dobrymi przejściami na skrzyżowaniach.
Dotychczas w niektórych miejscach
było tak, że nagle ścieżka się urywała, niektóre przejścia i skrzyżowania
były w ogóle nieprzejezdne dla rowerzystów albo po prostu niebezpieczne. Dlatego w 2007 roku miasto przeznaczyło na ten cel 26 mln euro, lecz
na tym nie koniec. Projekt będzie kontynuowany, a plany polepszenia ścieżek rowerowych w Antwerpii są bardzo ambitne.
ODKRYJ
HOBOKEN
Możesz odkryć ciekawe miejsca
w Hoboken spacerując lub jadąc na rowerze. Wydany został przewodnik który ma na celu przybliżenie tej części
Antwerpii wszystkim zainteresowanym. Proponuje on marszrutę pieszej
wycieczki trwającej około 2 godzin.
Dzięki temu, po drodze można zapoznać się z ciekawymi historiami o przeszłości i teraźniejszości Hoboken.
W drugiej części przewodnika jest
propozycja rowerowej wyprawy poza
miasto. Trasa jest podzielona na 9 części które razem tworzą pętlę. Z tyłu
na broszurze znajdują się bony które
można wymienić na różne niespodzianki. Przewodnik jest dostępny
gratis w gminie Hoboken.
adres: Marneflaan 3
2660 Antwerpen
info: 03 3383011
LUNCH I OBIAD
NA WYSOKOŚCI
46 METRÓW
Od 1 lipca rozpoczął działalność letni bar w Lindner Hotel & City Lounge. Goście będą mogli podziwiać panoramę Antwerpii z wysokości 46
metrów, popijając ekskluzywne drinki. Skybar, dzięki współpracy z resta-

uracją Roji, zaoferuje też francuskie
i japońskie przystawki. Prawie co wieczór są przewidziane atrakcje: impreza z DJ, występy, koncerty na żywo,
a także granie w pokera i wieczory
salsa. Ta oferta jest bez wątpienia bardzo atrakcyjna i konkurencyjna dla
innych punktów gastronomicznych
miasta.
Otwarte do 1 września, codziennie
od 16:00 do 1:00 w nocy.
Adres: Lindner Hotel & City Lounge,
z tyłu Centraal Station, wejście od Kievitplein
Więcej info na www.skybarantwerpen.be

Niestety, zmiana lokum przebiegała w smutnej atmosferze gdyż podczas
transportu zginął słoń o imieniu Hussein z Hamburga. Całą akcję można
było śledzić na facebooku.

CZERWONY AUTOBUS
DE LIJN

KAI MOOK Z RODZINĄ
PRZETRANSPORTOWANY
DO PLANCKENDAEL
Najbardziej znany słoń w Belgii
– Kai Mook, ma już nowe schronienie.
Został on razem z 4 innymi słoniami
przewieziony do nowego parku
w Planckendael, niedaleko Mechelen.
Opiekunowie przygotowywali zwierzęta do przeprowadzki już rok wcześniej, ucząc je samodzielnego wchodzenia do kontenera.

Dobra wiadomość: antwerpskie nocne autobusy uratowane!
Od 1997 ro ku noc ne au to bu sy
przestały być opłacalne i zarząd de
Lijn mu siał szu kać osz częd no ści.
Z po mo cą przy szedł bro war Du vel
Moortgat.
Wspólne rozwiązanie polega na tym,
że producent piwa pokrywa część
kosztów eksploatacji. Dlatego od 1
maja część autobusów ma barwy De
Koninck.
Autobus oczywiście ma przystanek
tuż przy browarze. W ten niecodzienny sposób odbywa się promocja komunikacji publicznej, której silnym
atutem może być fakt, iż przy okazji
jazdy autobusem można ugasić pragnienie złocistym napojem i bezpiecznie dojechać do domu.
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Pojazdy De Koninck obsługują 9 linii, jeżdżąc w różnych kierunkach
i przewożąc w same tylko weekendy
około 50 tys. pasażerów, co ogranicza zbędny ruch drogowy. Firma De
Koninck, promując i wspierając nocne życie w Antwerpii, oferuje wszystkim tańszą formę transportu niż jazda samochodem: bilet kosztuje 2-3
euro w zależności od strefy, abonenci de Lijn mogą jeździć za darmo. Rozwiązanie jest uważane za bardzo kreatywne.

a wystawione stoliki restauracji – do
posilenia się oraz odpoczynku w cieniu parasoli.
Przebudowa została rozpoczęta pod
koniec kwietnia 2012 a zakończenie
wszystkich prac jest planowane na listopad 2012.

DIABOLO PĘDZI DO ZAVENTEM

GROTE MARKT TEGO LATA
WOLNY OD RUCHU
DROGOWEGO
Decyzją rady miasta Grote Markt
będzie wolny od samochodów. Nowe
prawo weszło w życie 15 czerwca. Celem jest uzyskanie więcej miejsca dla
pieszych i dla tarasów restauracyjnych. To samo dzieje się z ulicą Suikerrui, gdzie wszystkie kawiarnie i restauracje mogą rozstawić swoje stoły
i stoliki.
Oczywiście, rada miasta pamiętała
o tym, żeby po rozstawieniu tarasów
była odpowiednia ilość miejsca dla pieszych.

OTWARCIE BULWARU
KEYSERLEI
30 czerwca został otwarty bulwar
Keyserlei. Strona północna jest już
całkowicie ukończona. Dostępna promenada zachęca do spacerowania,

Od 10 czerwca można w 34 min. dotrzeć z Antwerpii na lotnisko w Zaventem. Wcześniej trwało to godzinę. Nowe
połączenie biegnie między Mechelen
i Schaerbeek, przez środek autostrady
E19. Pociągi kursują co 2 godziny i łączą Antwerpię bezpośrednio z lotniskiem.
Jeżdżą na zmianę dwa składy. Jeden
zatrzymuje się na 5 min w Mechelen,
drugi jedzie bez przerwy. Od grudnia
także drugi pociąg będzie jeździł bez
zatrzymywania się w Mechelen. Co ciekawe – 1 km przed lotniskiem pociąg
wjeżdża w tunel pod płytą lotniska.
PARKINGI POZIOMOWE
Władze miasta Antwerpia chcą rozwiązać problem braku przestrzeni parkingowej. Obecnie cała przestrzeń
parkingowa jest wykorzystana i jedynym sposobem aby ją zwiększyć, jest
zbudowanie wielopoziomowych parkingów w miejsce już istniejących.
Już poszukuje się projektantów którzy podjęli by się przelania na papier
tej koncepcji.
Dla usprawnienia przemieszczania
się rosnącej liczby mieszkańców, rozważa się m.in.: zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów, przemyślane rozmieszczenie
miejsc parkingowych z uwzględnieniem ostatnich przystanków linii
tramwajowych. Propagowane też będą ekologiczne sposoby zmiany miejsca: częstsze korzystanie z komunikacji publicznej, poczciwy rower
i jeszcze bardziej sprawdzony sposób
– chodzenie na własnych nogach.
Wszystko ma też służyć zsynchronizowaniu budowy mostu nad Scheldą
z innymi działaniami z zakresu usprawniania ruchu mieszkańców po mieście.
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DARMOWE LEKCJE TENISA
DLA POCZATKUJĄCYCH
OD 7 DO 107 LAT
Czy masz czasami ochotę pograć
w tenisa? Załóż swoje buty sportowe,
wygodny strój i weź udział w zajęciach
tenisa dla początkujących. Są trzy boiska i 3 trenerów do dyspozycji, uczestnicy są automatycznie ubezpieczeni.
Zapisz się od razu, lecz pamiętaj: zapisujesz się od razu na cały tydzień.
Od poniedziałku 13/08 do piątku
17/08 (ale oprócz 15/08)
n grupa 1: dzieci od 7 do 14 lat, godz.
9 – 10
n grupa 2: dorośli od 15 lat, godz. 10
– 11
n grupa 3: dorośli od 15 lat, godz. 11
– 12
Adres: Tenniscentrum Olympia Beerschot, Julius De Geyterstraat 133zapisy: www.districtantwerpen.be, tel.
03 338 35 18
A-KAARTA
To karta oszczędnościowa dająca
wiele korzyści.
Idziesz na basen, do biblioteki, do
kina, do eco-huis – z a-kartą możesz
automatycznie oszczędzać punkty,
które potem możesz wymieniać z korzyścią otrzymując różne zniżki. Kartę można kupić za jedyne 3 euro.
Karta A którą otrzymujesz na początku, oferuje od razu korzyści, m.in.:
n jedno bezpłatne wejście na basen
miejski
n wejście gratis na jeden seans filmowy w jednym z Antwerps Cultuur
Center
n jedno darmowe wejście do miejskiego
muzeum albo 2 euro zniżki przy zakupach w sklepikach muzealnych, lub 2
euro zniżki przy zakupie za 10 euro
n 3 euro zniżki na rocznym abonamencie w bibliotece
Gdzie można ją nabyć?
n we wszystkich bibliotekach miejskich
n we wszystkich miejskich centrach
kultury
n w centrach dla młodzieży (Jeugddiensten)
więcej informacji na
www.dna.be/a-kaart
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GULDEN SPORENSLAG
DE VLAAMSE STEDEN VERSLAAN DE KONING VAN FRANKRIJK

11

lipca
święto
wspólnoty
flamandzkiej

21

lipca
święto
narodowe
Belgii

bchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy
„złotych ostróg” rozegranej w 1302 roku. Flamandzka piechota wraz z kupcami
i mieszczanami wystąpiła zbrojnie przeciwko Filipowi I – królowi Francji, który wysłał silnie
uzbrojoną francuską armię do
ukarania zbuntowanych flamandzkich obywateli w Brugii.
Mieszczanie i kupcy wraz z żołnierzami zaatakowali francuską
gubernię we Flandrii. Ten historyczny fakt funkcjonuje w historii Flandrii jako tak zwany
„Wielki piątek Brugii”. Jest to
jednocześnie moment przywrócenia ustroju demokratycznego
w większości miast Flandrii.
Siły flamandzkie i francuskie
starły się 11 lipca na otwartym
polu w okolicy miasteczka Kortijk. Bitwa zakończyła się rozgromieniem przeważających sił
wroga. Zginęło co najmniej 1000
francuskich żołnierzy, a duża
liczba ostróg znaleziona przez
zwycięzców na placu bitwy dała jej nazwę „złote ostrogi”.
Jest to symbolem flamandzkiego zwycięstwa nad Francuzami.
W tym dniu w całej Flandrii
obowiązuje święto państwowe.
Zamknięte są urzędy i biura,
a w miastach, miasteczkach
i gminach odbywa się mnóstwo
lokalnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

O

NATIONALE
FEESTDAG
21 dzień lipca jest świętem narodowym Belgii obchodzonym
w rocznicę wyboru pierwszego
króla Belgii Leopolda I i odzyskania niepodległości.
W wielkim skrócie kilka najważniejszych faktów historycznych
poprzedzających to wydarzenie:
n 4 października 1830 roku Belgia oddzieliła się od Holandii
i uzyskała niepodległość, a belgijski Kongres Narodowy spośród kilku kandydatów wybrał
Leopolda i ofiarował mu tron
nowo powstałego królestwa.
n W lutym 1831 roku Kongres
Narodowy uchwalił konstytucję, która na owe czasy była
wyjątkowo postępowa i demokratyczna.

n 4 czerwca 1831 roku Leopold
został oficjalnie wybrany.
n 26 czerwca 1831 roku przyjął
tytuł króla Belgii.
n 21 lipca 1831 roku Leopold
von Sachsen-Coburg przed
wejściem do brukselskiego
kościoła świętego Jakuba złożył przysięgę wierności konstytucji i tym samym stał się
królem Belgii.

W niedługim czasie wszystkie
największe światowe mocarstwa
uznały powstanie nowego europejskiego państwa.
Jest to ustawowo dzień wolny od pracy.
Punktem kulminacyjnym obchodów jest defilada wojskowa
przed Pałacem Królewskim
w Brukseli i spektakularny pokaz sztucznych ogni.

Obchody 11 lipca
Uroczystość zaczyna się muzyką dla dzieci.
Bert Verbeke, marylis Temmerman
i Marine de Kok
zaśpiewają niderlandzkojęzyczne
piosenki dla dzieci.
Później wystąpią Lucas Van den Eynde,
Tine Embrechts, Nele Bauwens
i ich specjalny gość
– wykonają nasze ulubione piosenki flamandzkie.

11.07 od 17.00 do 21.00
Grill od 18.00 , muzyka o 19.00
miejsce: Grote Markt Antwerpen

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

Dodaj bezpłatnie
swoje ogłoszenie
wysyłając maila pod adres

redakcja
childrenofeurope
@yahoo.com

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 – wykonczeniówka (tarasy,
kafelki, biały montaż, baseny od
podstaw) szuka pracy w solidnej firmie
budowlanej na kontrakt Antwerpia
i okolice. kontakt: Adam 0485 859 069
w Szukam pracy w Antwerpii.
Opieka nad dzieckiem lub prace biurowe.
W Polsce ukończyłam studia wyższe.
Język angielski, niderlandzki. Magda,
mail:antwerpiapopolsku@yahoo.com
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Lato, lato, lato czeka...
Propozycje
opracowane
przez portale
podróżnicze
i biura podróży

areszcie wakacje. Czas
na pakowanie walizek
i odpoczynek.
Nie będziemy zanudzać Państwa poradami w stylu co zabrać ze sobą na wakacje, czego nie za pom nieć, jak się
spakować i tak dalej.
Nasza propozycja na lato jest
następująca. Jeżeli ktoś jeszcze
nie zdecydował gdzie wyjechać
i co zobaczyć, polecamy zapoznanie się z propozycjami opraco wa ny mi przez naj bar dziej
zna ne por ta le pod róż ni cze
i biura podróży, które proponują najciekawsze i najbardziej
fascynujące miejsca w Polsce,
Europie i na świecie.

N

NAJPIĘKNIEJSZE CUDA
NATURY W POLSCE
(według portalu gazeta.pl/podroze):
1. Morskie Oko
Jeden z symboli polskich Tatr
i najpiękniejsze górskie jezioro.
2. Ruchome wydmy pod Łebą
Największy tego typu obszar
w Europie, gdzie wydmy wznoszą się na wysokość ponad 3 metrów. Gwarantowane niecodzienne wrażenia.
3. Dolina Narwi
Położona w Narwiańskim Parku Narodowym nazywana jest
„Polską Amazonią”. To jedna
z ostatnich w Europie naturalnych regularnie zalewanych dolin.
4. Puszcza Białowieska
Ostatni pierwotny las na Niżu Europejskim. Żadne z rosnących tu drzew nie zostało zasadzone przez człowieka.
5. Połoniny Caryńskie i Wetlińskie
Wyjątkowo urokliwe pod względem krajobrazowym i przyrodniczym miejsce w Bieszczadach.
6. Krutynia
Polskie Mazury są cudem same w sobie. Krutynia zaliczana
jest do jednych z najpiękniejszych szlaków wodnych w Europie.
7. Przełom Dunajca
Przełom rzeczny płynący siedmioma kaskadami w kanionie
Pienin.
8. Klify na wyspie Wolin
Najwyższe w Polsce 15-to kilometrowe wybrzeże klifów gwarantujące niezapomniane wido-

ki. Warta obejrzenia jest także
Zagroda Pokazowa Żubrów.
9. Błędne skały w Górach Stołowych
Rezerwat na terenie Gór Stołowych położony na wysokości
852 metrów nad poziomem morza. Tajemniczy labirynt pełen
krętych ciasnych przejść, szczelin, tunelów i skał o niesamowitych kształtach.
10. Dolina Pięciu Stawów
Największy zbiornik wodny
w Tatrach i jedno z najpiękniejszych miejsc w polskich górach.
Gwarantowane fenomenalne widoki i niezapomniane krajobrazy.
11. Kolorowe Jeziorka, Rudawy
Janowickie
Na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego wzrok przyciągają trzy jeziorka: purpurowe,
błękitne i zielone. Niesamowite
kolory zawdzięczają starym kopalnianym wyrobiskom.
12. Bagna Biebrzańskie
Biebrzański Park Narodowy
w znacznej części ma powierzchnię bagienną. Jest to największy kompleks mokradeł w Europie Środkowej.
13. Jaskinia Raj w Górach świętokrzyskich
Uznawana za najpiękniejszą
jaskinię w Polsce. Niezwykły,
podziemny świat we wnętrzu
wzgórza.
14. Roztoczańskie Szumy
Prawie 180 kilometrowe pasmo niewielkich wzgórz ciągnące

się od Kraśnika do Lwowa. Miejsce, gdzie stykają się kultury, a historia przeplata się z przyrodą.
15. Dolina Chochołowska
Najdłuższa, największa i najpiękniejsza ze wszystkich dolin
w Tatrach.

NAJPIĘKNIEJSZE PLAŻE
W EUROPIE
według Travellers Choice:
1. Turcja: Oludeniz, Icmeler, Antalya
2. Hiszpania: Puerto Alcudia,
Benidorm, Playa del Ingels,
Corralejo, Puerto del Carmen
3. Wielka Brytania: Pournemouth
4. Portugalia: Albufeira

MIEJSCA, KTÓRE
KONIECZNIE TRZEBA
ZOBACZYĆ PODCZAS
TEGOROCZNYCH WAKACJI
według National Geographic
Travel (kolejność przypadkowa):
1.Wirunga – Rwanda
Ten wulkaniczny górski łańcuch położony we wschodniej
Afryce na granicy Rwandy,
Ugandy i Konga, można uznać
za jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie na świecie.
W Narodowym Parku Wulkanów o powierzchni 130 km kwadratowych znajduje się 5 z 8
wulkanów leżących w tym kra-
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Antwerpia po polsku

lipiec 2012

ju. Zjeżdżają tutaj turyści z całego
świata, aby przeżyć niesamowitą przygodę nad jeziorem pełnym lawy. Wirgunda to jednocześnie ostatnie miejsce na ziemi, gdzie żyją górskie goryle
wpisane do czerwonej księgi gatunków zagrożonych wyginięciem.
2.Istria – Chorwacja
Najbardziej na północ wysunięty
półwysep Chorwacji leży nad Adriatykiem i słynie z gajów oliwnych, trufli oraz doskonałego białego wina. Niespotykanym
zjawiskiem
jest
trzykolorowa ziemia: biała, szara, czerwona i tak właśnie nazywają się części tej niewielkiej krainy.
3.Sułtanat Omanu
Kraj islamski, w którym kobiety
ubrane są w hidżaby. Ortodoksyjnie
religijny, ale jak mówią znawcy tematu jednocześnie bardzo czysty, bezpieczny i przyjazny turystom, którzy
wbrew pozorom nie odczuwają żadnej presji religijnej. Oczywiście każdy przybywający tam obcokrajowiec
musi przestrzegać pewnych zasad
i szanować obowiązujące prawa. Na
terenie Omanu znajduje się wiele zabytków uznanych przez UNECSO.
4.Kon Lipe – Tajlandia
Ta niewielka, trzykilometrowa wysepka położona jest na Morzu Admańskim. Znajduje się na niej Morski Park
Narodowy Tarutao.
Kon Lipe oferuje turystom wspaniałe warunki do nurkowania, niesamowite krajobrazy, ciszę, miłą atmosferę i dobrą bazę turystyczną.
Poza tym czyste plaże, bary, restauracje oraz kilkadziesiąt domków do wynajęcia. Na wyspie nie ma ruchu samochodowego, poruszać się można skuterami
lub odbywając piesze wędrówki.
5.Costa Brava – Hiszpania
Znane i popularne miejsce położone w hiszpańskiej Katalonii. Pełne nowoczesnych kompleksów hotelowych,
oferujące turystom piękną plażę i czystą wodę. Warto odwiedzić Figueres
miasto Salvadora Dali i miejscowość
Girona, gdzie zachowała się średniowieczna starówka.

4. Londyn – Wielka Brytania
Miasto, które nigdy nie narzekało
na brak turystów. W tym roku jako
gospodarz Letnich Igrzysk Olimpijskich przygotowało dla odwiedzających sporo niespodzianek.
5. Tokio – Japonia
Stolica Kraju Kwitnącej Wiśni zachwy ca go ścin no ścią, a jed no cześ nie zdumiewa szalonym tempem życia, osza ła mia ją cą ar chi tek tu rą
łączącą nowoczesność z tradycją, do
której Japończycy są bardzo przywiązani.
6. Tanzania
Coraz bardziej popularne miejsce
na wakacje, chociaż nie odkryte do
końca. Zachwyca dziką przyrodą i zaprasza na safari.
7. Patagonia – Chile
Miej sce nie spo ty ka ne w ofer cie
biur tu ry stycz nych, a szko da bo za sługuje na uwagę. Ośnieżone szczyty i dzi ka, nie od kry ta na tu ra poz wa la ją na prze ży cie nie sa mo wi tych
wra żeń.
8. Lhasa -Chiny
Odwiedzając ten kraj turyści na ogół
kierują się do Pekinu, innych większych miast lub oglądają Chiński
Mur. Tymczasem Lhasa to prawdziwa perła położona w Himalajach, miejscu magicznym i wcale nie tak niedostępnym.
9. Hawana – Kuba
Prawdopodobnie w tym mieście czas
się zatrzymał. Hawana kusi turystów
niespotykaną architekturą, jedyną
w swoim rodzaju muzyką, gościnnością, obecnością pięknych kobiet i cygarami. Będąc w tym mieście odniesiemy wrażenie, że żyjemy sto lat
wcześniej.
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10. Moskwa – Rosja
Plac Czerwony, Mauzoleum Lenina,
przepiękne, kapiące od złota cerkwie
i przepych. Taka właśnie jest Moskwa
i z roku na rok coraz więcej turystów
docenia walory rosyjskiej stolicy.
11. Paraty – Brazylia
Polecane jako jedno z najpiękniejszych miejsc na kontynencie południowoamerykańskim.
12. Wietnam
Kolejne miejsce z serii pięknych
i jeszcze nieodkrytych. Jak na razie
Wietnam nie jest tak bardzo popularnym krajem dla turystów ale według
prognoz, już wkrótce będzie to jedno
z najbardziej obleganych państw. Polecana jest przede wszystkim wyjątkowa zatoka Ha Long.
13. Florencja -Włochy
Zabytki, zabytki, zabytki.
14. Puebla – Meksyk
Inna kultura, ślady pradawnych cywilizacji, niespotykane tradycje i zwyczaje. No i znany festiwal Sosu Mole.
15. Birmingham – Wielka Brytania
Najlepsza kuchnia na Wyspach Brytyjskich.

POLECANE MIEJSCA NA WAKACJE
według portalu Wanderlust:
Sudan, Grenlandia, Mongolia, Tadżykistan, Pakistan, Wyspy Cooka,
Tajwan.
Piękne miejsca prawda? Niektóre trochę za daleko, inne stanowczo za drogo. Ale zwróćmy uwagę jak niesamowite plenery są w Polsce. A to wcale nie
jest ani tak daleko, ani tak drogo...
Ewa Janik

MIEJSCA POLECANE
PRZEZ THE NEW YORK TIMES
1. Panama
Nie tylko Kanał Panamski jest warty
obejrzenia. Również stolica Panama City zadziwia niesamowitą infrastrukturą.
2. Helsinki – Finlandia
Światowa stolica designu w 2012
roku. Miasto polecane turystom ze
względu na niespotykaną i przemyślaną architekturę.
3. Birma
Nieznana, nieodkryta i tajemnicza.
Fascynujące miejsce, które czeka na
turystów.

Moskwa
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Euro spoko?
ie jestem znawcą futbolu,
ani specjalną miłośniczką tego sportu. Ale i mnie udzieliło się to niewiarygodne, międzynarodowe szaleństwo, które ogarnęło
całą Europę.
W momencie oddawania tego artykułu do druku jeszcze trwały ostatnie mecze i toczyła się walka o zwycięstwo. Ale jak wypadła polska
reprezentacja – już wiadomo. Nie wdając się w techniczne zawiłości stwierdzam, że chyba mogło być trochę lepiej. Chociaż już słychać głosy, że zbyt
wiele oczekiwaliśmy od naszej piłkarskiej jedenastki bo grają jak grają i nie
poradzili sobie w konfrontacji z lepszymi, że zawinił trener, PZPN, UEFA, rząd i...przepraszam, jeżeli o kimś
zapomniałam. Natomiast polscy kibice już zdobyli mistrzostwo świata.
Na podsumowania przyjdzie czas.
Wtedy jak Polska długa i szeroka
wszyscy zabierać będą głos w dyskusji, czy Euro przyniosło nam zyski czy
straty. Będą padały słowa pochwały
i krytyki. Będą analizy, podsumowania, wyliczenia i tak dalej. Będą osoby zadowolone i niezadowolone. Jak
to w życiu.
Moim skromnym zdaniem fakt, że
byliśmy współgospodarzami imprezy
o tak wielkim znaczeniu sportowym

N

i międzynarodowym to dla Polski duże osiągnięcie. Większych „wpadek”
nie było, chwalono nas za fantastyczne stadiony, dobre hotele, nawet niezłą infrastrukturę i niesamowitą gościnność. Pokazaliśmy Warszawę,
Gdańsk, Wrocław, Poznań, Kraków.
Zagraniczni kibice jak również turyści byli mile zaskoczeni (a niekiedy
wręcz zdziwieni), że Polska – nowoczesny kraj leżący w sercu Europy zamieszkiwana jest przez sympatycznych, otwartych ludzi, a na drogach
nie jeżdżą furmanki i nie biegają białe niedźwiedzie. Polacy o dziwo, posługują się językami obcymi, mają doskonałą kuchnię, a uroda Polek
zachwyciła wszystkich. Kibice chwalą organizację mistrzostw i już zapowiadają, że do Polski wrócą. Możemy
być dumni. Bo wbrew stereotypom
okazało się, że nasz kraj to dynamicznie rozwijające się państwo i uśmiechnięci ludzie.
My jako Polacy wygraliśmy Euro
2012, bo zrozumieliśmy, że nie jesteśmy od nikogo gorsi, że potrafimy zorganizować imprezę o tak wielkim prestiżu i że wcale nie różnimy się od
innych krajów Europy, którym kiedyś tak bardzo zazdrościliśmy. Przez
cały czas trwania Euro 2012 Polska
zdawała egzamin i zdała go. A czy wy-

stawimy sobie szóstkę, czy czwórkę
nie jest aż tak istotne. Ważne jaką ocenę wystawi nam Europa. Dlatego nie
zadręczajmy się teraz, czy nowo wybudowane stadiony w przyszłości na
siebie zarobią, nie krytykujmy, że tylu rzeczy nie udało się zrobić. Cieszmy się z sukcesu Polski i pozbądźmy
się kompleksów. Naprawdę zasługujemy na słowa uznania.
Muszę w tym miejscu uprzedzić
ewentualne zarzuty, że zbyt optymistycznie podchodzę do tego zagadnienia. To nie tak. Całkowicie zdaję sobie
sprawę z niedociągnięć i błędów jakie
wystąpiły przy i w trakcie mistrzostw.
Wiem, że nie wszystko zostało zrobione tak jak należy.
Ale Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej naprawdę nam się udały.
Dlatego cieszmy się i kibicujmy naszej olimpijskiej reprezentacji, która
w Londynie w ramach Igrzysk będzie
walczyć o medale. Trzymajmy za nich
kciuki i życzmy, aby osiągnięte przez
nich wyniki były chociaż w części tak
dobre, jak te które osiągnęliśmy jako
gospodarze Euro 2012.
Ko ko ko ko Euro? SPOKO!
Marta Wawrocka
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Kibicowanie inaczej
Grupa
belgijskich
kibiców do
wynajęcia
funkcjonuje
od 2002 roku

ak powszechnie wiadomo, w tym ro ku (jak
i w latach poprzednich)
narodowa reprezentacja piłkarska Bel gii nie uczest ni czy ła
w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Im bliżej było do rozpoczęcia tegorocznych rozgrywek, tym bar dziej bel gij scy
kibice byli sfrustrowani i rozgoryczeni. Zdecydowali, że jeżeli nie mogą wspierać piłkarskiej dru ży ny bel gij skiej, to
będą kibicować innym. Na Facebooku założyli grupę o wiele
mówiącej nazwie „Belgijscy kibice futbolu na sprzedaż na Euro 2012” (Belgian soccer fans
for sale for Euro 2012). Przygotowali specjalne reklamówki, które zachęcały do kupienia
gru py bel gij skich ki bi ców
i stworzyli własną stronę internetową na której napisali co nastę pu je: „Po raz ko lej ny my,
Bel go wie, nie ma my dru ży ny
na mistrzostwach piłki nożnej.
Po raz kolejny jesteśmy sierota mi wę dru ją cy mi po uli cach
bez barw narodowych, bez flagi. Będziemy oglądać mecze, ale
nie zaznamy ognia walki, napię cia mię dzy zwy cię stwem
a porażką. Chyba że... ta grupa
i wszyscy jej członkowie zostaną wystawieni na sprzedaż na
eBayu”.
Kibice dodali również, że służyć będą temu, kto zapłaci najwięcej. Jako ludzie honorowi
i oddani piłce nożnej obiecali
między innymi, ze:
n od początku rozgrywek będą
uczestniczyć w każdym meczu wskazanej drużyny,

J

n ze wszystkich sił będą dopingować piłkarzy i machać ich
narodowymi flagami,
n mogą krzyczeć, a nawet wrzeszczeć, mogą również płakać,
n staną się natychmiast fanami
swojego nowego zespołu,
n podczas meczów będą dawać
z siebie dosłownie wszystko,
n nauczą się hymnu kraju z którego pochodzi drużyna, której będą kibicować,
n jeżeli zajdzie potrzeba mogą
pokusić się nawet o niewielkie akty chuligańskie: „na
przykład kopnąć gołębia, czy
zapalić papierosa w miejscach
dla niepalących”,
n zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczą na cel charytatywny.
Grupa belgijskich kibiców do
wynajęcia funkcjonuje od dawna (dokładnie od 2002 roku) i liczy ponad dwadzieścia tysięcy
osób. Jak twierdzą jej członkowie „może nie jest nowa, ale
w idealnym stanie technicznym
i nie używana od dziesięciu lat”.
Belgijscy pasjonaci piłki nożnej
wynajmowani byli już kilkakrotnie, chociaż ich akcje nie miały
tak dużego zasięgu i rozgłosu.
W tym roku odzew w internecie
był natychmiastowy. Niestety,
ku niezadowoleniu Belgów licytację wygrał … Holender. A jak
wszystkim powszechnie wiadomo te dwie narodowości nie pałają do siebie zbytnią sympatią.
Belgijscy kibice to ludzie honoru dla których dane słowo jest
cenniejsze niż złoto, dlatego bez
dyskusji podporządkowali się
wymaganiom Holendra. Kwotę

3.000 euro przekazali na rzecz
UNICEF (na edukację dzieci żyjących w krajach dotkniętych
wojną) i zabrali się do dzieła. Żeby jak najlepiej wywiązać się
z umowy, wynajęci kibice rozpoczęli swoje zadanie od podróży
do Holandii i zakupu niezbędnych gadżetów. Oprócz pomarańczowych strojów nabyli kapelusze ozdobione tulipanami,
tradycyjne holenderskie drewniaki i dmuchane wiatraki.
W chwili rozpoczęcia się meczu
w ramach Euro 2012 w Charkowie, w którym drużyna holenderska grała z Niemcami, w wielu barach i pubach w całej Belgii
dziesiątki fanów piłki nożnej wstało z miejsc i zaczęło śpiewać holenderski hymn narodowy. Przynajmniej w tej kwestii nie było
żadnego problemu ponieważ oba
te narody posługują się językiem
niderlandzkim. Belgowie zgodnie
z umową kibicowali nielubianej
drużynie, ale ich „głód kibica” był
już tak wielki, że na bok odeszły
wszystkie animozje i niesnaski.
Dla nich w tym momencie liczyła się tylko i wyłącznie piłka nożna. Chociaż nie było to łatwe,
musieli założyć na siebie pomarańczowe, holenderskie barwy
czym narazili się na krytykę nie
tylko rodziny i przyjaciół, ale również osób postronnych. Wielu
przypadkowo spotkanych Belgów
nie było do nich zbyt sympatycznie nastawionych. Według umowy zawartej z kupującym
w chwili, gdy Holandia odpadła
z rozgrywek belgijscy kibice przez
24 godziny „nosili żałobę”. Musieli również zgodnie z ustalenia-
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mi odpowiednio udokumentować wywiązanie się z powierzonego zadania
czyli opublikować zdjęcia i nagrania które pokazują ich oddanie drużynie holenderskiej.
Członkowie grupy już niejednokrotnie byli wynajmowani jako kibice przez
różne kluby nie tylko w Europie. Jak
mówią, w chwili gdy reprezentacja Belgii została wyeliminowana z rozgrywek „smucili się przez 24 godziny,
a później stali się grupą do wynajęcia”.
Cała akcja wywołała w internecie
ogromne zainteresowanie. Opinie jak
i komentarze były bardzo różne. Część
internautów uważała, że jest to fajny
sposób przeżywania sportowych emocji zwłaszcza, że zarobione pieniądze
przeznaczone zostały na szlachetny cel.

Inni z kolei stwierdzili, że to „żenada”,
że prawdziwi kibice nie są na sprzedaż
i że takim postępowaniem Belgowie
splamili honor kibica. Znalazłam i taką wypowiedź: „3.000 euro za dwadzieścia tysięcy belgijskich kibiców to farsa. Jakby nie liczyć, wynosi to mniej
niż 7 euro za osobę. W Belgii za taką
kwotę nie zje się nawet posiłku w Mc
Donalds”. Są również komentarze, że
ów Holender który kupił belgijskich
kibiców skrzętnie wykorzystał okazję,
aby dogryźć nielubianym Belgom.
Jakkolwiek to było chyba nie dowiemy się prawdy. Zresztą nie o to w tym
wszystkim chodzi. Może rzeczywiście
cała akcja jest sposobem na przeżycie
sportowych emocji. Sami zainteresowani twierdzą, że dla nich najprzy-
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jemniejsze byłoby kibicowanie ich narodowej drużynie. Jeżeli jednak Belgia w najbliższych eliminacjach znowu odpadnie, dalej będą „belgijskimi
kibicami futbolu na sprzedaż”.
Cała historia ma swój dalszy ciąg.
Po zakończeniu umowy z kupcem
z Holandii kibicująca ekipa znowu oferuje swoje usługi w internecie. Ale kibicowanie drużynie holenderskiej musiało ich chyba sporo kosztować bo
ostatni wpis na stronie internetowej
brzmi następująco: „Prosimy, jeżeli
macie drużynę narodową która może
nałożyć balsam na nasze umęczone
serca, kupcie nas”.
Na podstawie informacji
prasowych opracowała
Marta Wawrocka
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Letnie igrzyska olimpijskie 2012

776 G
r.p.n.e.
pierwsze
udokumentowane
święte
igrzyska
w Olimpii.

ospodarzem trzydziestych w nowożytnej historii igrzysk będzie
Londyn. Wszyscy już to wiemy,
lecz warto wspomnieć o tym, co
istotne lub ciekawe.

Pierwsze olimpiady
Olimpiada i Igrzyska Olimpijskie, to nie to samo. W starożytności igrzyska odbywały się co
cztery lata w mieście Olimpia na
Półwyspie Peloponeskim a okres
pomiędzy igrzyskami zwano
olimpiadą. Mimo, że oba pojęcia
obecnie się znaczeniowo wyrównały, oficjalna nazwa tegorocznych zawodów brzmi precyzyjnie: Igrzyska XXX Olimpiady
ery nowożytnej. Niektóre źródła podają rok 776 p.n.e. jako
czas udokumentowanych pierwszych
świętych
igrzysk
w Olimpii. To wydarzenie, na
czas którego m.in. ustawały wojny, przerywano procesy sądowe
i zawieszano wykonywanie wyroków śmierci, było poświęcone bogu Zeusowi. Igrzyska były
obwarowane
wieloma
ceremoniami i przepisami których przestrzegano pod groźbą
surowych kar. Najdotkliwszym
dla ówczesnych pań był fakt, iż
sportowcy występowali podczas
zawodów nago. Dlatego nie
dość, że nie miały wstępu na teren igrzysk, mężatki nawet
opuszczały na ten czas miasto.
Początkowo nagrodami dla zwycięzców były wieńce z gałązek
oliwnych lub z gałązek wawrzynu (laur olimpijski), oraz podziw
i chwała. Później stopniowo nagrody stawały się coraz bardziej
materialnie atrakcyjne lecz podziw widzów pozostał do obecnych czasów w swojej niezmienionej formie.
W roku 393 naszej ery, cesarz
Teodozjusz I Wielki uznał igrzyska za pogańskie i zostały one
zniesione.
XVIII wiek przyniósł różne
próby wskrzeszenia tej idei.
Ostatecznie dzięki inicjatywie
Pierre´a Coubertina, po specjalnym kongresie w Paryżu, 23
czerwca 1894 roku powołano
Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. Zawiązał się również Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Pierwsze nowożytne letnie
igrzyska olimpijskie miały miejsce w roku 1896 w Atenach.

Flaga olimpijska

Dlaczego Londyn?

Pięć przecinających się kół
w różnych kolorach symbolizuje pięć kontynentów. Kolor niebieski – Europę, czerwony
– Amerykę, czarny Afrykę, zielony Australię oraz żółty – Azję.
Oznacza to również jedność a zarazem różnorodność wszystkich
ludzi. Ilość kół nawiązuje też do
pięciu starożytnych dyscyplin
sportowych które były rozgrywane podczas szeregu pierwszych starożytnych igrzysk.

Na 117 kongresie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
który odbył się 6 lipca 2005 roku w Singapurze zapadła decyzja, iż organizatorem będzie Londyn. Jednak zanim do tego
doszło, już 2 listopada 2002 roku, jako pierwszy swoją kandydaturę zgłosił Nowy Jork, wybrany przez Amerykański Komitet
Olimpijski który odrzucił kandydatury m.in. Cincinnati, Dallas,
Houston i Los Angeles. W 2003
roku Niemcy zaproponowały
Lipsk po odrzuceniu miast Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt
i Stuttgart. Podobne eliminacje
odbyły się też w innych państwach. Ostatecznie, kandydatami zostały: Londyn, Nowy Jork,
Paryż, Moskwa, Madryt, Lipsk,
Rio de Janeiro, Hawana i Stambuł. Wybrano Londyn który
w głosowaniu o kilka punktów
wyprzedził Paryż.

Znicz olimpijski
W ruinach świątyni Olimpii,
za pomocą skupionych promieni słonecznych wzniecany jest
ogień olimpijski który niesiony
w pochodni dociera na miejsce
igrzysk W tym roku święty
ogień był przetransportowany
do Land´s End. Stamtąd 19 maja, trasą wytyczoną już rok
wcześniej, wystartowała sztafeta w której pochodnia przekazywana z rąk do rąk przemierzy
Wielką Brytanię. Pochodnia wędrować będzie do dnia rozpoczęcia igrzysk, kiedy to na londyńskim stadionie zapłonie znicz
olimpijski. Tradycja zapalania
ognia trwa od Igrzysk z 1928
roku. W 1936 roku narodziła się
tradycja przenoszenia ognia
w sztafecie. W historii nowożytnych igrzysk ogień zgasł trzy
razy. W 1976 w Montrealu z powodu
oberwania
chmury,
w 2004 w Atenach na starym
stadionie który gościł igrzyska
ponad sto lat wcześniej, oraz
w 2008 w Pekinie, co oficjalnie
było wytłumaczone problemami
technicznymi.

Areny
Najważniejszą z aren sportowych bez wątpienia jest Stadion
Olimpijski. Ten w Londynie będzie mógł pomieścić aż 80 tysięcy widzów! Ultralekkie materiały kompozytowe które posłużyły
do wzniesienia konstrukcji tworzącej stadion, ważą 75% mniej
niż konwencjonalne materiały.
Po zakończeniu igrzysk stadion
przejdzie na własność klubu piłkarskiego West Ham United. Zawody odbywać się będą też
w Millenium Dome – ogromnej
hali widowiskowo-sportowej
zbudowanej w 1999 roku z okazji nowego millenium. W wielkim „Centrum Wodnym” blisko
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wioski olimpijskiej będą miały miejsce zawody pływackie. W międzynarodowym centrum wystawienniczokonferencyjnym ExCel (wschodni
Londyn) odbędą się konkurencje: judo, zapasy, boks, szermierka, tenis
stołowy, taekwondo i podnoszenie ciężarów. Innymi arenami tegorocznych
igrzysk w Londynie będą też Wembley, Greenwich Park, korty Wimbledonu, królewski trakt The Mall gdzie
wszystkie zawody można będzie oglądać za darmo. Greenwich Park oraz
sławny Hyde Park oprócz zawodów
sportowych będą też miejscem wydarzeń kulturalnych: koncertów, seansów filmowych i przedstawień teatralnych. Olimpijskie mecze piłki nożnej
oprócz na Wembley, zostaną rozegrane w w Manchester, Cardiff, Newcastle, Glasgow i Coventry.

Routemaster
Specjalnie na Igrzyska Olimpijskie,
została zakupiona nowa generacja popularnych londyńskich autobusów
piętrowych. Czerwony AEC Routemaster który przez ostatnich 50 lat był
ikoną Londynu został zaprojektowany w 1954 roku i dwa lata później Londyńczycy mogli już docenić zalety „piętrusa”. Potem pojawiło się jego kilka
ulepszonych wersji. Ostatnio burmistrz Londynu Boris Johnson przedstawił projekt najnowszej wersji autobusu piętrowego wzorowanego na
oryginalnym modelu Routemaster.
Będzie on bardziej futurystyczny
w wyglądzie, a przede wszystkim ma
spełniać szereg wymogów technicznych, ekologicznych i innych. Spalać
będzie o 40% mniej paliwa niż jego
starsze wersje. Wprowadzenie pierwszych pięciu egzemplarzy tego „za-

pierającego dech w piersiach czerwonego symbolu Londynu XXI wieku”
ma kosztować aż 7,8 mln funtów. Co
ciekawe, oprócz trzech par drzwi, pojazd będzie miał tradycyjne tylne wejście podobne do rampy, umożliwiające pasażerom wsiadanie i wysiadanie
nie tylko na przystankach, ale też np.
podczas postoju na światłach lub w ulicznych korkach, co jest nie do pomyślenia nie tylko w Antwerpii. Jednym ze
szlachetnych powodów fazowego wycofywania starych i wprowadzania nowych Roetemasterów jest spełnienie
wymagań stawianych przez narodowy
program do walki z dyskryminacją ludzi niepełnosprawnych (Disability Discrimination Act). Do 2017 roku przewiduje się zniesienie wszelkich barier dla
osób niepełnosprawnych.

Dyskretne przygotowania
Historia rządzi się swoimi prawami
dlatego pierwotna świętość igrzysk
nie zawsze czczona była tak, aby mogły one się odbywać w atmosferze spokoju i poczucia bezpieczeństwa zawodników oraz widzów. Obecna sytuacja
na świecie który targany jest różnymi wątpliwościami natury finansowej
i gospodarczej – choć sytuację polityczną cechuje względny spokój – zmusza organizatorów do zadbania
w szczególny, adekwatny do obecnych
realiów sposób o spokojny przebieg
zawodów. Oczywiście czyni się to dyskretnie, lecz uwadze mediów nie uszły
przygotowania do „największej w historii operacji służb mundurowych
przeprowadzanej w czasie pokoju”.
n Budżet służb bezpieczeństwa ma
przekroczyć 600 mln funtów
n O spokój na olimpijskich arenach
dbać będzie około 10 tysięcy poli-
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cjantów, z czego 9 tysięcy w Londynie.
Na obiektach olimpijskich 7500 żołnierzy będzie sprawdzać rzeczy osobiste i zajmować się nadzorem.
Skanowaniem biletów zajmie się
3000 wolontariuszy.
Siły tzw. szybkiego reagowania liczyć mają około 1000 osób.
W okolicach parku Stratford, gdzie
mieści się centrum igrzysk, stacjonować będą jednostki antyterrorystyczne, a w wybranych miejscach
zainstalowane zostaną baterie rakiet
typu ziemia-powietrze rozwijających
trzykrotną prędkość dźwięku.
Wszystkie służby biorą pod uwagę
wiele różnych ewentualnych zagrożeń: od planowanych zagranicą zorganizowanych akcji grup terrorystycznych po indywidualne akty
przemocy ze strony szaleńców.
Wzmożona kontrola pod kątem posiadania ładunków wybuchowych
prowadzona będzie przez patrole
z przeszkolonymi psami, a w gotowości będą zespoły do ich rozbrajania.

Ciekawostki
n Oficjalne motto igrzysk brzmi: „Citius
Altius Fortius”. Po łacinie znaczy to:
„Szybciej, Wyżej, Mocniej”.
n Medale zostały zaprojektowane przez
Brytyjczyka Davida Watkinsa.
Brytyjska mennica wytłoczy ich 4700.
Te najcięższe w historii igrzysk trofea
będą ważyć od 375 do 400 gramów.
n Cena najtańszych biletów
to 20 funtów. Najdroższe bilety
kosztować mają aż 725 funtów.
n Całkowity przewidywany koszt
olimpiady – 10 miliardów funtów.
n Igrzyska obejrzy w telewizji 4 miliardy
widzów.
n Przy relacjonowaniu będzie pracować
20 000 dziennikarzy.
n W 26 konkurencjach udział weźmie
10 500 zawodników z 205 krajów.
n Wszystkich biletów na wszystkie
konkurencje było dostępnych około
8 milionów.
n W Londynie aresztowano wiele osób
za nielegalne rozprowadzanie biletów,
oferowanie nieistniejących miejsc
w hotelach i inne przestępstwa
związane z olimpiadą.
n W trakcie igrzysk są możliwe przerwy
w dostępie do internetu z powodu
jego dużego obciążenia.

Na podstawie informacji prasowych przygotował
Szymon Malicki
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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
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Adwokat z urzędu
Kto ma do niego prawo?
Osobom nieposiadającym wystarczających środków finansowych do
prowadzenia sprawy sądowej lub urzędowej przysługuje prawo do pełnomocnika z urzędu. Dotyczy to osób zamieszkałych na terenie Belgii, jak
i osób posiadających zameldowanie poza Belgią – w tym w Polsce, jeśli sprawa ma miejsce na terytorium Belgii.
Pomoc prawna z urzędu nie przysługuje osobom prawnym (spółkom,
stowarzyszeniom, itp.)
Pełnomocnik może zostać przyznany przez urząd na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek adwokata, do którego dana osoba skierowała
prośbę o prowadzenie sprawy z urzędu. Adwokat prowadzący sprawę
z urzędu musi być wpisany na listę biura pomocy prawnej.
Informacje o właściwych terytorialnie urzędach ds. pomocy prawnej dostępne są na stronach internetowych:
http://www.advocaat.be/page.aspx?
genericid=75
http://www.avocat.be/contact-caj, fr,
67.html
Poprowadzenie sprawy z urzędu wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1. Zaświadczenie z urzędu gminy o zameldowaniu (na którym będzie wymieniona osoba występująca o pomoc z urzędu oraz wszyscy pozostali
członkowie rodziny zameldowani
pod wskazanym adresem),
2. Zaświadczenie o dochodach dla osoby występującej o pomoc z urzędu
oraz wszystkich osób pełnoletnich
zameldowanych pod tym samym
adresem;
n Dla bezrobotnych zaświadczenie
z urzędu pracy z potwierdzeniem
wysokości zasiłku lub braku prawa
do zasiłku;
n Osoby niepełnoletnie nie muszą posiadać zaświadczenia o dochodach;
n Dla osób pełnoletnich, uczęszczających do szkoły należy przedłożyć
zaświadczenie ze szkoły;
n Osoby nieposiadające żadnych dochodów powinny przedłożyć:
- zaświadczenia z urzędu ds. pomocy społecznej (OCMW/CPAS) o niepobieraniu zasiłku,
- zaświadczenie ze związków zawodowych, o niepobieraniu świadczeń,
- ewentualnie dodatkowe zaświadczenia potwierdzające fakt niepobierania świadczeń;
n Urząd ds. pomocy prawnej może zażądać również przedłożenia dodatkowych dokumentów.
Wskazane dokumenty należy przesłać lub przekazać osobiście (w godzi-

nach otwarcia) do biura pomocy prawnej lub na adres kancelarii składającej wniosek (najlepiej zeskanowane)
celem sprawdzenia poprawności.
Jeśli dokumenty są kompletne, należy je przetłumaczyć na j. niderlandzki, francuski, lub przynajmniej angielski (tłumaczenie uwierzytelnione
nie są konieczne, koniecznym jest jednak pełne i adekwatne do treści dokumentu tłumaczenie).
Pomoc z urzędu przyznawana jest,
jeśli dochody rodzinne (tj. skumulowane dochody wszystkich zamieszkałych pod tym samym adresem osób)
nie przekraczają następujących kwot
– obowiązujących od 1 września
2011r.:

n

n

n

n
n

go decyzji administracyjnej w sprawie prawa do pobytu na terenie Belgii, po przedłożeniu dowodów;
Azylanci oraz osoby posiadające status uchodźcy politycznego po przedłożeniu dowodów;
Osoby dopuszczone do procedury
tzw. collectieve schuldenregeling
(procedura pseudo – bankrupcyjna);
Osoby posiadające nadmierne zadłużenie finansowe celem wszczęcia procedury tzw. collectieve schuldenregeling (procedura pseudo
– bankrupcyjna);
Osoby pozbawione wolności;
Osoby oskarżone w ramach procedury natychmiastowego stawiennictwa w sądzie;

Osoby samotne
Max. € 907, 00 netto/miesięcznie
Pełne zwolnienie z kosztów
Pomiędzy € 907, 00 i € 1165, 00 netto/miesięcznie
Częściowe zwolnienie z kosztów
Osoby zamężne, mieszkające wspólnie z innymi osobami oraz posiadające osoby na utrzymaniu
Max. € 1160, 00 netto/miesięcznie (=dochód rodzinny)
Pełne zwolnienie z kosztów
€ 1.311,02
Przykład
1 osoba na utrzymaniu
€ 1.462,04
2 osoby na utrzymaniu
€ 1.613,06
3 osoby na utrzymaniu
Pomiędzy € 1165, 00 i € 1423, 00 netto/miesięcznie (=dochód rodzinny)
Częściowe zwolnienie z kosztów
€ 1.575,02
Przykład
1 osoba na utrzymaniu
€ 1.726,04
2 osoby na utrzymaniu
€ 1.877,06
3 osoby na utrzymaniu
(+ 15% z € 1.006,78 = € 151,02 na osobę na utrzymaniu)

W stosunku do pewnych kategorii
osób zakłada się, iż nie posiadają one
wystarczających środków finansowych (na terenie Belgii):
n Osoby posiadające pomoc z ramienia
opieki społecznej (koniecznym jest
przedłożenie decyzji właściwego ośrodka
pomocy
społecznej
OCMW/CPAS);
n Osoby posiadające zasiłek zastępczy dla emerytów (gewaarborgd inkomen voor bejaarden) – koniecznym jest przedłożenie atestu z Kasy
Emerytalnej (Rijksdienst voor Pensioenen);
n Osoby posiadające zasiłek inwalidzki, na podstawie orzeczenia ministra o niepełnosprawności i decyzji
o przyznaniu renty inwalidzkiej;
n Osoby posiadające gwarantowany
zasiłek rodzinny, na podstawie atestu (gewaarborgde kinderbijslag,
attest Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers);
n Najemcy mieszkań socjalnych opłacający czynsz równy połowie normalnego czynszu;
n Osoby niepełnoletnie, na podstawie
jakiegokolwiek dokumentu tożsamości;
n Cudzoziemcy w sprawach pobytowych
na terenie Belgii lub administracyjnych i/lub dotyczących sądowego postępowania apelacyjnego dotyczące-

n Osoby uznane za niepoczytalne
w ramach ustawy z 26 czerwca 1990
dotyczącej ochrony osób niepoczytalnych.
Zwolnienie z kosztów procesowych
Osoby posiadające pełnomocnika
z urzędu mają prawo do uzyskania
zwolnienia z kosztów procesowych (tj.
kosztów pozwu, kosztów doręczeń,
opłat sądowych, kosztów tłumaczeń
przysięgłych).
Zwolnienie z kosztów procesowych
jest znacznym udogodnieniem dla
osób nieposiadających wystarczających środków pieniężnych do prowadzenia sprawy sądowej.
Zwolnienie z kosztów przydzielane
jest na wniosek, składany przez pełnomocnika do sądu, w którym prowadzona będzie procedura.
Sąd przyznaje zwolnienie z kosztów
procesowych jednocześnie wyznaczając
komornika sądowego, który za darmo
podejmuje wszystkie czynności doręczeniowe oraz egzekucyjne w sprawie.
Sąd może również wyznaczyć tłumacza przysięgłego, jeśli prowadzenie sprawy bez tłumacza jest zupełnie niemożliwe (np. ze względu na
znaczną ilość dowodów w obcym języku, których przedłożenie jest konieczne dla udowodnienia sprawy).
Iwona Wiewiórka
Advocaat
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Studia w Europie dla Europejczyka
tym numerze „Antwerpii
po polsku” przedstawię
zasady funkcjonowania
szkolnictwa wyższego w Irlandii.

W

IRLANDIA
Zielona Wyspa to raj dla studentów.
Studia są wprawdzie drogie, ale można liczyć na wyjątkowo dobrą jakość
nauki. Jeśli chodzi o edukację w szkołach wyższych, to w Irlandii ponad połowa uczącej się młodzieży kontynuuje naukę na studiach. Tak wysokim
wskaźnikiem mogą poszczycić się tylko niektóre kraje w Europie.
Uczelnie
W Irlandii działa ponad trzydzieści
wyższych uczelni podzielonych na dwa
systemy. Pierwszy to siedem uniwersytetów, z których prawie wszystkie znajdują się w Dublinie. Drugi zaś
tworzą instytuty techniczne (Institutes of Technology), kolegia edukacyjne kształcące głównie nauczycieli (Colleges
of
Education),
kolegia
uniwersyteckie (NUI Colleges) i kolegia prywatne (Independent Colleges)
posiadające państwowy certyfikat. Nie
funkcjonują osobne uczelnie medyczne – te kierunki studiuje się na uniwersytetach i prywatnych kolegiach.
Istnieją natomiast wyższe szkoły artystyczne.
Punkty ECTS i stopnie akademickie
Irlandzki system edukacji podobnie
jak w większości europejskich krajów
podzielony jest na trzy etapy: licencjacki, magisterski i doktorancki. Po ukończeniu pierwszego, trzyletniego etapu
uzyskuje się tytuł „Bachelora” na kierunkach humanistycznych, biznesowych, naukach społecznych i prawie.
Cztery lata muszą uczyć się studenci
na weterynarii, kierunkach rolniczych,
naukach technicznych i architekturze.
Natomiast aby zdobyć tytuł licencjata
na stomatologii potrzeba pięciu lat nauki, zaś na medycynie sześciu.
Studia magisterskie trwają od roku do trzech lat, natomiast doktoranckie na kierunkach humanistycznych
dwa lata. Najdłużej trzeba czekać na
tytuł doktora studiując kierunki ścisłe – to kolejne cztery lata nauki.
Rekrutacja
Rekrutacja na studia w Irlandii jest
scentralizowana, a prowadzi ją Central Application Office (CAO). W tym
Centralnym Biurze Aplikacji wszyscy
studenci składają swoje aplikacje na
odpowiednie kierunki. W jednej aplikacji można podać aż 20 kierunków

na których chciałoby się studiować
i należy pamiętać o ich prawidłowej
kolejności. Natomiast nabór na studia
magisterskie i doktoranckie prowadza same uczelnie i to z nimi trzeba
się kontaktować. Uznawalnością dyplomów zajmuje się z kolei National
Qualifications Authority of Ireland.
CAO przyjmuje podania na studia do
1 lutego. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości 45 euro jeżeli złożą
aplikacje w wersji papierowej i 35 euro
za wersję internetową. Ci, którzy nie
zdążą ze złożeniem dokumentów w wyznaczonym terminie mają czas do 1 maja, ale wtedy opłata jest podwójna.
W Irlandii nie obowiązują egzaminy
wstępne. Liczą się przede wszystkim
oceny na dokumencie ukończenia szkoły średniej. By mieć realną szansę na
dostanie się na studia na świadectwie
ukończenia szkoły średniej trzeba mieć
przynajmniej trzy oceny C.
Podanie i dokumenty należy składać do Central Applications Office
(www.cao.ie). Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach CAO i wybranej uczelni.
Znajomość języka, certyfikaty
Językiem wykładowym jest oczywiście angielski. Aby dostać miejsce na
irlandzkich uczelniach wyższych trzeba posiadać odpowiedni dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego. Uznawane są następujące
dyplomy:
Irs-ish Leaving Certificate in English, GCSE English Language, GCEO -Level English Language, University of Cambridge, TOEFL, IELTS,
Cambridge Proficienty, Cambridge
Advanced, ARELS oraz ETAPP.
Kursy językowe organizują tez same uczelnie, istnieje również ponad
100 certyfikowanych szkol języka angielskiego dla obcokrajowców.
Obecnie coraz więcej szkół niższego szczebla jak i wyższych uczelni oferuje mieszkańcom Zielonej Wyspy naukę w języku irlandzkim i jest to coraz
bardziej popularne.
Koszty studiowania
Studia w Irlandii są płatne i bardzo
drogie. W każdej uczelni obowiązują
własne zasady finansowania, które rokrocznie ulegają zmianom. Najdroższe kierunki to medycyna, stomatologia i aktorstwo (5.000 euro za
semestr). Tańsze są studia humanistyczne. Na przykład anglistyka czy
historia kosztuje od 3.500 do 3.800
euro. Najtańsze są uczelnie techniczne i te leżące daleko od Dublina. Za

naukę w Letterkenny Institute of
Technology zapłacimy około 2.000 euro za semestr.
Irlandia jest krajem stosunkowo drogim. Szacuje się, że rocznie student
musi wydać na utrzymanie i zakwaterowanie od 8.000 do 12.000 euro.
W Dublinie – stolicy kraju jest jeszcze
drożej. Wynajmując kwaterę na mieście trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu od 500 do 700 euro miesięcznie.
Dobrym sposobem jest wynajęcie lokalu w kilka osób. Można oczywiście
skorzystać z ofert akademików, które
oferują wysoki standard, ale cena też
jest niemała – od 400 euro miesięcznie. Bardzo popularne jest mieszkanie
na stancji wspólnie z gospodarzami.
Jest to koszt około 400 euro miesięcznie. Adresami rodzin chętnie goszczących u siebie studentów dysponują
uczelniane biura do spraw studenckich. Bardzo przydatne informacje
znajdują się na stronie Irlandzkiej Rady ds. Studentów Zagranicznych.
Życie studenckie
Irlandzkie uczelnie zapewniają studentom wysoki poziom nauczania, doskonałą infrastrukturę i międzynarodowe towarzystwo. Życie towarzyskie
toczy się oczywiście w słynnych irlandzkich pubach. Polscy studenci z pewnością nie będą czuli się wyobcowani, bo naszych rodaków na Zielonej
Wyspie jest naprawdę sporo. Same
studia wymagają systematycznej nauki, ale nie przytłaczają ogromem czasami zbędnej wiedzy. U studentów ceniona
jest
przede
wszystkim
systematyczność,
samodzielność
i umiejętność logicznego myślenia.
Uczelnie dysponują doskonale wyposażonymi pracowniami naukowymi,
bibliotekami jak również wspaniałymi kompleksami sportowymi.
Wykładowcy przywiązują bardzo dużą wagę do przekazywania studentom
praktycznej wiedzy.
Stypendia
Wszystkie większe uczelnie w Irlandii oferują specjalne programy stypendialne. Dokładne informacje znajdują się na stronie Education Ireland.
Stypendia przyznają także lokalne
władze irlandzkie.
Na etapie licencjackim, jeżeli studiujemy po raz pierwszy można się
starać o zwolnienie z opłat w ramach
rządowego programu Free fee.
W kolejnym numerze przedstawię
system szkolnictwa wyższego funkcjonujący we Włoszech.
Karolina Tomczak
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„Nie chcę błyszczeć!
Chciałabym być wysłuchana…”
Wywiad
z Marzeną
Juszą

Marzena Jusza
– Pierwsza Polka kandydująca do Rady Prowincji
Antwerpii w Belgii. Matka, żona, nauczycielka
i filantropka.

Z Marzeną Juszą rozmawiała
Anna Szymborska.
A.S. – Pani Marzeno
jest Pani Polką. Z jakiej części Polski
Pani pochodzi?
M.J. – Uro dzi łam
się we Wrocławiu. Od dzieciństwa mieszkałam w zachodniopomorskim a konkretnie w Kosza li nie. Tam cho dzi łam do

liceum, po czym wyruszyłam do
Łodzi na studia. Skończyłam Pedagogikę Specjalną (praca
z dziećmi upośledzonymi). Po
skończeniu dyplomu przyjechałam do Belgii i trwa to już 14
lat:). Tu poznałam swojego męża, który jest Belgiem a na stałe pracuje w Polsce. Fantastyczny ewenement, ponieważ ja
Polka pracuję w Belgii a mój mąż
Belg od poniedziałku do piątku
pracuje w Polsce. Pracuję w Onthaalbureau Inburgering Antwerpen jako wykładowca
kursu integracyjnego. Mamy
trzynastoletnia córkę Emmę.
A.S. – Wiem, że pra co wa ła
Pani w Pol skiej Szko le. Pro szę po wie dzieć ja kie do świad cze nie zdo by ła Pani w tym
okre sie je śli cho dzi o kon takt
z Po lo nią.
M.J. – Praca w Polskiej Szkole by ła mo ją pier wszą pra cą
w Belgii i ogromną szansą, którą otrzymałam od życia. Każdy
marzy o pracy wśród wspaniałych lu dzi, do brej atmo s fe rze
i w swoim zawodzie. Mnie się to
uda ło i na praw dę do dzi siaj
uważam, że wiele się w tym czasie nauczyłam. Poznałam wtedy wielu Polaków przebywających w Bel gii z ro dzi na mi,
czę sto rów nież by łam świad kiem ich codziennych rozterek
i prob le mów. Oczy wi ście nie
można zapominać również o pozytywach. Polonia starała się
jak najszybciej znaleźć pracę,
zaadaptować się do nowych warunków i środowiska. Jednym
wychodziło to lepiej, innym gorzej. Oczywiście dla wielu dzieci wiel kim prob le mem by ła
szkoła niderlandzka. Nie w sensie merytorycznym, ale bardziej
adaptacyjnym. Wraz z Panią Dyrektor nawiązywałyśmy kontakty ze szkołami w których przebywały nasze dzieci, jak również
by łyś my w sta łym kon tak cie
z oso ba mi wspo ma ga ją cy mi
edukację dzieci obcego pochodzenia w Belgii. Często brałam
udział w wieczorach informacyjnych dla rodziców, jako tłumacz, szcze gól nie w kla sach
OKAN.
A.S. – Pani Marzenko, na czym
polegała Pani praca jako wolon-

tariuszki? Proszę powiedzieć naszym czytelnikom czym głównie się Pani zajmowała?
M.J. – Głównie pośrednictwem
pomiędzy rodzicami, a różnymi
instytucjami, tłumaczeniami dla
szkół i organizacji. Organizowaliśmy ze znajomymi lekcje niderlandzkiego dla dzieci, zajęcia o Belgii, próbowaliśmy
doradzać i kierować do wyspecjalizowanych instytucji. Pomagałam w związkach zawodowych.
Często
doradzałam
władzom miasta Antwerpii
w sprawach dotyczących Polaków. Myślę, że nie warto tu
wszystkiego wymieniać, ale warto podkreślić, że nie byłam nigdy w mojej pracy sama i jest
jeszcze wielu ludzi, którym działalność wolontariusza nie jest
obca. Wszystkich zachęcam do
takiego działania.
A.S.- Czy zdobycie pozycji w Prowincji Antwerpii jest Pani celem
i sposobem na życie?
M.J. – Nie, absolutnie nie. Moim celem w życiu było to, żeby
wejść w to środowisko po to,
że by po ka zać ja kie i kto ma
problemy, żeby zwrócić uwagę
na codzienne życie obcokrajowców, żeby pokazać jak to wygląda od środka. Moim celem
w życiu nigdy nie było wspinanie się po szczeblach politycznej drabiny. Od początku mojej dzia łal no ści sta ra łam się
za wsze być w cen trum wy da rzeń, starałam się pomagać nie
oczekując nic w zamian o czym
świadczy moja praca jako wolontariuszka. Moim celem przewodnim jest to, ze chciałabym
być usłyszana a nie tylko słuchać i błyszczeć.
A.S. – Pani Marzeno, w jaki sposób przekonałaby Pani wyborców na oddanie głosu na siebie?
M.J.- Myślę, że nie o przekony wa nie tu cho dzi. Ktoś, kto
próbuje „kręcić” musi przekonywać:) Wydaje mi się, że społeczność powinna poznać fakty, które świadczą o tym, że nie
jestem gołosłowna. Mam bardzo dużo przyjaciół, którzy wiedzą, że daję lekcje i wiedzą po
co to ro bię. Mnó stwo lu dzi
z rożnych kręgów etnicznych
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zna mnie z wolontariatu, który był
pierwszą organizacją jaką stworzyłam w Antwerpii. Myślę, że osoby które mnie znają, pójdą na mnie głosować a in ni na za sa dzie in for ma cji
o mnie. W tej kwestii mogę tylko dodać.... Proszę, spróbujcie mnie poznać i usłyszeć, nie tylko wysłuchać.
A.S. – Abstrahując od polityki proszę
powiedzieć, jak zaczynała Pani w Belgii?
M.J. – Początki były ciężkie. Zaczynałam jak większość polek od sprzątania i zajmowania się dziećmi. Biorąc pod uwagę fakt, że moim mężem
jest Belg, który upierał się żebym siedziała w domu nie było łatwo. Mąż
powiedział...”chcesz pracować? radź
sobie sama…” I radziłam sobie. Nie
jestem kobietą, która lubi tylko leżeć
i pachnieć, lubię pracować i żadna
praca mi nie uwłacza. Dzięki temu,
że pracowałam jako sprzątaczka znam
potrzeby kobiet pracujących w tym
zawodzie od podszewki. Wiem co znaczy bezradność komunikacyjna jeśli
cho dzi o ję zyk ni der lan dzki, znam
problem kontraktów jednodniowych
w Interimach, z którymi zamierzam
wal czyć. Je stem dum na z te go, że
wszystko co osiągnęłam do tej pory,
osiągnęłam przez swoją ciężką pracę.

A.S.- Pani Marzenko, jak spędza Pani
wolny czas?
M.J. – Jestem strasznie społeczna
i tak naprawdę moim hobby jest pomaganie innym. Uwielbiam odpowiadać na e-maile, pytania na Facebooku, odpowiadać na telefony gdzie jest
to jed no py ta nie... Ma rze na po mo żesz? Sprawia mi ogromną przyjemność poprowadzić kogoś za rękę i być
czyimiś oczami bo wiedza którą posiadam ma służyć innym. Spokojnie....
nie ży ję tylko spo łecz nie (śmiech).
Uwielbiam podróżować, jestem maniakiem książkowym, chodzę na fitness, tań ce. Co ro ku w kwiet niu,
w Antwerpii odbywa się 16 kilometro wy ma ra ton, za wsze sta ram się
w nim uczestniczyć. Biegam czasem
z kolegami z pracy.... do czego zachęcam i Państwa.
A.S. – Co może Pani powiedzieć o Polakach. Czy są traktowani na równych
prawach jako Europejczycy?
M.J. -Może inaczej: myślę, że Polacy mogą być traktowani na równych
prawach jeśli sami będą się ich domagali w pewnym sensie oczywiście. Powiem tak: jestem konfrontowana z Polakami, którzy wychodzą z ideałami
z czasów gdy musieliśmy się ukrywać
bo pracowaliśmy „na czarno” i musieliśmy uznawać wszystko to co jest nam
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narzucane przez pracodawcę. Zwykły
przykład: dziewczyny które pracują
na czeki, podpisując kontrakt powinny wiedzieć co jest w tym kontrakcie.
Co im wolno a czego nie powinny robić. Powinny wiedzieć, kiedy wolno
im powiedzieć NIE bo mają do tego
prawo i nie bać się, że zostaną zwolnione. Bardzo często problemem
w pracy są kłopoty językowe. Brak
możliwości porozumienia się często
prowadzi do tego, że robimy to, co
nam pokazują bo nie potrafimy przekazać, że tego nie powinniśmy robić.
Kiedy w urzędach nie potrafimy się
porozumieć powinniśmy wiedzieć, że
w kryzysowych sytuacjach mamy prawo do tłumacza i zwyczajnie poprosić
o niego a nie sfrustrowani narzekać,
ze jesteśmy dyskryminowani. To, że
nie zawsze czujemy się Europejczykami, możne wynikać z naszej niewiedzy.
A.S. – W imieniu redakcji i czytelników życzę Pani żeby wszystkie zamierzenia i plany uhonorował sukces jakim będzie... Pierwsza Polka w Radzie
Prowincji Antwerpii.
Anna Szymborska

+acomp
computer
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Szorty – moda i wygoda
Historia
szortów nie
jest zbyt długa,
ale za to
pasjonująca.
Mało która
część
garderoby
miała tak
„bujną”
przeszłość.

zafa bez szortów? To niemożliwe. Szorty są ponadczasowe. W najróżniejszych kolorach i fasonach
noszą je zarówno panie jak i panowie.
Skąd się właściwie wzięły? Kto
i kiedy wpadł na pomysł, aby
skrócić długie spodnie i wylansować krótkie?

S

Garść faktów
Historia szortów nie jest zbyt
długa, ale za to pasjonująca. Mało która część garderoby miała
tak „bujną” przeszłość.
Do lat dwudziestych XX wieku noszenie spodni było zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Szorty, czyli skrócona
wersja długich spodni obowiązywała w XIX wieku tylko małoletnich chłopców w większości krajów Europy i Ameryki
Północnej. W momencie dojrzewania młodzieńcom pozwalano
na zakładanie spodni z długimi
nogawkami, co w społecznym
odczuciu predestynowało ich do
wejścia w świat dorosłych. Dlatego też w tamtych czasach krótkie spodnie były niepopularne,
ponieważ kojarzyły się mężczyznom przede wszystkim z niedojrzałością. Natomiast kobiety ze
względów obyczajowych nawet
nie mogły marzyć o założeniu
spodni, nie mówiąc już o krótszej ich wersji.
Wymyślenie damskich szortów przepisuje się dwom Amerykankom.
W połowie XIX wieku Elizabeth Smith Miller of Peterboro
i Fabrizia Flynn stworzyły nowy model pantalonów noszonych do długich spódnic, a dokładniej skróciły je. Pamiętajmy,
że tamte lata to okres zakrytego ciała i jakiekolwiek odstępstwo od przyjętych zasad szokowało i gorszyło społeczeństwo.
Angielskie kobiety po raz pierwszy zetknęły się z nowym trendem mody w 1851 roku podczas
Wielkiej Wystawy Światowej
zorganizowanej w Londynie.
Brytyjskie feministki walczące o równouprawnienie kobiet
bardzo szybko przejęły tę modę.
Od nazwiska Amelii Bloomer
– działaczki na rzecz wyzwolenia kobiet i wydawcy pisma „The
Lily” propagującego emancypację, nowa część garderoba zyskała przydomek „bloomers”.

Dokładniej – „bloomers”, to
odmiana ubioru pierwotnie
używanego przez kobiety
uprawiające wspinaczkę wysokogórską. Składały się
z krótkiej jak na tamte czasy spódniczki sięgającej
kolan i pantalonów. Nieodzownym atrybutem
był dodatkowo kapelusz
z szerokim rondem.
Strój stał się szalenie
popularny w kręgach tak zwanych
kobiet
wyzwolonych i z czasem stał
się ich symbolem.
Emancypantki za
wszelką cenę chciały rozreklamować
nową modę i zainteresować nią jak największą ilość kobiet
na Wyspach Brytyjskich. Wpadły na pomysł aby zorganizować
bal. W październiku 1891
roku w Hannowver Square Rooms urządziły „Blomer
Bail” na którym uczestniczące w nim panie obowiązkowo
miały mieć na sobie strój „bloomers”.
Bal zakończył się skandalem
gdyż okazało się, że większość
uczestniczących w nim kobiet
to prostytutki, co wywołało
ogólne zgorszenie. Na dodatek
na imprezie pojawił się w pewnym momencie tłum panów żądnych mocnych wrażeń i rozpoczęła się niecenzuralna zabawa
trwająca do białego rana. Interweniowała policja, ale największe używanie miała prasa,
zwłaszcza ta konserwatywna.
Wszystko potoczyło się zupełnie inaczej niż zamierzały pomysłodawczynie, ale najgorzej
na tym wszystkim wyszła
Amelia Bloomer. Straciła dobre imię i od tej
pory kojarzona była
przede wszystkim
z „bloomersami” noszonymi przez panie
uprawiające najstarszy zawód świata.
Prawie dwadzieścia lat trwała zła
passa tej części garderoby.
Dopiero w 1909 roku projektant Paul
Poiret nieco ją zmodyfikował i „bloo-

Antwerpia po polsku

lipiec 2012

29

mers” zaczęły istnieć na nowo. Projektant zmienił trochę ich kształt
– bardziej przypominały arabskie „alladynki”.
Kolejne zmiany nastąpiły kilkanaście lat później, gdy panie zaczęły coraz bardziej aktywnie działać na niwie sportowej. W latach trzydziestych
ubiegłego wieku noszone przez nie
krótkie spodenki coraz bardziej przypominały krojem męskie szorty.
W świecie damskiej mody szorty zadebiutowały w 1933 roku dzięki tenisistce Alice Marble, która podczas meczu w San Francisco zaprezentowała
się w spodenkach zamiast tradycyjnej tenisowej spódnicy.
Szorty jakie znamy obecnie, czyli
maksymalnie krótkie i przylegające
do ciała pojawiły się dopiero w 1964
roku na olimpiadzie w Tokio wzbudzając niekłamany podziw zwłaszcza
męskiej części widowni.
Prawdziwą popularność zdobyły jednak w latach siedemdziesiątych XX
wieku, kiedy pokochały je hippiski.
Spowszechniały i na stałe zagościły
w kolekcjach najbardziej znanych kreatorów mody. Wielkie zasługi w popularyzacji krótkich spodenek miały
niewątpliwie Madonna i Tina Turner,
które w „hotpants” zaczęły występować na scenie.
Propozycje na lato
W tym roku szorty są jednym z hitów proponowanych przez projektantów mody. Ich długość jest różna: od
tych najkrótszych do fasonów zakrywających kolana. Mogą być dżinsowe,
bawełniane, z koronki a nawet skórzane.
Szorty (z angielskiego short trousers) mają dzisiaj wiele odcieni i nazw.
Bermudy, bokserki, szorty w stylu cargo, baggie shorts a także hot panties
– bardzo seksowna ich odmiana, którą spopularyzowała angielska projektantka mody Mary Quant. W tym sezonie najmodniejsze są szorty dłuższe
z podniesionym stanem w stylu safari.
Dla kogo szorty...
Lato to okres, kiedy odkrywamy
więcej swojego ciała i bez szortów ani
rusz.
Są bardzo wygodne i komfortowe.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni czuja się w nich swobodnie, ale niestety
nie wszyscy wyglądają korzystnie.
Trzeba pamiętać, że jest tyle odmian
szortów, ich długości i fasonów, że
każdy z nas z pewnością znajdzie te
najbardziej odpowiednie dla siebie.
Przede wszystkim nie muszą być koniecznie bardzo krótkie. Szorty maja
tę cudowną zaletę, że poprzez swoja
długość mogą wymodelować nasze

ciało i ukryć niektóre jego mankamenty. Możemy założyć spodenki do
połowy uda i nie pokazywać pośladków. Im luźniejszy fason krótkich spodenek, tym nasza sylwetka nabiera
bardziej sportowego charakteru. A odpowiednio do tego dobrana bluzka może naprawdę zdziałać cuda. Wcale nie
musi być krótka i obcisła. Nie wpadajmy więc Drogie Panie w kompleksy, jeżeli któraś z nas nie może „wcisnąć się” w rozmiar 36, czy 38.
W zależności od fasonu, koloru i dodatków każda kobieta może w szortach wyglądać fantastycznie.
Projektanci mody twierdzą, że szorty z prawdziwą gracją i elegancją potrafią nosić tylko Włoszki i Francuzki. Uważają, że pozostałe mieszkanki
naszego kontynentu nie zawsze mają odpowiednie wyczucie i często nie
potrafią ich prawidłowo dobrać do

swojej figury. Według znawców tematu największa trudność przy wyborze
odpowiednich krótkich spodenek polega na znalezieniu odpowiedniego fasonu i dopasowania go do kształtu
nóg.
Podstawowa zasada w świecie szortów brzmi: kiedy pokazujemy nogi,
zakrywamy brzuch i ramiona. Wbrew
pozorom odkrywanie prawie wszystkiego nie jest korzystne wizualnie.
Obecnie szorty są ubiorem powszechnym noszonym na całym świecie niezależnie od wieku i płci. Bokserki, kolarki, bermudy, rybaczki
i cala masa innych odmian to codzienność. Korzystajmy więc z uroków tej
niewątpliwie cudownej części garderoby pamiętając o najważniejszym.
O naszym dobrym samopoczuciu.
Barbara Kamińska

30

Antwerpia po polsku

lipiec 2012

„Nie tylko Kubica zaczynał za granicą”
Pasja
– gokarty,
motoryzacja
i wyścigi

BARTEK – Jak jadę nie myślę
o strachu.
A.SZ – A o czym myślisz podczas
jazdy?
BARTEK – Myślę, żeby dojechać i żeby nic mi się nie rozwaliło. Generalnie skupiam się na
samej jeździe i technice. Na torze trzeba być czujnym i nie ma
czasu na strach.
FILIP – Ja na początku się trochę bałem ale po czasie przestałem. Można się do tego przyzwyczaić. Teraz jak ruszam to już na
starcie myślę żeby jak najszybciej dojechać.
KRYSTIAN – Ja się nie boję.
Pasja, zaangażowanie, morderczy wysiłek...to co łączy zespół
składający się z trzech chłopców.
Krystian, Filip i Bartek – zakochani w gokartach, motoryzacji
i wyścigach. Outdoor Karting in
Antwerpen to ich drugi dom.
Z Krystianem Rybacha (13 lat),
Filipem Wojtowicz (11 lat), Bartkiem Kulagowskim (13 lat) oraz
z ich rodzicami rozmawiała Anna Szymborska
ANNA SZYMBORSKA
– Skąd pomysł na taką właśnie pasję? Jak
to się stało, że stworzyliście grupę tak
bardzo zaangażowaną w wyścigi
gokartów?
TATA BARTKA – U nas był to
czysty przypadek, pojechaliśmy
na tor i Bartek raz przejechał się
gokartem, spodobało mu się i zaczął uczęszczać na szkółkę, która ma siedzibę przy torze.
MAMA KRYSTIANA – U nas to
był też czysty przypadek. Przyjechaliśmy na giełdę kupić samochód (tor znajduje się obok giełdy samochodowej), zobaczyłam
z daleka małe „łebki” znikające
na torze i pomyślałam, że może
Krystian też by tak jeździł? No
i zapisałam go do szkółki.
TATA FILIPA – W naszym przypadku zaczęło to kiełkować się
jeszcze w Polsce. Filip miał 5 lat
jak kupiłem mu małego gokarta
i jeździł po placu raczej tylko dla
zabawy. Kiedy przyjechaliśmy do
Belgii, znalazłem ogłoszenie
w gazecie, że jest tu szkółka ale
od 8 lat. Filip miał 6 więc nie było szans. Po pół roku znów spróbowałem i udało się lecz pod warunkiem, że musiał mieć swojego
gokarta. Gokarty szkoleniowe by-

ły za duże dla niego, Filip nie dosięgał wtedy nogami do pedałów.
Kupiliśmy gokarta, przerobiliśmy odpowiednio dla niego i od
tamtej pory jeździ tu na torze. Potem doszedł Krystian, za jakiś
czas Bartek i tak aż do dziś.
A.SZ. – Drodzy tatusiowie. Czy
podzielacie pasję synów? Czy staracie się tylko pomagać pociechom?
TATA BARTKA – Nie lubię jeździć i źle się czuję w gokarcie ale
lubię naprawiać i pomagać Bartkowi technicznie.
MAMA KRYSTIANA – Krystian
z ojcem ciągle siedzą w garażu
i coś tam dłubią, trudno ich do
domu ściągnąć.
A.SZ – Chłopcy teraz Wy coś powiedzcie. Jak dzielicie czas między szkołą, przyjaciółmi a treningami? Bo przecież nie tylko
jeździcie na gokartach?
CHŁOPCY NA PRZEMIAN – Ja
chodzę jeszcze na karatę i pływam, ja spotykam się z kolegami, pewnie, że poświęcam czas
dla przyjaciół!
A.SZ – Ile czasu zajmuje Wam taki trening?
CHŁOPCY – Cały dzień! To różnie! Nieraz dwa razy w tygodniu!
MAMA KRYSTIANA – Jeżeli są
wakacje to jeżdżą praktycznie co
drugi dzień.
TATA FILIPA – W ferie na przykład jest taki program, że przywozi się chłopaka o 9 rano i jeździ do samego wieczora i tak
przez trzy dni (jest to tak zwany
staż) oczywiście odpłatnie.
A.SZ – Powiedzcie mi czy podczas
jazdy boicie się? Macie uczucie
strachu?

A.SZ – Wyścig trwa 45 minut. To
dużo czasu. Czy po takiej jeździe
czujecie zmęczenie fizyczne i psychiczne?
BARTEK – O tak... bolą mnie
ręce, mięśnie nóg.
KRYSTIAN – Kark, szyja bo cały czas jestem spięty.
A.SZ – Na mecie odczuwacie taką ulgę, że to już koniec, miękkie nogi itp.?
BARTEK – No!....tak! Ale to na
początku tak było, takie motyle
w brzuchu ale to głównie przed
wyścigiem.
FILIP – Boli brzuch! To pewnie
ze zdenerwowania.
A.SZ – Powiedzcie mi chłopcy
szczerze... zamienilibyście ten
sport na jakiś inny?
CHŁOPCY – Nie!!! Nigdy!!!
TATA BARTKA – To są pasjonaci. Gdyby tylko im pozwolić
mogliby tu spać na torze. I zapewniam, że do szczęścia oprócz
gokarta wystarczyłby im tylko
śpiwór.
A.SZ – Co byście chcieli ulepszyć
w Waszych maszynach?
BARTEK, KRYSTIAN – Motor,
większą moc silnika, żeby były
szybsze.
A.SZ – To jednak lubicie adrenalinę?
CHŁOPCY – O tak!!!
BARTEK – Dlatego czasem jeździmy na większe tory i tam wyciągamy 120km/h
FILIP – Na mistrzostwach Belgii jeździ się nawet 160km/h
TATA BARTKA – To co dzisiaj
oglądaliśmy to są wyścigi lokalne, to są silniki czterosuwowe,
prędkość do 60km/h. Zawody mię-

Antwerpia po polsku

lipiec 2012

dzynarodowe to już silniki dwusuwowe
i inna klasa, inne tory i duże pieniądze.
A.SZ – Rozumiem, że Waszym marzeniem jest jeździć na dużych torach
i dwusuwowym silniku?
FILIP – Ja już jeżdżę na mistrzostwach Belgii i jestem na razie na 8 pozycji.
TATA KRYSTIANA – Krystian próbował ale silnik mu się zepsuł. Teraz będziemy próbować na własnym silniku
i mam nadzieję, że się uda.
TATA FILIPA – Jeśli chodzi o mistrzostwa to w tej klasie większe znaczenie
ma jakość sprzętu niż umiejętności. Pasja naszych chłopaków to bardzo drogi sport. Żeby mogli wygrywać muszą
mieć na czym. Profesjonalne wyposażenie i przygotowanie do wyścigów
w mistrzostwach kosztuje około 20 000
euro rocznie.
A.SZ – Na etapie wyścigów lokalnych
koszt jest nieco mniejszy?
TATA BARTKA – Koszt roczny na tym
etapie wynosi około 4000 euro rocznie
zakładając, że nic poważnego się nie
zepsuje. Proszę wziąć pod uwagę, że
większość napraw wykonujemy sami.
A.SZ – Pytanie do mam bo tak cichutko siedzą gdy mowa o silnikach. Boicie się o swoje pociechy jak są na torze? Czy skupiacie się na dopingu?
MAMA KRYSTIANA – Powiem szczerze, że chyba nie. Mam jakieś wewnętrzne przekonanie i wiarę, że nic złego się
nie stanie. Wiem, że technikę jazdy ma
opanowaną i robi to dobrze. Mam zaufanie do Krystiana. Boję się tylko, żeby kolega z toru w niego nie wjechał.
MAMA BARTKA – Dla mnie pozycja
jaką Bartek zajmuje jest najmniej ważna. Najważniejsze jest, żeby dojechał
do mety cały i zdrowy i żeby mu się nic
nie zepsuło na torze bo wiem jak bardzo to potem przeżywa.
RODZICE – A doping!? Oczywiście,
że jest ważny! Przecież taki jest cel wyścigu... dojechać pierwszym.
TATA BARTKA – Nie możemy podchodzić do tego sportu w ten sposób,
że będziemy się tylko o nich bali. Nie
miałoby to sensu. Pewnie, że gdzieś
tam jakieś obawy istnieją ale zaufanie
do syna i maszyny rozwiewa je w momencie kiedy startuje.
A.SZ – Jakie macie sukcesy w wyścigach?
TATA FILIPA – Filip miał 8 lat gdy
zaczął się ścigać. Kiedy skończył 9 lat
był już pierwszy w małej klasie. W wieku 10 lat doszedł do dużej klasy i też
na pierwszej pozycji. Potem zaczął próbować sił na dużym torze na dwusuwach i tak jak wspomniałem wcześniej
zajmuje tam ósmą pozycje.
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TATA KRYSTIANA – Krystian pierwszy sezon skończył na 5. pozycji a teraz jest na trzeciej. Oczywiście na małym torze.
BARTEK – Ja najkrócej jeżdżę. W zasadzie to mój drugi sezon, w którym
się ścigam i jestem drugi.

ceni. W tym aspekcie trzymamy „rękę
na pulsie.”
MAMA BARTKA – Zasada kija i marchewki … złe wyniki w nauce, nie ma
treningów. Ale na szczęście chłopcy
osiągają dobry poziom w nauce więc
nie mam powodu do zmartwień.

A.SZ – Chłopcy na razie są gokarty, wyścigi lokalne, mistrzostwa Belgii. Co
dalej?
CHŁOPCY – Formuła1!!! (chórem)

A.SZ – Chłopcy, zapytam teoretycznie.
Stajecie na podium w Formule1, komu
podziękujecie w pierwszej kolejności?
CHŁOPCY – Tacie!! (chórem)
BARTEK – No rodzicom ale i sponsorom bo tak naprawdę to przecież rodzice są od wspierania a sponsorzy od
dawania.

A.SZ – Formuła1 to ekstraklasa i ekstra kasa. Co byście chcieli powiedzieć
potencjalnym sponsorom? Dlaczego powinni Wam dać pieniądze?
BARTEK – Może po części dlatego,
żeby spełnić nasze marzenia. Ale głównie to chodzi o to, że my jesteśmy wychowani w Belgii i jeśli będzie stać nas
na kontynuacje tego sportu, to proszę
pomyśleć... Jak fajnie będzie, gdy w Belgii będą mówić... patrz Polak wygrał
te wyścigi...
A.SZ – A rodzice...jak Wy byście zachęcili sponsorów?
RODZICE – No cóż, trudno powiedzieć a tym bardziej prosić o pieniądze. Jest to coś jak handel wymienny.
Wy naszym dzieciom pomożecie spełnić marzenia a chłopcy rozsławią wasze firmy. Bardzo dużo ludzi przychodzi na tor i oglą da wy ści gi. Lo go
waszej firmy na gokarcie nie zostanie
nie zauważone. Być może w niedługim
czasie nazwiska naszych synów będą
rozsławiać nie tylko Polskę ale i wasze firmy. Zapraszamy do współpracy.
A.SZ – Odnośnie sponsorowania. Póki
co, wykładacie pieniądze na pasję dzieci z własnej kieszeni. Czy robicie z tego powodu jakieś wyrzeczenia?
MAMA KRYSTIANA – Czasami tak.
Kosztem czegoś łożymy na ten sport,
żeby syn był zadowolony i rozwijał swoje umiejętności.
A.SZ – Na torze chłopcy rywalizują ze
sobą czy wspomagają się?
RODZICE – O nie!!! Nie ma mowy
o niezdrowej rywalizacji. Jak najbardziej się wspomagają, pożyczają sobie
nawzajem części. Nocują u siebie.
Wspólnie omawiają techniki jazdy. Są
nie tylko zespołem ale i przyjaciółmi.
Na torze owszem ścigają się bo przecież taki jest sens wyścigów.
A.SZ – Cel chłopców już znamy...to Formuła 1. A cel rodziców?
TATA BARTKA – Formuła 1 to daleka przyszłość. Nie każdy z chłopców
dojdzie do tego poziomu. Stawiamy na
edukację i zdajemy sobie sprawę, że
przede wszystkim muszą być wykształ-

A.SZ – Do rozmowy włączył się właściciel toru Willy. Korzystając z okazji zapytam o Polaków.
Co myślisz o polskich dzieciach i ich
rodzicach uczęszczających tu do Twojego klubu?
WILLY – Polacy są tutaj drugą największą społecznością. Rodzicom, czasem trudno jest się przyzwyczaić do tego sportu gdzie wpisane jest ryzyko.
Natomiast dzieci przyzwyczajają się
bardzo szybko. Podoba mi się dyscyplina jaka istnieje między rodzicami
a dziećmi. Dzieci pod każdym względem słuchają się rodziców. Nie ma chimerowania, rzucania kaskami gdzie
w innych społecznościach to się zdarza. Podoba mi się jak razem współpracują, pomagają sobie nawzajem. Dbają o wspólne wyniki, nie tylko
indywidualne. Cenię sobie kulturę polskich dzieci. Zawsze mówią dzień dobry i do widzenia, to rzadkość i naprawdę doceniam to. Sam kiedyś ścigałem
się na gokartach i w pewnym sensie
próbuję przekazać swoją wiedzę rodzicom polskich dzieci i miło jest widzieć,
że słuchają i próbują korzystać z moich wskazówek. Polscy chłopcy są zdyscyplinowani i przyjmują każdą krytykę. Wierzę, że dojdą do najwyższego
poziomu czego im życzę.
A.SZ – Pokrzepieni słowami Willego
o kulturze i potencjale jaki drzemie
w polskich chłopcach kończę rozmowę. I życzę Wam w imieniu redakcji
sukcesów na torze, Formuły1, no i oczywiście sponsorów.
Anna Szymborska
Z ostatniej chwili… W sobotę 23.06
odbył się wyścig organizowany przez
Marca Goosens-a (jednego z najlepszych kierowców rajdowych w Belgii),
gdzie Bartek Kulagowski na 44 kierowców zajął czwarte miejsce. BRAWO!!!
Firmy i osoby prywatne, które chciałyby wspomóc rozwój i karierę naszych
przyszłych mistrzów prosimy o kontakt z redakcją.
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Poland Trek – nietypowa promocja Polski
„Poland Trek”,
czyli przejście
przez Polskę
od
najwyższego
górskiego
szczytu,
aż do Morza
Batyckiego.

ouis Philippe Loncke
urodzony w 1977 roku
z pochodzenia jest Belgiem i jednym z najbardziej znanych europejskich podróżników
młodego pokolenia.
Z wykształcenia inżynier i specjalista od zarządzania, z zamiłowania badacz, łowca przygód
i podróżnik. Jeden z najsłynniejszych, ekstremalnych „wędrowców” naszego globu. Studiował
inżynierię w Brukseli, zarządzanie przemysłowe i zarządzanie
środkami pieniężnymi w Antwerpii.
Jest członkiem Królewskiego
Stowarzyszenia Geografów i Explorers Club do którego należy
również nasz polarnik Marek
Kamiński.
W 2008 roku Loncke jako
pierwszy człowiek w historii
przeszedł pieszo z północy na
południe przez środek geograficzny pustyni Simpsona, najbardziej wysuszony obszar Australii. Od 2009 roku, również
w Australii, odbył kilka pionierskich wypraw, między innymi
przemierzył samotnie West MacDonnell National Park. Na Tasmanii w ciągu 7 dni przeszedł
dzikie obszary, czym wzbudził
niekłamany podziw jej rdzennych mieszkańców. Brał udział
w wielu ekspedycjach o charakterze charytatywnym, a zwłaszcza ekologicznym zwracając powszechną uwagę na coraz
skromniejsze zasoby wody pitnej na świecie.
Belgijski podróżnik odbył moc
niezapomnianych i ekscytujących wypraw, ale dla nas Polaków najbardziej fascynująca była jego ostatnia ekspedycja
„Poland Trek”, czyli przejście
przez Polskę od najwyższego
górskiego szczytu, aż do Morza
Batyckiego.

L

Jak to się zaczęło?
Jak twierdzi sam zainteresowany pomysł na wyprawę zrodził się w momencie, w którym
dowiedział się, że w Polsce jest
sobie rzeka płynąca praktycznie
przez cały kraj. Dzieli go na dwie
części i ma niebagatelne znaczenie dla naszej kultury i historii.
W jednym z udzielonych wywiadów Loncke stwierdził, że „jest
to ewenement na skalę światową”. Przyznał też, że podczas
swoich dotychczasowych pod-

róży nie zdarzyło mu się „płynąć dużą rzeką, która zaczyna
się w jednym kraju i w tym samym kraju się kończy”.
Tak zafascynowała go ta nasza Wisła, że zdecydował się
przemierzyć Polskę od jej źródła do ujścia wyłącznie przy pomocy środków transportu napędzanych siłą mięśni czyli tratwą,
rowerem, kajakiem oraz pieszo.
Na konferencji prasowej na
krótko przed rozpoczęciem ekspedycji mówił: „Zdecydowałem
się na podróż przez Polskę bo
chociaż wiele słyszałem o tym
kraju, to nigdy tam nie byłem.
Jest to jeden z ostatnich dzikich
pod względem przyrodniczym
zakątków Unii Europejskiej.
Chcę pokazać, że Polska to doskonałe miejsce do uprawiania
aktywnej turystyki, a Polakom
chcę pokazać, że ich kraj jest
atrakcyjny i nie trzeba koniecznie szukać ekscytujących przygód poza jego granicami”. Poza
tym podróżnikowi bardzo zależało, aby rozpropagować unikatowy szlak wodny jakim jest
właśnie Wisła. Jak mówił, „królowa polskich rzek różni się od
innych rzek Europy tym, że zachowała swój naturalny charakter i pozostała właściwie nie
zmieniona od wieków”.
Loncke dokładnie przestudiował znalezione w internecie informacje o Polsce.
Zaznajomił się z trasą, warunkami klimatycznymi i geograficznymi. Następnie skontaktował się z Markiem Kamińskim
znanym między innymi z samotnych ekspedycji polarniczych
i po rozmowie z nim podjął decyzję o przygotowaniu wyprawy. Machina ruszyła i zaczęła
nabierać realnych kształtów.
Kalendarium wyprawy:
7 maja: start na Rysach i trekking przez Tatry, Beskid Żywiecki i Beskid
Śląski do źródeł Wisły
na Baraniej Górze
13 maja: dotarcie do miasta Wisła i spływ tratwą do
Oświęcimia.
16 maja: rozpoczęcie spływu kajakowego do Tyńca
18 maja: dotarcie do Krakowa
i dotarcie Wisłą do
Warszawy przez Opatowiec, Baranów Sandomierski,
Sando-

mierz, Kazimierz Dolny, Puławy
25 maja: pokonanie trasy z Warszawy poprzez Modlin,
Czerwińsk,
Wyszogród, Płock, Toruń,
Solec Kujawski do
Bydgoszczy. Następnie przepłyniecie Wisłą przez Grudziądz
i Tczew
2 czerwca: dotarcie do Gdańska
i koniec wyprawy
Kilka faktów:
n Czas trwania wyprawy: od 7
maja do 2 czerwca 2012 roku
n Całkowita długość trasy: 1
200 km
n Wędrówka górska; 150 km
n Spływ tratwą: 50 km
n Spływ kajakiem: 1 000 km
n Dzienna ilość przebytych kilometrów: 42
Wspólne podróżowanie
Louis Philippe Loncke do pierwszego etapu swojej wędrówki
zaprosił znanego polskiego podróżnika. Tomasz Grzywaczewski (bo o nim mowa) przewodził
wyprawie „Long Walk Plus Expedition” z Jakucka na Syberii
do Kalkuty w Indiach śladami
polskiego bohatera Witolda
Glińskiego.
Rozpoczynając Poland Trek
belgijski podróżnik zaproponował rzecz niezwykłą. Otóż na
każdym jej etapie, w każdym momencie (nawet na jeden dzień)
mogli przyłączyć się turyści,
zwykli ludzie, którzy chcieli
wspólnie przeżyć tak pasjonującą przygodę.
Loncke i Grzywaczewski wyruszyli 7 maja z Zakopanego
i dotarli do Rysów – najwyższego tatrzańskiego szczytu. Pierwszy etap wyprawy liczył 150
kilometrów i rozpoczął się od
pieszej wędrówki górskiej do
źródeł Wisły na Baraniej Górze
w Beskidzie Śląskim. Przeprawa przez polskie góry była bardzo trudna przede wszystkim
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z powodów atmosferycznych. Koszmarna pogoda doprowadziła do tego, że wszyscy turyści zdecydowali się przerwać wspinaczkę. Wszyscy
oprócz Belga i Polaka. Potem Loncke stwierdził,
że „był to jeden z najtrudniejszych dni w jego
podróżniczej karierze”. Nasz najwyższy szczyt
zdobyli we dwójkę: Loncke i Grzywaczewski. Pokonali dystans od Rysów do źródeł Wisły w ciągu 8 dni. Od tego momentu Belg kontynuował
wyprawę sam.
W Tyńcu podróżnik przesiadł się na tratwę, którą przepłynął 50 kilometrów. Był to najtrudniejszy do pokonania pod względem technicznym odcinek Wisły. Loncke, specjalną tratwą używaną
na rzekach Alaski musiał pokonać ponad 200 małych, rzecznych tam. Następnie rozpoczął najdłuższy ponad 1000 kilometrowy odcinek przeprawy przez Wisłę, który przepłynął kajakiem.
Ostatni etap podróży przez Polskę zakończył się
w Gdańsku. Podczas wodnej przeprawy Belgowi
towarzyszyła kilkuosobowa załoga, która podążała za nim łodzią i rejestrowała przebieg wyprawy.
Doskonała promocja Polski
Chyba wszyscy zgodzimy się, że o lepszej promocji Polski moglibyśmy tylko pomarzyć. Louis-Philippe Loncke jest pierwszym obcokrajowcem, który odbył taką wyprawę. Pokazał, że
Polska to nie tylko Kraków, Warszawa, Tatry, ale
również Sandomierz, Płock, Toruń i jedyna w swoim rodzaju Wisła. Belgijski podróżnik spojrzał na
Wisłę swoimi oczami i zobaczył jej naturalny charakter często niezmieniony przez człowieka.
Wzdłuż brzegów naszej największej rzeki podziwiał zapierające w piersiach widoki, piękne górskie krajobrazy, wąwozy, zakola i doliny. Ale przede wszystkim poznał Polskę i jej mieszkańców
obalając nieprzychylne nam stereotypy funkcjonujące jeszcze w Europie.
Wyprawa zakończyła się w przededniu rozpoczęcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, których byliśmy współgospodarzami. Ta promocja
była dla nas szczególnie ważna w momencie, kiedy do naszego kraju przyjechały tłumy kibiców
z Europy i świata, dziennikarze, no i oczywiście
piłkarze.
W trakcie wyprawy został nakręcony film opowiadający o podroży, ale również promujący Polskę, jej atrakcje i mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak jak sobie zaplanował Loncke ten film
wyemitują duże stacje telewizyjne nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.
Ewa Janik
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Ciekawostki
Mazury kuszą turystów
O pięknie mazurskich jezior nie
trzeba nikogo przekonywać. Władze
tego regionu postanowiły urozmaicić
turystom pobyt na Mazurach i postawiły na... pływające domy. Są to tak
zwane Housemany, czyli stabilne i wygodne łodzie napędzane silnikiem.
Wyposażone w kajuty, kuchnie i łazienkę poruszają się z prędkością 15
kilometrów na godzinę. Pomysłodawcy nie zapomnieli również o ogrzewaniu. W materiałach promocyjnych
można przeczytać, że pływające domy
są tak samo wygodne jak hotele i domki kempingowe, a w niektórych sytuacjach nawet lepsze. Aby je wypożyczyć nie trzeba posiadać żadnych
specjalnych uprawnień, czyli nic nie
stoi na przeszkodzie aby popływać luksusową łódeczką. Dyskusyjna jest tylko cena, ponieważ wypożyczenie tego cacka kosztuje 2.500 euro za
tydzień.
No cóż, mazurskie widoki są warte
każdej ceny.

Polskie białe złoto
Okazuje się, że są dziedziny, w których Polska wiedzie prym.
Właśnie w naszym kraju znajduje
się najgłębsza na świecie podziemna
trasa turystyczna umiejscowiona
w Kłodawie. A dokładniej w kłodawskiej kopalni, w której wydobywa się
rzadko spotykaną różową sól. Pokłady tego minerału liczą sobie około 250
milionów lat, a górnicy nazywają je
„białym złotem”. Skały w Kłodawie
istniały już wtedy, kiedy na Ziemi nie
było ptaków, gadów i ssaków, a na
tym terenie było morze. Z biegiem lat
pod wpływem słońca woda wyparowała i została różowa sól z której wyrabia się różne przedmioty dekoracyjne między innymi świeczniki i lampy.
Organizatorzy zadbali o to, żeby
podróż w czasie odbywała się w nietuzinkowy sposób. Aby znaleźć się
w świecie który istniał miliony lat temu trzeba odbyć dwuminutowa przejażdżkę windą z prędkością sześciu
metrów na sekundę na głębokość aż
750 metrów. Na turystów czeka wiele atrakcji: podziemne labirynty, tunele, komory, stanowiska geologiczne i różne solne atrakcje.
W tym przypadku powiedzenie „Polak potrafi” jest jak najbardziej adekwatne.

Bestseller w wydaniu młodzieżowym
Panuje moda na autobiografie i różnego rodzaju poradniki pisane przez

celebrytów. Jedne cieszą się większym
powodzeniem, inne mniejszym. Ale jak
to w życiu bywa rynek wydawniczy potrafi niekiedy zaskoczyć czytelników.
I tak się stało w tym przypadku.
Dwie brytyjskie nastolatki napisały
dwustu stronicowy poradnik dla rodziców, zawierający informacje jak
skutecznie wychowywać młode pokolenie. Siedemnastoletnie dziewczyny
znalazły dobry sposób, aby profesjonalnie przekazać rodzicom dorastających dzieci wiele cennych porad.
W książce poruszonych jest sporo tematów, nawet tych drażliwych jak narkotyki, antykoncepcja, czy seks. Opierając się na doświadczeniach własnych
i swoich rówieśników dziewczęta
w fantastyczny sposób tłumaczą rodzicom jak należy wychowywać młodzież, aby mieć z nimi kontakt i uniknąć problemów wychowawczych.
Nie ma to jak szukanie u źródła.

Najwyższa na świecie wieża telekomunikacyjna
W stolicy Japonii – Tokio stanęła
wieża telekomunikacyjna Tokyo Skytree uznawana za najwyższą na świecie. Ma 634 metry wysokości, jej budowa trwała cztery lata i kosztowała
prawie 650 milionów euro. Wieża ma
poprawić jakość odbieranych przez
widzów programów telewizyjnych,
a pomysłowi Japończycy zagospodarowali ją również na restaurację, biura a także akwarium i planetarium.
Jak wiemy, Kraj Kwitnącej Wiśni położony jest na obszarze sejsmicznym,
dlatego japońscy inżynierowie zabezpieczyli wieżę przed skutkami trzęsień ziemi i tsunami.
Ciekawe co jeszcze ludzie wybudują, aby być bliżej nieba.

Szachowa edukacja
Na całym świecie dyrekcje szkół
i placówek edukacyjnych starają się
urozmaicać programy nauczania.
W Indiach dla setek tysięcy dzieci
wzorem do naśladowania jest szachowy arcymistrz Viswanathan Anand.
Dlatego władze oświatowe wprowadziły do szkolnego programu nauczania obowiązkową grę w szachy.
W całym kraju powstają kluby szachowe, a grę rozpoczynają dzieci już
w wieku 4 lat. Jak powszechnie wiadomo szachy rozwijają zdolność logicznego myślenia, a Indie są szachową
potęgą (pierwsza dziesiątka szachowych arcymistrzów na świecie).
Czyżby to była kolejna dziedzina
w której Hindusi zawojują świat?

Autko napędzane wiatrem
W Polsce trwa produkcja samochodziku Romet 4E napędzanego energią elektryczną, a w Chinach powstało autko napędzane siłą wiatru. Jego
konstruktorem jest mieszkaniec Pekinu – Tang Zhengping, a swój pomysł zrealizował zaledwie w trzy miesiące. Autko porusza się poprzez
podmuchy wiatru. Wiatrak zamontowany z przodu maski przekształca je
w energię dzięki elektrycznemu generatorowi który sprawia, że pojazd
ma przewagę nad innymi wozami elektrycznymi, gdyż na jednym ładowaniu baterii można jeździć aż trzy dni.
Po dwóch bokach samochodu umieszczone zostały specjalne skrzydła
w których znajdują się panele słoneczne.
Prototyp samochodziku jest w kolorze niebieskim, ma trzy metry długości, metr wysokości i może osiągnąć prędkość nawet do 140
kilometrów na godzinę.
Aż strach pomyśleć co jeszcze ludzie wymyślą. Może kolejny samochodzik poruszany będzie siłą ludzkiego
umysłu?

Najdroższy sen
Jest taki rodzaj snu, który jest bezcenny. Naukowcy z Kopenhagi przeprowadzili badania wśród 200 dzieci
w wieku od 2 do 5 lat. I okazało się,
że maluchy, które w nocy mogą przytulić się do rodziców i spokojnie zasnąć mają szanse nigdy nie mieć nadwagi. Przytulenie dziecka w nocy
łagodzi stres i korzystnie wpływa na
psychikę. Nie od dziś wiadomo, że kochane dziecko, to szczęśliwe dziecko.

Pozytywne myślenie przedłuża życie
Do takiego wniosku doszli amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Po
przeanalizowaniu testów, którym poddało się 200 osób jednoznacznie
stwierdzili, że ludzie są o wiele zdrowsi, gdy ich nastawienie do życia jest
pozytywne, a w codziennym życiu towarzyszy im radość i uśmiech. Zdaniem naukowców to właśnie zadowolenie i szczęście przedłużają życie i to
bez względu na nawyki, wiek, wagę
i stopień zamożności. Uważają również, że optymizm znacznie obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
Czyli od dzisiaj myślimy pozytywnie i uśmiechamy się do życia.
Na podstawie informacji prasowych opracowała Karolina Tomczak
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Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@yahoo.com
tel. 0489/823 803
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Garaż samochodowy
ANDMAR oferuje:
s naprawy mechaniczne
i elektryczne
s komputerowa diagnostyka
s wymiana olei i filtrów
s transport samochodów
Polska i Belgia
Szybko, tanio, solidnie

Antwerpia, Deurne,
Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Fachowiec

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

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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Powiedz mi, ile zarabiasz?
ytania o zarobki to temat drażliwy. Niełatwo mówić ile się zarabia.
A poza tym po co komu taka informacja. Nie udzielamy jej osobom postronnym, znajomym i przyjaciołom.
Często nie mówimy nawet najbliższym.
W tej kwestii jesteśmy wyjątkowo nieufni i zamknięci w sobie.
Dlaczego?
Wielu z nas odnosi wrażenie, że tego
typu pytania odzierają z prywatności,
że jest to wkraczanie w najbardziej intymne sfery naszego życia.

P

Polska mentalność
W czasach PRL-u Polacy mniej więcej orientowali się kto ile zarabia. Wiedzieliśmy jakie są zarobki dyrektorki
przedszkola, bo w całym kraju obowiązywały te same stawki. Wiedzieliśmy
jaką ma pensję naczelnik wydziału
w urzędzie, nawet wynagrodzenia
członków biura politycznego jakimś
sposobem dochodziły do wiadomość
społeczeństwa. W każdym zakładzie
pracy funkcjonowały tak zwane „siatki płac”, które były dostępne dla wszystkich. Zresztą nawet media podawały
wysokości zarobków w poszczególnych
dziedzinach gospodarki. Wszystko było takie nasze, jawne, polskie. Potem
nastąpiła ekspansja zagranicznych
firm, które pojawiały się w Polsce jak
przysłowiowe „grzyby po deszczu”.
I wtedy nastał czas, kiedy wysokość
pensji stała się informacją poufną, a nawet pilnie strzeżoną tajemnicą. Był to
okres dużych karier i jeszcze większych
pieniędzy, których wysokość od czasu
do czasu przedostawała się do opinii
publicznej i budziła ogólną zazdrość.
Nastąpiło przewartościowanie myślenia z socjalistycznego na kapitalistyczne. Pojawiły się znaczne różnice w wysokości wynagrodzenia. Budowało się
przeświadczenie, że tyle jesteś wart, ile
zarabiasz.
Obecnie wynagrodzenie uzależnione
jest od tego gdzie, co i jak się robi.
Na tym samym stanowisku mogą być
zatrudnione osoby z całkowicie różnymi zarobkami zależnymi od wielu czynników.
Mówi się, że Polacy w bardzo specyficzny sposób podchodzą do rozmów
o zarobkach. To wynika z naszej mentalności, dotychczasowej historii, ogólnonarodowej tendencji do narzekania
i przedstawiania wszystkiego w czarnych barwach. Według socjologów nie
czujemy się jedną wspólnotą, nie potrafimy w niej uczestniczyć. I nie zawsze lubimy przedstawiać pewne fakty zgodnie z rzeczywistością. Przykład?
Proszę bardzo. Jeżeli trzeba zrobić re-

mont klatki schodowej budynku w którym
mieszkamy
to
najczęściej
zarabiamy poniżej średniej krajowej.
Ale rozmawiając z nielubianym sąsiadem dodajemy sobie wartości finansowej i nasze pensje nagle wzrastają.
Nie mówimy o naszych zarobkach nie
dlatego, że nie chcemy o nich powiedzieć, lecz dlatego, że mamy w tym przypadku własny interes.
Polacy mają jeszcze jeden powód
ukrywania wysokości swoich dochodów.
To obawa przed donosem sąsiada czy
znajomego do izby skarbowej. Kiedy
wprowadzono możliwość przeglądania
przez internet ksiąg wieczystych to
sprawdzaliśmy (oczywiście przez przypadek) księgi wieczyste sąsiadów i znajomych. A przy okazji wyszło na jaw,
kto ma jaki kredyt, ile ma lat i jaki ma
numer PESEL. Są społeczeństwa wychowane w kulturze podatkowej, gdzie
do odpowiedniego urzędu rozliczeniowego zgłaszają każdy dodatkowy zarobek.
Z nami jest trochę inaczej. Jeżeli
wpadnie nam coś „na boku”, to nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy kogoś o tym informować. A już na
pewno nie odpowiedni urząd podatkowy. W niektórych krajach ludzie zarabiają dokładnie tyle, ile mają w dokumentach finansowych. U nas jednak
dalej funkcjonuje postawa „to moja
sprawa ile zarabiam”.
Wiem, ale nie powiem
Nie powiem z wielu powodów. Po
pierwsze nie chcę, aby ktoś wiedział.
Po drugie, boję się zazdrości i zawiści tych, którzy zarabiają mniej. Po
trzecie, nie chcę żeby mną pogardzano jeżeli zarabiam zbyt mało. Po czwarte mam uzasadnione obawy, że mój
pracodawca byłby z tego powodu bardzo niezadowolony. To są właśnie najczęstsze przyczyny ukrywania wysokości swoich zarobków. Trzeba w tym
miejscu dodać, że wiele firm stosuje
w umowach o pracę klauzulę poufności dotyczącej wynagrodzenia. A znaczna ilość osób nie chce być oceniana
przez pryzmat pieniędzy. No bo dlaczego w ogóle o tym mówić? Po co komu potrzebna taka wiedza? Na ogół
nie pytamy innych o zarobki i nie opowiadamy o swoich. Potrafimy poruszyć niekiedy najbardziej prywatne
i intymne tematy, ale o wysokości swoich dochodów „cicho, sza”. Jest to nasza najpilniej strzeżona tajemnica. Jeżeli ja nie pytam, to nie będę tez
odpowiadał na takie pytania. Bo co mi
tam do cudzych pieniędzy. Niech każdy liczy swoje!

Kto liczy i po co liczy
Profesor Ruch Sulima antropolog i historyk kultury uważa, że cyfry i numery rządzą już naszym życiem niepodzielnie. Oto jego krótka wypowiedź
doskonale ilustrująca powyższe stwierdzenie:...”Mówi się, że to Kain wymyślił liczby i miary. Liczenie w chrześcijaństwie było grzechem. Bo człowiek
jest istotą boską, więc jeśli się go ocenia, mierzy, zamyka w liczbach, narusza to jego autonomię. Odziera go z tajemnicy. Bułgarscy chłopi jeszcze
w latach czterdziestych nie podawali
daty urodzin, bo uważali, że to jest coś
co wiedzą tylko oni, ich bliscy i Bóg.
Mierniczy w folklorze to najczęściej Niemiec.
Niemiec, czyli diabeł. Ktoś kto może
nas pomierzyć i przez to odebrać nam
naszą tajemnicę. Od liczenia zawsze byli też Żydzi. Nie znosiliśmy tych co potrafią i chcą liczyć. Baliśmy się, że nas
zmienią w cyfry”. „Dziś jesteśmy świetnie wyskalowani. Można wręcz powiedzieć, że mamy drugą cyfrową skórę,
która coraz bardziej i coraz szybciej się
rozbudowuje. A jednocześnie cały czas
potrzebujemy tajemnicy”... (źródło: „Duży format”).
Jak to robią inni?
Nie chcemy mówić o swoich zarobkach, ale często zapominamy, że i tak
dla niektórych są one jawne. Ich wysokość zna nasz pracodawca, księgowość,
izba skarbowa, nasz bank, ubezpieczyciel. Mówi się, że ludzie pracują za taką pensję, za jaką chcą pracować. Że
pieniądz to jest władza. Można ją komuś dać i można odebrać. Chyba coś
w tym jest.
Kiedyś jeden z polskich ośrodków
akademickich przeprowadził ankietę
zawierającą tylko jedno pytanie: Czy
należy ujawnić wysokość pensji?
Odpowiedz była jednoznaczna. Prawie 90 procent ankietowanych odpowiedziało, że nie. Powód? Taka jawność
wprowadziłaby niezdrową atmosferę
i jeszcze większą zawiść w społeczeństwie. Wszyscy zaczęliby liczyć uposażenia wszystkich i dopiero zrobiłoby się
zamieszanie. Badania pokazują, że
w Polsce tylko 12 procent ludzi ufa komuś poza rodziną.
Polacy wiedzą, że o zarobki się nie
pyta. Dla nas to pytanie nie jest najzwyklejszym w świecie jak na przykład
w Finlandii. Tam wszystkie dane są jawne, a ludzie mają zaufanie do swojego
państwa i działających organów władzy. W przypadku na przykład złamania przepisów drogowych policjant
sprawdza w internecie jakie uposażenie ma dany obywatel i w zależności od
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wysokości zarobków ustala kwotę mandatu. Tam wszyscy wiedzą, kto ile zarabia. W tym miejscu trzeba jednak dodać, że w Finlandii prawie każdy
człowiek ma zarobki, które pozwalają
żyć na przyzwoitym poziomie.
A jak jest u nas każdy wie.
W mało demokratycznych społeczeństwach fakt, czy ktoś zarabia więcej,
czy mniej zawsze będzie budzić skrajne emocje. Zwłaszcza wtedy, gdy niezaspokojone są podstawowe potrzeby.
Dlatego nie rozmawiamy o swoich zarobkach, a pracodawcy nie ujawniają
wysokości uposażeń pracowników.
Dla nich tajność wynagrodzeń jest
bardzo ważna. Mogą nagradzać tych
których chcą, a nie tych których muszą.
Rozmowa o pieniądzach nie powinna zaczynać się i kończyć tylko podaniem konkretnej sumy. Może warto zastanowić się czym jest dla mnie praca?
Jak ją wykonuję? Jeżeli zarabiam zbyt
mało może trzeba podnieść kwalifikacje, albo zmienić pracę? A może należy
zacząć rozmawiać o swoich zarobkach
i poczuć dumę, że zarabiamy właśnie
tyle, że jesteśmy doceniani przez szefa, że czerpiemy ze swojej pracy satysfakcję. Że trzeba się cieszyć z tego, że
ma się pracę. Bo jak się okazuje opo-

wiadanie o swoich zarobkach wymaga
otwartości, zaufania do ludzi i poczucia własnej wartości.
We współczesnym świecie zarobki są
bardo ważnym kryterium oceny człowieka. Ile zarabiasz świadczy o tym kim
jesteś, o twojej pozycji.
Dlatego ludzie boją się ujawniania
ich wysokości. Bo jeżeli okaże się, że
ktoś zarabia mniej niż osoba na tym samym stanowisku świadczyć to będzie
o jej niezaradności i nieudolności. Jeżeli z kolei zarabiamy więcej niż kolega wykonujący tę samą pracę, to staniemy się obiektem zawiści i zazdrości.
Nie mówiąc już o posądzeniach o różnego rodzaju układy, lizusostwo, lub
załatwianie sobie wyższej płacy przez
intymne kontakty z pracodawcą.
Rozmawianie o zarobkach nie jest
złe. Złe jest tylko przeliczanie wszystkiego na pieniądze. Bo są ludzie dla których wynagrodzenia nie są najważniejszym w życiu celem. Zarabiają mniej,
ale wykonywana praca daje im satysfakcję, zapewnia komfort czasowy i elastyczność godzin pracy. Nie czują się
gorsi, ale pytanie o zarobki jest dla nich
z powyższych względów krępujące. Oni
operują innymi kategoriami: zarabiam
tyle i to mnie satysfakcjonuje. Ale to
nie oznacza, że jestem gorszym pracownikiem, czy w jakikolwiek sposób
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dyskryminowanym człowiekiem. Bo dla
wielu z nas sensowna i satysfakcjonująca praca, nawet czasami gorzej płatna jest tym co całkowicie nam odpowiada. Dobra praca to nie tylko ta
dobrze opłacana.
Pewnie dalej nie będziemy potrafili
rozmawiać o swoich zarobkach. Będziemy ukrywać ich wysokość dla dobra
naszego i innych.
Ale pewne dane powinny być jawne.
Mam na myśli zarobki w sferze publicznej, które finansujemy z naszych pieniędzy. Dlatego, że tak ciężko na nie
pracujemy, nie powinny być marnotrawione przez na przykład niekompetentnego urzędnika, czy nieodpowiedzialnego polityka. Wszystko co jest
dotowane przez państwo (czytaj – moje pieniądze) powinno być jawne, przejrzyste i skrupulatnie rozliczone. A my
starajmy się nauczyć, że do pewnych
trudnych tematów należy podejść po
prostu normalnie.
Nie odczuwajmy żalu, kiedy znajomy
nie odpowie nam na pytanie ile zarabia. Przecież tak naprawdę ta wiedza
nie jest nam do niczego potrzebna.
Anna Janicka
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków
W każdym
kolejnym
artykule z tego
cyklu będziemy
prezentować
mniej znane
fakty
i informacje
dotyczące
sławnych
Polaków,
jak również
wiadomości
o współczesnych
wydarzeniach
mających
związek z tymi
postaciami.

n

n
Janusz Kusociński – pseudonim „Kusy” – (1907 Warszawa
– 1940 Palmiry)
Polski lekkoatleta, długodystansowiec. Złoty medalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 kilometrów. Najwybitniejszy i najpopularniejszy sportowiec Polski Międzywojennej, a także wielki patriota walczący o wolność swojego kraju.

n Urodził się w Warszawie,
a dzieciństwo spędził w Ołtarzewie gdzie ojciec, urzędnik
kolejowy posiadał małe gospodarstwo rolne. Ołtarzewo,
mała miejscowość niedaleko
Ożarowa była w tamtych czasach znanym „zagłębiem owocowo-warzywnym”.
n Był najmłodszym z sześciorga dzieci (miał dwóch braci
i trzy siostry). Bracia zginęli
podczas wojny polsko-rosyjskiej i I wojny światowej,
a ukochana siostra zmarła
w wieku 23 lat, co Janusz bardzo mocno przeżył.
n Do szkoły podstawowej dojeżdżał codziennie koleją do Warszawy.
n Jak wspominał po latach, nauka nie była jego mocną stroną. Wolał grać z kolegami
w piłkę nożną i palanta.
n W1928 roku ukończył Państwową Szkołę Ogrodniczą, co
przyszło mu z wielkim trudem. Zamiast nauki dalej grał
w piłkę i uczył się tańczyć aby
zaimponować dziewczynom.
Miał kompleksy z powodu
swojej aparycji a przede
wszystkim niskiego wzrostu
(165 cm). Nie udało mu się
zdać matury, uczynił to dopiero eksternistycznie po 9 latach i wtedy rozpoczął studia.
n Ukończył Centralny Instytut
Wychowania
Fizycznego
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n
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w Warszawie. Pracował jako
nauczyciel wychowania fizycznego w szkole, był również
trenerem, dziennikarzem oraz
redaktorem naczelnym „Kuriera Sportowego”.
Sportem interesował się od
małego. Początkowo zajmował się piłką nożną grając
w klubach amatorskich.
W 1926 roku związał się z Robotniczym Klubem Sportowym „Sarmata” i tam właściwie przez przypadek (zastąpił
chorego kolegę) rozpoczął bieganie na dystansie 800 i 1500
metrów.
Wystartował w biegu Mistrzostw Rolniczych w Warszawie, a po wygraniu zawodów
został wysłany na Robotnicze
Igrzyska do Pragi. Od tego
momentu całkowicie poświęcił się bieganiu.
Pierwszym i jedynym jego trenerem był Estończyk Aleksander Klumberg. Kusociński pod
jego okiem bardzo ciężko pracował, co w krótkim czasie zaowocowało wymiernymi rezultatami. Już po dwóch latach
„Kusy” został mistrzem Polski.
W 1929 roku przeniósł się do
klubu sportowego „Warszawianka” i to odmieniło całe jego życie.
Od władz otrzymał służbowe
mieszkanie w Królewskich Łazienkach, gdzie pracował jako ogrodnik, ale przede
wszystkim mógł spokojnie
biegać na parkowych alejkach. Trenował nie zważając
na ból i zmęczenie. Ta cecha
charakteru towarzyszyć mu
będzie zawsze.
Na swój sposób był przesadny. Podczas startów zawsze
biegał w charakterystycznej
czapeczce, która była jego talizmanem.
W latach 1928-30 odbywał
służbę wojskową w Batalionie
Administracyjnym III kompanii. Skończył szkołę podoficerska w stopniu kaprala.
W 1930 roku jako pierwszy
z Polaków na zawodach
w Warszawie przebiegł dystans 5000 metrów poniżej 15
minut (14,59,4). Kilka dni później podczas Trójmeczu Bałtyckiego w Tallinie wygrał
cztery biegi na dystansach
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800, 1500, 5000 i 10000 metrów stając się bohaterem zawodów.
Wczesne lata trzydzieste to początek rywalizacji Kusocińskiego z Finami, którzy
w tamtym czasie byli niedoścignionym mistrzami na
średnich i długich dystansach.
Efekty pojedynków przechylały się raz na jedną raz na
drugą stronę. Tylko z jednym
zawodnikiem Kusociński nigdy nie wygrał. Z Paavo Nurmim, rekordzistą Europy,
świata i mistrzem olimpijskim. Polak był wschodzącą
gwiazdą, a Fin wielkim mistrzem i wzorem do naśladowania. Spotkali się trzy razy
i trzy razy zwyciężył Fin.
Na bieżni w Królewskiej Hucie w Chorzowie Kusocińskiemu mało brakowało do zwycięstwa. Po niezwykle zaciętej
i wyrównanej walce „Kusy”
przybiegł na metę jako drugi.
Następnego dnia po morderczej walce znowu przegrał
o „włos”. Miał do siebie pretensje za złą taktykę biegu, bo
w odróżnieniu od innych długodystansowców Janusz biegał krótszym krokiem z palców, jak sprinter. Nurmi
pozostał dla niego niedoścignionym wzorem.
W 1932 roku Kusociński
otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe nadawane za
zasługi dla polskiego sportu
„Wielką Honorową Nagrodę
Sportową”. Również w tym roku zwyciężył w plebiscycie na
najpopularniejszego sportowca ogłoszonego przez „Przegląd sportowy”.
W tym samym roku pobił rekord świata należący do Paavo Nurmiego na dystansie
3000 metrów. Oprócz ogromnej satysfakcji Kusociński
w nagrodę otrzymał między
innymi złoty stoper, który od
tej pory podczas swoich biegów trzymał w lewej ręce jako talizman.
31 lipca na stadionie Olimpijskim w Los Angeles Kusociński z numerem startowym 364
pobiegł na dystansie 10 kilometrów i zdobył złoty medal.
Biegł w źle dobranych butach
lekkoatletycznych i na twardej olimpijskiej bieżni odczu-
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wał okropny ból. Po przekroczeniu
linii mety nie potrafił cieszyć się ze
zwycięstwa ponieważ nogi miał całe we krwi z ogromnymi pęcherzami. I wtedy stracił szanse na zdobycie drugiego olimpijskiego medalu,
bo lekarz polskiej reprezentacji kategorycznie zabronił mu startowania na dystansie 5 kilometrów.
Start w tych igrzyskach był nagrodą za upór i umiejętność wygrywania z kontuzjami i chorobami. Po
pasjonującej walce obfitującej w dramatyczne wydarzenia „Kusy” zdobył złoty medal olimpijski bijąc rezultatem 30:11, 4 rekord igrzysk
i oczywiście rekord Polski. Ten rekord przetrwał aż 22 lata do roku
1954, w którym po raz pierwszy rozegrano memoriał jego imienia.
„Przegląd sportowy” pisał: „Polska
ma wielkiego biegacza, świat ma nowego Nurmiego”, a Finowie mawiali o Kusocińskim „polski Nurmi”.
Polonia amerykańska zgotowała naszemu olimpijczykowi niesamowitą owację i przez cały czas pobytu
polskiej reprezentacji w Los Angeles otaczała mistrza szczególną opieką.
Po powrocie do Polski stał się jedną z najpopularniejszych osób
w kraju. Gdy statek z naszą kadrą
olimpijską zawinął do portu rozpętało się istne szaleństwo. Tysiące ludzi wiwatowało na część Kusocińskiego, a on ze wzruszenia nie mógł
się ruszyć. Był speszony i zawstydzony. Tak długo zwlekał z zejściem
na ląd, aż nabrzeże opustoszało.
Gdziekolwiek się pojawiał ludzie
dziękowali mu za olimpijskie złoto,
a dom w którym mieszkał dosłownie obsypano kwiatami.
Złoty medal olimpijski Kusocińskiego przez II wojnę światową przechowywała jego rodzina. W latach 70tych ofiarowała go kościołowi.
W 1981 roku został skradziony i do
tej pory go nie odnaleziono.
Następne lata umacniają sportową
sławę „Kusego”. Nazywany jest „pogromcą Finów” i mało który zawodnik na świecie jest w stanie mu dorównać.
Oprócz Nurmiego nasz olimpijczyk
pokonał wszystkich zawodników
fińskich. Pobił także rekord szybkości na 10 km, który należał do
Nurmiego. Trzeba dodać, że w tamtych czasach Finowie byli tak wielką potęgą jak dzisiaj Kenia, czy Etiopia i dokonania Kusocińskiego były
wydarzeniem epokowym.
Pierwsze poważne kontuzje pojawiły się rok po olimpiadzie. Obrzęk lewego kolana spowodował ponad
dwumiesięczną przerwę w treningach i zawodach. I znowu „Kusy”

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

udowodnił, że jest wielki. Zawziął
się, zacisnął zęby i trenował zapamiętale, żeby jak najszybciej wrócić
do formy. Gdy wydawało się, że
wszystko jest w porządku, kontuzje wróciły ze zdwojona silą.
Jedynym ratunkiem była operacja.
Państwo nie wsparło sportowca i odmówiło funduszów na leczenie, ale
pomogli ludzie. Dzięki składkom
społeczeństwa Kusociński wyjechał
do Wiednia, gdzie zajęli się nim wybitni specjaliści.
W trakcie kolejnej olimpiady w Berlinie w 1936 roku był sprawozdawcą sportowym i z powodu kontuzji
nie startował w zawodach.
Systematyczne leczenie przyniosło
poprawę i „Kusy” powoli wracał na
bieżnię. Znowu zwyciężał i rozpoczął przygotowania do kolejnych
igrzysk olimpijskich. Te plany pokrzyżowała wojna.
W czasie kampanii wrześniowej
zgłosił się na ochotnika do wojska
i w stopniu kaprala został wcielony
do kompanii karabinów maszynowych II batalionu 360 Pułko Piechoty.
Walczył w obronie Warszawy, dwukrotnie ranny, rozkazem generała
Juliusza Romlla odznaczony Krzyżem Walecznych.
W czasie okupacji pracował jako kelner w barze „Pod kogutem” przy ulicy Jasnej w Warszawie. Był również
członkiem podziemnej Organizacji
Wojskowej „Wilki” (działał pod
pseudonimem „Prawdzic”).
Po dekonspiracji „Wilków” przez kolaboranta, 26 marca 1940 roku Kusociński został aresztowany przez
gestapo w bramie domu w którym
mieszkał i uwięziony na Pawiaku.
Straszliwie torturowany w trakcie
przesłuchań nie dał się złamać i nie
zdradził swoich towarzyszy.
Zginął 21 czerwca tego samego roku rozstrzelany przez Niemców
w pobliżu Palmir w Puszczy Kampinoskiej w ramach akcji mającej
na celu eksterminacje polskiej inteligencji i likwidację wszystkich
znanych osobistości polskiego pochodzenia.
Na jego część od 1954 roku (czternastej rocznicy śmierci) odbywają
się coroczne międzynarodowe zawody „Memoriał Janusza Kusocińskiego”.
Od 1975 roku przyznawana jest także nagroda im. Kusocińskiego za
wybitne osiągnięcia sportowe, zawodowe i działalność społeczną.
W 2009 roku za wybitne osiągnięcia
sportowe w dziedzinie lekkoatletyki
został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
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n W Wielkopolsce w Dolsku znajduje
się pomnik Janusza Kusocińskiego.
Jego imię noszą stadiony miejskie,
Ośrodki Sportu i Rekreacji. Jest patronem wielu szkół, jego imieniem
nazwane są ulice i skwery.
n Janusz Kusociński był wynalazcą
tak zwanej interwałowej metody treningowej, stosowanej później przez
wielu długodystansowców świata,
która polega na przemiennym bieganiu szybko i wolno.
n Kilka lat temu Polski Komitet Olimpijski zakupił taśmy filmowe z pamiętnego biegu Janusza Kusocińskiego na olimpiadzie w Los
Angeles.
n Oprócz sportu kolejną wielką pasją
„Kusego” były samochody. Jeździł
amerykańską maszyną marki Buick. Uwielbiał także jazdę na motorze, grę w brydża i polowania.
Osiągnięcia sportowe Kusocińskiego:
n złoty medal w biegu na 10 km na
olimpiadzie w Los Angeles (1932 r.)
n rekordy świata na 3 km i 4 mile
(1932 r.)
n II miejsce w biegu na 5 km na Mistrzostwach Europy (1934 r.)
n 25 rekordów Polski na roóżnych dystansach
Janusz Kusociński był nie tylko wybitnym sportowcem, ale też niezwykłym człowiekiem. Całe jego życie to
przykład niezłomnego charakteru,
wielkiego patriotyzmu i odwagi, wzoru pracowitości i wartości moralnych.
Wacław Znajdowski, wieloletni prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, powiedział o Kusocińskim: „Jest
to uosobienie ogromnej pracy, wybitnej dyscypliny duchowej i silnej woli, gdyż dla osiągnięcia swoich wyników musiał włożyć ogromny, dla
niewtajemniczonych zupełnie niezrozumiały zasób pracy”. Kusocińskiego
charakteryzowała wielka ambicja i pasja. Był niesamowicie wytrwały w dążeniu do celu pokonując ból i wszystkie przeszkody. „Jego charakter, siła
woli, żelazna wytrwałość, duma i odwaga pozwoliły mu zostać niezwyciężonym do końca”.
Hanna Korcz
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Historie życiem pisane
rzyjechałem do Belgii dwa lata temu. Gdyby ktoś dwa dni
wcześniej zaproponował mi
emigrację, wzruszyłbym tylko ramionami. Ja wszelkie zmiany przyjmuję
niechętnie ale życie twardo egzekwuje swoje prawa. Mam nieco ponad 40
lat i niezłe zdrowie. To jest wszystko
co mam.

P

Kiedy ją poznałem byłem młody, pełen optymizmu. Od kilku lat realizowałem z powodzeniem mój pomysł na
życie. Wiele pracowałem i interes szedł
coraz lepiej. Ale byłem sam i moje życie było monotonne gdyż wszystko
kręciło się wokół firmy. Liczyłem, kalkulowałem, zwoziłem materiał, budowałem własny dom, całymi dniami byłem zajęty. Samochody przyjeżdżały
i odjeżdżały, aż pewnego dnia z jednego z nich wysiadła ona. Krótkie włosy, dżinsy, opalenizna i uśmiech na
twarzy. Ile będzie kosztować naprawienie... Dopiero po chwili dotarło do
mnie, o co chodzi. Następnym razem
umówiliśmy się na kawę. Ewa była wesoła, dowcipna i kochała życie z którego czerpała pełnymi garściami. Krótko mówiąc zafascynowała mnie tak,
że zanim zdążyłem ją lepiej poznać,
własnymi rękoma pokroiłem weselny
tort.
Zamieszkaliśmy w jedynym ukończonym pokoju nad warsztatem. Reszta pomieszczeń musiała poczekać, gdyż
wesele sporo kosztowało. Nie odmówiłem też mojej żonie podróży poślubnej na Karaiby. Już podczas upojnych
tropikalnych nocy czułem się wewnętrznie rozdarty. Z jednej strony
było fajnie, moja żona była w siódmym
niebie, ale nie dawał mi spokoju fakt,
że tak naprawdę nie było nas na to
stać. Warsztat zostawiłem pod opieką
pracownika który przez telefon zapewniał, że wszystko jest „spoko”. Któregoś wieczoru Ewa była tak radosna
kiedy tańczyła z wielkim żylastym Murzynem. Przywołałem na twarz blady
uśmiech, lecz coś ścisnęło moje serce.
„Przecież to tylko taniec głuptasie”
rzuciła przez ramię zdyszana i pobiegła poprawić makijaż. Zlekceważyłem
te sygnały mojej intuicji a nawet fakt,
że po kilku drinkach urwał mi się film
i obudziłem się rano w hotelu z trzeszczącym bólem głowy. Ewa była dla
mnie bardzo wyrozumiała i nawet zamówiła mi śniadanie do łóżka. W dzień
wyjazdu, nasi nowi znajomi z którymi
jedliśmy posiłki, patrzyli na mnie jakoś dziwnie. Poczułem się nieswojo.
Zastanawiałem się czy może kogoś uraziłem, ale nic takiego nie pamiętałem.

Kiedy się z nimi żegnaliśmy, on
tak mocno uścisnął mi dłoń
i przytrzymał w swojej, jakby
chciałby mi coś powiedzieć. Jego
żona uściskała mnie tak, jak
gdybym odlatywał w podróż
kosmiczną. Kiedy dotarliśmy
do domu, odetchnąłem z ulgą. Najważniejsze dla mnie
było to, iż moja żona była zadowolona z podróży a mój dom
stał na swoim miejscu.
Po serii telefonów okazało się, że
miałem sporo zaległych zamówień. Harowałem od rana do wieczora z przerwą na obiad. Ewa okazała się fanką
najróżniejszych kursów. Zaczęła od
prawa jazdy, potem to już pogubiłem
się w tym, co aktualnie robi. Była dla
mnie miła i powtarzała że kocha. Jej
pierwszy samochód który spłacałem,
po roku wyglądał tak, że nabywca dociekał czy aby na pewno licznik nie został cofnięty. Po prostu ruina. Sprzedaliśmy go za marne pieniądze
i kupiliśmy nowy. Mijały lata. Ja pracowałem całymi dniami, Ewa jak zawsze miała swoje sprawy. Już od dawna przygrzewałem sobie obiady
w mikrofali i jadałem sam. Jednak były to naprędce przyrządzane posiłki
lub zwykłe gotowce do podgrzewania.
Ewa była przecież „nowoczesną kobietą i stać przy garach nie będzie”.
Moja żona twierdziła, że dzieci mieć
nie może a ja tęskniłem za posiadaniem prawdziwej rodziny, płaczem
dziecka i wspólnymi spacerami na plac
zabaw. Dom był już ukończony, zamówień nie byłem w stanie przepracować, jednak czegoś w tym wszystkim
brakowało. Ewa oddalała się ode mnie
coraz bardziej ale z uśmiechem umiała wydobyć ode mnie to, co chciała.
Pieniędzy nie brakowało, więc wszystkie karty kredytowe były w ciągłym
użyciu. Czasami mieliśmy gości lub
szliśmy do kogoś, lecz źle się czułem
w tym towarzystwie. Wszyscy trajkotali o sprawach bez znaczenia z takim
zacięciem, że nie pamiętam aby ktokolwiek zaczął i skończył dwa zdania.
Interes szedł dobrze i musiałem często wyjeżdżać na Ukrainę. Pewnego
dnia Ewa stanęła w drzwiach warsztatu z jakimś mężczyzną. To mój kuzyn
Tosiek. Chyba nie będziesz miał nic
przeciwko temu, jeśli zamieszka u nas
przez jakiś czas? Właśnie wrócił z Anglii, bo tam nie ma pracy. Mieszkanie
sprzedał przed wyjazdem i nie ma
gdzie się podziać. Zanim odpowiedziałem, usłyszałem: wiedziałam, że się
zgodzisz! Wkrótce „Spoko” zrezygnował z pracy. Byłem zdziwiony, bo do-

brze zarabiał i miał objąć kierownictwo filii na Ukrainie. Okazało
się, że Tosiek jest „wprost wymarzony na to stanowisko”. Zna angielski, trochę rosyjski i ma inne
zalety. Wysłałem go
w delegację na Ukrainę aby dopiął pewne
sprawy. Kiedy wrócił
okazało się, że będzie lepiej dla interesu jeśli zostanie
formalnie moim wspólnikiem „bo biurokracja nas wykończy”. Formalności
załatwiał pewien „bardzo dobry prawnik” polecony przez znajomych Ewy.
Pan mecenas zaciągał wschodnim akcentem gdyż – jak twierdził – rodzice
pochodzili z kresów.
Tego dnia pośpiesznie podpisałem
kolejną stertę dokumentów gdyż byłem prawie spóźniony. Około 50 km
od domu, jakiś wariat wyprzedzał mój
samochód ciężarówką tak, że zepchnął
mój samochód z drogi. Obudziłem się
w szpitalu. Miał pan szczęście – usłyszałem od lekarza. Tylko kilka stłuczeń po takim wypadku... aż trudno
uwierzyć. Ewa odwiedziła mnie dwa
razy.
Po tygodniu podjechałem pod dom
taksówką. Drzwi otworzył mi... mój
prawnik. Za nim stało dwóch osiłków.
Pan już tu nie mieszka – usłyszałem.
To jakiś żart? Chciałem wejść, ale nie
mogłem się przecisnąć między nimi.
Jeden z facetów podał mi teczkę z dokumentami. Pan sprzedał dom i firmę
panu Antoniemu. Ja? Niczego takiego nie planowałem i nie planuję. – A to
co? Nie umie pan czytać? Tu jest
wszystko: formalnie i wyraźnie. Drżącymi rękami otworzyłem teczkę i papiery wysypały się na ziemię. Na kolanach przeczytałem własnoręcznie
podpisany akt sprzedaży. Tu są twoje
pieniądze – usłyszałem i obok mnie
wylądowała aktówka. A teraz wynocha!!
Jak manekin stanąłem na nogach.
Wzrok tych trzech facetów nie wróżył
niczego dobrego. Wziąłem aktówkę
i odszedłem. Z oddali usłyszałem głośny śmiech Ewy...
Szedłem otępiały i scenki z ostatnich
lat przeskakiwały mi w głowie jak jakiś upiorny kalejdoskop.
Po jakimś czasie usiadłem ciężko
obok kogoś na ławce. Odruchowo zerknąłem do książki na jego kolanach:
„Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej”. – Seneka. Nieznajomy po chwili zagadnął:
ja jadę do Belgii a pan dokąd?
Jan Przestroga
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Warto przeczytać
Zdecydowanie
polecam!

„Coco Chanel. Legenda i życie”
– Justine Picardie
Wielcy projektanci mody to zazwyczaj osoby kontrowersyjne
o których prywatnym życiu
przeciętny człowiek wie niewiele. Znamy ich nazwiska, wybitne kreacje, ale nie jesteśmy
w stanie podać żadnych konkretnych informacji na temat
ich życia i twórczości. Jedno jest
pewne. Sumy, jakie trzeba wydać na wspaniałą kreację bądź
kosmetyk sygnowany nazwiskiem „legendarnego projektanta” są wprost bajońskie. Sięgając po biografię znanego
w świecie mody twórcy udaje się
nieco zmniejszyć tę niewiedzę.
„Coco Chanel. Legenda i życie”
to znakomita, wciągająca i niezwykle barwna podróż w przeszłość. Książka Justine Picardie
przez pryzmat rodzącej się nowej mody i egzystującej gdzieś
na marginesie życia Chanel francuskiej bohemy, pokazuje czytelnikowi Paryż, Francję, Europę oraz Stany Zjednoczone.
A wszystko to na tle niezrównanej i szczerej do bólu „grande
mademoiselle”. Inspirującą wyprawę po życiu, twórczości i licznych romansach panny Coco
czytelnik rozpoczyna w Domu
Mody Chanel przy Ru Cambon
31. Kiedy zostanie już wprowadzony w atmosferę tego magicznego miejsca, które często zwane jest także sanktuarium mody,
gotów jest do poznania historii
życia niezwykle silnej i zdecydowanej kobiety. Gabrielle Chanel urodziła się w 1883 roku
w jednej z licznych wsi w Owernii. Kilka lat później po śmierci
matki, ojciec oddał Gabrielle
wraz z siostrami do sierocińca
w Aubazine. Tam Chanel nauczyła się szyć, a sztukę robienia
kapeluszy przekazała jej ciotka.
Gdy dziewczyna osiągnęła pełnoletniość, opuściła sierociniec
i próbowała prowadzić samodzielnie życie. Chociaż los nie
obchodził się z nią łaskawie, ona
uparcie dążyła do celu. Poznawała kolejnych mężczyzn, dzięki którym zdobyła fundusze na
otwarcie salonu z kapeluszami.
Biznes zaczął coraz lepiej funkcjonować. Chanel ze swoim zamiłowaniem do prostej elegancji wprowadziła do świata mody
świeże tchnienie. Stała się roz-

poznawalna, jej kreacje zaczęły
przynosić spore zyski. Z ubogiej
sieroty przeistoczyła się w silną
i elegancką projektantkę, mającą świat mody u swoich stóp.
Dzięki książce czytelnik poznaje Coco Chanel z dwóch stron.
Pierwsza, to jej własne wypowiedzi, które autorka Justine
Picardie, wydobyła na światło
dzienne z archiwalnych listów
i zapisków. Natomiast w drugiej
czytelnik zapoznaje się ze spisanymi wspomnieniami jej przyjaciół. Sama projektantka jawi
się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą i stanowczością. Siła, jaka emanuje z tej
drobnej i szczupłej kobiety, jest
niewyobrażalna. Determinacja
i zdecydowanie to moce napędowe, które pozwoliły Chanel odnieść nieprawdopodobny sukces. Jednak wiele wydarzeń
z życia Coco jest dosyć niejasnych. Sama projektantka często
przytaczała swoim rozmówcom
kilka wersji jednego zdarzenia.
Do wielu spraw nie chciała jednak wracać, zbywała je milczeniem, bądź gwałtownie przechodziła
do
innego
tematu.
A niedopowiedzeń było w życiu
Coco Chanel wiele. Najdotkliwszym jest chyba jej stanowisko i rola, jaką odegrała podczas
drugiej wojny światowej. Okres
ten kładzie się bowiem ogrom-

nym cieniem na osobie Chanel,
która często oskarżana była
o kolaborację bądź szpiegostwo.
W publikacji Justine Picardie
znalazło się, oprócz znakomitej
narracji, także bardzo wiele
zdjęć i rysunków przedstawiających Coco Chanel, ale także
osoby z jej otoczenia, bliskich,
przyjaciół, kochanków i modelki. Nie zabrakło także ilustracji
ukazujących perfumy, Chanel
No 5, oraz zdjęć kobiet odzianych w kreacje Chanel – w tym
Jackie Kennedy.
„Coco Chanel. Legenda i życie” to książka, którą warto jeśli nie przeczytać od deski do
deski, to przynajmniej przejrzeć
jej najciekawsze lub najbardziej
kontrowersyjne
fragmenty.
Pewne nazwiska, w tym ikony
świata mody odznaczyły trwałe
piętno we współczesnej kulturze i ludzkiej świadomości, zatem ignorancja w tej kwestii jest
niewskazana. Publikacja Justine Picarde to książka, którą czyta się z zachwytem, z wypiekami na twarzy, ale nie brak w niej
także elementów skłaniających
do refleksji i zastanowienia. „Coco Chanel. Legenda i życie” to
niezwykłe i po trosze też boleśnie prawdziwe świadectwo wielkiego sukcesu.
Izabela Krzysiak
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Kuchnia męskim okiem
ato to taki magiczny okres, kiedy stajemy się
bardziej otwarci na innych. To czas, kiedy łatwiej
decydujemy się na spontaniczne działania jak na
przykład wyjazd na weekend, który pozwala się wyrwać
z marazmu dnia codziennego. Częściej niż podczas innych
pór roku spotykamy się ze znajomymi i zapraszamy ich
do siebie, aby miło i przyjemnie spędzić czas. Gdy
wpadniemy już na pomysł zaproszenia gości, po chwili
zaczynamy się zastanawiać, czym ich podejmiemy?

L

Popularny latem grill jest jedną z opcji, ale często chcemy
zaskoczyć znajomych zupełnie inną kuchnią. Co zrobić,
aby przełamać grillowy stereotyp i zaproponować zupełnie
nowe dania, które nie pochłoną zbyt dużej ilości czasu
i pieniędzy? Jak przygotować grillowe potrawy,
by przyciągnęły gości smakiem i aromatem? Jak sprawić
by wspominali je aż do następnego grilla? Na taką właśnie
okazję przygotowałem przepisy, które są moim sposobem
na udane, letnie party.
Mariusz Krzysiak

Łosoś w papryce
i skórce z pomarańczy
Składniki:
l filet z łososia ze skórą
o wadze około 600
– 800 g l 1 pomarańcza
(sok i skórka)
l 1,5 łyżeczki czerwonej
papryki w proszku
l 2 łyżeczki cukru
l 2 łyżki oliwy extra
vergine l do podania:
400 g jogurtu greckiego

Sałatka ze szpinakiem, kurczakiem
i ananasem z grilla
Składniki:
l 1 pojedyncza pierś kurczaka l 2 grube
plastry ananasa l 1/2 białej cebuli
l 1/2 cytryny l 2 garście świeżych liści szpinaku l 1/3 szklanki listków mięty

Sos z tabasco:
l 1 łyżka startego imbiru l 1 starty ząbek
czosnku l starta skórka z połowy limonki
l sok z jednej limonki l 2 łyżki brązowego
cukru l pół łyżeczki tabasco l 1 łyżka oliwy
extra vergine l szczypta soli l kilka listków
mięty

Sposób wykonania:
1. Składniki sosu wymieszać w dużej misce (salaterce) i zostawić na dnie. Na wierzch położyć szpinak i listki mięty.
2. Pierś kurczaka naciąć w 3 miejscach (jak na
zdjęciu), położyć na rozgrzanym grillu razem
z cebulą i cytryną, posolić. Kurczaka przykryć
ananasem (ananasa posypać pieprzem i odrobiną drobnego cukru) i grillować z jednej strony przez 8 minut, następnie przełożyć na drugą stronę i grillować kolejne 5 minut (ananasa
na tym etapie zdjąć z kurczaka i grillować
obok).
3. Zdjąć z patelni, po odczekaniu 4 minut mięso
pokroić na paski, dodać do sałatki razem z pokrojonym ananasem i drobno pokrojoną cebulą, wymieszać przed samym podaniem.

Grillowane pomidorki
koktajlowe
Składniki:
l 400 g pomidorków
koktajlowych l sól
morska i świeżo zmielony czarny pieprz l 4 łyżeczki cukru
l 4 łyżeczki suszonego oregano l 1 łyżka oliwy extra
vergine

Sposób wykonania:
1. Zetrzeć skórkę z pomarańczy na drobnej tarce, odłożyć. Pomarańczę przekroić na pół i wycisnąć sok z każdej połówki bezpośrednio do miski. Łososia opłukać i osuszyć, włożyć do miski z sokiem pomarańczowym skórką do góry, delikatnie
docisnąć palcami i odstawić na pół godziny. W międzyczasie
przygotować pomidorki.
2. Pomidorki koktajlowe przekroić na połówki, ułożyć na tacce do
grillowania rozcięciem do góry, doprawić solą, pieprzem, cukrem, suszonym oregano. Skropić oliwą extra vergine, odłożyć.
3. Łososia wyjąć z marynaty i osuszyć papierowym ręcznikiem.
Doprawić solą i pieprzem (od strony mięsa bez skóry), posmarować odłożoną skórką pomarańczową, posypać czerwoną papryką, cukrem i polać oliwą extra vergine. Położyć na rozgrzanym grillu skórką do dołu i grillować aż skórka będzie chrupiąca
a mięso wysmażone do około 1/3 wysokości filetu. Wówczas
przewrócić filety na drugą stronę i grillować jeszcze przez około 2-3 minuty, lub do czasu aż mięso nie będzie już surowe (lepiej zdjąć wcześniej z grilla aby nie przesuszyć łososia). Zdjąć
z grilla i odłożyć na deskę, pokroić na porcje.
4. Pomidorki (najlepiej grillować jednocześnie z łososiem jeśli
mamy miejsce na grillu) razem z całą tacką położyć na grillu
i grillować przez około 10 minut, bez mieszania. Możemy je też
grillować na patelni grillowej lub upiec w piekarniku. Łososia
podawać z pomidorkami i jogurtem greckim.
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Słowo o byle czym
Ekskluzywny wywiad z bylejakością!
„B” niespodziewanie pojawiła się
u mnie w ostatni wtorek i spytała ni
stąd ni zowąd: I jak leci? Kto jak kto,
lecz ona jeszcze nigdy tak mnie nie zagadnęła. Odpowiedziałem po myślówce: może obchodzi proklamowany
przez siebie dzień dobroci dla zwierząt
gdyż wiele razy dała mi do zrozumienia, że jestem blisko spokrewniony nie
tylko z małpą ale i z osłem? Wielce mi
miło, że mnie pytasz, to zależy: jeśli
leci źle – to dobrze, jeśli dobrze – to
źle. Ale oczywiście dla ciebie źle. Ledwie skończyłem mówić ostatnie słowo, już odpowiedziała. Spokojniej
chłopczyku – widzę, że moje nauki nie
idą na marne. Któż by pomyślał: zaczynasz myśleć! I to samodzielnie! Ale
uważaj, żeby zwoje ci się nie przegrzały. Byłem w podłym nastroju i nie miałem ochoty na dyplomatyczną naiwność, więc szybko odciąłem się: a ty
jak sobie radzisz bez mózgu? Sam się
przestraszyłem tego co powiedziałem,
lecz dzięki temu obcesowemu pytaniu
rozmowa potoczyła się w nieoczekiwanym kierunku. Można ją nazwać wywiadem z powodu sekwencji pytań
i odpowiedzi.
Ona: Jak widzisz, doskonale. A jak
sądzisz, gdzie miałabym mieć mózg
skoro nie mam głowy? Nie jestem materialna w waszym rozumieniu tego
słowa. Jestem drugą stroną jakości i to
ci powinno wystarczyć. Za mało wiesz,
abym mogła ci to wyjaśnić.
Ja: Czy to możliwe, że istniejesz dzięki nam – ludziom?
Ona: Jestem tu prawie tak długo, jak
istnieje rodzaj ludzki. I nie dzięki wam,
lecz przez was. Prawie natychmiast jak
tylko na Ziemi pojawił się człowiek, jakość podzieliła się na bylejakość i niebylejakość. Czasami rozmyślam o przejściu na jasną stronę, lecz na razie jest
to niemożliwe. Wy mi na to nie pozwalacie.
Ja: Lecz jeśli przeszłabyś na jasną
stronę, przestałabyś mieć sens i nastąpiłby powrót do jednej jakości.
Ona: „Do stu beczek pełnych największych niegodziwości tego świata!”.
Jak śmiesz podważać sens mojego istnienia!
Ja: (Po dłuższej chwili). Nie chciałem ciebie urazić, przepraszam.
Ona: No dobrze (już spokojniej). Mój
czas mierzy się inaczej. Poza tym nic
nie jest statyczne i wszystko ciągle się
zmienia. Ja też. Trochę się zapomniałam i uległam waszemu, ludzkiemu
wpływowi: godzę się na upływ czasu,
lecz nie przyjmuję do wiadomości je-

go kresu w wymiarze indywidualnego
istnienia.
Ja: Przepraszam, czemu mam zawdzięczać twój dobry humor oraz fakt,
że ze mną tak rozmawiasz?
Ona: Wszystko w swoim czasie.
Ja: Jak to się dzieje, że możesz być
w wielu miejscach naraz?
Ona: Na twoim etapie pojmowania
musi ci wystarczyć porównanie do wody. Czy jest ona w chmurze czy spada
deszczem, czy jest obecna w szklance
wody czy w tsunami, zawsze pozostaje wodą choć pełni różne role.
Ja: No tak! Woda może dawać życie
lub je niszczyć. A ty?
Ona: Ja działam jako negatywna strona. O pozytywnej stronie musisz pogadać z nie-bylejakością.
Ja: A gdzie można ją spotkać bo
u mnie jakoś nie chce się pojawiać?
Ona: Dopóki na to sam nie wpadniesz,
ja ci w tym nie pomogę.
Ja: Ale może chociaż jakiś motyw na
zastanowienie? – poprosiłem.
Ona: Spirala. Nie słyszałeś o Spirali
Zrozumienia? No tak, to przecież moje autorskie pojęcie. Polega to na tym,
że jeśli jesteś w pewnej odległości od
celu którym jest zrozumienie, musisz
zatoczyć wiele kręgów wokół swojego
ego po orbicie własnej głupoty. Każdy
krąg troszkę się spiralnie powiększa
i dzięki temu po zatoczeniu kolejnych
kręgów, za każdym razem znajdziesz
się trochę bliżej właściwego celu zrozumienia. I tak dalej.
Ja: A gdzie ja jestem na tej drodze?
Ona: Właśnie udało ci się zatoczyć
kolejny taki krąg i stąd mój dobry humor.
Ja: Nie rozumiem. Przecież jeśli jest
źle, to dobrze. A jeśli dobrze, to źle. Dlaczego masz dobry humor z powodu mojego – jeśli dobrze rozumiem – postępu na drodze do zrozumienia, skoro to
nie leży w twoim interesie?
Ona: Widzę, że przed tobą jeszcze długa droga. Jeśli skarcisz i ukarzesz własne dziecko, to czynisz to z nienawiści
czy dla jego dobra? Dziecko ma poczucie krzywdy, lecz ty wiesz swoje.
Ja: Więc ile razy muszę się obrócić
po orbicie mojej... niewiedzy aby dotrzeć do celu?
Ona: To już twój biznes.
Ja: Czy możesz jeszcze...
Ona: Wystarczy!
Ja: Tylko jedno, ostatnie pytanie!
Ona: No to szybko, słucham.
Ja: Co mam zrobić, jak patrzeć na
świat aby te kręgi były jak najmniejsze?
Ona: Tak jak na kwiaty w wazonie.

Ja: Lubię patrzeć na kwiaty...
Ona: Nie o to chodzi. Jeśli patrzysz
na kwiaty, musisz widzieć je wszystkie naraz i każdy z osobna. Widzieć ile
mają płatków, odcienie kolorów, zrozumieć własne estetyczne wrażenia,
ale to nie wszystko. Musisz też widzieć
wazon, z czego i jak jest wykonany,
także stół na którym on stoi. Widzieć
meble, cały pokój oraz cały budynek.
Ulicę, miasto, cały region i cały kraj.
Musisz...
Ja: Przepraszam, czy to znaczy, że
muszę widzieć wszystko?
Ona: To by było na tyle!
Ja: Kiedy będziemy mogli porozmawiać tak jak dzisiaj?
Ona: Już ja postaram się o to, aby
nastąpiło to jak najszybciej!
Przestrzeń zafalowała i tyle ją widziałem.
Uff! Czułem się, jakbym stał przy samej poręczy na najwyższym balkonie
drapacza chmur i kurczowo trzymał
się zimnych metalowych prętów. Jakbym bał się zrobić krok do tyłu, aby
nie wypuścić z rąk jedynego oparcia,
jednocześnie zmuszał się do oderwania wzroku od dalekiej przestrzeni. Po
pewnym czasie odzyskałem namiastkę wewnętrznej równowagi.
Zastanawiałem się, jakie to koło zatoczyłem w Spirali Zrozumienia. Doszedłem do wniosku, że może „B” chodziło o to, iż zamiast zaciekle buntować
się przeciwko jej obecności i efektom
działania, próbuję to zrozumieć i odnaleźć w tym sens. Jak widać, rozmowa i obcowanie z bylejakością to nie
przelewki. Nie da się zbyć byle czym.
„Orbita głupoty wokół własnego ego”
też nie dawała mi spokoju. Może to egoizm powoduje wszystkie moje byle jakie sytuacje i przymus kręcenia się w tej
spirali? Jeśli bym tak wyzwolił się z egoizmu, może mógłbym prostą drogą dojść
do zrozumienia? Ale zrozumienia czego: sensu życia? Może tak, gdyż jest to
chyba najważniejsze pytanie, jakie może zadać człowiek. Skłamałbym gdybym
powiedział, że nie rozmyślałem na ten
temat. Owszem, mam własny pogląd
jednak wiem, że gdybym tutaj zaczął
o tym mówić, bylejakość natychmiast
dałaby mi taką nauczkę, że odechciałoby mi się wchodzić w kompetencje filozofów. Ale przecież każdy z nas jest po
trosze filozofem i po swojemu widzi sens
własnego życia. Najważniejsze w tym
wszystkim jest, że to pytanie zostało już
postawione. I to dawno!
Michał Nowacki
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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

Antwerpia po polsku
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QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych
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DIENSTENCHEQUES

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

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

u
u
u
u
u
u
u

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

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

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

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

Antwerpia po polsku
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Ważne numery telefonów

w Belgii i Antwerpii oraz przydatne informacje:
Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii
Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek Bruksela
Tel centrala: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel sekretariat: 00 32 2 73 90 121
Email: bebruamb3@msz.gov.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – wyłącznie na umówione wcześniej spotkanie
wtorek, czwartek, piatek: 09.00-13.00, Środa 13.00-18.00
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia)
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net
Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Europejski numer alarmowy w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:
Lekarze domowi:
Agnieszka Borkiewicz
Muggenberglei 278, 2100 Deurne. Tel. 03/321.58.39
Martin Rosenblum tel. 03/218.77.07
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19. Belgiëlei 124
Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea,
Szpital Sint Vincentius. St-Vincentiusstraat 20,
2018 Antwerpia, tel. 03 285 28 35

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

