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Centrum Pomocy Prawnej w Antwerpii
Polski sierpień
Cudze chwalicie swego nie znacie – Bartnicky
Polscy siatkarze najlepsi na świecie!
Przyciemnione szkiełka
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Sierpień jest dla nas Polaków miesiącem
szczególnym. To czas w którym powinniśmy
pamiętać o Powstaniu Warszawskim, Cudzie
nad Wisłą i „Solidarności”. Te wydarzenia
i fakty miały ogromny wpływ na procesy
polityczne i społeczne zachodzące w Europie
Środkowej i Wschodniej oraz oczywiście
w Polsce. Sierpniowe wydanie naszej gazety
zawiera sporo informacji na ten temat.
Pamiętajmy o „Polskim Sierpniu”.

Każdy z nas miał większe lub mniejsze
problemy urzędowe. Szukaliśmy odpowiedniej
księgowej, mieliśmy problem z pismem
z Electrabelu lub urzędnikiem który nie
rozumiał o co dokładnie nam chodzi.
Dla całej polskiej społeczności mamy dobrą
wiadomość.
Od 20. sierpnia z inicjatywy Fundacji „Children of Europe” rozpoczyna swoją działalność
Polskie Centrum Pomocy Prawnej w Antwerpii. Projekt dofinansowywany przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, przy współpracy z Fundacją „Semper Polonia” z Warszawy ma służyć
całej tutejszej Polonii. Każdy będzie mógł uzyskać poradę z dziedziny prawa karnego, cywilnego,
skarbowego i handlowego, skontaktować się z psychologiem czy doradcą zawodowym. Nasi
konsultanci pomogą w załatwieniu spraw urzędowych, rozliczeniach finansowych i postarają
się rozwiązać wiele problemów. W jednym miejscu w Antwerpii znajdziecie Państwo specjalistów,
którzy służyć Wam będą swoją pomocą.

Zapraszamy do lektury „Antwerpii po polsku”.
Redakcja

Uprzejmy informujemy, że wywiad z Konsulem Honorowym RP z przyczyn od nas niezależnych
ukaże się we wrześniowym numerze gazety „Antwerpia po polsku”.
Przepraszamy.
Redakcja

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

Jesteśmy na Facebooku, szukaj: childrenofeurope2011@hotmail.com
lub bezpośrednio: http://facebook.com/Children.of.Europe

Fundacja „Children Of Europe” w Antwerpii

ogłasza nabór dzieci od lat 5
do Zespołu
Taneczno-Wokalnego
działającego przy Fundacji
Wszystkich, którzy lubią tańczyć,
śpiewać i występować na scenie
prosimy o przybycie na przesłuchania,
które odbędą się w dniach:

1 września (sobota) w godzinach od 10:00 – 12:00
8 września (sobota) w godzinach od 10:00 – 12:00

miejsce: Lange Leemstraat 129

Więcej informacji:
tel.: 0485.628.498, 0489.823.803
mail: info@childrenofeurope.be
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Dzielnice Antwerpii
Hoboken
Hoboken,
to południowa
część
Antwerpii
leżąca
nad Scheldą,
którą
zamieszkuje
około

37
tysięcy osób.

Historia
Pierwsza wzmianka o Hoboken pojawia się w zapiskach
z 1135 roku.
Biskup Lietardus nazwał tę
osadę „Capellam de hobuechen
qua libam”, czyli „kaplica znajduje się w Hoboken”. Nazwa
dzielnicy pochodzi od słowa „Hooghe Beuchen”, po niderlandzku
„Hoge Beuken” co oznacza „wysokie buki”. To właśnie wysokie
buki od wieków zdobiły Hoboken. Do dzisiaj w dzielnicy funkcjonuje szpital, który nosi nazwę Hoge Beuken.
Istnieje także druga wersja pochodzenia tej nazwy. Miejscowa
legenda głosi, że słowo Hoboken wywodzi się z opowieści
o małym chłopcu (niektóre źródła podają, że była to dziewczynka), który przypadkowo upuścił
w Scheldzie kanapkę. W miejscowym dialekcie „boken” oznacza kanapka, zaś „ho” to coś podobnego do słowa „stop” czyli
zawołanie: „Ho, boken” lub „Ho
boke”.
Dawniej Hoboken było małą
wioską należącą do Wielkiego
Księstwa Brabant Wilrijk. W XII
wieku przejęła je na własność
rodzina Peruez, a następnymi
właścicielami były inne rody arystokratyczne.
Ludzie na tych ziemiach żyli
z ogrodnictwa i uprawy roli.
Funkcjonowały także trzy niewielkie browary i kilka małych
warsztatów rzemieślniczych, ale
nie miały one specjalnego wpływu na życie mieszkańców. Wioska składała się z części niskiej
i wysokiej i chociaż życie było
tam ciężkie, mieszkańcy znani
byli z poczucia humoru i skłonności do zabawy.
Na przełomie XIII i XIV wieku dzielnica bardzo się rozwinęła. Pod koniec XIV wieku zamieszkiwało ją około 644
mieszkańców, a w roku 1524 było ich już 980. Kilka lat później
w wyniku najazdu Hiszpanów
wieś została doszczętnie zniszczona. W 1600 roku Conrad
Schetz bogaty mieszczanin z Antwerpii został mianowany baronem w Hoboken przez króla
Hiszpanii Filipa II.
W końcówce XVII wieku Hoboken nękane było najazdami

Francuzów i Austriaków. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, kościoły okradziono, a dużo
zabytkowych przedmiotów oraz
dzieł sztuki dostało się w ręce
grabieżców.
Do 1870 roku na tych terenach mieszkali przede wszystkim rolnicy i ogrodnicy.
Punktem zwrotnym w historii dzielnicy był rok 1873, kiedy firma John Cockerill zbudowała młyn, fabrykę srebra,
a przede wszystkim stocznię
„Cockerill Yards”. Początkowo
stocznia rozwijała się, kwitła
żegluga
rzeczna,
niestety
w związku z silną konkurencją
z Azji interesy szły coraz gorzej
i zakład zbankrutował. Mimo to
w ciągu następnych piętnastu
lat nastąpił znaczny rozwój tej
okolicy, a liczba mieszkańców
w 1900 roku zwiększyła się do
10 tysięcy.
Po pierwszej wojnie światowej
w Hoboken rozwijał się przemysł, funkcjonowało 416 fabryk
zatrudniających ponad 10.000
pracowników.
Od stycznia 1983 roku Hoboken stała się dzielnicą Antwerpii.
Czasy współczesne
Hoboken, to południowa część
Antwerpii leżąca nad Schelda,
którą zamieszkuje około 37 tysięcy osób. W 2010 roku dzielnica obchodziła swoje 875 urodziny. Z tej okazji jeden
z miejscowych artystów zaprojektował gigantyczną mozaikę
z klocków Lego przedstawiającą lokalne zabytki i zaprosił do
współpracy dzieci ze szkół podstawowych w Hoboken, aby
wspólnie zrealizować ten projekt. Całe przedsięwzięcie wypadło znakomicie, a dla dzieci
i ich rodziców była to niepowtarzalna okazja, aby zapoznać
się z zabytkami dzielnicy w której mieszkają. Hoboken nie jest
zbyt popularnym miejscem do
osiedlania się, ponieważ istniejące na tym terenie zakłady
przemysłowe, zwłaszcza ciężkich metali Metallurgie, są obciążeniem dla naturalnego środowiska. W powietrzu jest zbyt
dużo ołowiu i ekolodzy biją na
alarm. Władze miasta i dzielni-

cy od pewnego czasu realizują
specjalny program ochronny,
który ma przywrócić na tym terenie równowagę ekologiczną.

Ciekawe miejsca
Nello i Patrasche
Hoboken znane jest przede
wszystkim jako miejsce Nello
i Patrasche, bohaterów słynnej
książki „Dog of Flanders” opublikowanej w 1872 roku. Opowieść – hołd dla lojalności, miłości i przyjaźni znana jest na
całym świecie, a najbardziej
uwielbiają ja japońskie dzieci.
Brazowy pomnik Nello i Patrasche znajduje się niedaleko Kapelstraat, natomiast pamiątkowa
tablica wmurowana została
przed katedrą na starym mieście w Antwerpii. W lokalnym
sklepiku z pamiątkami można
kupić miniaturowe brązowe statuetki, plakaty, książki, długopisy, pocztówki, czy też jeden
z kilku nakręconych dotychczas
filmów.
W Hoboken znajduje się także restauracja „Nello i Patrasc-

pomnik Nello i Patrasche
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he”, serwująca gościom (zwłaszcza turystom) przysmaki, których nazwy
nawiązują do legendarnej opowieści
o chłopcu i psie.
Heilig Kruis
Niesamowity Krzyż w Hoboken znany tez jako Czarny Bóg lub Święty
Krzyż. Istnieje od 800 lat i zawdzięcza
swoją nazwę czarnemu kolorowi. Nikt
nigdy nie odważył się pomalować go
na biało. Gdy w 1584 roku spaliła się
w Hoboken kaplica, krzyż pozostał nietknięty przez ogień. Do dnia dzisiejszego jest miejscem pielgrzymek.
Fort 8
Wybudowany w latach 1859 i 1864
wraz z innymi siedmioma fortami tworzy Brialmontomwalling, pas fortyfikacji wokół miasta Antwerpii (dawniej mury obronne), które znajdowały się na
wysokości obecnego Ringu Antwerpii.
W 1977 roku, za 669 tysięcy 313 euro władze miasta odkupiły te tereny od
wojska. Otwarto dla ludności piękny,
odnowiony park otaczający fort, a fosa wokół twierdzy została zamieniona
w stawy z rybami. W obiekcie znajdują się obiekty sportowe, organizowane są również wydarzenia kulturalne.
Obecnie stare budynki fortu z należytą starannością są odrestaurowywane,
aby zachowały swój pierwotny wygląd.
Od 2001 roku tym terenem zarządza
organizacja non-profit Fort 8.
Hobokense Polder
Naturalny rezerwat przyrody o powierzchni 170 hektarów położony
w północnej części dzielnicy. Zarządzany jest przez Natuurpunt Hoboken, we współpracy z władzami miasta i Ministerstwem Wspólnoty
Flamandzkiej. Swoją nazwę zawdzięcza dawnemu obszarowi, który rozciągał się wzdłuż brzegów Scheldy.
Przez wiele lat teren ciągle był zalewany przez rzekę i niszczony przez
drobnych rolników. W latach sześćdziesiątych powstały nasypy chroniące teren przed wodą, a fauna i flora bardzo szybko ewoluowały
i zmieniają się do dzisiaj.

otaczającym Sorghvliedt można znaleźć obrazy wspanialej przeszłości
i kunsztu renesansowego z XVI wieku, przede wszystkim dużo fontann
i rzeźb. Cały obiekt jest fantastycznie
oświetlony co zwłaszcza wieczorem
i nocą sprawia niesamowite wrażenie.
Corocznie odbywa się tam rockowy
festiwal „Sjwille Rock”.
Miasto odkupiło te obiekty od prywatnych właścicieli w 1937 roku
i obecnie mają tam swoją siedzibę władze dzielnicy.
Kioskplaats
To najstarszy i najbardziej znany
plac w Hoboken. Jego nazwa pochodzi od pewnego kiosku, który stał tam
aż do 1951 roku. Był to żelazny budynek zakupiony w 1895 roku na Wystawie Światowej w Antwerpii.
Kioskplaats wraz z ulicą Kapelstraat tworzy centrum handlowe, popularnie nazywane wioską. W ostatnich
latach powstało tam dużo nowych
sklepów oraz apartamentów. Na obrzeżach Kioskplaats znajduje się pomnik „Den Hobokenaar” – ludowy humor, który odzwierciedla dawny
przydomek mieszkańców dzielnicy.
Otóż przed rokiem 1870 rolnicy
i ogrodnicy zamieszkujący te tereny,
z taczką i wiadrem z odchodami wyruszali na pole. Tam pozbywali się
tych nieczystości wrzucając je do kanałów odwadniających.
Od tego czasu mieszkańcy Hoboken
otrzymali przydomek „de beerscheppers”.
Natomiast nowoczesna wersja taczki
wraz z wiadrem na odchody została
stworzona przez Yvonne Bastiansens.
Obecnie na Kioskplaats w każdy poniedziałek w godzinach przedpołudniowych odbywa się ogólny targ,

Schoonselhof
Duży cmentarz leżący częściowo pomiędzy Hoboken a Wilrijk. Swoją nazwę zawdzięcza wiosce Schoonsel.
Sorghvliedt
Zbudowany w XVI wieku jako jedna z pięknych letnich rezydencji bogatych mieszkańców Antwerpii. Przebudowany w XVIII wieku w stylu
rokoko przez Jana Pietera van Braunschweig architekta, który zaprojektował Koninklijk Paleis van Antwerpen (Królewski Pałac). W parku

Zamek merlenhoof

5

a w soboty sprzedawane są tylko warzywa i owoce.
Onze Lieve-Vrouweker Hoboken
Późnogotycki kościół położony w centrum Hoboken. Zbudowany w XIII wieku, ale nawy, południowa zakrystia oraz
wieża datowane są na wiek XIX.
W kościele można zobaczyć:
n de Zwarte God – drewniany krzyż,
który 800 lat temu został wyrzucony na brzeg Scheldy,
n ambonę z 1750 roku autorstwa Gaspara Moens'a,
n szesnastowieczny chór
n liczne obrazy autorstwa między innymi Erasmusa Quellin'a i Bonawetury Peetersa
Zamek Meerlenhof
Zbudowany w latach 1916-1918, ale
jego prototyp istniał już w XVI wieku.
W roku 1868 majątek stał się własnością rodziny Havenith. Obecnie stoi
pusty.
Urząd miasta Antwerpia od pewnego czasu realizuje tzw. Masterplan,
czyli plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy. W związku
z tym, że w Hoboken jest mało lokalnych ośrodków kultury i słaba infrastruktura, urząd miasta zdecydował,
że trzeba zagospodarować nieużyteczne lub mało zagospodarowane tereny
(na przykład zamek Gravenhof) i stworzyć w Hoboken centrum kultury,
sportu i rekreacji. Wysiłki urzędników i władz miasta od pewnego czasu idą w kierunku uatrakcyjnienia
dzielnicy, aby na tych terenach ludziom żyło się lepiej i przebywali
w piękniejszym otoczeniu.
Anna Janicka
Adam Stodulski
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Z życia Antwerpii
1
LATO Z MUZYKA
Muzyczna karawana odwiedzi tego
lata Antwerpię.
Przez cały sierpień od środy do niedzieli w różnych miejscach miasta wystąpią muzycy z całego świata i artyści cyrkowi od których będzie można
nauczyć się różnych sztuczek. Dodatkowo organizatorzy zapewniają całe
mnóstwo pysznych drinków i przekąsek.
Święto dla całej okolicy! Zabawa
i tańce przy muzyce
Środy – Hof de Bist (Ekeren) od 19.30
– główny występ o 21.00
Czwartki – De Coninckplein (Antwerpen) od 16.00 – główny występ o 20.00
Piątki – Dageraadplaats (Zurenborg)
od 19.00 – główny występ o 21.00
Soboty – Botermarkt (Zandvliet) od
18.30 – główny występ o 20.00
Niedziele – Roosendael (Merksem) od
14.00 – główny występ o 16.00
wstep wolny

2
CINEMA URBANA
Nie ma nic lepszego niż oglądanie
filmu na dworze w ciepły letni wieczór i to jeszcze za darmo!.
Hangar nad Scheldą i ogromny
ekran a niedaleko bar.
Organizatorzy zapewniają dach nad
głową ale niezbędne będą własne krzesła, a w chłodniejsze wieczory także
koce. Podczas pauzy można zjeść domowej roboty darmową zupę dla
wszystkich.
Hangar 19A
2000 Antwerpen
wstęp GRATIS
dojazd autobusem 30, 34, 291
od 1/08/2012 do 1/09/2012
od środy do soboty wstęp od 20.00
projekcja filmu zaczyna się o 22.00

2

1

Cinema Urbana

3

World Ports Classic

3
WORLD PORTS CLASSIC
31/08/2012
Od Rotterdamu do Antwerpii i z powrotem.
Tego nie można przegapić! Wolrd
Ports Classic jest nowym wydarzeniem w Antwerpskim kalendarzu kolarstwa. To dwudniowy wyścig na odcinku pomiędzy dwoma największymi
portami w zachodniej Europie.
31 sierpnia peleton rusza z Rotterdamu do Antwerpii. Na ulicy Beukenlaan spotkają się najlepsi i najszybsi.
Dzień później spod muzeum MAS wystartują biegacze.

8

Antwerpia po polsku

sierpień 2012

4
GRILLOWANIE
W ANTWERPSKICH PARKACH
Jeżeli ktoś nie ma własnego ogrodu, a ma ochotę na grilla nie ma problemu.
Władze miasta Antwerpia udostępniły mieszkańcom publiczne grille
w różnych parkach. Można z nich korzystać w dowolne dni pomiędzy
10.00-22.00. Rezerwacje nie są konieczne. Podczas korzystania należy
przestrzegać pewnych zasad:
n Miejsce po skończonym grillowaniu
musi pozostać czyste a grill zgaszony
n Popiół z grilla należy wyrzucić do
odpowiednio przygotowanych pojemników
n Ruszt musi być czysty. Grillować
można jedynie w wyznaczonym
miejscu z przygotowanym grillem.
n Dla bezpieczeństwa dobrze jest mieć
pod ręką piasek do gaszenia ognia.

5
Publiczne grille znajdują się w:
Brilschanspark in Berchem: niedaleko mostu rowerowego, najprościej dotrzeć tam od strony ulicy Marcel Aubertinelaan.
Park Spoor Noord: w zachodniej części parku, na wysokości wiaduktu Noorderlaan.
Steytelinckpark w Wilrijk, na tarasie
na środkowej wyspie niedaleko altany.
Park Het Prieel in Berchem: wejście
parkingowe w ulicy ‘Ter Nieuwerbrugge’ w lewo, obok ścieżki.
Katten dijksluis: miejsce, gdzie odbywają się wieczorki taneczne.
Bremweide in Deu rne: na trawniku
obok placu zabaw na stronie Ter Heyde Avenue.
Kielpark: obok placu zabaw od strony ulicy Sint-Bernardsesteenweg.
Recreatieweide Kastanjedreef op Linkeroever: na trawniku tuż za basenem
„de Molen” na Kastanjedreef.

4

Grill ustawiony w jednym z antwerpskich parków
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De Badboot

Grillowanie w parku

DE BADBOOT
Przyminamy że największym przebojem tegorocznego lata w Antwerpii
będzie Badboot – pływający basen zbudowany na starym promie.
Już 14 sierpnia wielkie otwarcie,
o godz.13:00.
Adres:
Kattendijkdok Oostkaai, na wysokości
mostu Mexicobruggen, 2000 Antwerpen.
Godziny otwarcia:
do 31 sierpnia włącznie: poniedziałek
– piątek: 10-22 sobota: 10-18 (kasy zamykane są o godz. 17)
od 1 września do 15 września włączn ie: poniedziałek – piątek: 12-18 (kasy zamykane są o godz. 17) środowe
wieczory: 19-22 sobota: 10-18 (kasy
zamykane są o godz. 17) więcej informacji: www.badboot.be
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WIECZORKI TANECZNE
Sloepenweg przy Kattendijksluis
(w zakolu Scheldy)
wtorek i czwartki, godz. 19.30-20:30
W każdy wtorek i czwartek podczas
letnich wakacji, wielbiciele tańca mogą brać udział w wieczorkach tanecznych, które odbywają się nad rzeką
niedaleko Kattendijksluis.
We wtorek stałym punktem jest tango, natomiast w czwartek można spróbować każdego rodzaju tańca np. flamenco, ludowy taniec irlandzki a także
sportowe formy tańca takie jak zumba.
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/82/08/488.Y29udGV4dD04M
DM0MDMy.html
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Jeden z wieczorków tanecznych
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LINKERWOOFER 2012
Adres:Maritien Openluchtmuseum
(Boeienweide) Frederik Van Eedenplein
Antwerpen – Linkeroever
10 i 11 sierpnia
Godziny:
10.08-18:00 do 01:00
11.08-13:00 do 02:00
Ósma edycja największe go w Antwerpii festiwalu na świeżym powietrzu. W pięknym miejscu z widokiem
na Scheldę. Jest to rodzaj imprezy rodzinnej z niepowtarzalną atmosferą
i fantastyczną muzyką.
Organizatorzy uprzedzają, że na teren festiwalu nie można wprowadzać
zwierząt, rowerów, jak również niebezpiecznych i ostrych przedmiotów
(w tym parasoli). Nie wolno też nagrywać, można robić zdjęcia.
www.linkerwoofer.be
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JAZZ MIDDELHEIM
od 16 do 19 sierpnia
Adres: Park de Brandt, Beukenlaan
– Wilrijk
Wejście znajduje sie na ulicy Beukenlaan 12,
Godziny: piątek i sobota 17:30-23:30,
n iedziela i poniedziałek 15:30-23:00.
Bilety do nabycia w sklepie Fnac na
Groenplaats, lub na stronie internetowej
Fantastyczny festiwal dla miłośników jazzu organizowany po raz trzydziesty. Wystąpi wielu znakomitych
artystów z całego świata. Koncerty
w parku na świeżym powietrzu w godzinach popołudniowych, aż do późnego wieczora.
www .jazzmidelheim.be
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BOLLEKE FESTIVAL
Od 16 do 19 sierpnia
Adres: Antwerpia –Zuid (wokolicach
Gedempte Zuider-dokken)
16 sierpnia szefowie kuchni serwować będą „kulinarne rozkosze”.
Oprócz te go będzie można również
spróbować specjałów między innymi
z Włoch, Japonii, USA, Hiszpanii, Argentyny, Australii, czy Grecji.
Jednocześnie odbywać się będzie
FESTIVALBOLLEKE święto muzyki
i tańca. Planowane są różnego rodzaju imprezy przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale również całe rodziny będą się doskonale bawić.
Występy artystyczne, DJ, mnóstwo
tańca i dobrej muzyki.
W ocenie mieszkańców miasta, jak
i turystów jest to festiwal „magiczny”.

9

Linkerwoofer

8

Jazz-middelheim

9

Bollekefeest
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CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
DLA POLONII
4 Mieszkasz na stałe lub przebywasz czasowo w Antwerpii
lub jej okolicach?
4 Czujesz się zagubiony w formalnościach i sprawach urzędowych?
4 Masz kwestie sporne z pracodawcą?
4 Potrzebujesz pomocy przy udokumentowaniu kwalifikacji przyszłemu
pracodawcy?
4 Chcesz dochodzić swoich praw w sądzie?
4 Tutejsze realia życia są dla Ciebie niezrozumiałe?
Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać: prawnik, psycholog oraz doradcy z dziedziny podatków,
ubezpieczeń, zatrudnienia i innych. W razie potrzeby pójdą z Tobą do urzędu.
Wszystko w jednym miejscu!
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy współpracy z Fundacją
Semper Polonia z Warszawy.

Porady tylko na umówione spotkanie.

WIĘCEJ INFORMACJI:

mail: centrumantwerpia@gmail.com
telefon: 0485.628.498
adres tymczasowy: Willem van Laarstraat 10, 2600 Berchem.
www.centrumpomocyprawnej.be

Antwerpia po polsku

sierpień 2012

11

Fundacja „Children of Europe”
informuje, że od 20. sierpnia rozpoczyna swoją działalność w Antwerpii

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ DLA POLONII
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
przy współpracy z Fundacją Semper Polonia z Warszawy.

W Antwerpii za prawidłową działalność CETRUM odpowiada Fundacja „Children of Europe”.
Działania CENTRUM POMOCY
PRAWNEJ DLA POLONII skierowane są do społeczności polonijnej Antwerpii i okolic.
Głównym celem funkcjonowania
CENTRUM jest eliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego ze
względu na nieznajomość prawa przysługującego obywatelom polskim zamieszkałym w Belgii oraz na niezna-

jomość języka urzędowego jak też tutejszych realiów życia.
Do dyspozycji polskiej społeczności będą: prawnik, psycholog oraz doradcy zawodowi z dziedziny podatków, ubezpieczeń, zatrudnienia
i innych.
W CENTRUM POMOCY PRAWNEJ
każdy Polak będzie mógł uzyskać pomoc w sprawach urzędowych. Nasi
konsultanci pomogą w załatwianiu
spraw w urzędach, napiszą potrzebne pisma czy zadzwonią w imieniu

interesanta do odpowiedniej instytucji. Udadzą się z klientem do sądu czy
wydziału skarbowego.
W jednym miejscu do dyspozycji
Polonii będą ludzie, którzy na co dzień
mają do czynienia z wieloma sprawami które bywają koszmarem dla przeciętnego obywatela.
Konsultanci pomagać będą również
w rozwiązywaniu problemów związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej.

ZGŁOŚ SIĘ DO CENTRUM POMOCY PRAWNEJ,
A WSZYSTKO STANIE SIĘ PROSTSZE!!!

WYBORY DO RADY GMINY, MIASTA I PROWINCJI
Mieszkasz i pracujesz w Belgii. Kiedy spacerujesz ulicami miasta, niektóre rzeczy Ci się podobają, inne nie.
Wiele już osiągnęliśmy, ale zawsze
znajdzie się coś, co można poprawić.
Twoja opinia ma znaczenie dlatego
wyraź ją w wyborach lokalnych. Władze
belgijskich gmin mają szerokie uprawnienia. Podejmują decyzje, które bezpośrednio wpływają na Twoje życie codzienne, a dotyczą one między innymi:
zagospodarowania przestrzeni miejskiej,
zieleni i parków, planowania parkingów,
czystości ulic i chodników, polityki
mieszkaniowej, oświaty, kultury, sportu, bezpieczeństwa itd. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo brać
udział w wyborach lokalnych.
Zaangażuj się w przyszłość swojej gminy.

MASZ PRAWO
GŁOSOWAĆ!
WYBORY W BELGI – 14.10.2012
Polskie kandydatki i kandydaci
na belgijskich listach wyborczych!

O CZYM DECYDUJĄ RADNI?
Radni belgijskich gmin mają szerokie uprawnienia i podejmują decyzje,
które bezpośrednio wpływają na Twoje życie codzienne.

UPRAWNIENIA GMINY:
SZKOŁY, ŻŁOBKI I OPIEKA
SPOŁECZNA
Zadaniem gminy jest dbać o to, by
publiczne szkoty i żłobki były dostępne dla wszystkich mieszkańców, bez
względu na ich pochodzenie. Gmina
powinna zapewnić wszystkim dzieciom
jednakowy dostęp do nauki i pomagać
wyrównywać szanse, także wśród dzieci niepochodzących z Belgii. Rolą gminy jest także nadzorowanie instytucji
opieki społecznej (CPAS), zajmującej
się wypłacaniem dodatków dla rodzin
czy bezrobotnych, i to właśnie rada
gminy ma wpływ na kierunek polityki społecznej w każdej gminie.

towe cele każdej lokalnej społeczności, ale nie zawsze są one łatwe do zrealizowania. Współpraca radnych gminy z lokalną policją, oddziałami
prewencyjnymi oraz mieszkańcami
– to jeden z kluczy do sukcesu.
CZYSTE ULICZE, ZIELEŃ I PARKI
Miło mieszka się w czystej, spokojnej i zielonej dzielnicy, gdzie nie brakuje miejsc do spacerów i zabaw. Zadaniem gminy jest utrzymywanie
porządku, organizowanie wywozu
śmieci, opieko wanie się drzewami,
trawnikami, parkami, placami zabaw
i boiskami.

POLITYKA MIESZKANIOWA,
KOMUNIKACJA MIEJSKA I PARKINGI
Zadaniem gminy jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi godnego
lokum. Planowanie lokali socjalnych,
renowacja starych budynków, budowa
nowych domów komunalnych, upraszczanie procedur przy zakupie lub wynajmie mieszkania – oto sprawy, nad
jakimi debatują radni. Gmina zajmuje
się też organizacją transportu i planowaniem miejsc parkingowych.

UPRAWNIENIA PROWINCJI:
Prowincje mają szerokie uprawnienia.
Decydują o inicjatywach dotyczących
edukacji, infrastruktury społecznej
i kulturalnej,medycyny prewencyjnej
i polityki społecznej. Zajmują się również zagadnieniami środowiska, dróg
i transportu wodnego, transportu, robót publicznych, mieszkalnictwa, inicjatywami związanymi z nauka języka.
Są to jednostki autonomiczne, ale
podlegają kontroli władz wyższych.
Prowincje są " pośrednikiem” pomiędzy gminna, miastem i rządem.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczne ulice, bezpieczne szkoty, bezpieczna dzielnica – to prioryte-

Zagłosuj i wybierz swoich
przedstawicieli w radach gminn ych.
TO TWÓJ POLSKI GŁOS W BELGII!

12

Antwerpia po polsku

sierpień 2012

Paszporty biometryczne
dla dzieci
Od dnia 26 czerwca zmieniły się
przepisy dotyczące paszportów dla
dzieci.
Nowe ustalenia są następujące:
n Każde dziecko musi posiadać własny
dokument tożsamości. Jeżeli będzie
przebywać na trenie któregoś z krajów Unii Europejskiej wystarczającym dokumentem jest dowód osobisty. Jeżeli podróżuje poza teren Unii
musi legitymować się paszportem.
n Dzieciom do piątego roku życia wyrabia się tak zwany paszport tymczasowy ważny przez 12 miesięcy. Na
prośbę rodziców zamiast paszportu
tymczasowego może być wyrobiony
paszport biometryczny, którego data ważności upływa również po roku.
n Jeżeli dziecko ma więcej niż 5 lat
a mniej niż lat 13, będzie miało paszport biometryczny ważny przez
okres pięciu lat.
n Osobom małoletnim powyżej 13 roku życia przysługują paszporty biometryczne ważne przez 10 lat.
n Jeżeli rodzice składają wniosek
o paszport tymczasowy dla dziecka
do lat 5 (paszport ten nie zawiera
danych biometrycznych), dziecko
nie musi być obecne podczas składania dokumentów. Natomiast jego obecność jest konieczna gdy cho-

dzi o paszport biometryczny dlatego, że od dziecka muszą zostać pobrane odciski palców.
n Przy składaniu wniosku o wydanie
paszportu biometrycznego dla dziecka do 18 roku życia wymagana jest
jego obecność. Natomiast odbioru
paszportu może dokonać tylko jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Obecność dziecka przy odbiorze nie jest wymagana.
n Wniosek o wydanie paszportu dla
dziecka poniżej 18 lat rodzice składają wspólnie (nawet gdy są rozwiedzeni). Wyjątkiem jest, gdy jedno
z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona przez sąd.
n Jeżeli rodzic z jakichś powodów nie
może przybyć osobiście może zgodę na wydanie paszportu dla dziecka wyrazić pisemnie, jednak taka
zgoda musi być potwierdzona przez
przedstawicieli biura paszportowego lub notariusza.
Paszport biometryczny to książeczka paszportowa z umieszczonym
w okładce mikroprocesorem, w którym zapisane są:
n dane posiadacza paszportu: imię,
nazwisko, data i miejsce urodzenia,

płeć, obywatelstwo, numer PESEL,
data wydania i ważności dokumentu, seria, numer oraz nazwa organu wydającego
n dane biometryczne: wizerunek twarzy, odciski palców zapisanych
w formie elektronicznej oraz podpis posiadacza paszportu.
Obowiązek wydawania paszportów
biometrycznych nałożyła na obywateli Komisja Europejska. Paszporty
biometryczne w sposób wiarygodny
określają związek pomiędzy właścicielem paszportu a jego posiadaczem.
Paszporty rodziców nie tracą ważności, nieaktualne są jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.
Dokładne informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz obowiązujący cennik znajdują się na stronach:
– Wydziału Konsularnego Ambasady
RP w Brukseli: http://www.brukselakg.polemb.net/
– Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie:
http://www.msw.gov.pl/
Na podstawie informacji Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Brukseli oraz informacji MSWiA

opr. Karolina Tomczak

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;)

JEŻELI SZUKASZ KLIENTÓW DLA SIEBIE I SWOJEJ FIRMY

Zgłoś się
do DUS!!!
Twoje ogłoszenie będzie
zamieszczone w trzech językach
w wersji drukowanej
i internetowej.

WYPROMUJ SIEBIE
I SWOJĄ FIRMĘ

Nie trać czasu na szukanie klientów!
My zrobimy to za ciebie!!!
Informujemy, że po wakacyjnej przerwie wznawiamy wydawanie
ogłoszeniowego miesięcznika DUS (Diensten, Usługi, Service).
Polonijni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne zainteresowane rozreklamowaniem swoich usług
wśród społeczności belgijskiej prosimy o kontakt z redakcją.
Przypominamy, że wszystkie informacje o usługach i produktach ukazują się w trzech językach
i skierowane są do belgijskich przedsiębiorców, firm i osób prywatnych, którzy z powodu bariery
językowej nie są w stanie znaleźć polskiej firmy budowlanej, osoby do prasowania, umycia
okien, ogrodnika, hydraulika, czy warsztatu naprawy samochodów.
Musimy pamiętać, że jesteśmy w Belgii postrzegani jako ludzie pracowici, oferujący doskonałe
i atrakcyjne cenowo wyroby.

Ułatwmy sobie życie i zaufajmy DUS.
Mamy przecież tak wiele do zaoferowania.
KONTAKT:

www.dusantwerpen.be
dusantwerpen@hotmail.com
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„My Naród...”

N

a całym świecie, w każdym nawet najmniejszym kraju funkcjonują takie pojęcia jak: Ojczyzna, Naród, Honor, Patriotyzm.
W czasie świąt narodowych nabierają one szczególnego znaczenia.
Co roku w sierpniu, my Polacy obchodzimy kilka niezwykle ważnych
dla nas rocznic. Niestety coraz mniej
z nas o nich pamięta. Zapominamy
bowiem, że to ludzie tworzą historię
swojego kraju, historię z której powinni być dumni i którą powinni pielęgnować.
Mało jest narodów na świecie tak
boleśnie doświadczonych przez swoją historię jak Polacy. Mieliśmy powstania, rozbiory, wojny, obozy koncen tra cyj ne, Ka tyń, ko mu nizm.
Heroiczną walkę o wolność przez całe pokolenia i morze wylanej polskiej
krwi. Ale jednocześnie funkcjonują
w naszej świadomości takie pojęcia
jak: Grunwald, Hold Pruski, Odsiecz
Wiedeńska, Konstytucja 3 Maja, Cud
nad Wisłą czy Solidarność. Jakimś
dziwnym zbiegiem okoliczności okazuje się, że „My Naród” niejednokrotnie uchroniliśmy innych przed Krzyża ka mi, Tur ka mi, Szwe da mi czy
Sowietami.
Z te go ba ga żu klęsk, suk ce sów,
przeżyć i doświadczeń powstała nasza literatura, muzyka i sztuka którą teraz chwalimy się na całym świecie. Ma my swoje „mar ki fir mo we”:
Kopernika, Chopina, Jana Pawła II,
Sta ni sła wa Le ma, Ada ma Ma ły sza
a teraz Agnieszkę Radwańską czy złotą reprezentację siatkarzy. Jesteśmy
narodem dumnym i boleśnie doświad-

czonym przez historię. A jednocześnie dziwnym zbiorem ludzi niezadowolonych i często wstydzących się
swojej tożsamości. Dlaczego inne narody pielęgnują folklor, tradycję, kulturę i sztukę a część z nas na hasło
Polska mówi „obciach”? W jaki sposób wychowujemy dzieci jeżeli młode pokolenie nie przyznaje się do swoich korzeni? Przecież nasi przodkowie
oddawali życie właśnie po to, abyśmy
te raz mó wi li z du mą: je stem Po lakiem, Polką.
Dlaczego w trakcie meczów piłkarskich cała Polska tonie w biało-czerwonych barwach, a w czasie święta
na ro do we go gdzie nie gdzie, jak by
wstydliwie, powiewają biało-czerwone flagi? Dlaczego musi się u nas wydarzyć wielka, narodowa tragedia albo zaistnieć sy tu a cja kie dy oczy
całego świata zwrócone są w naszą
stronę tak jak podczas wizyt Jana Pawła II czy Euro 2012, żebyśmy chcieli obnosić się z naszą polskością i szacun kiem dla na szych sym bo li
narodowych? To co odczuwamy dziś
i to jak dziś żyjemy jest wynikiem kilku stuleci zwycięstw i klęsk. Niestety, często negatywne emocje przesłaniają nam cały dorobek historyczny
i kulturalny naszej Ojczyzny. Zapominamy jakie są nasze korzenie i dokonania. Wiem, że zwroty w stylu:
państwo prawa, uczciwość wobec wybor ców, spra wie dli wość spo łecz na
często nie są adekwatne do sytuacji
w naszym kraju. Ale czy to są powody aby się od Polski odwracać?
Dla nas, Polaków zagranicą, najważniejsze powinno być kultywowa-

nie i pielęgnowanie tożsamości narodowej i godne reprezentowanie naszego kraju.
Bo to właśnie polskość chroni nas
przed zatraceniem się w wielkiej przestrzeni jaką jest Europa i cały świat.
To właśnie często na obczyźnie tak
naprawdę wybiera się narodową tożsamość, przyznaje się do polskości albo się jej wyrzeka. Wielu z nas mieszka ją cych tutaj w Bel gii kul ty wu je
swoją przynależność narodową choćby przez posyłanie dzieci do polskiej
szkoły.
To oznacza, że bycie Polakiem jest
dla nas istotne. Wszystkie narody pielęgnują swoją historię, tradycję i kulturę, róbmy wiec tak samo. Jeżeli ktoś
z nas rzuci hasło: spotkanie Polonii,
polskie święto narodowe, bądźmy razem jak jedna wielka wspólnota.
Niestety dla niektórych bycie Polakiem nie jest „cool”. Twierdzą, że to
przypadek, że urodzili się właśnie Polakami. Nie wybierali sobie ani Ojczyzny, ani języka, ani systemu politycznego, ani kultury, ani tradycji,
ani historii.
To wszystko prawda, ale należy pamiętać, że człowiek bez tożsamości
narodowej, bez historii, kultury i tradycji nie istnieje. Nie ma swojego narodowego przydziału. A my narodem
jesteśmy od wieków.
Marszałek Józef Piłsudski, Wódz
Naczelny który dokonał Cudu nad Wisłą powiedział: „Naród który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie
ma prawa do przyszłości”.
Jak Polakowi jest z tym, że jest Polakiem? Mnie jest dobrze.
Anna Janicka

Historyczne słowa „My naród”
rozpoczęły słynne przemówienie
prezydenta Lecha Wałęsy
w Kongresie Stanów Zjednoczonych
15 listopada 1989 roku.
Preambuła Konstytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej
rozpoczyna się właśnie od słów
„My naród”, dlatego przemówienie
naszego prezydenta zostało tak
entuzjastycznie przyjęte przez
Amerykanów i cytowane na całym
świecie.
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Polski Sierpień
W historii
Polski sierpień
jest jednym
z miesięcy,
które odcisnęły
największe
piętno na
naszej historii.
To miesiąc
ważnych dat
o których
każdy Polak
powinien
pamiętać.

Powstanie Warszawskie
– 1 sierpnia 1944
organizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, zbrojne wystąpienie
przeciwko okupantom niemieckim w czasie II wojny światowej. Rozpoczęło się 1 sierpnia
1944 roku w godzinie „W”, trwało 63 dni i zakończyło się klęską Polaków.
Głównym celem powstania było wyparcie Niemców z okupowanej Warszawy, a także ratowanie
polskiej suwerenności i zachowanie kształtu granicy wschodniej sprzed wojny. Była to także
obrona przed uformowaniem się w Warszawie władz państwowych namaszczonych przez Związek
Radziecki.
O wybuchu powstania przesądziły sukcesy jakie odnosiła na froncie Armia Czerwona zbliżająca
się do Warszawy. Polscy dowódcy, między innymi generał Tadeusz Bór-Komorowski komendant
główny Armii Krajowej oceniali, że walki w stolicy zostaną przeprowadzone szybko i potrwają
zaledwie kilka dni. W rzeczywistości trwały o wiele dłużej. W momencie wybuchu powstania
niemieckie siły zbrojne (Wermacht) otrzymały rozkaz od Hitlera, aby Warszawa jako miasto
przestała istnieć.
W okupowanej Polsce głównym celem działania polskiego podziemia (w tym także Armii
Krajowej) było osłabienie i w ostatecznym rozrachunku pokonanie strony niemieckiej. Powstanie
Warszawskie z założenia wymierzone było przeciwko Niemcom. Ale w momencie, gdy wojska
sowieckie stanęły przed Warszawą wrogów już było dwóch. Władze podziemne zdawały sobie
sprawę, że zwycięskie wejście Rosjan do Warszawy oznacza zaprowadzenie nowego,
komunistycznego terroru. Dlatego Polacy chcieli
doprowadzić do powstania i przywitać Rosjan będąc zwycięzcami, a nie zwyciężonymi.
26 lipca 1944 roku Rząd Polski na Uchodźstwie w Londynie wydał rozkaz generałowi Tadeuszowi
Borowi-Komorowskiemu, aby rozpocząć zbrojną akcję w celu wyzwolenia Warszawy. Powstanie
miało zacząć się o godzinie 17:00 (tak zwana godzina W), ale zbrojne potyczki rozpoczęły się
1 sierpnia dużo wcześniej. Pierwsze starcie miało miejsce na Żoliborzu o godzinie 14:00.
Początkowo strona polska odnosiła sukcesy. Jednak Niemcy bardzo szybko przystąpili do
walki, aby rozprawić się z Warszawą i jej mieszkańcami. Duże posiłki wojsk niemieckich dotarły
do miasta już 3 i 4 sierpnia. Głównodowodzący ze strony okupanta, Heinrich Himmler wydał
następujący rozkaz: „ Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców.
Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla
całej Europy”.
Od pierwszych dni powstania stworzono w Warszawie namiastkę normalnego życia.
Zorganizowano system dystrybucji żywności, uruchomiono harcerską pocztę. Siły powstańcze na
szeroką skalę wykorzystywały system kanałów do komunikacji pod obszarami kontrolowanymi
przez Niemców. W momencie końca walk o Stare Miasto, większość obrońców tej części
Warszawy przeszła kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz.
Aż do 10 września wojska radzieckie stojące zaledwie kilka kilometrów od stolicy pozostawały
całkowicie bierne pozwalając Niemcom na rzeź polskiej ludności i niszczenie miasta. Stalin
twierdził, że „nie chce wdawać się w awantury pomiędzy Polakami a Niemcami”. Rozkaz wejścia
do walki wydał właśnie 10 września. Wtedy rosyjskie samoloty zaczęły przepędzać znad
Warszawy niemieckie bombowce.
W dniach 13-15 września wojska sowieckie oraz podległe komunistycznym władzom wojsko
polskie wyparły Niemców z prawobrzeżnej Warszawy. Ostatni skapitulował Żoliborz. Miało to
miejsce 30 września. W nocy z 2 na 3 października pod Warszawą Polacy podpisali akt
kapitulacji. Ponad 15.000 powstańców w tym generał Bór-Komorowski zostało wziętych do
niewoli.
Straty w ludziach były ogromne. Około 10.000 zabitych powstańców, 7.000 zaginionych i 5.000
rannych. Ale jeszcze większe spustoszenie było wśród ludności cywilnej – od 150.000 do 200.000
ofiar. Wśród zabitych przeważała młodzież.
Po kapitulacji powstania Niemcy natychmiast przystąpili do niszczenia ocalałej zabudowy
Warszawy. Pod koniec wojny około 85 procent miasta leżało w gruzach.
Powstanie Warszawskie jest bez wątpienia jednym z najważniejszych, a zarazem
najtragiczniejszych wydarzeń z naszej historii. Dużo było w Polsce patriotycznych zrywów, ale
ten z pewnością należy do tych najbardziej ponurych.
Od kilku lat w chwili upamiętniania rocznicy wybuchu powstania w naszym kraju trwają
polityczne przepychanki i obarczanie winą za klęskę powstania różnych ludzi. Niestety
najczęściej tych, którzy już nie żyją. Nie jest moją rolą polityczna ocena tych wydarzeń. Artykuł
ten ma przypomnieć Polakom o heroicznej walce ich przodków. Walce o to, abyśmy teraz żyli
w wolnej, demokratycznej Polsce i nie musieli dokonywać takich bohaterskich czynów
i poświęcać życia jak Powstańcy w Warszawie w sierpniu 1944 roku.

Z

16

Antwerpia po polsku

sierpień 2012

Święto Wojska Polskiego
– 15 sierpnia
więto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone 15 sierpnia
w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej
w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą
Sejmu RP z 1992 roku.
Bitwa Warszawska była jednym z najważniejszych wydarzeń wojny polskobolszewickiej wywołanej przez Rosję Radziecką dążącą do podboju państw
europejskich i przekształcenie ich w podległe republiki. Toczyła się od lutego
1919 roku i zakończyła zawieszeniem broni w październiku roku 1920.
Ostatnim jej akcentem było podpisanie w Rydze 18 marca 1921 roku traktatu
pokojowego.
3 lipca 1920 roku Rada Obrony Państwa skierowała do narodu polskiego
apel, aby społeczeństwo zmobilizowało się w obronie niepodległości kraju.
Odzew był natychmiastowy. Wszyscy; młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni,
którzy czuli się na siłach zaczęli napływać do Warszawy tworząc rzesze
ochotników gotowych do walki. W decydującym momencie Naczelny Wódz,
Marszałek Józef Piłsudski miał pod swoją komendą 900.000 polskich żołnierzy
i ochotników. Takiego pospolitego ruszenia dawno w Polsce nie było. Wszyscy
zdawali sobie sprawę, że jest to walka o zachowanie niepodległości kraju.
Początkowo pomimo ogromnego zapału i bohaterstwa Polakom nie szczęściło
się w tej walce. Przełom nastąpił 15 sierpnia. Polska armia, która do tej pory
przegrywała walki pobiła wojska generała Michaiła Tuchaczewskiego atakujące
Marszałek Józef Piłsudski
stolicę, co przyczyniło się do wygrania przez nas wojny. Stało się to praktycznie
z dnia na dzień, w przeciągu kilkunastu godzin. W świadomości Polaków to
wydarzenie jest znane jako „Cud nad Wisłą”. Zwłaszcza, że nasze wojska pokonały przeważającą liczebnie armię
radziecką dokładnie w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Kluczową rolę
w zwycięstwie odegrał manewr polskiego wojska „oskrzydlający Armię Czerwoną przy jednoczesnym związaniu
głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy” przeprowadzony przez Naczelnego Wodza.
Straty Rosjan w walce oszacowano na: 25.000 zabitych i 66.000 jeńców, natomiast po stronie polskiej zginęło
4.000 żołnierzy, 22.000 zostało rannych, a 10.000 uznano za zaginionych.
Marszałek Piłsudski po wygranej bitwie podkreślił bohaterska postawę mieszkańców stolicy, ochotników,
harcerzy, a nawet kobiet i dzieci. Powiedział: „Walka o miasto była rzeczą najtrudniejszą gdyż o zwycięstwie
stanowiło tu zachowanie się obywateli. I Warszawa nie zawiodła”.
Po II wojnie światowej na skutek komunistycznej propagandy ówczesnych władz Polski historyczne znaczenie
Bitwy Warszawskiej było marginalizowane.
Dopiero w niepodległej III Rzeczypospolitej Sejm przywrócił rangę tego wielkiego wydarzenia.
Wojna polsko-rosyjska była najważniejszym konfliktem zagrażającym istnieniu państwa polskiego od czasu
odzyskania niepodległości w 1918 roku. Rosjanie realizowali bolszewicki plan przyśpieszenia rewolucji światowej
i podbicia Europy.
Natomiast Bitwa
Warszawska jest zaliczana do
18 wielkich bitew, które
zadecydowały o losie świata.
Ambasador brytyjski
w przedwojennej Polsce – lord
Edgar Vincent D'Abernon
napisał: „Współczesna historia
cywilizacji zna mało wydarzeń
posiadających znaczenie
większe od bitwy pod
Warszawą roku 1920. Nie zna
zaś ani jednego, które by było
mniej docenione”. „Zadaniem
pisarzy politycznych jest
wytłumaczenie europejskiej
opinii publicznej, że w roku
1920 Europę zbawiła Polska”.

Ś

Wojna polsko-bolszewicka. Polscy żołnierze po zajęciu Wilejki.
Źródło: xxwiek.pl
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Święto
Lotnictwa
Polskiego
– 28 sierpnia
bchodzone 28 sierpnia święto zostało
ustanowione na pamiątkę zwycięstwa
Franciszka Żwirki i Stanisława
Wigury na Międzynarodowych Zawodach
Lotniczych w Berlinie w 1932 roku. Na
samolocie RWD-6, którego
współkonstruktorem był pilot-inżynier Wigura,
Polacy zdobyli pierwsze miejsce. Wygrali
z uważanymi za faworytów załogami
niemieckimi przynosząc wielki sukces
polskiemu lotnictwu.
Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest
Kapitan pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura
od 1993 roku na podstawie decyzji ministra
obrony narodowej podpisanej przez
ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to
wspólne święto lotnictwa cywilnego i wojskowego przemysłu lotniczego.
Po raz pierwszy w historii Polski obchody Święta Lotników zorganizowano w listopadzie 1932 roku na pamiątkę
pierwszego lotu bojowego wykonanego przez polskich lotników na samolocie z polskimi biało-czerwonymi
znakami.

O

Dzień Solidarności i Wolności
– 31 sierpnia
stanowiony w 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako Dzień
Solidarności i Wolności dla upamiętnienia „historycznego zrywu Polaków do
wolności”.
W sierpniu 1980 roku naród polski zerwał się do walki. Żądał nie tylko podwyżek
płac, ale też godnego życia i zmian politycznych. Zaskoczona komunistyczna władza
z przerażeniem obserwowała jak w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, który potem
rozlał się na cały kraj. Na bramie stoczni
wywieszono 21 postulatów Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego. Wkrótce doszło do
podpisania porozumień sierpniowych,
wydarzenia historycznego które całkowicie
(chociaż nie od razu) zmieniło sytuację naszego
kraju i Europy. To właśnie z tego ruchu
powstała „Solidarność” – Niezależne
Samorządne Związki Zawodowe.
Ten historyczny zryw całkowicie popierany
przez wielkiego papieża Jana Pawła II
zapoczątkował proces upadku komunizmu
i wyzwalania narodów Europy Środkowej
i Wschodniej. To właśnie Sierpień 80 był
początkiem odradzania się wolnej Polski, jej
wejścia do NATO i Unii Europejskiej. To polska
„Solidarność” była impulsem dla innych krajów
europejskich, które stopniowo zaczęły zrzucać
z siebie jarzmo komunizmu. Kto wie, gdyby nie
polski sierpień może mapa obecnej Europy
wyglądałaby zupełnie inaczej.
Anna Janicka Lech Wałęsa niesiony na ramionach robotników po podpisaniu Porozumień Sierpniowych
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich
Polaków

n

n

n
Krzysztof Kamil Baczyński
(1921 Warszawa – 1944 Warszawa).

Polski poeta, podchorąży, żołnierz
Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów. Przedstawiciel tak
zwanego pokolenia „Kolumbów”.
Jeden z najwybitniejszych poetów
czasów okupacji o którym słyszeli nawet ci, którzy nie przeczytali ani jednego wiersza. Jego imieniem nazywane są ulice, szkoły, biblioteki i drużyny
harcerskie, a grób na Powązkach bywa odwiedzany przez zakochanych zapalających znicze na grobie autora
najpiękniejszych wierszy miłosnych.
n Urodził się w Warszawie jako syn
Stanisława Baczyńskiego oraz Stefanii Zieleńczyk.
n Ojciec – żołnierz Legionów Polskich,
oficer Wojska Polskiego, pisarz
i krytyk literacki, uczciwy, odważny i niezawisły w swoich ocenach,
był dla Krzysztofa autorytetem
i wzorcem moralnym.
n Matka – nauczycielka i ceniona autorka podręczników szkolnych była katoliczką pochodzącą z rodziny
żydowskiej. Z synem łączyły ją bardzo silne więzy emocjonalne.
n Już od wczesnego dzieciństwa
Krzysztof był bardzo chorowitym
dzieckiem. Dokuczała mu astma,
miał słabe serce i stale był pod pre-

n

n

n

n

sją zarażenia się gruźlicą na którą
chorował jego ojciec.
W 1931 roku rozpoczął naukę
w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego, świetnej elitarnej
szkole na kierunku humanistycznym gdzie osiem lat później otrzymał świadectwo dojrzałości.
Uczniem był średnim. Szkoły specjalnie nie lubił i zbyt często się
w niej nie pojawiał co miało wpływ
na jego oceny. Z żadnym przedmiotem nie miał szczególnych trudności ale na jego świadectwie szkolnym figurowało więcej trójek niż
innych stopni bo niespecjalnie przykładał się do nauki. Nawet postępy
z języka polskiego zostały ocenione dostatecznie. Tylko w jednym
przedmiocie sprawdzał się doskonale. W rysunkach. Miał w tym kierunku wyjątkowe uzdolnienia.
W szkole nie szukał i nie zawierał
przyjaźni. Potrafił być samotny, czasami nawet sprawiał wrażenie, że
jest mu z tym dobrze. Ani koledzy,
ani nauczyciele nie potrafili zrozumieć tej wrażliwej osobowości. Dla
Krzysztofa szkoła nie była miejscem
w którym mógłby się rozwijać i być
zrozumiany.
Już w czasach nauki był wielkim pasjonatem i znawcą współczesnej mu
literatury. Fascynowała go przede
wszystkim polska literatura romantyczna i Gombrowicz. Doskonale
znał literaturę francuską, a w późniejszych latach pisał w tym języku
wiersze.
W trakcie szkolnej edukacji był
członkiem działającej przy szkole
23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Należał również do Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus”, półlegalnej organizacji
uczniów szkół średnich pod patronatem Polskiej Partii Socjalistycznej. Używał wtedy pseudonimu
„Emil”.
Od 1937 roku był członkiem komitetu wykonawczego „Spartakusa”,
a także współredaktorem pisma
„Strzały” w którym zadebiutował jako poeta wierszem „Wypadek przy
pracy”.
Marzył o karierze grafika lub ilustratora i chciał studiować w Akademii Sztuk Pięknych, jednak
śmierć ojca i wybuch II wojny świa-
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towej zniweczyły wszystkie jego plany i marzenia.
Po nagłej śmierci ukochanego męża matka Krzysztofa kompletnie się
załamała i znacznie pogorszył się
stan jej zdrowia. Dosłownie z dnia
na dzień Krzysztof musiał dorosnąć,
opiekować się matką i zabezpieczać
dom od strony materialnej.
Po utworzeniu getta w 1940 roku
pomimo swego żydowskiego pochodzenia wraz z matką pozostał po
stronie aryjskiej ryzykując w razie
złapania przez Niemców rozstrzelanie na miejscu. To był czas, kiedy
musieli wybierać spośród znajomych ludzi tych, którym mogli zaufać i tych, których trzeba było się
strzec.
Matka była najważniejszą osobą
w życiu Krzysztofa aż do 1941 roku, kiedy mając niespełna dwadzieścia jeden lat poznał Basię Drapczyńską, Pobrali się po niecałej
półrocznej znajomości. To właśnie
Basi, wielbiciele poezji Krzysztofa
zawdzięczają najpiękniejsze erotyki. Była czarującą, inteligentną
dziewczyną, ładną i pełną osobistego wdzięku. Muzą Krzysztofa.
Od jesieni 1942 do lata 1943 roku
Baczyński studiował polonistykę na
tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Uczył się również w szkole
Sztuk Zdobniczych i Malarstwa.
W tym okresie pracował dorywczo
u szklarza, malował szyldy, był pomocnikiem u węglarza i przyjmował telefoniczne zlecenia w Zakładach Sanitarnych.
W lipcu 1943 roku porzucił studia
polonistyczne i poświęcił się poezji
oraz walce w konspiracji. Pod
pseudonimami „Krzyś”, „Jan Bugaj”, „Krzysztof”, i „Zieliński” brał
udział w akcjach zbrojnych. Uczestniczył między innymi w akcji wykolejenia niemieckiego pociągu jadącego z frontu do Berlina co
spowodowało 26-godzinną przerwę
w ruchu.
Był aktywnym uczestnikiem podziemia. Związał się z dawnymi szkolnymi kolegami działającymi w „Szarych
Szeregach”,
zwłaszcza
w batalionie „Zośka” nazwanym tak
przez pamięć Tadeusza Zawadzkiego, inicjatora wielu akcji dywersyjnych, który zginął pod Wyszkowem
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w 1943 roku. W mieszkaniu miał
skrytki na broń w których trzymał
Thompsona, dwa Steny, MP40, granaty, materiały minerskie a także
podręczniki, mapy i prasę konspiracyjną.
W 1944 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” i otrzymał stopień starszego
strzelca podchorążego rezerwy piechoty. Jednocześnie był kierownikiem działu poezji miesięcznika społeczno-literackiego „Droga”.
W po ło wie lip ca1944 ro ku prze szedł do har cer skie go ba ta lio nu
„Parasol” na stanowisko zastępcy
dowódcy III plutonu 3 kompanii.
W „Pa ra so lu” przy jął pseudo nim
„Krzyś”.
Wybuch Powstania Warszawskiego
zaskoczył go w rejonie Placu Teatralnego w trakcie odbioru butów
dla oddziału. Nie mogąc przedostać
się do swojej jednostki przyłączył
się do oddziału złożonego z ochotników. Czwartego sierpnia Krzysztof udał się na konspiracyjną zbiórkę w rejonie Placu Teatralnego.
W tym samym czasie Basia szła do
rodziców na ulicę Pańską. Nie zobaczyli się już więcej.
On zginął na posterunku w Pałacu
Blanka mając zaledwie 23 lata.
W godzinach popołudniowych został śmiertelnie raniony przez niemieckiego strzelca wyborowego.
Ona, 31 sierpnia przebiegając ulicą
dostała w głowę odłamkiem moździerza. Traciła przytomność i majaczyła. W chwilach świadomości
mówiła: „Ja wiem, że Krzysztof nie
żyje, to i ja nie chcę żyć”. Umierając ściskała w ręku tomik wierszy
męża i dyplom podchorążówki.
Zmarła 1 września mając 22 lata.
Przeprowadzone po latach badania
stwierdziły, że była w ciąży.
Pięć lat po śmierci Krzysztofa przyszli po niego funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa nie wiedząc, że
poeta zginął w Powstaniu Warszawskim.
W tym samym czasie aresztowano
innych żołnierzy batalionu „Zośka”,
którzy przeżyli wojnę i powstanie.
Zatrzymanych akowców oskarżono
o próbę zmiany ustroju państwa polskiego i skazano na wieloletnie więzienie.
Baczyński został pośmiertnie odznaczony Medalem za Warszawę i Krzyżem Armii Krajowej. Pochowany
pierwotnie na tyłach Pałacu Blanka. Po wojnie jego ciało przeniesiono na Cmentarz Wojskowy na Powązkach do kwatery batalionu
powstańczego Armii Krajowej „Parasol”. Tam też spoczywa jego żona.

Twórczość:
n W okresie okupacji ogłosił cztery
tomiki poezji: „Zamknięty ekran”,
„Dwie miłości”, „Wiersze wybrane”,
„Arkusz Poetycki Nr 1” oraz składankę wierszy „Śpiew z pożogi”.
Swoją poezję publikował również
w prasie konspiracyjnej.
n Wszystkie jego dzieła to: ponad 500
wierszy, kilkanaście poematów
i około 20 opowiadań. Jego najbardziej znane wiersze to: „Kołysanka”,
„Elegia o chłopcu polskim”, „Mazowsze”, „Historia”, „Spojrzenie”, „Pragnienia”.
n Ostatni wiersz nosi datę 13 lipca
1944 roku. Baczyński pisze tam
o kimś, kto „pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni”.
n W 1941 roku nastąpiło zetkniecie
się Krzysztofa z literatami starszego pokolenia między innymi z Iwaszkiewiczem, Zagórskim i Andrzejewskim,
którzy
docenili
jego
niespotykany talent.
n Z ich inicjatywy poeta uzyskał
u władz podziemia comiesięczną zapomogę i był pierwszym z młodych
twórców, którego tego rodzaju wyróżnienie spotkało.
n W trosce o swoje rękopisy które
w warunkach wojennych narażone
były w każdej chwili na zniszczenie,
Baczyński miał zwyczaj przepisywania wierszy w kilku kopiach
i umieszczania ich u swoich przyjaciół w różnych miejscach Warszawy.
n Po wojnie ocalone rękopisy znalazły się w rękach Stefanii – matki
Krzysztofa. Uzupełnione innymi
wierszami stanowiły podstawę zbioru „Utworów zebranych”, wydanego drukiem w 1961 roku.
n Ogromną popularność zyskały
utwory Baczyńskiego śpiewane
przez Ewę Demarczyk z muzyką
Zygmunta Koniecznego. Najbardziej
znany to: „Sur le pont d Avignion”
(„Na moście w Avignion”).

O Baczyńskim i jemu współczesnych
mówi się „Kolumbowie”. Należeli do
pierwszego pokolenia urodzonego
w wolnej i niepodległej Polsce. Dla
tych młodych ludzi wychowanych
w duchu patriotyzmu przegrana wojna była ciosem. Ale jeszcze gorsze było poczucie klęski i bezsilności kiedy
runął ich dotychczasowy świat. Musieli poradzić sobie z tym wstrząsem
i świadomością zagłady swojego pokolenia. Prosto ze szkoły wkroczyli
w okrutny świat wojny. Zmieniły się
także poglądy polityczne Krzysztofa.
W czasach szkolnych miał sympatie
bardziej lewicowe, można by nawet
rzec so cja li stycz ne. Po prze granej
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kampanii wrześniowej, moskiewskich
procesach lat trzydziestych, pojmaniu przez wojska radzieckie polskich
oficerów i uwięzieniu ich w sowieckich obozach poeta związał się z Armią Kra jo wą. To wa rzy sze wal ki
z „Szarych Szeregów” nie chcieli dopuszczać go do czynnej walki z okupantem w obawie o jego życie – życie
poety, nie żołnierza. Krzysztof, który rwał się do walki przeżywał to boleśnie.
Należał do pokolenia, którego przewartościowanie świata w latach wojny uległo gwałtownemu przyśpieszeniu. „Kolumbowie” stali się dorosłymi
ludźmi walczącymi o wolność swojego kraju znacznie wcześniej niż powinni, biorąc pod uwagę ich metrykę uro dze nia. W tych wy jąt ko wo
brutalnych czasach starali się żyć normalnie. Pracowali, uczyli się. Wielu
z nich otrzymało świadectwo maturalne na konspiracyjnych „kompletach” i studiowało potem na tajnych
uniwersytetach. Ale nauka nie wypełniała im życia. Chcieli czegoś innego. Walki, akcji dywersyjnych, odwetu za klęskę.
Poezja Baczyńskiego nie jest łatwa
w odbiorze. Dotarcie do wszystkich
jej uroków wymaga od czytelnika dużego wysiłku umysłowego. Pisał w takich czasach, kiedy nie wszystko można było powiedzieć wprost. W swoich
wierszach często stosował liczbę mnogą przemawiając w imieniu swoim
i całego pokolenia. Poezja była dla
niego ucieczką od życia i ratunkiem
w ciężkich czasach. Jego imię nierozerwalnie splotło się z wydarzeniami
wojny i trudno dzisiaj wyobrazić sobie polską literaturę tego okresu bez
nie go. Był naj wię kszym ta lentem
wśród mło dych, któ rzy ży ciem
i śmier cią przy pie czę to wa li swo ją
twórczość. Poetą – żołnierzem, który
złożył Ojczyźnie ofiarę ze swojego życia. Działaniem potwierdził prawdy
jakie głosił jako poeta.
Znane jest powiedzenie Stanisława
Pigonia, który na wieść o wstąpieniu
Baczyńskiego do oddziału powstańczego wypowiedział takie oto słowa:
„Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami”.
Krzysztof Kamil Baczyński z całą
pewnością był najpiękniejszym brylantem literatury polskiej okresu wojennego. Wrażliwym, inteligentnym,
utalentowanym twórcą i autentycznym bohaterem. Pamięć o nim będzie
zawsze żywa poprzez jego niezwykłą
twórczość.
Hanna Korcz
n
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Miejsce

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.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

+acomp
computer
herstellingen en verkoop,
visitekaartjes GSM 0483 362 460

+acomp
naprawa, sprzedaż
markowych komputerów,
wizytówki GSM 0483 362 460
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Druga rakieta świata
180
km/godzinę
to prędkość
piłki
serwisowej
Agnieszki

O Agnieszce Radwańskiej napisać trzeba, bo nikt od dawna
nie wyzwolił w nas Polakach tyle narodowej dumy. Nikt nie
przysporzył nam tylu sportowych emocji. Wszystko co do tej
pory Agnieszka osiągnęła to
efekt ogromnej, ciężkiej pracy
i wielu wyrzeczeń już od wczesnego dzieciństwa. Ale jak sama
twierdzi, niczego nie żałuje, bo
tenis jest całym jej życiem i tego życia nie zamieniłaby na żadne inne.
Rozegranie meczu na kortach
Wimbledonu to nie tylko marzenie
każdego tenisisty, ale i ogromne wyróżnienie. Wimbledon to
najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W dotychczasowej historii
polskiego tenisa Agnieszka jest
najwyżej notowaną Polką w rankingu WTA, a ma dopiero 23 lata. Czyli jeszcze wiele przed nią.
I pomimo tego, że nie wygrała
finału, walczyła z Sereną Williams jak z równym przeciwni-

kiem. Dała z siebie wszystko,
a sympatia widzów była zdecydowanie po jej stronie. Prasa nazywała ją „pogromczynią gigantek”, a wszyscy Polacy, nawet Ci
którzy nie przepadają za tenisem trzymali za nią kciuki.
Dziękujemy!!!

Według magazynu „Forbes”,
który sporządził ranking najcenniejszych polskich gwiazd
(sportowców, aktorów, dziennikarzy itp.), to właśnie Agnieszka jest naszą najdroższą marką
i została „wyceniona” na prawie
900.000 złotych.

Kilka faktów
Urodzona: 6 marca 1989 r.
w Krakowie
Wzrost: 170 cm
Waga: 51 kg
Gra: praworęczna, obustronny
backhand.
Pochodzi ze sportowej rodziny. Jej dziadek Władysław był
hokeistą „Cracovii”, a ojciec i zarazem pierwszy trener uprawiał
tenis i łyżwiarstwo figurowe.
Siostra Urszula również zawodowo gra w tenisa odnosząc sukcesy w kategorii juniorek.
W tenisa Agnieszka gra od
czwartego roku życia. Najpierw
w Niemczech w Gronau, gdzie
wówczas mieszkała rodzina Radwańskich. Mając sześć lat wygrała pierwszy dziecięcy turniej.
Od tego czasu systematycznie
pięła się w górę po szczeblach
sportowej kariery. Jest zwyciężczynią 10 turniejów WTA w grze
pojedynczej i dwóch w grze podwójnej, wygrała także turniej juniorek na kortach Wimbledonu.
W 2005 roku przeszła na zawodowstwo, a już rok później awansowała do pierwszej setki w rankingu WTA. Radwańska, to
druga w historii Polka (po Jadwidze Jędrzejowskiej w latach
30-tych XX wieku), która dotarła do finału wielkoszlemowego
w singlu (Wimbledon 2012) oraz
do półfinału turnieju wielkoszlemowego w deblu (Australian
Open 2012, US Open 2011).
Przez ostatni rok jej zawodowe życie zmieniło się diametralnie. Ma nowego trenera, jest
drugą rakietą świata, zdobyła
indywidualne kontrakty sponsorskie.
Gra coraz lepiej – jej tenis jest
niezwykle efektowny i skuteczny. Niektórzy komentatorzy
nazywają ją „mistrzynią ofensywy”. Podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Londynie przypadł jej zaszczyt
bycia chorążym polskiej reprezentacji.

Czego nie wiemy o Agnieszce
n Serwuje piłkę z prędkością
180 km/godzinę, a podczas
wyczerpujących meczów zdarza się jej stracić nawet dwa
kilogramy.
n Nie stosuje żadnej diety,
uwielbia jedzenie, które jest
dla niej ogromną przyjemnością. W każdym kraju w którym przebywa ma zwyczaj próbować potraw regionalnej
kuchni.
n Uwielbia czekoladę i uważa,
że „Dzień bez czekolady jest
dniem straconym”. Nie przepada za alkoholem, ale od czasu do czasu daje się skusić na
lampkę dobrego wina.
n Jest jedną z niewielu zawodowych tenisistek z maturą.
Obecnie studiuje w krakowskiej Akademii Wychowania
Fizycznego na wydziale Turystki i Rekreacji.
n Najbliższą jej osobą i jednocześnie największą przyjaciółką jest siostra Urszula (również tenisistka). Łączy je
bardzo silna więź emocjonalna. Po wyprowadzeniu się
z domu rodzinnego zamieszkały razem w zakupionym
przez Agnieszkę apartamencie. Nawet w hotelu ich pokoje są ze sobą połączone. Razem robią zakupy, chodzą na
imprezy i jeżdżą na wakacje.
n Tenisistka przyznaje, że samodzielne życie bardzo jej odpowiada: „Dobrze odkurzam
i w ogóle pilnuję porządku
w domu. Jak ja ogarniam
kuchnię, to Ula łazienkę itd”.
Jak sama przyznaje nie umie
gotować, bo nigdy nie miała
okazji tego się nauczyć.
n Potrafi się cieszyć z małych
rzeczy. Lubi dobre jedzenie,
muzykę i zakupy w fajnych
sklepach. Jej ulubione marki
to: Armani Exchange, Tommy
Hilfiger i Pepe Jeans. Natomiast ulubionym sklepem jest
Abercombie&Fitch. Najchęt-
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niej ogląda filmy takie jak: „24 godziny”, „Dr House” i „Dexter”.
Nie jest rozrzutna. Zawsze powtarza: „Jestem z Krakowa i pieniędzy
w błoto nie wyrzucam. Kiedy widzę
T-shirt za 100 dolarów to pukam się
w czoło i czekam na przecenę”.
Najbliższą przyjaciółką obu sióstr
jest tenisistka polskiego pochodzenia Karolina Woźniacki.
Agnieszka świetnie robi manicure
i zawsze dba o to, aby mieć pomalowane paznokcie. Jak twierdzi „nigdy nie zapominam rakiety tenisowej i lakieru do paznokci”.
Uwielbia szpilki zwłaszcza te wysokie. Poza kortem chodzi właśnie
w szpilkach, czasami zamieniając je
na obuwie sportowe.
Ma słabość do markowych torebek.
Po każdym wygranym meczu kupuje sobie torebkę z kolekcji Louisa
Vuittona.
Lubi szybkie i dobre samochody. Do
tej pory jeździła Mercedesem CLS
i Porsche 911 Carrera S Cabriolet.
Obecnie podpisała kontrakt reklamowy z producentem aut – Lexusem i jako ambasador tej marki
otrzymała luksusowy model Lexus
LS 600h z napędem hybrydowym
o wartości 600 tysięcy złotych.
Jak na razie jest singelką. Nie wywołuje skandali i nie daje pożywek
bulwarowej prasie.
Zarobione na korcie miliony dolarów inwestuje w nieruchomości
i ziemię pod Krakowem. Do chwili
obecnej za swoją grę zainkasowała
około 10 milionów dolarów (do tego dochodzą jeszcze wpływy za kontrakty reklamowe).

n Podatki od swoich dochodów płaci
w Polsce, chociaż są one wysokie.
Jak twierdzi, jest Polką i nie widzi
powodów aby postępować inaczej.
n Jest osobą bardzo wierzącą. Była nawet twarzą kampanii reklamowej
„Nie wstydzę się Jezusa”.
Kilka słów o Agnieszce i tenisie
Piotr Radwański:
„Dobry tenisista to jest dziesięcioboista, który umie grać w tenisa. Ktoś
wyjątkowo sprawny mogący uprawiać
wszystkie dyscypliny sportu i totalnie wszechstronny. I rzeczywiście moja córka taka jest”.
„Tenis jest specyficzny. Długotrwały stres, codziennie inny mecz z innym człowiekiem, inna piłka, inna nawierzchnia. Ten, kto nie jest
elastyczny raczej nigdy się w tym sporcie nie odnajdzie”.
„Na korcie Agnieszka miewa minę
poważną, niekiedy grymaśną, ale to
złudzenie”. „Jej podejście do obowiązków może podłamać niejednego sumiennego dorosłego. Można by mi zarzucić, że ją wytresowałem. Ale to złe
słowo – żelazna dyscyplina to po prostu część charakteru Agnieszki”.
„Agnieszka ma wszystko to, co powinien posiadać dobry tenisista: zimną krew, konsekwencję, odporność
psychiczną. Potrafi pozytywnie myśleć, nie roztkliwia się nad przegraną
piłką, tylko walczy o kolejną. Jest niezwykle waleczna, zacięta, nie poddaje się w trudnych sytuacjach”.
Agnieszka Radwańska:
„Całe swoje życie podporządkowałam tenisowi. Na inne zainteresowania i rozrywki brakuje mi czasu. W tenisa gram prawie całe swoje życie i jest
to moje największe i najważniejsze zainteresowanie”.
„W zawodowym tenisie nie ma miejsca na niespodzianki. Trzeba wiedzieć
o swoim przeciwniku jak najwięcej
spodziewając się, że będzie miał bardzo dobry dzień. Tenis jest tylko sportem i trudno w nim cokolwiek przewidywać”.
„Codzienność tenisistki przypomina życie zakonnicy. Przez lata panuje ta sama reguła, od której nie może
być odstępstwa. Nawet jeżeli masz
gorszy dzień nie możesz nie iść na
kort”.
Wojciech F ibak:
„Agnieszka Radwańska to przyszły
numer jeden w rankingu WTA. Zawsze wierzyłem, że stać ją na taki wynik. Już kilka lat temu przepowiedziałem jej sukcesy, powiedziałem, że to
tenisowy geniusz. Agnieszka nie ma
wielkich mięśni, wzrostu i siły Szara-
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powej czy sióstr Williams. Wielu ekspertów twierdziło, że bez tego Polka
nie ma czego szukać w wielkim tenisie. Ale na szczęście w tej grze liczy
się też coś innego. Agnieszka wygrywa sprytem, techniką, mądrością. Możemy być z niej dumni, jest wspaniałą ambasadorką Polski na całym
świecie”.
Była już Małyszomania, potem Kubicomania, teraz czas na Agnieszkomanię. Niestety radość z tryumfu naszej tenisistki przykrywa zachowanie
mediów. Przez kilka ostatnich tygodni prasa i telewizja emocjonowały się
wszystkim co wiązało się z piłką nożną. Bez względu na nasze oczekiwania media serwowały nam informacje
typu: gdzie piłkarze mieszkają, jak się
odżywiają, jak się wysypiają, w co się
ubierają, co robią w wolnym czasie
i tym podobne „ciekawostki”. A w tym
czasie Agnieszka walczyła o ćwierć
i półfinał na korcie w Wimbledonie.
Od pewnego czasu coraz głośniej
słychać głosy wielu oburzonych fanów sportu, którzy zadają pytania:
Dlaczego polska telewizja nie docenia
sukcesów innych naszych sportowców i skupia się głównie na piłce nożnej? Czy chodzi tylko i wyłącznie
o wpływy reklamowe? Dlaczego nie
poświęca innym dziedzinom sportu
dostatecznie dużo antenowego czasu?
Przecież propagując takie wzorce wypełniałaby swoją misję. Dlaczego pierwsze strony gazet poświęcone są często średnio utalentowanym piłkarzom,
ich żonom czy przyjaciółkom, a nie
docenia się sukcesu młodej Polki, która od 6-go roku życia bardzo ciężko
pracowała na to aby dziś być na szczycie? Można chyba tak zaplanować telewizyjne programy, aby propagować
wiele różnych dziedzin sportu. Może
doczekamy się wreszcie bieżących
transmisji z kortów tenisowych, zawodów z udziałem Mai Włoszczowskiej, Szymona Ziołkowskiego czy naszych złotych siatkarzy.
Dzisiaj Agnieszka Radwańska jest
naszą narodową dumą. Każdy jej wygrany set przyjmowany jest z ogromnym aplauzem i nadzieją na dalsze
sukcesy. Wywalczyła nową jakość
w polskim sporcie, bo po przegranym
meczu finałowym na kortach Wimbledonu było widać, że ma wielkie ambicje i nie zadowala się drugim miejscem.

Gratulujemy Agnieszce, trzymamy
za nią kciuki i życzymy jej spełnienia
wszystkich, nie tylko sportowych marzeń.
Marta Wawrocka
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Polscy siatkarze
najlepsi na świecie!
Na boharetów
z Sofii
na lotnisku
czekała grupa
fanów

W tegorocznym finale Ligi
Światowej w Sofii, polscy siatkarze, podopieczni trenera Andrei
Anastasiego, pokonali dotychczasowych mistrzów, reprezentację Stanów Zjednoczonych.
Drużyna USA triumfowała
w Lidze Światowej już cztery lata temu, natomiast nasza drużyna do finału awansowała po raz
pierwszy. Od strony psychologicznej Amerykanie jako mistrzowie mieli przewagę. Jednak
biało-czerwoni grali bez kompleksów i odnieśli całkowite zwycięstwo. „Polacy grali jak
w transie a Amerykanie w ostatnim secie kompletnie się pogubili”. Styl w jakim nasi siatkarze
zwyciężyli z reprezentacją USA
(3:0) nie pozostawia wątpliwości, która drużyna jest najlepszym zespołem świata.
W Sofii nasi siatkarze najpierw
pokonali mistrzów świata Brazylijczyków, następnie wicemistrzów Kubańczyków, a ostatecznie mistrzów olimpijskich
Amerykanów. Szli jak burza
przez cały turniej. Szkoda tylko,
że Euro 2012 przyćmiło osiągane przez nich sukcesy. Jak to
trafnie ujął jeden z dziennikarzy: „Nasi siatkarze grają jak
w transie, a w telewizji ciągle tylko Lewandowski, Błaszczykowski, Tytoń i Smuda”.
Nasz zespół za zwycięstwo
otrzymał od organizatorów czek
na milion dolarów. Polscy siat-

Polscy siatkarze po zwycięstwie w Sofii

karze zdobyli również indywidualne nagrody. Nie było wątpliwości, który z graczy stanie się
posiadaczem niebieskiego czeku o wartości 30.000 dolarów.
Otrzymał go Bartosz Kurek, który jednocześnie został najlepszym siatkarzem finałowego turnieju Ligi Światowej i złotymi
literami zapisał się na kartach
polskiej siatkówki. Wyróżnienia
otrzymali też Zbigniew Bartman,
Marcin Możdżonek i Krzysztof
Ignaczak.
Po przylocie do Polski w hali
warszawskiego lotniska na naszych siatkarzy czekały tłumy
fanów. Bohaterowie z Sofii pojawili się w koszulkach ze złotym
napisem „1 miejsce”. Kibice siatkówki zgotowali im gorące przyjęcie skandując: „dziękujemy,
dziękujemy”. Krzyczeli „puchar
jest nasz”, a wśród transparentów pojawiło się hasło „I jak tu
was nie kochać?” z domalowanym czerwonym serduszkiem.
Podziękowaniom i owacjom nie
było końca.
Trenerem naszej drużyny jest
52 letni Andrea Anastasi. Zapytany przez dziennikarzy na czym
polega jego sukces jako trenera
odpowiedział:
„Siatkarze poddali się mojej
wizji i wierzą w mój system. Unikają głupich błędów, panują nad
piłką, kontrolują tempo gry, grają z pewnością siebie, radzą sobie z trudnymi sytuacjami na

parkiecie i są mocni mentalnie.
Oni wiedzą czego ja chcę, a ja
wiem, czego mogę się po nich
spodziewać”.
Dzięki triumfowi w Sofii Polacy przesunęli się o jedno miejsce w górę w Rankingu Międzynarodowej Federacji Siatkówki.
Ich ewentualne zwycięstwo
w Londynie spowoduje wysunięcie się na czoło lokaty. Na chwilę obecną tabela wyników jest
następująca:
1.Brazylia – 232,5 pkt
2.Rosja – 196,5 pkt
3.Polska – 192 pkt
4.Kuba – 188,25pkt
5.USA – 178 pkt
6.Włochy – 173 pkt
Polska drużyna bez wątpienia
jest jednym z faworytów Olimpiady w Londynie. Trzymajmy
kciuki, aby na igrzyskach grali
tak wspaniale jak w Sofii.
Zmagania polskich siatkarzy
rozpoczęły się 29 lipca o godzinie 21:00 meczem z Włochami.
Olimpijski finał, w którym
– mam nadzieję – zobaczymy
nasz zespół będzie miał miejsce
12 sierpnia o godzinie 14:00.
Wszystkie mecze transmitować będzie Telewizja Polska:
TVP1, TVP2, TVP Info, TVP
Sport i TVP HD.
Na podstawie informacji prasowych

opracowała
Karolina Morawska
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Polska reprezentacja
na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie

100
milionów
złotych
pochłonęły
przygotowania
polskiej ekipy
do udziału
w igrzyskach

Olimpijskie Igrzyska w Londynie już się rozpoczęły i potrwają do 12 sierpnia.
W sportowych zmaganiach
bierze udział około 10.000 sportowców z ponad 205 krajów.
Walczą o 302 komplety medali
w 39 konkurencjach.
Za pośrednictwem telewizji zawody obejrzy około 4 miliardów
ludzi na całym świecie.
Polska reprezentacja liczy ponad dwustu zawodników w 22 dyscyplinach i mamy realne szanse na
zdobycie kilkunastu medali.
Polacy startują w następujących dyscyplinach: badminton,
boks, gimnastyka artystyczna
i sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo klasyczne i górskie,
kolarstwo torowe, górskie i szosowe. Poza tym biegi na wszystkich dystansach, maraton, chód,
sztafeta, rzut dyskiem, młotem,
kulą i oszczepem, skok o tyczce,
7-bój, pięciobój nowoczesny, łucznictwo, pływanie, podnoszenie
ciężarów, siatkówka, szermierka, strzelectwo, taekwondo, tenis ziemny i stołowy, triathlon,
wioślarstwo, zapasy i żeglarstwo.
Polski Komitet Olimpijski
zdecydował, że kwota nagród za
olimpijskie osiągnięcia sportowe będą następujące:
Konkurencje indywidualne:
złoty medal – 120.000 zł, srebrny medal – 80.000 zł, brązowy
medal – 50.000zl
Konkurencje drużynowe: Każdy zawodnik z drużyny otrzyma
za złoty medal 90.000 zł, za
srebrny medal – 60.000zł, za
brązowy medal 37.500 zł.
Siatkarze za olimpijskie złoto
dostaną do podziału 720.000 zł,
za srebro 480.000 zł, za brąz
300.000 zł.
Polski Komitet Olimpijski
przyzna także nagrody pieniężne trenerom, których podopieczni zdobędą medale. Szkoleniowcy mogą liczyć za złoty medal na
60.000 zł, za srebrny 40.000 zł,
za brąz 25.000 zł.
Chorążym polskiej reprezentacji była Agnieszka Radwańska.
Podczas ceremonii otwarcia to
właśnie ona niosła polska flagę.
Tenisistka jest pierwszą kobietą w naszej reprezentacji, która
wystąpiła w roli chorążego na

Agnieszka Radwańska prowadzi reprezentację Polski. Źródło: PAP/EPA/JONATHAN BRADY
za www.bankier.pl/wiadomosc/Widowisko-zapierajace-dech-w-piersiach-Rozpoczely-sie-igrzyska2604024.html

letnich igrzyskach (do tej pory
byli to mężczyźni). Wśród polskich sportowców którym przypadł w udziale ten zaszczyt do
tej pory najwięcej było lekkoatletów, zapaśników i wioślarzy.
Stroje dla polskiej reprezentacji olimpijskiej przygotowała
firma OTCF, właściciel marki
4F. Prace nad kolekcją trwały
dwa lata. Podczas inauguracji
igrzysk panowie wystąpili w białych garniturach z koszulą
w biało-czerwone paski, panie
w biało-czerwonych sukienkach
z makami. Oprócz stroju defiladowego zawodnicy otrzymali kolekcję miejską i sportową. Każdy olimpijczyk wyjechał do
Londynu z bagażem około 80
sztuk garderoby.

W ubraniach polskiej reprezentacji jest dużo strojów z kołnierzykami i kapturami, koszulki polo, spodnie długie i krótkie,
spódnice, swetry oraz płaszcze
przeciwdeszczowe.
Najliczniejszą grupę stanowią
lekkoatleci – 60 osób. W zawodach taekwondo pojawi się tylko jeden reprezentant. W boksie również jeden i będzie to
kobieta Karolina Michalczuk.
Przygotowania polskiej ekipy
do udziału w igrzyskach pochłonęły ponad 100 milionów złotych.
Trzymamy kciuki!
Na podstawie informacji prasowych

opracowała
Karolina Morawska
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Studia w Europie dla Europejczyka
W tym numerze „Antwerpii po polsku” zapraszam do zapoznania się z zasadami funkcjonowania szkolnictwa
wyższego we Włoszech.
Studia w tym kraju tak dużo znaczącym na mapie edukacyjnej Europy są
marzeniem niejednego studenta. Wspaniałe uczelnie w Rzymie, Padwie czy
Bolonii mające długoletnią historię od
lat przyciągają młodzież z całego świata. Ogromnym plusem jest bez wątpienia śródziemnomorski klimat, kuchnia a także kultura i wyjątkowy
temperament mieszkańców tego kraju.
Uczelnie
System szkolnictwa wyższego we
Włoszech dzieli się zasadniczo na dwie
części:
n Uniwersytecka, w skład której wchodzi: 58 uniwersytetów państwowych,
17 niepaństwowych, dwa uniwersytety dla obcokrajowców, sześć
szkół wyższych oferujących studia
podyplomowe i sześć uczelni kształcących przez internet.
n Inna niż uniwersytecka, czyli cztery grupy uczelni: wyższe szkoły artystyczne, techniczne, językowe i specjalizujące się w jednej dziedzinie np.
dyplomatyczne czy wojskowe.
Uniwersytety we Włoszech oferują naukę na pięciu głównych kierunkach:
1. zdrowie (medycyna, stomatologia,
farmacja)
2. nauki humanistyczne (historia, sztuka, filologie)
3. nauki ścisłe (fizyka, chemia, rolnictwo)
4. nauki społeczne (biznes, administracja, prawo)
5. nauki techniczne (inżynieria, urbanistyka, architektura).
Rok akademicki we Włoszech podzielony jest na dwa semestry. Semestr jesienny zaczyna się zazwyczaj na przełomie września i października a kończy
na przełomie stycznia i lutego. Semestr
wiosenny kończy się w lipcu.
Egzaminy są zazwyczaj ustne, a studenci mają do wyboru kilka terminów.
Przydatna strona internetowa:
www.study-in-italy.it
Punkty ECTS i stopnie akademickie
Edukacja wyższa w Italii podzielona
jest na trzy etapy.
1. Studia I-go stopnia trwają trzy lata,
do zdobycia jest 180 punktów ECTS,
a po zakończeniu uzyskuje się stopień licencjata. Nauka podzielona
jest na sześć grup przedmiotów:
n obowiązkowe przedmioty o podstawowym znaczeniu dla jednej lub więcej dziedzin nauki

n przedmioty ścisłe związane z danym
kierunkiem studiów
n przedmioty uzupełniające
n przedmioty dowolne do wyboru
n przedmioty przygotowujące do egzaminów końcowych
n przedmioty rozwijające dodatkowe
umiejętności np. językowe
2. Studia II stopnia prowadzą do uzyskania tytułu magistra. Trwają rok
lub dwa lata i do zdobycia jest 60 lub
120 punktów ECTS.
Medycyna, stomatologia, ortodoncja, farmacja, weterynaria, inżynieria
i architektura to połączenie studiów
I i II stopnia. Trwają 6 lat, aby je ukończyć trzeba zdobyć 360 punktów ECTS.
3. Studia III stopnia, czyli doktoranckie – w zależności od rodzaju uczelni i kierunku studiów – mają różny
czas trwania. Szczegółowe informacje uzyskać można w danej uczelni.
We Włoszech studiować można
w dwóch systemach: frequentate, kiedy trzeba regularnie uczęszczać na zajęcia i non frequentate gdy do egzaminów można uczyć się samodzielnie.
Przydatna jest strona włoskiego Ministerstwa Edukacji: www.miur.it
Rekrutacja
Aby dostać się na studia licencjackie
(I stopnia) wystarczy matura i znajomość języka wykładowego (włoskiego). Wyjątkowo prosta jest procedura
składania aplikacji. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się
na stronie internetowej danej uczelni,
dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną
kopię świadectwa maturalnego, dwie
fotografie oraz dokument zwany Dichiarazione di valore (DV), który potwierdza status prawny ukończonej
szkoły średniej.
Niektóre włoskie uczelnie wymagają dodatkowych dokumentów, dlatego
najlepiej dowiedzieć się wszystkiego
u źródła.
Również terminy składania dokumentów zależne są od rodzaju uczelni,
chociaż najbardziej przyjęte jest składanie ich we wrześniu i październiku.
Egzaminy wstępne obowiązują tylko na: medycynie, farmacji, stomatologii, weterynarii, pedagogice i w szkołach artystycznych.
Generalnie każda uczelnia ma swoją politykę dotyczącą przyjmowania
kandydatów na studia. Najlepiej zorientować się na stronie wybranej
uczelni, ponieważ pewne przepisy ulegają zmianie z roku na rok.
Znajomość języka, certyfikaty
Językiem wykładowym jest oczywiście włoski. Uczelnie na początku

września organizują kursy, na których sprawdzana jest znajomość tego
języka u przyszłych studentów. Istnieje wiele szkół organizujących kursy języka włoskiego dla obcokrajowców. Są też uczelnie z wykładowym
językiem angielskim, ale jest ich niewiele.
Koszty studiowania
Studia we Włoszech są płatne,
a czesne dostosowane jest do indywidualnych możliwości studenta i wyliczane na podstawie dochodów jego
rodziny. Najniższa opłata semestralna to około 500 euro, czyli 1000 euro
za rok nauki. Uczelnie prywatne są
znacznie droższe. Wiele uczelni nie
ma akademików, dlatego spora grupa studentów zmuszona jest szukać
lokum prywatnie. Niestety koszta są
wysokie. Od około 350 euro za miesiąc na prowincji, do nawet 800
– 1.000 w Rzymie. Najlepiej skorzystać z pomocy housing officera. W jego biurze na uczelni można znaleźć
wiele ofert stancji. Obsługą studentów zajmuje się sieć agencji EDISU
(Ente per il Diritto allo Studio Universitario). Prowadzą one restauracje
studenckie, oferują pomoc w znalezieniu zakwaterowania, tańszych przejazdów czy dostępu do biblioteki.
Życie studenckie
Panuje powszechna opinia, że Włochy to bardzo przyjazny kraj dla studentów.
Obcokrajowcy będą musieli przyzwyczaić się do ognistego, południowego temperamentu Włochów, umiłowania piłki nożnej i doskonałego
jedzenia a przede wszystkim do popołudniowej sjesty, która osobom nieprzyzwyczajonym może początkowo
utrudniać życie.
Uczelnie w Italii od dawna szczycą
się wysokim poziomem nauczania, doskonałą infrastrukturą, informatyzacją i fantastycznym wyposażeniem bibliotek i pracowni.
Stypendia
W każdej uczelni można znaleźć informacje o biurze DSU (Diritto allo studio universitario), które zajmuje się
rozdziałem stypendiów. Studenci uczący się we Włoszech mogą liczyć na przywileje i ulgi oraz stypendia na naukę
języka włoskiego.
W kolejnym numerze „Antwerpii po
polsku” przedstawię zasady szkolnictwa wyższego w krajach skandynawskich.
Karolina Tomczak
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Pytania do prawnika
Na pytania naszych czytelników odpowiada Mecenas IWONA WIEWIÓRKA,
prowadząca kancelarię adwokacką w Antwerpii przy Hemelstraat 3.
Pytania dotyczące zagadnień prawnych mogą Państwo kierować
na adres internetowy redakcji: antwerpiapopolsku@gmail.com,,
lub na adres: info@adwokat.be
Posiadam w Polsce nieruchomość
(mieszkanie własnościowe), które chciałabym przekazać moim
dzieciom w Polsce w formie darowizny notarialnej. Czy mogę nieruchomość przekazać z Belgii?
Gdzie powinnam się udać? Z jakimi kosztami powinnam się liczyć?
Nieruchomość położona na terytorium Polski może zostać przekazana
w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza posiadającego kancelarię w okręgu, w którym
na terenie Polski położona jest nieruchomość; to znaczy przez notariusza
polskiego. Belgijski notariusz nie może dokonać przeniesienia własności
nieruchomości położonej w Polsce.
Akt notarialny może jednak zostać
podpisany przez pełnomocnika ustanowionego przez strony umowy. Pełnomocnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność
do czynności prawnych (osoba, która
ukończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona). Pełnomocnikiem
mogą zatem zostać Pani dzieci, ewentualnie członek rodziny lub znajomy
mieszkający na terytorium Polski.
Ważne jest, aby była to osoba godna
zaufania. Pełnomocnikiem Pani oraz
Pani dzieci może być jedna osoba, to
znaczy ta sama osoba może podpisać
umowę w imieniu kilku osób, jeśli posiada ku temu pełnomocnictwo.
Celem sporządzenia pełnomocnictwa powinna Pani w pierwszym rzędzie porozumieć się z notariuszem na
terytorium Polski, który będzie sporządzał akt notarialny (umowę darowizny lub kupna sprzedaży).
Powinna Pani również poinformować notariusza, iż nie będzie Pani
w stanie sama stawić się w celu podpisania dokumentu i dlatego chce Pani
w tym celu ustanowić pełnomocnika.
Polski notariusz przekaże Pani model pełnomocnictwa, który będzie wymagany do sporządzenia aktu notarialnego. Należy przy tym zwrócić uwagę,
aby pełnomocnictwo zawierało również umocowanie do dopełnienia czynności prawno-skarbowych, ponieważ
większość umów notarialnych podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego.
Jeśli polski notariusz wyrazi zgodę
na pełnomocnictwo z potwierdzeniem

notarialnym podpisu, wówczas powinna się Pani zwrócić do notariusza
w Belgii o notarialne potwierdzenie
podpisu.
Generalnie rzecz biorąc w tym celu
tłumaczenie dokumentu nie jest konieczne, ponieważ notariusz potwierdza jedynie Pani podpis, nie zaś treść
dokumentu. Niektórzy notariusze wymagają jednak sporządzenia pełnomocnictwa w dwóch językach (polskim
oraz
niderlandzkim
lub
francuskim).
Celem uzyskania notarialnego potwierdzenia podpisu na pełnomocnictwie, udaje się Pani ze wzorem pełnomocnictwa do belgijskiego notariusza,
znajdującego się w najbardziej dogodnym dla Pani miejscu. Usługa rejestracji podpisu świadczona jest przez
wszystkich notariuszy i co do zasady
nie wymaga konieczności uprzedniego wyznaczenia spotkania, choć może okazać się, iż notariusz poprosi
o umówienie spotkania w celu potwierdzenia podpisu.
Podpisuje Pani dokument przed notariuszem, czyli w jego obecności.
UWAGA!!! Nie należy podpisywać
dokumentu przed udaniem się do
notariusza!
Następnie notariusz belgijski potwierdza własnoręczność Pani podpisu, pieczętuje dokument oraz opatruje go własnoręcznym podpisem.
Usługa potwierdzenia własnoręczności podpisu kosztuje, co do zasady
od 0-25 EURO (notariusze sami ustalają w tym wypadku stawki).
Jeżeli natomiast polski notariusz
wymagać będzie notarialnego pełnomocnictwa wówczas powinna Pani
model pełnomocnictwa przetłumaczyć
na język niderlandzki, następnie zaś
udać się z nim do belgijskiego notariusza, który pełnomocnictwo sporządzi w formie notarialnej.
Usługa sporządzenia pełnomocnictwa notarialnego podlega ustawowej
taksie notarialnej obliczanej przez notariusza.
Polski notariusz poinformuje Panią
również o ewentualnej konieczności
uzyskania apostille. (więcej informacji na temat apostille znajdzie Pani na
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stronie internetowej: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/)
Koszt apostille wynosi 15 EUR.
Apostille można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
w Brukseli udając się tam osobiście:
FOD Buitenlandse Zaken Dienst Legalisatie
C2.1Karmelietenstraat
271000 Brussel
Godziny otwarcia: od poniedziałku
do piątku od 9.00 do 12.30 oraz od
13.30 do 15.30.
Wniosek można skierować również
listownie wysyłając dokument na adres:
FOD Buitenlandse Zaken
Dienst Legalisatie
C2.1Karmelieten straat
151000 Brussel
W tym celu należy podać własne
imię i nazwisko, numer telefonu, na
wypadek gdyby MSZ musiał kontaktować się telefonicznie, numer rachunku bankowego, na który ewentualnie
powinien zostać dokonany zwrot nadpłaconej kwoty, (jeśli wpłaci Pani więcej aniżeli wymagana kwota).
Do wniosku należy dodać dowód dokonania opłaty skarbowej, którą należy wpłacić na rachunek:
F OD BZ Leg ali saties en Con sulaire
Zaken B&B1.3
Egmont II-B&B1.3
Karmelietenstraat 15
1000-Brussel
Nummer: 100-0086141-39
IBAN: BE13100008614139
BIC: NBBEBEBB
Wraz z dopiskiem: C2.1 + Nazwisko oraz Imię (umieszczone na dokumencie oddanym do apostille) Rozpatrzenie wniosku wynosi kilkanaście
dni roboczych. Apostille odsyłane jest
listem poleconym.
Pełnomocnictwo sporządzone w języku niderlandzkim lub francuskim
przed przedłożeniem go polskiemu
notariuszowi należy przetłumaczyć na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
UWAGA! Notarialnego potwierdzenia podpisu nie wykonują adwokaci,
którzy na terytorium Belgii nie posiadają uprawnień notarialnych
Iwona Wiewiórka
Advocaat
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KANCELARIA PRAWNA
Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

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

n Pracy i ubezpieczeń

społecznych;
n Rodzinne;
n Karne.

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
Dodaj

bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając maila pod adres

redakcjachildrenofeurope@gmail.com
% Poszukuje jakiejkolwiek dodatkowej pracy po południu i weekendy w okolicach Antwerpii. Z zawodu jestem stolarzem.
Kontakt: 0483-24-89-79
% Mężczyźni w wieku 28 i 30 lat szukają pracy na terenie Antwerpii jako pomocnicy budowlani (doświadczenie w układaniu
kostki brukowej i malowaniu). Dobra znajomość j. angielskiego.
Dysponujemy samochodem VAN.
Kontakt: 0484-48-65-83
% Kobieta szuka pracy. Opieka nad dziećmi, sprzątanie, prasowanie. Mogę również udzielać korepetycji z języka polskiego i angielskiego (z wykształcenia nauczyciel j. polskiego).
Kontakt: 0494-47-95-64

% Sprzedam suknię ślubną – rozmiar regulowany + dodatki.
Cena do uzgodnienia. Kontakt: 0487-543-750
% Odnajmę miejsce w biurze (biurko, fotel, internet) na Wilrijk.
Dobre miejsce dla początkującej firmy. Cena 135-150 euro miesięcznie.
Kontakt: Andrzej 0484-95-84-99
% Szukam pokoju do wynajęcia w centrum Antwerpii w okolicach
dworca centralnego. Kontakt: 0484-755-676
% Sprzedam Laser do depilacji firmy SILKN oraz rozkładany kojec
dla dziecka – stan bardzo dobry (60 euro).
Kontakt: 0487-540-871.
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Brud
– wróg czy przyjaciel?
Święty
Hieronim
przez całe
życie
wyznawał
zasadę,
że „kogo
w czasie
chrztu polano
wodą święconą
nie musi się
myć po raz
drugi”.

Nikt z nas nie lubi brudu i prawie nic o nim nie wiemy. Bo cóż
możemy powiedzieć o szarych
kłębuszkach zalegających nasze
kąty?
Nie potrafimy także odpowiedzieć na pytania: Czy prawdą
jest, że jedzenie które upadnie
na podłogę, podniesione w ciągu dwóch sekund jest wolne od
bakterii? Czy więcej zarazków
znajduje się na prawej ręce czy
na lewej? Sprzątamy, myjemy
a okazuje się, że brud wcale nie
jest taki straszny, a czasami bywa nawet pożyteczny.
Brud wszystkich świętych
i nieświętych
Najwcześniejsze wzmianki
o niezbyt czystych nawykach lub
ich braku dotyczą świętych. Na
przykład święty Hieronim przez
całe życie wyznawał zasadę, że
„kogo w czasie chrztu polano
wodą święconą nie musi się myć
po raz drugi”. Święta Olimpia
myła się tylko wtedy, kiedy naprawdę była taka konieczność,
a święta Agnieszka prawdopodobnie nie umyła się nigdy.
Skąd takie podejście do czystości? Czy w tamtych czasach brud
był świętością? Chyba raczej
chodziło o to, żeby umyte i pachnące ciało nie zachęcało do cielesnej rozwiązłości.
Nasi praprzodkowie raczej
unikali kąpieli. Czasy rzymskie
to słynne łaźnie, a nam okres
ten kojarzy się z Rzymianami od
rana do wieczora pławiącymi się
w wodzie. Ale to nie do końca
prawda. Niektórzy obywatele
Rzymu rzeczywiście zażywali
często kąpieli, ale generalnie
miasto było potwornie brudne
i cuchnące. Głównym powodem
takiego stanu rzeczy był fakt, że
ówczesny system kanalizacji pozostawiał wiele do życzenia
a wszystkie nieczystości wylewano przez okna wprost na ulice.
Starożytna Grecja – wbrew
różnym mitom – również nie była wzorem czystości. Najlepszym
sposobem na umycie się było dla
Greków nasmarowanie ciała oliwą, którą następnie zdrapywano wraz z brudem. Często zda-

rzało się, że spotkania towarzyskie
miały miejsce
w publicznych
toaletach, gdzie na
szerokich i wygodnych
„tronach” siedziało i rozmawiało nawet 50 osób.
Z pewnością takie spotkania
były osobne dla pań i panów.
Nasz bohater spod Grunwaldu, król Władysław Jagiełło nie
mógł obyć się bez kąpieli dłużej
niż trzy dni. Natomiast książę
Witold musiał myć się każdego
dnia. Ale to były chlubne wyjątki.
We wczesnym średniowieczu
bardzo popularne były łaźnie parowe, które nie służyły jednak
tylko dbaniu o higienę ciała. Ówcześni obywatele po prostu „parzyli się”, co pomagało zwalczać
masowe choroby skóry i zapewniało dezynfekcję. Bo w wielu
miastach panował niesamowity
brud, zgnilizna i zaduch. Na polskiej wsi było jeszcze gorzej. Kilka lub kilkanaście osób żyło
w półziemiankach w jednej zazwyczaj izbie. Myli się bardzo
rzadko, mieli tylko jedno ubranie (na sobie), a na co dzień towarzyszyły im zwierzęta.
Mody religijne i naukowe odkrycia wieku XV i XVI dyskryminowały sens czystości. Były
to czasy szalejącej w Europie
epidemii dżumy w trakcie której rozpowszechnił się pogląd,
że „chorobom sprzyja woda która rozpulchnia skórę i czyni ją
podatną na przenikanie chorób”.
Nic dodać nic ująć.
W związku z powyższym
utwierdziło się przekonanie
o szkodliwości nie tylko wody
ale również jakichkolwiek zabiegów higienicznych. Dlatego też
w tym czasie masowo zamykano łaźnie.
W wieku XVII ilość publicznych łaźni znacznie się zwiększyła i teoretycznie można było z nich korzystać. Problem był
jednak w tym, że były bardzo
drogie.
W prywatnych domach kapać
się mogli tylko ludzie zamożni,
bo za wodę trzeba było słono płacić. Ale bardzo mało osób miało

takie nawyki, dlatego nawet ci
których było na to stać nie zawsze się myli. Członkowie arystokracji i rodów królewskich
przechadzali się wokół tryskających fontann w swoich ogrodach, ale woda nie miała żadnego kontaktu z ich skórą. Wręcz
przeciwnie. Ówczesna medycyna była bowiem zdania, że kąpiel może doprowadzić do przeziębienia a nawet zapalenia płuc.
Do podstawowych wymogów higieny tamtych lat należała tylko i wyłącznie zmiana bielizny.
Jak to opisywali historycy: „arystokracja w tym czasie lepiła się
od brudu, chłopstwo też”. Co ciekawe, Europejczycy podróżujący po świecie, zwłaszcza po krajach muzułmańskich, nie mogli
się nadziwić potrzebie częstego
mycia ciała przez tubylców. Tłumaczyli sobie tę przypadłość jako nakaz religii lub dziwactwo.
W Polsce też nie było ciekawie. Jeszcze sto lat temu w wielu wiejskich chałupach izby
mieszkalne połączone były
z oborą dla zwierząt. Za tak zwaną potrzebą ludzie wychodzili
„za chałupę”, w krzaki lub do lasu.
Przełom nastąpił w wieku
XVIII. Popularne stały się bowiem kuracje u wód. Pojawiła
się moda na morskie kąpiele,
a lekarze wręcz zalecali częste
mycie. Powszechnie uważano,
że skóra powinna oddychać,
a mycie pomaga w zachowaniu
zdrowia, higieny i urody.
Od końca wieku XIX całemu
światu standardy higieniczne
zaczęły narzucać Stany Zjednoczone. To właśnie tam pojawiły
się pierwsze dezodoranty, płukanki do ust, wybielacze do zębów – można by wyliczać długo.
Rewolucja higieniczna postępowała bardzo sprawnie i konsekwentnie. Amerykanom zawdzięczamy łazienkę w każdym domu
czy motelu. To co dla Europej-
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czyków było dziwne, dla Amerykanów
stało się normą i te wzorce nam przekazali.
Nie demonizujmy brudu!
Naukowcy badający brud i wszystko co jest z nim związane (ciekawe,
że są tacy specjaliści) ogłosili tak zwaną hipotezę higieniczną. Ta rewolucyjna teoria mówi, że przysłowiowe
czyściochy szorujące się od rana do
wieczora mogą mieć poważne kłopoty. Niezastąpione mydło i popularne
żele, podczas kąpieli razem z brudem
zmywają bardzo pożyteczne dla naszego organizmu bakterie.
I zamiast tych pożytecznych naszych
własnych bakterii „przyczepiają” się
do nas te obce, wywołujące choroby
i różnego rodzaju grzyby. A to tylko
krok od uczuleń i alergii.
Pra wi dło wość jest na stę pu ją ca:
W chwili przyjścia na świat jesteśmy czyściutcy, można wręcz powiedzieć – sterylni. Z biegiem czasu nasz
organizm zasiedlają różni mieszkańcy w postaci mikroorganizmów. Będąc bardzo, bardzo higienicznym powodujemy, że mikroorganizmów jest
w naszym ciele raczej mało co powoduje, że nasz układ odpornościowy
nie może poprawnie funkcjonować.
Mówiąc dosadniej, nie ma możliwości obrony przed różnymi zarazkami i bakteriami. Im częściej choruje my bę dąc dzieć mi, tym bar dziej
nasz układ odpornościowy staje się
od por ny i go to wy do wal ki. Je że li
ten proces odwleka się w czasie, jesteśmy słabiej do tej walki przygotowani.
Mieszkańcy naszego organizmu żyją z nami w zgodzie chroniąc nas przed
przybyszami z zewnątrz. Jeżeli nie mają nas przed kim bronić, zaczynają się
alergie. Jeżeli więc nie mamy swoich
własnych bakterii, o wiele bardziej jesteśmy narażeni na inne.

Dzieci są szczęśliwsze kiedy są
brudne?
O zgrozo tak. Jak się okazuje, brud
może dawać dzieciom dużo radości.
Niektórzy naukowcy przekonują, że
w momencie gdy nasze pociechy bawią się w ogródku czy na działce są
po prostu szczęśliwe. Powodem jest
bakteria o mało mówiącej nazwie Mycobacterium vaccae mieszkająca sobie w glebie i powodująca w kontakcie z dziećmi wydzielanie się
serotoniny, czyli hormonu szczęścia.
Poza tym wszelkie formy dziecięcej
zabawy, kiedy to nasze pociechy są
umorusane od stóp do głów sprawiają im niesamowitą frajdę i powodują,
że odblokowują się wszystkie hamulce i poprawia nastrój. Dlatego warto
zrozumieć, że nasze dzieci są bardziej
uśmiechnięte i szczęśliwe, gdy są
brudne i z tego powodu nic złego się
nie dzieje. Pamiętajmy o starym powiedzeniu: „Dzieci dzielą się na brudne i nieszczęśliwe”.
Czy brud jest brudny?
Warto wiedzieć, że w naszym otoczeniu mieszka wiele grzybów i bakterii. Żyjemy z nimi na co dzień i nie
zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy wspólnie związani. Jeżeli wyeliminujemy z naszego środowiska wszystkie (co z założenia jest
niemożliwe) bakterie, one się po prostu rozpadają i zostawiają nam w prezencie endotoksyny. Wystarczy, że dostaną się one do naszego nosa czy
gardła i choroba gotowa.
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Walczyć z kurzem i brudem z pewnością trzeba. Ale nie warto popadać
w przesadę i od rana do wieczora sterylizować swoje otoczenie. To nic nie
da. Nie mamy pojęcia jak bardzo brud
i kurz są do nas przywiązani. Mieszkają dosłownie wszędzie i nawet gdybyśmy poświęcili całe swoje życie na
ich usunięcie – i tak nie dalibyśmy im
rady.
Żadna skrajność nie jest dobra.
Ludzki organizm przyzwyczajony jest
do brudu, a bakterie chorobotwórcze
są nam po prostu potrzebne. Według
naukowców życie w sterylnym środowisku może doprowadzić do tego, że
nieszkodliwa bakteria stanie się przyczyną długotrwałej choroby a nawet
śmierci.
Środki masowego przekazu zalewają nas reklamami środków do higieny osobistej i różnego rodzaju preparatów czyszczących. Jednak coraz
częściej słychać głosy, że powinniśmy żyć bardziej w zgodzie z naturą,
czyli mieć na sobie pewną ilość bakterii ponieważ w naszym organizmie
pełnią one określone pozytywne funkcje. Według znacznej części lekarzy,
mydło i inne środki myjące niszczą
naskórek naszego ciała, dlatego od
czasu do czasu powinniśmy myć się
tylko w samej wodzie.
Dalej nie wiadomo, czy więcej bakterii ma prawa czy lewa ręka. Każdego dnia zauważamy w mieszkaniu kłęby lub kłębuszki kurzu. Oczywiście
trzeba to posprzątać gdyż brudu nikt
nie pochwala ale pamiętajmy o tym,
że brud nie tylko jest brudny.
Hanna Korcz
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Cudze chwalicie swego nie znacie

Zespół Bartnicky

,,Jesteśmy góralami, płynie w nas góralska krew, mamy góralski temperament,,
Zespół Bartnicky – Ilu członków zespołu tyle gatunków pozytywnie zakreconej muzyki. Czesko-Polski ale głównie góralski temperament.
Bogdan Bartnicki – skrzypce wokal,
Kamil Wójcik – Perkusja, Błażej Knopek – Klawisze, Sebastian Kret – Gitara elektryczna, Grzegorz Żydek – Gitara basowa.
Z zespołem Bartnicky rozmawiała Anna Szymborska

Jesteście młodym zespołem na rynku
muzyczn ym. Od kiedy gracie w tym
składzie?
Zespół Bartnicky powstał z początkiem 2011 roku i od tego też czasu gramy w obecnym składzie, tworzymy fajny team, dla którego koncerty są
idealną formą spędzania wspólnie czasu, dobrze bawimy się i uwielbiamy koncertować. Każdy w zespole ma silną osobowość, dlatego też nasza muzyka jest
momentami tak różnorodna, bo każdy
chce się realizować. Czasami zdarzają
się kłótnie ale to dlatego, że zależy nam
na sobie muzycznie, podobnie jak w dobrym małżeństwie.
Dalczego Bartnicky? Skąd pomysł na
taka własnie nazwę?
To był pomysł naszego managera,
Mariusza. Z nazwą zawsze jest problem, dlatego pozostawiliśmy to Mariuszowi. Co prawda nie spodziewaliśmy
się że padnie propozycja nazwy od nazwiska wokalisty, ale tak naprawdę to
wokalista właśnie jest kojarzony z zespołem, Bogdan do tego jest bardzo charyzmatyczny, uwielbia publiczność
z wzajemnością, dlatego uznaliśmy że
propozycja nazwy Bartnicky jest trafiona. Pomysły były oczywiście różne,
ale nazwy albo już istniały albo nie po-

dobały się większości. Bartnicky tak naprawdę nie
przypadł tylko Bogdanowi
do gustu ale w kupie siła
więc ostatecznie uległ. Teraz chyba jest zadowolony.
Z tego co wiem gracie nie
tylko Folk Rocka. Jakim
reper tuarem możecie się
pochwalic?
Nasza muzyka, jak już
wspominałem za sprawą
różnych osobowości w zespole jest różnorodna. Błażej – klawiszowiec, uwielbia popisy na klawiszach,
dlatego kilka utworów ma sporo elementów klawiszowych, Sebastian – gitarzysta uwielbia Hip Hop, więc i takie elementy się u nas zdarzają. Można
też spotkać elementy popu ale to był
tylko taki test jak sobie poradzimy z takim repetuarem. Kilka utworów powstało w Katowickim studio Cofeina,
pop rockowe utwory jak Powiedz mi
rzeko, czy też Zapomnij to typowe tzw
radiówki, ale nie oddają do końca charakteru zespołu. Są, istnieją i tyle. Niektórzy zarzucają nam brak świadomości muzycznej ale to chodzi generalnie
o zabawę muzyką. A koncerty ostatecznie oddają to co podoba się ludziom, bawią się, cieszą naszą muzyką a to jest najważniejsze. Nie ma więc
chyba znaczenia czy gramy hip hop
rock czy pop, o ile wychodzi to z serca a ludzie chcą się bawić.
Macie już jakieś sukcesy estradowe?
Wszystko przed nami, jesteśmy młodym zespołem, chociaż już występowaliśmy przed takimi gwiazdami jak
Bajm, Golec uOrkiestra czy też Zakopower. Braliśmy udział w wielu konkursach, ale tym już jesteśmy zmęczeni, postanowiliśmy ostatecznie w tym
roku, że konkursy odstawiamy na bok
i skupiamy się na zamknięciu naszej
płyty no i na koncertach. Naszym sukcesem jest to, że jako niewiele młodych zespołów gramy koncerty. Nie
jest łatwo w dobie ciągłego braku funduszy w centrach kultury załatwiać
granie, my sobie z tym radzimy.
Nie ma za dużo o nas w mediach,
chociaż Mariusz robi co może, nie mamy jeszcze płyty, w przeciwieństwie
do innych bandów, których w mediach
jest pełno a koncertów nie grają.
W tym roku gramy 20 koncertów a być
może jeszcze kilka wpadnie. Oby
Wasza pierwsza płyta,, Dylema' ' Czy
tytuł odnosi się do jakiegoś dylematu? Jakie utwory znajdują się na krążku?

Nazwa płyty odnosi się do historii
zespołu Folkoperacja, Bogdan kilka
lat temu wydał własnym sumptem płytę, która nazywała się Dylematy, singiel promujący ten album też tak się
nazywał. Dylema to po Czesku Dylemat właśnie, a ponieważ Bogdan jest
Czechem z Zaolzia, skąd pochodzi Ewa
Farna czy też Halina Młynkowa, pomyśleliśmy że to będzie idealne nawiązanie do historii i wokalisty.
Tworząc kapelę wzorowaliście się na
wcześniejszych gwiazdach Folk Rockowych typu Bratanki Golec u-Orkiestra?
Nie, zupełnie nie, gramy to co podpowiada serce, być może ktoś widzi
podobieństwa ale tak naprawdę jesteśmy góralami, płynie w nas ta sama góralska krew, mamy podobne temperamenty, ale muzyka jest różna, Bracia
Golec mieszają Jazz przede wszystkim
z góralskimi akcentami, grają fantastyczną muzykę, którą kocha cała Polska, to sympatyczni bliźniacy. My jesteśmy inni, ale jedno nas łączy,
szacunek do słuchacza, miłość do koncertów i muzyka co w sercu gra.
Czy wyróżnienie jakie otrzymaliście
w postaci wyb oru W as n a A rtystę
Kwietnia Netfan.pl do czegoś zobowiązuje?
Każde wyróżnienie zobowiązuje. Mobilizuje do dalszej ciężkiej pracy, bo
najgorsze to spocząć na laurach. Dzisiejszy słuchacz jest wymagający, nie
wystarczy byle co. Mamy nadzieję że
więcej portali nas będzie wyróżniało
chociaż nie to jest celem, ale wiadomo, każdy sukces uskrzydla. Kończymy właśnie płytę, może uda się ją wydać do września, opracowujemy
program kolędowy i planujemy trasę
świąteczną. Będzie co słuchać i oglądać.
Jakie macie plany koncertowe? Gdzie
Polonia może Was posłuchać?
Naszym ogromnym marzeniem jest
zagrać jakieś koncerty za granicą, gramy dużo w Polsce, na Śląsku, w Małopolsce i innych regionach, ale za granicą graliśmy tylko raz, w niemieckim
Cottbus. Może kiedyś się uda zagrać
w Londynie, a może w Antwerpii?
Czego Wam życzyć w imieniu redakcji
gazety „Antwerpia po Polsku”?
Koncertów i wielu wiernych fanów.
Na naszym profilu na FB jest ich już
prawie 10 tysięcy, może do końca roku będzie ich 15 000?
Życzę Wam milionowych ilości fanów
nie tylko na Facebooku. Wielu zagranicznych koncertów a szczególnie tego w Antwerpii
W imieniu redakcji
Anna Szymborska
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Przyciemnione szkiełka

XII O
wiek
Chińczycy
zaczęli używać
przydymionych
kwarcowych
szkieł, które
miały chronić
a właściwie
skrywać oczy
przed
ciekawskimi

kulary przeciwsłoneczne
na stałe zapisały się w historii kina, muzyki czy
mody. Są niezbędnym dodatkiem do ubioru wielu ludzi, którzy bez okularów po prostu się
nie pokazują. Przyciemnione
szkła nie tylko ochraniają nasz
wzrok przed zbyt silnym światłem słonecznym. Dodają też stylu i tajemniczości. Czy ktoś założy je do eleganckiego stroju,
do skórzanej kurtki, dżinsów czy
do T-shirtów to już kwestia gustu, wyczucia.
Kto je wynalazł?
Okazuje się, że okulary przeciwsłoneczne to wynalazek stary jak świat. Już w czasach starożytnych, na arktycznych
lodowych pustyniach Eskimosi
używali wydrążonych w kości
lub drewnie wąskich szczelin,
które założone na oczy miały
chronić je przed słońcem padającym na śnieg i nie dopuścić do
tak zwanej ślepoty śnieżnej. Historia mówi, że cesarz Neron

Okulary eskimoskie

który był krótkowidzem, do
przeglądania dokumentów a nawet oglądania walk gladiatorów
używał wielkiego oszlifowanego jak soczewka diamentu. Powszechnie też uważano, że szmaragdy poprawiają wzrok i mają
dobroczynny wpływ na oczy.
W XII wieku Chińczycy zaczęli używać przydymionych kwarcowych szkieł, które miały chronić a właściwie skrywać oczy
przed ciekawskimi. Legenda
głosi, że największymi zwolennikami tego wynalazku byli...
chińscy sędziowie.
Człowiekiem który wynalazł
i opatentował okulary przeciwsłoneczne był James Escott. Miało to miejsce w 1752 roku. Ale
przełomowym momentem było
wprowadzenie plastikowych soczewek. Dzięki nim okulary
przeciwsłoneczne stały się ogólnodostępne i każdy mógł sobie
na nie pozwolić.
Lenonki i Aviatory
Na przełomie XIX i XX wieku
największymi zwolennikami
okularów przeciwsłonecznych
byli miłośnicy automobilów
i sportów zimowych. Dla ochrony oczu przed słońcem zakładali specjalnie przyciemnione okulary lub gogle.
W latach kina niemego okulary przeciwsłoneczne rozpoczęły
swoją wielką karierę. Gwiazdy
filmowe i ówcześni celebryci
ukrywali oczy za przyciemnionymi szkłami nie tylko z powodu słońca ale również dla ochrony swojej prywatności przed
natrętnymi niekiedy fanami.
Pierwsza połowa XX wieku to
istne szaleństwo na punkcie
pięknie opalonego ciała. Nie
mogło więc również zabraknąć
przeciwsłonecznych okularów.
Najmodniejsze były okrągłe
z bardzo ciemnymi szkłami i koniecznie w białych oprawkach.
Przez wiele lat oprawki szkieł
okularowych zmieniały się. Naj-

popularniejszy model oprawek
– duże, zakrywające niemal połowę twarzy, tak zwane „okulary muchy” narodziły się w latach
60-tych
XX
wieku.
Wylansowały je wielkie gwiazdy
takie jak: Jackie Kennedy, Audrey Hepburn czy Marylin Monroe.
Mijały lata i pojawiły się „Lenonki” rozpowszechnione prze
gwiazdę zespołu „The Beatles”
Johna Lennona. To był absolutny hit, znak rozpoznawczy tak
zwanych „dzieci-kwiatów” czy
hippisów. Były wyrazem poglądów społecznych i politycznych
ich właścicieli. Dostępne były
dwie wersje tych okularów:
z małymi okrągłymi szkłami
i okulary ze szkłami kwadratowymi.
Ikoną w branży okularów
przeciwsłonecznych jest bez
wątpienia marka Ray-Ban. Ich
dziełem są ponadczasowe Aviatory i Wayfarery.
Historia Aviatorów rozpoczęła się się w pierwszej połowie
XX wieku, kiedy John MacCready po powrocie z lotu balonem
skarżył się na oślepiające promienie słoneczne które utrudniały mu podróż. Zwrócił się do
firmy Bausch&Lomb z prośbą
o zaprojektowanie takich okularów przeciwsłonecznych, które łączyłyby w sobie elegancję
i użyteczność. W 1937 roku firma wypuściła na rynek markę
Ray-Ban, której najsłynniejszym
modelem były Aviatory. Te okulary spośród innych wyróżniała wyjątkowo lekka oprawka wykonana ze złotego metalu.
Zielone soczewki ze szkła mineralnego miały za zadanie skuteczne filtrowanie promieni podczerwonych i ultrafioletowych.
Aviatory natychmiast stały się
hitem wśród amerykańskich pilotów i tak jest do dzisiaj. Stały
się popularne na całym świecie
do czego w znacznym stopniu
przyczyniły się gwiazdy Hollywood, celebryci i politycy.
W roku 1952 marka Ray-Ban
zaprezentowała Wayfarery. Rozpoczęła się era plastiku i oprawki do okularów przestano wykonywać z metalu. Właśnie te
okulary przeciwsłoneczne stały
się prekursorem nowego stylu.
Nosił je J. F. Kennedy i A. War-
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hol. Wayfarery weszły także do świata filmu. Po kultowych „Blues Brothers” ich sprzedaż znacznie wzrosła.
Mimo corocznych zmian i nowych
trendów właśnie te okulary dla wielu
pozostają niedoścignionym i ponadczasowym modelem, chociaż jeżeli
chodzi o sprzedaż to wyprzedzają je
Aviatory które jako pierwsze okulary
przeciwsłoneczne w historii zawitały
na Księżycu. Jeden i drugi model marki Ray-Ban sprzedają się doskonale,
chociaż nie należą do tanich.
Nosić czy nie nosić
W słoneczny dzień nasze oczy narażone są na dziesięciokrotnie więcej
światła niż potrzebujemy do prawidłowego widzenia. W konsekwencji
oczy są podrażnione co może doprowadzić do uszkodzenia siatkówki i rogówki, a także do wcześniejszego starzenia się. Odpowiednio dobrane
okulary przeciwsłoneczne sprawiają,
że widzimy lepiej przy ostrym świetle i zapewniają ochronę przed bardzo
niebezpiecznym promieniowaniem
UVA i UVB. Naukowe badania potwierdziły, że promieniowanie ultrafioletowe powoduje szybszy rozwój zaćmy, zwyrodnienie spojówki gałkowej
a nawet może wywoływać na powiekach raka skóry tak zwanego czerniaka.
Rodzaje soczewek przeciwsłonecznych
Soczewki na ogół wykonywane są
z tworzyw sztucznych lub szkła mineralnego.
Występują
najczęściej
w trzech najbardziej odpowiednich
kolorach dla oczu: brązowym, zielonym i szarym. Według okulistów inne kolory soczewek na przykład fioletowe lub czerwone mogą zakłócać
nasze pole widzenia i powodować spory dyskomfort.
W okularach przeciwsłonecznych
wyróżniamy następujące rodzaje soczewek:
1. Soczewki o małym stopniu zabarwienia – co oznacza, że na całej swojej powierzchni mają jednolite zabarwienie wynoszące od 25 do 90
procent absorpcji. Przy tego rodzaju soczewkach ich kolor jest dowolny.
2. Soczewki barwione gradalnie
– współczynnik przepuszczania
światła lub barwa zmieniają się
w określony sposób na całej powierzchni.
3. Soczewki polaryzacyjne – oprócz
barwienia wynoszącego od 60 do
70 procent absorpcji posiadają dodatkowo filtr polaryzacyjny, dzięki czemu eliminują odbite światło
od takich powierzchni jak woda,
śnieg, lód, asfalt czy szkło.

4. Soczewki fotochromowe – pod wpływem promieniowania słonecznego
zachodzą w nich przemiany fotochemiczne co oznacza, że soczewka sama przyciemnia się. Im większe jest natężenie światła, tym
soczewka staje się ciemniejsza. Fotochromy występują na ogół w kolorze szarym i brązowym. Czas ich
przyciemnienia wynosi od kilku sekund do kilku minut, rozjaśniania
minimum kilkanaście sekund.
Obecnie są dostępne soczewki fotochromowe przyciemniające się
również we wnętrzu samochodu.
Tanie czy drogie?
Najlepsze, to niestety w miarę drogie. Okulary przeciwsłoneczne z najwyższej półki ograniczają dostęp do
oczu nie tylko promieni słonecznych
w zakresie widzialnym ale także w zakresie ultrafioletu.
Dobrze kupować takie okulary u optyka, ponieważ ten rodzaj szkieł chroni nasze oczy przed promieniowaniem
w 99%. Warto zainwestować w okulary oznaczone symbolem CE oraz numerem spełniania norm jakościowych
EN 1836 lub EN 172. Zawierają one
soczewki przeciwsłoneczne w 5 stopniach przyciemnienia, od soczewek
bezbarwnych i bardzo jasnych po te
bardzo ciemne. Powyższe numery to
normy dające pewność, że okulary zostały specjalnie zbadane, spełniają odpowiednie standardy i są całkowicie
bezpieczne dla oczu.
Wybierając okulary przeciwsłoneczne nie kierujmy się tylko trendami
w modzie ale przede wszystkim wygodą i bezpieczeństwem, ponieważ
okulary w niskiej cenie mają niestety niską jakość. Najgorsze są te zakupione na bazarach, straganach i marketach. Wbrew pozorom mogą
przynieść więcej szkody niż pożytku.
Wykonane są z plastiku i nie posiadają żadnych filtrów, które chroniłyby
nasze oczy przed promieniami słonecznymi.
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Okularowe plastikowe szkła oferowane są nam w różnych kolorach. Jeżeli już decydujemy się na ich zakup
musimy wziąć pod uwagę kilka dobrych rad specjalistów:
n najlepsze dla oczu są kolory szare
albo szaro-zielone, ponieważ najlepiej wyostrzają kontrasty,
n prowadząc samochód nie wolno zakładać okularów z plastikowymi
szkłami koloru zielonego i czerwonego, ponieważ zmniejszają one
ostrość widzenia,
n nie należy kupować niebieskich
szkieł gdyż ten kolor przepuszcza
szkodliwe promieniowanie,
n trzeba również unikać zakładania
okularów ze zbyt ciemnymi szkłami, bo wbrew pozorom wcale nie
chronią oczu, tylko im szkodzą.
Ciemne szkło powoduje chwilowe
rozszerzanie się źrenic co powoduje, że do oczu trafia więcej światła.
Najdroższe okulary przeciwsłoneczne:
n LOUIS VUITTON EVASION
– 1200 DOL.
n CHROME HEARTS KUFANNAW
– 1350 DOL.
n MOSS LIPOW – 3800 DOL.
n LUXURIATOR STYLE 23
– 65 000 DOL.
n DOLCE & GABBANA DG2027B
– 383 609 DOL. – w całości
wykonane z białego złota, logo
marki wysadzane diamentami
i produkowane są tylko w liczbie
100 sztuk. Posiadaczkami tych
okularów są m.in. Paris Hilton
i Eva Longoria.
Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne są
u szczytu sławy. Nie spełniają tylko
roli praktycznej i ochronnej. Są przede wszystkim doskonałym dodatkiem
do ubioru, niezastąpionym gadżetem
dla każdej kobiety i dla każdego mężczyzny. Stały się wyznacznikiem stylu noszącej je osoby.
Wszystkie znane firmy produkujące okulary przeciwsłoneczne prześcigają się w oferowaniu
coraz nowszych i ciekawszych wzorów i kolorów zarówno oprawek
jak i samych szkieł. Jest
więc w czym wybierać.
Kupując okulary lepiej
trochę zainwestować
i stać się właścicielem
klasycznego
modelu
gwarantującego nie tylko dobry wygląd ale i doskonalą ochronę dla
oczu.

Dolce&Gabbana

Barbara Kamińska
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Lody dla ochłody

5
tyś. lat
przed naszą
erą
chińscy władcy
rozkoszowali
się
przysmakami
sporządzanymi
ze śniegu
i lodu
z dodatkiem
wina, miodu
i owoców

L

ody lubimy wszyscy. Szczególnie latem, kiedy w upalne dni
niosą powiew chłodnego
orzeźwienia. Kuszą nas kolorami,
smakami, wabią zapachem, a przede wszystkim są rozkoszą dla podniebienia dla małych i dużych. Na
ich temat krąży wiele mitów i opowieści. Pada wiele pytań: Kto wynalazł lody? Czy to prawda, że lody są zdrowe? Czy faktycznie
zajadając się nimi nie przybieramy
na wadze?
Oto w wielkim skrócie odpowiedzi na te pytania

Kto pierwszy jadł lody?
Chińczycy. Według historyków
już 5.000 lat przed naszą erą chińscy władcy rozkoszowali się przysmakami sporządzanymi ze śniegu i lodu z dodatkiem wina, miodu
i owoców. Mieszanką śniegu obkładali naczynie wypełnione słodkim syropem dzięki czemu wewnątrz naczynia utrzymywała się
niska temperatura. Około 600 roku naszej ery do tych składników
zaczęli dodawać mleko jaków.
Również w antycznej Grecji zajadano się deserami z lodu, które
można było kupić na targu. W Persji w upalne dni mieszkańcy spożywali specjalnie przygotowane
mrożone desery. Persowie budowali chłodzone pomieszczenia
w których przechowywali lód i chłodzili potrawy. To właśnie oni wymyślili pierwszy mrożony deser
o nazwie „faloodeh” składający się
z makaronu, mączki kukurydzianej, wody różanej, soku z cytryny
i orzeszków pistacjowych. Rzymianie do lodowego przysmaku dołożyli miód, cynamon, migdały, daktyle, figi, a nawet wodę różaną.
Cesarz Neron tak bardzo uwielbiał
lód dosładzany miodem z dodatkiem orzechów i owoców, że posyłał niewolników w góry aby znosili mu bryły lodu.
Lodowy szlak
Do Europy a konkretnie do
Włoch lody przywędrowały z Chin
za sprawą znanego podróżnika
Marco Polo w 1295 roku. Chociaż
niektóre źródła podają, że już
wcześniej na Sycylii znane były lodowe sorbety. Z Włoch na dwór
francuski mrożone desery sprowadziła Katarzyna Medycejska, która zasmakowała w orzeźwiających
przysmakach. Właśnie we Francji
a dokładnie w Paryżu, Włoch Fran-

cesco – Procopio (wg niektórych
źródeł autentyczny arystokrata)
otworzył pierwszą lodziarnię – „Cafe Procope”. Jemu zawdzięczamy
masową popularyzację mrożonych
przysmaków, gdyż do jego lodziarni mógł przyjść każdy i za odpowiednią opłatą kupić lodowy deser.
Miało to miejsce około 1670 roku.
Do Polski lody przywędrowały
w czasach saskich i początkowo dostępne były tylko na dworze królewskim oraz w domach magnatów
i arystokratów. Jednak z biegiem
czasu stawały się coraz bardziej popularnym i tańszym produktem dostępnym dla szerokich mas. Na początku
dwudziestego
wieku
powszechne już były lodziarnie gdzie
przy stolikach można było delektować się lodowymi przysmakami.
W Europie lodowy prym wiodą
bez wątpienia Włosi. I chociaż to nie
oni wymyślili lody trzeba przyznać,
że wzbogacili ich smak i podnieśli
jakość. Wspomniany wyżej pan Procopio (ten od pierwszej lodziarni
w Paryżu), był autorem dodania do
receptury lodów jajek i śmietany,
co znacznie przybliżyło ich smak do
znanych dzisiaj lodów kremowych.
Natomiast w 1664 roku w Neapolu powstały pierwsze lody ze słodzonego mleka.
Przełomem w produkcji lodów
było wynalezienie maszynki do lodów zwanej „sabotiere”. Jednak najbardziej rewolucyjne znaczenie miał
wynalazek niemieckiego fizyka Karla von Linde, który w 1876 roku
wprowadził na rynek amerykański
pierwsza maszynę chłodniczą.
W Ameryce masowa produkcja
lodów rozpoczęła się dopiero
w 1851 roku w Baltimore. Jacob
Fussel założył pierwszą fabrykę lodów i do dzisiaj nazywany jest ojcem amerykańskiego przemysłu
lodowego.
Lody w wafelkach pojawiły się
dopiero na początku XX wieku.

Przypadek sprawił, że w 1904 roku podczas Targów Światowych
odbywających się w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, pewien lodziarz któremu zabrakło talerzyków zaczął podawać mrożone
specjały w rożkach waflowych.
Trochę lodowej statystyki
Obecnie w ciągu roku spożywa
się na świecie ponad 20 miliardów
litrów lodów, co kosztuje lodowych
łasuchów około 50 miliardów dolarów.
Najwięcej lodów zjada przeciętny Amerykanin – 23 litry rocznie,
następnie Szwed – 14 litrów i Włoch
– 9 litrów. Polacy tylko niecałe 4 litry na głowę, ale spożycie lodów
ciągle rośnie.
Jakie są preferencje Polaków?
Liderem są lody śmietankowe, które lubi aż 38% rodaków. Następnie waniliowe (16%), czekoladowe
(14%) i truskawkowe (10%).
Z czym kojarzy się Polakom smak
śmietankowy? Z latem (19%), śmietaną (10%) i wakacjami (8%). Poza tym z gorącą kawą, rodzynkami, stokrotkami, dobrą książką
i oczekiwaniem na autobus.
I jeszcze jedno zaskakujące zestawienie.
Miłośnicy seriali „Barwy szczęścia” i „Ranczo” najchętniej sięgają po lody śmietankowe. Oglądający „Pierwsza Miłość” preferują
czekoladowe, a fani „Hotelu 52”
najbardziej lubią te o smaku bakaliowym.
Według dietetyków aż 94 % osób
będących na diecie przynajmniej
raz w tygodniu spożywa latem lody bakaliowe.
Jeżeli chodzi o sportowców, największymi fanami lodów są koszykarze.
Prawie 60% z nich sięga po mrożoną przekąskę codziennie lub kilka razy w tygodniu (na postawie
TNS OBOP).
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Lodowe ciekawostki
1. Rosyjska firma MyasoMolTorg opracowała specjalną recepturę lodów, które topiąc się nie kapią lecz tworzą półpłynną galaretkę. Nazwano je
„Wiśniowe UFO”.
2. Z kolei ukraińska firma Koroloveskoje Morojennoje stworzyła energetyzujące lody dla mężczyzn „Derji formu”,
które prawdopodobnie posiadają podobne działanie jak viagra.
3. Jak na lodowych mistrzów przystało,
swoich klientów zaskakują Włosi którzy wiodą prym w wymyślaniu najdziwniejszych smakowo odmian – na
przykład lody paprykowe, o smaku parmezanu czy wina. Szef kuchni w restauracji „Li Jalantuumene” niedaleko
Foggi poszedł jeszcze dalej. Serwuje
swoim gościom lody o smaku oliwy
oraz lody tymiankowe razem z carpaccio z wołowiny. Ale największym przebojem jego kuchni są lody parmezanowe z czerwonym pieprzem jako dodatek
do szynki parmeńskiej. W tym roku
wszystkie lody o smaku serowym są
we Włoszech absolutnym hitem.
4. I jeszcze raz Włochy. W restauracjach
Italii można znaleźć tak niezwykłe smaki lodów jak: krewetkowy, rybny czy
grzybowy. W tym sezonie za najbardziej wykwintne uchodzą lody homarowe. Wymyślono też przysmaki lodowe na bazie pleśniowego sera
gorgonzola, cebuli czy kawioru.
5. Brytyjscy lodziarze również zaskakują swoich klientów. Chcą wprowadzić
do sklepów „Wielbłądzie lody”, czyli deser sporządzony z wielbłądziego mleka mającego bardzo mało tłuszczu, zawierającego dziesięciokrotnie większą
ilość żelaza i pięć razy więcej witaminy B niż mleko krowie. Już od pewnego czasu te lody są bardzo popularne
w krajach arabskich.
6. Amerykanie także walczą o zwycięstwo
w kategorii najdziwniejszych smaków
lodów. Po dwóch latach testów nowojorska mleczarnia przygotowała dla
smakoszy trzy gatunki lodów w trzech
smakach wina: Porto, Biały Brzoskwiniowy Zinfandel oraz Czerwone Malinowe Chardonnay. Niestety te produkty nie są dostępne dla nieletnich,
ponieważ zawierają aż 5% alkoholu.
7. W Japonii jest jeszcze ciekawiej. Można skosztować lodów o smaku między
innymi: ośmiornicy, wołowego ozora,
słodkiego ziemniaka, skrzydełek kurczaka, kaktusa, surowej koniny, wieloryba, płetwy rekina, wodorostów,
szpinaku, czosnku, sałaty, tulipanów,
kwitnącej wiśni, żmii, curry, węgla
drzewnego, grillowanych wodorostów,
pomidorów, wody głębinowej, węgla
drzewnego, naturalnej soli, serka topionego, wnętrzności kałamarnicy
i jeszcze wielu, wielu innych nie mniej
dziwnych. Japończycy pamiętali rów-

nież o czworonogach. Specjalnie dla
nich wymyślili lody-kapsułki z mlekiem od psiej suczki.
Lodowy PRL
Kto z nas (odrobinkę starszych) nie pamięta najsłynniejszych lodów PRL-u
o wdzięcznej nazwie Bambino. W całej
ówczesnej Polsce wszystkie zakłady produkujące lody wytwarzały właśnie Bambino, które wyglądały jak podłużne mydło na patyku, ale smakowały bosko. Ich
odmianą były z kolei lody Calypso. Kupowało się je w formie małej kostki (bez
patyczka) dlatego trzeba było zjadać je
w rekordowym tempie a najlepiej gryźć.
Nie można w tym miejscu nie wspomnieć
o „legendarnych lodziarzach, których najwięcej było na plażach”. Do historii przeszły ich słynne zawołania: „Sam Gomułka wyszedł z wody by skosztować moje
lody” albo „Mężu, mężu nie bądź głupi,
niech ci żona loda kupi”. Były jeszcze lody Mewa o niepowtarzalnym aromacie,
najbardziej popularne nad Bałtykiem
i Pingwiny, żółtawe, trochę szorstkie
w smaku, w kształcie walca na patyku.
W czasach PRL-u jak wiadomo wszystkiego brakowało. Lody nie były codziennością, wystarczy porównać ówczesne
spożycie w Polsce (0,3 kg na mieszkańca rocznie) i w Stanach Zjednoczonych
(12,5 kg na osobę w ciągu roku). Ale Polacy to naród wyjątkowo zaradny. Skoro
zimne lody były często nie do zdobycia,
wynaleziono ciepłe lody. Niewtajemniczonym chciałabym wyjaśnić, że były to
prawdziwe lodowe wafelki wypełnione
słodką pianką, która smakowo nie różniła się od ciastek. Czasy się zmieniły ale
w Polsce znowu można kupić lody Bambino i ciepłe lody. Tym razem nie chodzi
o brak produktów spożywczych lecz o sentyment do niektórych aspektów historii.
Lody a zdrowie
Po przeprowadzeniu długotrwałych badań lekarze doszli do wniosku, że systematyczne jedzenie lodów pomaga naszemu zdrowiu.
Przede wszystkim lody sprzyjają odchudzaniu. Powoduje to wapń który zawarty w lodach jest trzy razy łatwiej przyswajalny przez organizm niż wapń
pochodzący z roślin strączkowych. A że
większość ludzi ma niedobory wapnia, jedzenie lodów okazuje się doskonałą metodą na jego uzupełnienie w organizmie.
Oprócz wapnia lody bogate są również
w witaminy A, B1, B2, PP, oraz niewielkie ilości składników mineralnych jak żelazo, potas i magnez. Najwięcej witaminy A mają lody śmietankowe. Zawierają
również spore ilości witaminy D, która
korzystnie reguluje ciśnienie krwi. Z kolei największą ilość witamin z grupy B
posiadają lody czekoladowe. Określane
są one przez lekarzy „witaminami dobrego nastroju”, ponieważ kakao i czekola-
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da zwiększają w organizmie poziom serotoniny zwanej hormonem szczęścia.
Sorbety przyrządzane z soków owocowych (zwłaszcza cytrusów) bogate są
w witaminę C wzmacniającą odporność
organizmu.
Musimy również pamiętać, że lody to
nabiał. A przecież produkty nabiałowe
należą do najbardziej wszechstronnych
pod względem wartości odżywczej.
Według lekarzy i dietetyków produkty nabiałowe poprzez zawarte w nich witaminy i wapń są niezbędnym i najbardziej
wartościowym
składnikiem
codziennej diety. Lody mają również zbawienny wpływ na bolące gardło. Dzięki
obniżeniu temperatury w gardle, powodują zmniejszenie opuchlizny a ponadto przyczyniają się do zwiększonego wydzielania śliny co łagodzi uczucie
suchości w gardle. Trzeba tylko pamiętać aby jeść je powoli małymi łyczkami.
Lodowe przysmaki mają także duży pozytywny wpływ w leczeniu osteoporozy,
pomagają regulować ciśnienie, łagodzą
stany napięcia miesiączkowego i poprawiają odporność.
Lekarze namawiają do regularnego
spożywania lodów. Zamiast pochłaniania
kolejnych tak zwanych suplementów diety lepiej jeść smaczne mrożone desery.
Efekt zdrowotny murowany a przyjemność ogromna. Zwłaszcza, że lody są jednym z najmniej kalorycznych przysmaków. Dwie gałki lodów śmietankowych
dostarczają około 150 kcal, czyli o połowę mniej niż czekoladowy batonik czy
drożdżówka.
Mam nadzieję, że po lekturze tego artykułu jeszcze bardziej polubimy lody. Śmietankowe, czekoladowe, truskawkowe, pistacjowe, cytrynowe czy orzechowe.
Mrożone przysmaki świetnie orzeźwiają
i poprawiają nastrój, dlatego warto je jeść
przez cały rok. Naprawdę są zdrowe.
Spożywanie lodów o smaku ostryg czy
ogona wieloryba może być źródłem szczególnych wrażeń smakowych pod warunkiem, że takie lody uda nam się kupić.
Smacznego!
Barbara Kamińska
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Ciekawostki
Długi, dłuższy, najdłuższy

Wczesne wstawanie ułatwia życie

Państwowa Administracja Dziedzictwa Kulturowego w Chinach po gruntownym zbadaniu archeologicznym
Chińskiego Muru ujawniła, że jest on
o wiele dłuższy niż do tej pory sądzono.
Okazało się, że ta słynna struktura obronna ma aż 21 tysięcy kilometrów długości, czyli prawie o 12 tysięcy więcej
niż uważano. Naukowcy znaleźli prawie 44 tysiące nieznanych dotąd fragmentów muru (na przykład fortece obronne), które włączono do zasobów
dziedzictwa kulturowego. Wielki Mur
zwany inaczej „Mur Długi 10000 Li” jest
największą na świecie konstrukcją obronną wybudowaną przez człowieka,
a pierwsze wzmianki o nim pochodzą
z VII wieku przed nasza erą.
A wydawałoby się, że o Chińskim Murze wiemy już wszystko.

Ludzie którzy rano wstają czyli tak
zwane „ranne ptaszki”, są zdrowsi i bardziej optymistyczni niż osoby prowadzące nocny tryb życia. Taką opinię
przedstawili naukowcy z Uniwersytetu
w Toronto. Według przeprowadzonych
badań wczesne wstawanie umożliwia
łatwiejszą adaptację z naturalnym cyklem życiowym. Ranne ptaszki są szczęśliwsze ponieważ ich zegar biologiczny
jest bardziej zgodny z rytmem natury
i nie wymaga sztucznego przestawiania.
Cóż, nie od dzisiaj wiadomo, że życie
w zgodzie z naturą wychodzi tylko na
zdrowie.

Polak potrafi
Po raz pierwszy w historii, polska gra
planszowa została nominowana do nagrody „Spiel des Jahres” (Gry Roku).
Gra nosi tytuł „K2” i bardzo realistycznie oddaje przygody alpinistów wspinających się na drugi najwyższy szczyt
świata, czyli K2. Dla ludzi z branży nagroda „Spiel des Jahres” znaczy tyle samo, co dla filmowców Oscar. Nawet jeżeli „K2” nie wygra w tej rywalizacji, to
już sama nominacja jest wielkim zaszczytem i spowoduje jej niezwykłą popularność. Jak dotąd ukazało się siedem wydań zagranicznych, natomiast wyniki
konkursu będą znane w październiku.
Autorem tej gry jest 41-letni Adam
Kałuża. Czyli Polak potrafi!

Wakacje małolatów
Wysyłanie dzieci na obozy czy kolonie zawsze jest dla rodziców wielkim stresem zwłaszcza gdy dotyczy
to małych dzieci. W Polsce z takich
form wakacyjnego wypoczynku mogą korzystać maluchy od szóstego roku życia, natomiast we Francji już
czterolatki przyzwyczajane są do wakacji bez rodziców. Latem wyjeżdżają na wieś a zimą na narty. I jeśli wierzyć opinii rodziców, doskonale się
przy tym bawią i bardzo lubią wyjeżdżać na ferie bez mamy i taty. W zeszłym roku z takiej formy wypoczynku skorzystało ponad 75 tysięcy
małych dzieci. We Francji, gdzie już
od trzeciego roku życia maluchy obowiązkowo muszą uczęszczać do przedszkola bardzo duży nacisk kładzie się
na ich samodzielność i umiejętność
radzenia sobie bez dorosłych.
Może warto wziąć przykład z francuskich rodziców?

O czym marzą mężczyźni?
To dosyć zaskakujące pytanie a jeszcze bardziej zaskakująca jest odpowiedź. Okazuje się bowiem, że spora
grupa panów marzy o... noszeniu biżuterii. Na co dzień, tak jak kobiety. Mężczyźni uważają, że panie zawłaszczyły
sobie wyłączne prawo do zakładania biżuterii i jak twierdzą, jest to bardzo niesprawiedliwe. Liczna grupa panów jest
zdania, że również oni powinni nosić
różne dodatki do swoich ubiorów.
Oprócz zegarka czy sygnetu mężczyźni marzą o bransoletkach, broszkach,
klipsach i naszyjnikach. Uważają, że
doda im to pewności siebie, prestiżu,
a przede wszystkim podkreśli ich zamożność, co jest dla nich niezmiernie
ważne.
Ciekawe, w czym jeszcze panowie
chcieliby być podobni do kobiet.

Piosenkarz Robot
Inżynierowie z Tajwanu stworzyli
robota który potrafi odczytywać z kartki zapis muzyczny oraz słowa piosenki a następnie całość zaśpiewać.
Urzą dze nie wi zu al nie po dob ne do
człowieka wyposażone jest w głośnik,
dwie kamery, mikrofony oraz komputer z oprogramowaniem. Potrafi
doskonale zinterpretować dany utwór
i dostosować mimikę do charakteru
piosenki i reakcji publiczności.
Nuty dla robota zapisane są w postaci cyfr, a tekst alfabetem łacińskim.
Może wreszcie niektóre festiwale
piosenki nabiorą bardziej zawodowego charakteru.

„Super Ziemia”
Taką właśnie nazwę nadali amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Kalifornia nowo odkrytej planecie. Znajduje się ona zaledwie 22 lata świetlne
od naszej Ziemi i według naukowców
może na niej istnieć życie. Bardzo praw-

dopodobne są również źródła wody
w stanie ciekłym. Planeta oznaczona
została kodem GJ 667Cc i potocznie nazwana „Super Ziemia”. Jest prawie pięć
razy większa od naszej planety i znajduje się przy gwieździe w konstelacji
Skorpiona. Nie jest tam ani za zimno,
ani za ciepło. Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości ta planeta jak i inne ją otaczające, staną się zapleczem
dla nauki i będzie można pobierać próbki ich powierzchni, robić zdjęcia i wysyłać na nie sprzęt badający życie w kosmosie.
Ciekawe, ile czasu zajęłoby człowiekowi jej zanieczyszczenie...

Najlepsi maratończycy świata
W meksykańskim stanie Chihuahua
mieszkają Indianie z plemienia Tarahumara. Określa się ich jako najlepszych biegaczy długodystansowych na
świecie. Sami siebie nazywają „raramuri”, czyli biegnące stopy. W ciągu
dwóch dni są w stanie pokonać 700
kilometrowy dystans na bosaka. Jest
to ich sposób na zarabianie pieniędzy.Biorą udział w maratonach w których przebiegają ponad 50 kilometrów
i biją wszelkie rekordy. Z łatwością pokonują 100, 200 a nawet 250 kilometrów.
Dlaczego biegają boso? Bo są biedni.
Nie stać ich na sportowe buty ani specjalne kostiumy. W czasie zawodów
mężczyźni mają na sobie przepaski na
biodrach i sandały z rzemyków. Kobiety opaski na włosach, kwieciste suknie
i plastikowe obuwie. Podczas tegorocznych zawodów „raramuri” zajęli wszystkie czołowe miejsca.
Można sobie tylko wyobrazić, jakie
rezultaty osiągnęliby w bieganiu gdyby zaopiekowała się nimi znana firma
słynąca ze znakomitego obuwia sportowego...

Nie ma jak dobrobyt
Gdzie dzieci najlepiej się rozwijają,
dojrzewają i rosną? Jak to gdzie. W dobrobycie. Polscy antropolodzy poddali
obserwacji około 30.000 dzieci z różnych miast i różnych środowisk. Stwierdzili, że dzisiejsze siedmiolatki są tak
wysokie jak dziesięciolatki dwadzieścia
lat temu. A że od tego czasu ogólnie warunki życia poprawiły się, więc naukowcy wniosek wyciągnęli tylko jeden. Dane biologiczne są twardym dowodem
na to, że w dobrobycie dzieci szybciej
rosną, są bardziej rozwinięte i inteligentne.
Aż strach pomyśleć, jak nasze pociechy będą rosnąć gdy wygramy w toto
lotka.
Na podstawie informacji prasowych

opracowała
Karolina Tomczak
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Słowo o byle czym

P

rzychodzi baba do lekarza ze
znakiem zapytania w oczach. Co
pani jest? Nie widzi pan? Przecież właśnie o to pytam. Niech się pani
położy. Co to, to nie – odpowiada baba.
Źle mnie pani zrozumiała. To jest kozetka freudowska, a ja jestem psychologiem. Pokażę pani. Lekarz położył się
i ponieważ był zmęczony, zasnął. Baba
usiadła na jedynym wolnym krześle – za
biurkiem.
Po chwili ktoś zapukał i uchylił drzwi.
Przepraszam pani doktor, czy można?
Baba niewiele myśląc odpowiada: no
jasne, ale po cichutku. Niech pan się
położy... albo nie! Ten gość przysnął...
to może pójdziemy do parku? W windzie mężczyzna powiedział: przepraszam, czy może pani nacisnąć parter
bo zgubiłem okulary? To i dobrze odparła baba. Nie rozumiem. To się zdarza – poprawiła się. Park był niedaleko, wkrótce usiedli na ławce.

padku, (może lepiej psycholożki – bo to
jest trendy?), zaczyna mówić.

Baba pyta: co panu jest? Nie mam poczucia tożsamości. Może pan prościej?
Nie wiem już kim jestem. Nie umiem
się w tym wszystkim odnaleźć.
Jestem człowiekiem niepozbawionym
– jak sądzę – rozumu, ale to co się dzieje, zwyczajnie mnie przerasta. Ciągle
jestem uwikłany w splot różnych zdarzeń które powodują, że jestem biernym świadkiem sytuacji które zamiast
ulegać rozwiązaniu i znikać, mnożą się
bez końca. Im bardziej się staram, tym
gorzej. Istna stajnia Augiasza. Mężczyzna mówił cicho i monotonnie. Nie może pan prościej? Baba na to.

Do pracy jeżdżę samochodem. Wszyscy moi znajomi i pracownicy firmy
w której pracuję, mają samochody. Niechętnie stoję codziennie w korkach
a świadomość, że w ogólnym bilansie
posiadanie samochodu przynosi mi więcej strat niż pożytku, powoduje duży
dyskomfort psychiczny. Nie może pan
prościej? Przecież mówię: mój status
w grupie ludzi z mojego otoczenia wymaga abym miał samochód i nim jeździł choć tak naprawdę mógłbym się
bez niego obyć. Baba na to: pan potrzebuje mieć ten samochód jak pies szczotkę do lizania. Pacjent naszej pseudo
terapeutki po raz pierwszy się uśmiechnął. Szczotka do lizania! Co za trafność!
Pyszne – jak by powiedział pewien autor książek i obrazów.
Czuję się niespełniony zawodowo.
W pracy robię to, co nie daje mi satysfakcji a moje pomysły i szkice nie mieszczą się już w szufladzie. Nie jestem
w stanie przekonać szefa do moich innowacji. On się nie ugnie. Współpracowników może kilku by się znalazło.
Może pan prościej? Ja bym to wszystko w firmie zorganizował inaczej. Baba na to: mój chłop mówi, że na jego
własnym polu najlepiej mu rośnie. Własne pole... a to dobre! Działać na własnym polu... Tak. Muszę założyć własną firmę! Pacjent patrzył w przestrzeń
i był coraz bardziej podekscytowany.
Nie zwracał uwagi na ewidentne wpadki swojej rozmówczyni.

Prościej? Chodzi mi o to, że to wszystko mnie zwyczajnie denerwuje. Aha,
mówi baba. A co na przykład? Mam dobrą pracę, ale mój szef jest bardzo zapatrzony w siebie. Zawsze forsuje swoje. Na zebraniach torpeduje moje
inicjatywy, nowatorskie pomysły ośmiesza. Potem nie patrzy mi w oczy lecz
ogląda swoje paznokcie. To przecież zarozumiały bubek – mówi baba. To prawda. Rzeczywiście bubek. Zarozumiały
bubek!
Po chwili milczenia: to pani autorski
program terapeutyczny? Może pan prościej? Pytam, czy ten sposób leczenia
jest pani pomysłem czyli autorskim.
Autorskim nie, ale to mój pomysł – odpowiada baba. Widzę, że jest pani konsekwentna. Ale to mi się zaczyna podobać. Pewnie chodzi pani o precyzyjne
ujmowanie myśli w słowa.
No, tak jakby... Cisza. Wreszcie pacjent naszej baby-psychologa z przy-

Doszło do tego, że niechętnie chodzę
do pracy. Ciągle dokładają mi papierkowej roboty która jest bardzo czasochłonna. W domu też ciągle coś. Nasi sąsiedzi są bardzo absorbujący. Lubują
się w opowiadaniu najnowszych nowinek z życia sąsiadów, znajomych i krewnych. Żona tego chętnie słucha i sama
też ma wiele do powiedzenia na temat
innych ludzi. Słucham tego codziennie
i nie powiem, aby mnie to interesowało. Nie może pan prościej? Przecież mówię: oni zajmują się życiem innych ludzi, sami nie potrafią niczym się zająć.
Gdyby odebrać im te nowinki, pewnie
ich życie straciłoby sens. To znaczy, że
to są plotkarze – powiedziała baba. Plotkarze! Zwyczajni plotkarze! Nasz pacjent trochę się ożywił, wyprostował
a jego głos zaczął być pewniejszy.

Z żoną też nie mam wspólnego języka – mówił coraz pewniej – może nie
dość poznaliśmy się przed ślubem. Dzieci nie mamy. Wspólnych zainteresowań

ani pasji też
nie. To pana
pierwsza? Moja
pierwsza, ale ja
jestem jej czwartym. Tamci wytrzymali najwyżej do pół roku, a ja już pięć!
Mamy zupełnie inne poglądy na istotne dla mnie kwestie. O więzi duchowej
nie ma mowy. Może pan... Przecież mówię! Nasz związek nie jest dla mnie satysfakcjonujący, a dla niej liczą się tylko plotki, ona sama i towarzystwo
takich ludzi jak ona. Baba ostrożnie:
małżeństwo rzecz święta ale co to za
małżeństwo. No właśnie. Ma pani doktor rację. Takie małżeństwo to raczej
niewola niż małżeństwo!
Mój chłop czasami mówi: jak malarza posadzić na wóz drabiniasty który
jedzie w poprzek kartofliska, to obrazu nie namaluje. Właśnie! – mężczyzna
wstał z ławki. On obrazu nie namaluje, a ja nie mogę się sam zrealizować.
Racja!
Ja tylko trzymam się aby nie spaść
z wozu. Ale co ja mam zrobić jeśli ten
wóz już jedzie! Baba też zaczęła mówić
pewniej. Panie kochany co pan wygaduje!
A jak szybko można jechać przez kartoflisko? Zresztą trzeba wtedy wziąć lejce w swoje własne ręce. Właśnie tak!
To jest moje życie i muszę wziąć moje
sprawy we własne... Wie pani doktor,
ja tylko resztkami sił staram się nie
oszaleć! Co ja mam zrobić! Baba już
pewniej odrzekła: moja sąsiadka – Mela mówi, że jak zupa skiśnie, to trzeba
ją wylać a nie doprawiać jeszcze śmietaną. No właśnie! Niby-pacjent baby niby-lekarki zaczął chodzić wokół ławki.
Wie pani doktor, tyle czasu i zdrowia
zmarnowałem po prostu na nic. Jaki ja
byłem głupi! Jeszcze pan jest – powiedziała pod nosem baba. Co ja mam zrobić! A niech pan tym wszystkim kłapnie! Baba też wstała. Czy pan kogoś
zabił albo okradł? Ależ skąd! No to jest
pan wolnym człowiekiem. Jestem wolnym człowiekiem? Tak! Jestem wolnym
człowiekiem! Krzyknął tak głośno, że
aż stado wróbli zerwało się do lotu. Wycałował babę w policzki i ze łzami
w oczach powiedział: bardzo dziękuję
pani doktor! Pobiegł przed siebie wykrzykując: jestem wolnym człowiekiem!!
Baba usiadła na ławce i pomyślała:
a co mi jest? Nic mi nie jest. Ale dziwny ten chłopina. Niby niegłupi, ale żeby samemu sobie zrobić takie ku ku?
Michał Nowacki

POLONIJNY
FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA
ANTWERPIA 2012

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
na www.festiwalantwerpia.be
oraz tel.: 0489.823.803
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Historie życiem pisane
estem kobietą niezależną.
Wszystko co mnie dotyczy zależy tylko ode mnie. Tak twierdziłam jeszcze kilka lat temu. Jestem
młoda. W mojej sytuacji muszę być
młoda. Starszym być nie wypada. Dojrzałym – tak, lecz przyznanie się do
swojej czterdziestki, a zwłaszcza do
jej przekroczenia, jest w moim środowisku... niechętnie widziane. Moje koleżanki, koledzy i ja sama, walczymy
ze skutkami upływu czasu które pojawiają się na naszych twarzach i nie
tylko. Arsenał środków jest szeroki:
od diety – cud, poprzez suplementy
tego czy tamtego, peruczki i masaże,
na głodówkach i skalpelu kończąc.
Rok temu zweryfikowałam swoje rozumienie niezależności. Nie muszę
chyba dodawać, że jestem kobietą-singlem. Nieważne, ile mam lat. To chyba oczywiste, że tyle, aby mieć takie
czy inne rozterki.
W lutym 2011 miałam poważny dołek psychiczny. Nie mogłam tego okazywać w pracy gdyż ceną mogłaby być
dla mnie utrata źródła sporych dochodów. Większych oszczędności nie miałam, lecz żyłam na pewnym poziomie.
Stać mnie było na wiele. Po kolejnej
imprezie w gronie znajomych zamknęłam za sobą drzwi mieszkania w którym nikt na mnie nie czekał i tym razem nie włączyłam zagłuszacza ciszy.
Patrzyłam niewidzącym wzrokiem
w czarny ekran telewizora i rozmyślałam. Nagle przyszła mi do głowy pewna myśl. Pamiętam, że aż się uśmiech-

J

nęłam do tego. Postanowiłam wykupić na sierpień wczasy dla dwóch osób
i pojechać... sama. Takie zwyczajne
wczasy w Polsce nad morzem, żadne
Karaiby czy Tunezja dla singli. Powiem,
że mąż musiał wyjechać służbowo i będę miała pokój tylko dla siebie.
Ten jednoosobowy spisek dawał mi
przez kolejne miesiące energię i motywację do pracy. Nawet koleżanki zauważyły: „jesteś jakaś inna, bardziej
radosna – może załatwiłaś sobie
awans?”. W lipcu liczyłam dni do wyjazdu i wreszcie nadszedł moment,
kiedy spakowałam walizki.
Dom wczasowy okazał się zupełnie
przyzwoity a powietrze wypełnione
jodem – wspaniałe. Pierwszego dnia
podczas śniadania podeszła do mnie
opiekunka grupy i spytała: czy nie
miałaby pani nic przeciwko temu aby
to wolne miejsce zajął ten pan? Obok
niej stał mężczyzna około czterdziestki z nieśmiałym uśmiechem na twarzy. Tak poznałam Aleksa.
W milczeniu zajęliśmy się pałaszowaniem obfitego śniadania. W pewnym momencie on przerwał niezręczną ciszę. Czy przyjechała pani tutaj
sama? Tak, mój mąż musiał pilnie wyjechać służbowo. No właśnie! Moja żona też musiała... wyjechać – dokończył z już mniejszym wigorem.
Popatrzeliśmy sobie w oczy i stało się
jasne, że oboje blefujemy. Roześmialiśmy się, lecz po chwili zapadła jeszcze bardziej przytłaczająca cisza.

Śniadanie dokończyliśmy w minorowych nastrojach. Na obiadokolacji
go nie było. Zobaczyliśmy się nazajutrz podczas śniadania.
Kiedy sięgnęłam po chleb zauważyłam, że w kilku miejscach odłupał mi
się lakier na paznokciach. Odruchowo chciałam to ukryć, lecz on powiedział. Wie pani, jeśli można, według
mnie polakierowane paznokcie wyglądają... drapieżnie. Przecież jest pani
na wczasach. Dlaczego ich nie zmyć
i dać odpocząć od lakieru? Spojrzałam na jego dłonie. Były duże i znać
było, że zaznały pracy fizycznej. Lecz
były zadbane i takie... męskie. Na wieczorku zapoznawczym zaprosił mnie
do tańca i po bruderszafcie oraz całusach „z dubeltówki” przeszliśmy na
ty. Po kilku dniach okazało się, że spędzamy ze sobą całe dnie i rozmowom
nie ma końca. Któregoś razu spytał
mnie: „jak myślisz – czy ci ludzie są
szczęśliwi?” To był ważny moment.
On oddzielił „ich” od „nas”. Uświadomiłam sobie, że „ci ludzie” to inny
świat, a my dla nich też jesteśmy z innej bajki. Alex miał w sobie spokój.
Jednak nie był nudny. Nie był też gadatliwy. Raczej rozmowny. Jeśli coś
mówił, to z sensem i na temat. Cechowała go delikatność w postępowaniu
i słowach. Nie narzucał mi się, to bardziej ja – jak się okazało – chciałam
z nim być. Ale umiał tak zręcznie stwarzać okazje do naszych spotkań, że
czułam się, jak gdyby to on wszystko
inicjował. Ja na wszelkie propozycje
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chętnie się godziłam i było mi z nim
tak dobrze. Jednak nie przekroczyliśmy jeszcze wtedy tej bariery, którą
wcześniej przekraczałam z pewną łatwością. Przelotne znajomości przychodziły i odchodziły, nie pozostawiając po sobie nawet miłych wspomnień.
Teraz na myśl o tym czuję zwyczajny
niesmak. Lecz cóż, i ja, i on mamy prawo do własnej przeszłości. Nie mamy
zresztą oboje ochoty na jej roztrząsanie. Teraz, po roku znajomości, zaczynamy raczej patrzeć w przyszłość.
Nie mieszkamy jeszcze razem. Godzina jazdy pociągiem to niewielka
cena za wspólne chwile, godziny, czasem całe dnie. Nie śpieszymy się z decyzją wspólnego zamieszkania. W naszej sytuacji to nie takie proste. Single
– ci z wieloletnim stażem – mają zakodowany strach przed związaniem
się z drugim człowiekiem. Przyzwyczajenie do wolności też jest nie bez
znaczenia. Do tego praca, ciągła dyspozycyjność. Ale ja mam już tego dosyć. Odcięłam się od bywania z innymi singlami, imprez, szastania
pieniędzmi i chorobliwej pogoni za
młodością. O dziwo, nie przeszkadza
mi to w pracy. Przeciwnie, szef nawet
zaproponował mi awans i podwyżkę.
Koleżanki patrzą na mnie z zazdro-
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ścią i ze zdwojoną częstotliwością
zmieniają kolor włosów. Ich opowieści o kolejnych szaleństwach nie robią już na mnie wrażenia. Ostatnio
nawet zaczynają mnie traktować zwyczajnie. Jedna z koleżanek nie daje
jednak za wygraną: „co się z tobą dzieje! Jesteś jakaś inna. Może jesteś chora? A może... o nie! Nie mów mi, że
masz kogoś na stałe. Nie, to do ciebie
niepodobne. Coś musiało się stać!”.
Takie i podobne zaczepki ostatnio
ustały i mam nadzieję, że na zawsze.
Uzgodniliśmy z Aleksem, że nie
dzwonimy do siebie do pracy.
Czasami pytam sama siebie: czy ja
dalej jestem singlem? Moja odpowiedź
brzmi – nie. Już od roku nie jestem
singlem. W miarę jak trwa nasza znajomość, coraz bardziej chcę z nim być
na stałe i pod jednym dachem. Raczej
się nie mylę, że on myśli i czuje podobnie. Lecz złapałam szczęście za połę płaszcza i nie mogę niczego robić
na siłę lub za szybko. Szczęście ubiera się w delikatną materię i kiedy niezdarnie ktoś ją pozrywa, pierzcha
w popłochu i zażenowaniu gdzie
pieprz rośnie. A niezależność? Uzależnienie od niezależności to dopiero jest
choroba! Ja za taką niezależność już
uprzejmie dziękuję!

www.AntwerpiaPolska.be

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

Pozdrawiam wszystkich singli! Bycie singlem to kwestia wyboru lub konieczność i nic w tym dziwacznego.
Ale to nie jest takie proste. Poznałam
ludzi którzy są związani z partnerami na stałe i to dopiero są single! Znam
też singli którym tylko wydaje się, że
nimi są lub tylko pozują na niezależnych. To dobrze, że w obecnych czasach obyczajowość nie jest tak okrutna jak kiedyś. Dzięki większej
wolności wyboru i stopniowemu zanikowi różnych barier nie ma już tak
wielu nieszczęść czy nawet tragedii
z powodu bycia sobą po swojemu,
wbrew oczekiwaniu innych ludzi.
Owszem, po zalegalizowaniu związku
ma się pewien komfort i poczucie, że
to jest na stałe. Serce czasami drwi
sobie z dokumentów i podpisów lub
danego słowa, choć małżeństwo jest
instytucją zawsze godną szacunku,
lecz bywa, że godną raczej współczucia. Najważniejsze jednak to czuć się
szczęśliwym i nie być samotnym w tłumie, czego życzę wszystkim: singlom,
niby-singlom, przyszłym singlom, już
nie-singlom i nigdy-singlom.
Prawo do szczęścia lub jego szukania na własnych ścieżkach mają wszyscy. Single też!
Dorota
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Warto przeczytać
Zdecydowanie
polecam!

M A R K S E A L D Z I K I K WI A T .
NIEZWYKŁE ŻYCIE W AFRYCE
I ZAGADKOWA ŚMIERĆ

„Dziki kwiat” to poruszający
dokument, w którym wątek szokującej śmierci oddanej sprawie
ekolog Joan Root jest punktem
wyjścia do ukazania szerszej historii oszałamiająco pięknego,
lecz jednocześnie zagrożonego
katastrofą ekologiczną kraju.
W styczniu 2006 roku, krótko po północy, w swoim domu
znajdującym się na brzegu pięknego kenijskiego jeziora Naivasha została zamordowana Joan
Root, sześćdziesięciodziewięcioletnia przyrodniczka, nominowana do Oscara twórczyni filmów
przyrodniczych
oraz
zagorzała obrończyni przyrody.
Sprawcami byli dwaj zamaskowani mężczyźni. Czy był to przypadkowy nieudany rabunek, jak
sądziła policja, czy też okrutne
morderstwo zlecone przez wrogów, których przysporzyły Joan Root jej próby chronienia
przyrody Kenii? Wytrawny
dziennikarz Mark Seal postanowił zbadać tę budzącą emocje tajemnicę rzeczywistego morderstwa – a zamiast niej odnalazł
niezapomnianą historię nie tylko tragicznej śmierci, ale przede wszystkim niezwykłego życia, które ją poprzedzało.
Ze zrozumieniem i olbrzymim
szacunkiem dla prawdy, Seal odsłania głęboko poruszającą, inspirującą historię Joan Root.
Opisuje spędzoną w Kenii wczesną młodość Joan – nieśmiałej
młodej kobiety obdarzonej niezwykłą umiejętnością rozumienia zwierząt – następnie szalony
początek
znajomości
z Alanem Rootem, ich małżeństwo oraz dwadzieścia lat nieustających wspólnych przygód
i namiętnej miłości. Opowiada
również o nowatorskich filmach
przyrodniczych, jakie wówczas
powstawały zarówno w Afryce,
jak i na świecie. Seal opisuje także historię dramatycznego rozpadu małżeństwa oraz partnerstwa zawodowego Joan i Alana,
a wreszcie walkę Joan o to, by
określić siebie na nowo – tym
razem jako obrończynię delikatnego ekosystemu brzegu jezio-

ra Naivasha, zaangażowaną
w batalię, która
doprowadzi do
jej śmierci.
„Dziki kwiat”
to także historia
samej Kenii – jednej z ostatnich
skarbnic rzadkich gatunków
roślin i zwierząt
na kontynencie
afrykańskim,
kraju okaleczanego przez dziesięciolecia kolonizacji i politykę,
w której przyroda podporządkowana była brutalnym interesom
świata biznesu.
Joan Root marzyła o świetlanej
przyszłości dla
Kenii i przez całe życie z heroizmem i odwagą
walczyła, by to
marzenie urzeczywistnić. Jej
życie
zostało
przerwane zbyt
wcześnie, lecz spuścizna po niej
pozostała.
Warto podkreślić, że do powstania najpierw artykułu w Vanity Fair, następnie zaś – po jego entuzjastycznym przyjęciu
– recenzowanej biografii, w dużej mierze przyczynił się mąż
głównej bohaterki. To on przedstawił Sealowi bliskich znajomych pary, których wspomnienia przytaczane są w książce,
oraz udostępnił wykorzystane
w biografii prywatne zdjęcia
i korespondencję Joan, dzięki
czemu przekaz książki zyskuje
na wiarygodności. Lepszemu
zrozumieniu wydarzeń z życia
bohaterki sprzyja także przybliżone czytelnikowi ich tło historyczne, polityczne i społeczne.
Brak fabularyzacji sprawia, że
początkowo „Dziki kwiat” wzbudza zainteresowanie, ale nie porywa, jednak wraz z rozwojem
wypadków podczas lektury pojawiają się prawdziwe emocje.
Dokument stworzony przez
Marka Seala ciekawi i porusza
nie tylko dlatego, że opowiada

o pracy będącej pasją, wielkim
uczuciu i osobistych tragediach
czy zaangażowaniu w ocalenie
kawałka
raju
na
ziemi
– a wszystko to na tle Afryki dzikiej, pięknej i brutalnej. Na odbiór książki duży wpływ ma postać samej bohaterki: choć przez
większość swojego życia stała
w cieniu innych a swoje emocje
skrywała przed światem, Joan
nie jest postacią nudną, a obserwacja wielkich zmian, jakie
w niej zaszły na skutek życiowych doświadczeń, budzi w czytelniku szacunek i sympatię do
tej wyjątkowej kobiety. Nieprzypadkowo jej historia ma zostać
zekranizowana, a główną rolę
wystarała sobie Julia Roberts
– niezwykłe życie Joan Root i jej
zagadkowa śmierć to doskonały materiał na film.
Izabela Krzysiak
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Kuchnia męskim okiem
Wreszcie doczekaliśmy się lata i wraz z nim – tego, co
wszyscy uwielbiamy. Słońca, ciepła i zwiewnych strojów.
Letnia pora roku to również doskonały czas na lekkie potrawy. Dania bez tłuszczu, bogate w witaminy, pozwolą
utrzymać formę i jednocześnie zapewnią doskonałe samopoczucie. Na targowych straganach, prywatnych działkach, w supermarketach jest ich w bród! Sezonowe warzywa. W mgnieniu oka można z nich wyczarować

Lekka sałatka z mango i kurczakiem
Składniki:
l 2 filety z kurczaka l łyżka curry w proszku
l łyżka oleju l dow olna sałata (ja wybrałem mieszan-

kę sałaty --strzępiastej, masłowej i szpinaku)
l man go obrane i pokrojone w kostkę l sok z 1 limonki l 3-4 dymki pokrojone l papryczka chilli pozbawiona nasion i posiekana l łyżka posiekan ej kolendry l 2 łyżki porwanej bazylii

Sposób wykonania
1. Filety z kurczaka oprósz z obu stron curry. Smaż
na rozgrzanym oleju aż lekko się zarumieni. Przełóż na talerz i wystudź. Gdy mięso ostygnie, pokrój
w kosteczkę.
2. Mango przełóż do miseczki, zalej sokiem z limonki, by smaki się połączyły.
3. Sałatę porwij na kawałki, wymieszaj z kurczakiem,
mango, dymkami, papryczką chili, kolendrą i bazylią. Dopraw odrobiną soli. Przełóż na talerze i podaj.

Orzeźwiający koktajl z mleczkiem kokosowym i kiwi
Składniki:
l mleczko kokosowe z puszki – 200ml
l kiwi – 3szt- lody śmietankowe lub waniliowe – 500ml
l cukier waniliowy l czekolada do dekoracji
Sposób wykonania:
1. Wszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj
na jednolita masę
2. Można szklankę z koktajlem udekorować plasterkiem kiwi oraz czekoladą.

niepowtarzalne, pełne witamin surówki i sałatki. Lato to
okres w którym mamy dostęp do różnego rodzaju świeżych owoców. Jest to również najcieplejsza pora roku
w której często jedną rzeczą o której marzymy jest chłodny napój. Dlaczego więc nie wykorzystać siły i zdrowia
płynącego z owoców? Smaczne i zdrowe koktajle mogą
również pełnić formę lekkiego posiłku.
Mariusz Krzysiak
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Wrzesień tuż tuż...
więc na Zumbę rusz!!!
Serdecznie zapraszamy
na zajęcia z Zumby
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!!!

Nie zwlekaj,
zapisz się już dziś!!!

Kontakt:
0489 823 803
lub
info@childrenofeurope.be
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QUALITY OF SERVICE jest firmą,
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych

E
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DIENSTENCHEQUES

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

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

u
u
u
u
u
u
u

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

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

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

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

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)

Lekarze polskojęzyczni w Antwerpii i okolicach:

Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-mail: secretariat@polembassy.be
www: www.bruksela.polemb.net

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

Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna
Policja
Europejski numer alarmowy w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
Telefon zaufania dla dorosłych
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna
wobec dziecka „Child focus”
Pomoc drogowa
0703 44

100
101

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

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

112
107

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

110
777

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

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

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

1) Klinika dermatologiczna Nottebohom,
Biartstraat 2, 2018 Antwerpia, tel 03/2372860
2) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Augustinus,
Oosterveldlaan 24, 2610 Wirlijk, tel 03/4433011
3) GZA Ziekenhuizen (szpital) Campus Sint Jozef,
Molenstraat 19, 2640 Mortsel, tel 03/4441211
4) GZA Ziekenhuizen (szpital), Campus Sint Vincentius, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia,
tel 03/2852000
5) Socjalne Centrum Medyczne, Moorkensplein 14,
2140 Borgerhout, tel 03/2358802
6) Centrum Psychiatryczne Sint Amadeus,
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel, tel 03/4406850
7) ZNA Middelheim (szpital), Lindendreef 1,
2020 Antwerpia, tel 03/2803111
8) ZNA Stuivenberg (szpital),
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpia,
tel 03/2177111
9) ZNA Sint- Erasmus (szpital),
Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout,
tel 03/2708011
10) ZNA Jan Palfijn (szpital), Lange Bremstraat 70,
2170 Merksem, tel 03/6402111
11) ZNA Hoge Beuken (szpital), Commandant
Weynsstraat 165, 2660 Hobiken, tel 03/8309090
12) ZNA Koning Paola (szpital dziecięcy – Kinderziekhuijs), Lindendreef 1, 2020 Antwerpia,
tel 03/2802000
13) ZNA Sint Elisabeth (szpital), Leopoldstraat 26,
2000 Antwerpia, tel 03/2344111

Polski kościół
Msze święte:

środa godz. 19:00, sobota godz. 18:30
niedziela godz.9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca – msza święta o godzinie 19:00
Pół godziny przed każdą mszą – nabożeństwo i spowiedź
Adres: Kościół pod wezwaniem św. Teresy, Berchem
Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem:ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen, tel: 03 233 87 93

Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy, szukasz pomocy a nie
masz dużych dochodów i nie stać cię na adwokata możesz
skorzystać z darmowej pomocy prawnej. W zależności od
dochodów możesz ją uzyskać za niewielką kwotę lub zupełnie za darmo. Pomoc obejmuje wszystkie aspekty prawne (sprawy rodzinne, odszkodowania, itp.).
Orde van advocaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen, tel.03/260 72 50
godz. przyjęć od 14.30 – 16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na spotkanie;
W okresie lipiec, sierpień – tylko we wtorki i czwartki.
Umawiamy się tylko telefonicznie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80
Ubezpieczenia
Save Insurance Ubezpieczenia, Plantin&Moretuslei 144A,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

