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Od Redakcji
Witamy Szanownych Czytelników we wrześniu, w nowym roku szkolnym. W naszej redakcji, po wyjątkowo upalnym lecie pozostały jedynie wspomnienia. Ale jako że wszyscy jesteśmy pełni energii i chęci do działania, powiedzmy słów kilka o tym, co znajdziemy w tym wydaniu „Antwerpii po Polsku”. Z przyjemnością witamy na łamach gazety panów Adama Snarskiego i Tomasza Grzybowskiego, którzy od tego numeru, będą prowadzić nowe działy.
Obok stałych kącików tematycznych, polecamy uwadze informacje o II Polonijnym Festiwalu Piosenki i Tańca
w Antwerpii. Zeszłoroczna i zarazem pierwsza edycja, przyjęta została przez widownię bardzo pozytywnie. Jako patron medialny imprezy, jesteśmy przekonani, że i w tym roku nie zabraknie dreszczyka emocji i wspomnień tym
razem z lat 80-tych. Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty literackie i taneczne, gorąco zapraszamy wszystkich
do udziału.
Zapraszamy także na kilka artystycznych imprez, nad którymi patronat medialny objęła nasza gazeta. Wszystkie informacje znajdują się na kolejnych stronach tego numeru.
Polecamy również wywiad z byłym już konsulem generalnym, Piotrem Wojtczakiem, przeprowadzonym przez
Magdalenę Gato Negro.
Życzymy przyjemnej lektury!
Redakcja
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Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,
przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.
SKŁAD REDAKCJI: Agata Kocińska, Magdalena Wawryszuk, Anna Szymborska, Anna Janicka

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
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Taniec dla dzieci i młodzieży
ZAPISY
młodzież:

hip hop
modern jazz

średniaki:

różne rodzaje tańca
oraz roztańczone
przedszkolaki

dla dzieci od 4 lat
Zapraszamy również wszystkich lubiących śpiewać
niezależnie od wieku!
kontakt
info@childrenofeurope.be
tel. +32489 82 38 03
Children ofEurope
www.childrenofeurope.be
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przy współpracy

oraz

II POLONIJNY FES

Polska Szkoła SPK w Antwerpii

5 października – sobota
Warsztaty Literackie
na temat twórczości Juliana Tuwima
prowadzenie:
Dariusz Bereski – Mistrz Mowy Polskiej 2012

Warsztaty hip-hop
z elementami Break Dance
prowadzenie:
Funk Rockass – tancerze Mam Talent
oraz Got to dance

WSTĘP WOLNY!!!
Ilość miejsc ograniczona
Zapisy na warsztaty przyjmujemy do 27 września.
E-mail: festiwalantwerpia@gmail.com.
Wszystkie informacje: www.festiwalantwerpia.be

Więcej informacji: www.festiwalantwerpia.be,
Plan warsztatów oraz podział na grupy wiekowe dostępny będzie na stronie festiwalu od 30.09.2013
Honorowy Patronat Konsula
Generalnego Pana Piotra Adamiuka,
Kierownika Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Brukseli

Sponsor główny

Sponsorzy

Allprof
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STIWAL PIOSENKI I TAŃCA
6 października – niedziela
Polonijny Festiwal Piosenki i Tańca
przesłuchania konkursowe, koncert galowy, rozdanie nagród
Konkurs: rodzinne śpiewanie

gościnnie wystąpią:
Anker, Funk Rockass, Roger Martin Maluga, Heaven

oraz: Let’s dance, Taalor
Bilety w cenie 10 euro do nabycia w wybranych punktach,
lista znajduje się na www.festiwalantwerpia.be
Możliwy jest również zakup biletów przez internet

facebook: Children ofEurope, tel.: 0489 823 803
Patronat
medialny

projekt dofinansowywany ze środków MSZ w Warszawie
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Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
Zuid ma
w swoim
charakterze
coś niepowtarzalnego;
specyficzny
klimat
i elegancję.

S

pacerując na południe od
Groneplaats, zanurzamy
się w wyjątkowym klimacie Zuid – południowej dzielnicy miasta. Tutaj znajdziemy
modne restauracje, przytulne
bary, kawiarnie literackie i galerie sztuki. Możemy odwiedzić
antykwariaty i sklepy z antykami usytuowanymi w secesyjnych
kamienicach. Do obejrzenia
jest wiele, ale niektóre miejsca
zo ba czyć po pro stu trze ba.
Na przykład M-HKA.

Museum
van Hedendaagse Kunst
(M-HKA)
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Antwerpii to jedna z najważniejszych tego typu placówek
w Belgii. M-HKA powstało w roku 1987 z inicjatywy wspólnoty flamandzkiej, zaprojektował
je architekt Michael Gransard.
Mieści się na rogu Leuvenstraat a jego przestrzeń wystawowa
rozmachem przypomina nowojorskie Museum of Modern. Na
pomieszczenia muzeum jego
twórca zaadaptował dawny silos zbożowy z 1920 roku, stąd
tyle przestrzeni i światła.
Na czterech tysiącach metrów
kwadratowych mieści się kolekcja
współczesnej sztuki flamandzkiej
i prace artystów z całego świata.
Oprócz ekspozycji stałej, rocznie przygotowuje się i wystawia
cztery duże, ambitne i awangardowe projekty artystyczne. Przy
MHKA mieści się biblioteka posiadająca w swoich zbiorach
ponad 40 tysięcy książek i czasopism, materiałów dokumentalnych i katalogów oraz kino

M-HKA. Źródło: http://go-eat-do.com/?p=428

studyjne Cinema Zuid. Antwerpskie muzeum położone w artystycznej dzielnicy miasta, otoczone galeriami i kawiarenkami,
jest stałym punktem na turystycznej mapie regionu.

Zuiderpershuis
Przy Leuvensstraat 14 ma
swoją siedzibę Zuiderpershuis
– Międzynarodowe Centrum Kultury. Budynek powstał w 1883
roku, zaprojektował go w stylu
renesansu flamandzkiego antwerpski architekt Ernest Dieltiens. W XIX wieku była to jedna z ośmiu stacji hydraulicznych
dostarczających energię do antwerpskiego portu. Od roku
1977 miejsce to nie było zagospodarowane i stopniowo popadało w ruinę. Aby uratować ten
unikalny zabytek, zamieniono
go na centrum kulturalne zachowując przy tym jego pierwotny
charakter. Obecnie Zuiderpershuis to centrum sztuki, platforma wymiany kulturalnej dla artystów z całego świata. Realizuje
się tam różnorodne artystyczne
projekty z dziedziny tańca,
filmu, fotografii, muzyki, a także pokazy mody niezależnych,
awangardowych (często niszowych) projektantów.

Lambermont martre
Gratka dla wszystkich. Lambermontmartre nieodłącznie kojarzy się z Zuid, gdzie każdego
roku od maja do września na
świeżym powietrzu odbywa się
wernisaż sztuki. Amatorzy i profesjonaliści wystawiają i sprzedają swoje prace: obrazy, grafiki, rysunki, fotografie.

Ryneczkowi sztuki co roku towarzyszy mnóstwo dodatkowych atrakcji: występy artystyczne, doskonałe jedzenie,
przejażdżki bryczką. Klimaty są
niepowtarzalne. Artyści oprócz
wystawiania swoich dzieł, na
oczach widzów malują, rzeźbią,
jednym słowem pokazują cały
proces powstawania dzieła.
Lambermontmarte to największa we Flandrii uliczna wystawa w której co roku bierze
udział coraz więcej artystów
i zwiedzających.
Na południe od Groenplaats
rozciąga się dzielnica mieszkaniowa ograniczona przez Amerikalei i Britselei, szerokie bulwary i secesyjne kamienice. Po
wyburzeniu w 1880 roku murów
miejskich, stworzono planty
wzdłuż ulic: Italielei, Frankrijklei, Britselei i Amerikalei. Gęsta
zabudowa wypełniała przestrzeń.
Obecnie szerokie ulice biegną częściowo po okręgu wyznaczonym
przez linie fortyfikacyjne wybudowane na początku XX wieku,
które we wrześniu 1914 roku
okazały się doskonałym celem dla
niemieckiej artylerii. Kosztowne
i trwałe (według budowniczych)
umocnienia nie spełniły swojego
zadania. Dzięki liniom fortyfikacyjnym Antwerpia miała odpierać niemieckie ataki przynajmniej
przez kilka miesięcy, tymczasem
miasto poddało się już po dwutygodniowym oblężeniu.
Spacerując bulwarami w kierunku futurystycznego budynku nowego sądu zwanego „Pałacem Sprawiedliwości”, przy
Amerikalei 158 natrafimy na
niezwykły sklep.

Zuiderspershuis. Źródło: http://www.youropi.com
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Huis Verloo. Źródło: http://www.huisverloo.be/

„Huis Verloo”
Znajdziemy się nagle w innym świecie, pełnym cygar, fajek i whisky, bo
„Huis Verloo” oferuje największy
w Belgii asortyment tych używek.
Przede wszystkim szeroki wybór alkoholi: różne gatunki whisky, rumu
czy koniaku. Jest tu też tabaka,
ogromna różnorodność fajek, popielniczek, zapalniczek niedostępnych
w innych sklepach. Można kupić autentyczne cygara z Kuby, Dominikany i Hondurasu.
Właściciele, kierując się mottem „Cieszyć się życiem”, polecają swoje towary nie tylko koneserom ale tym wszystkim, którzy od czasu do czasu mają
ochotę na odrobinę ekstrawagancji.
W „Huis Verloo” często organizowane
są degustacje i różnorodne imprezy
w trakcie których można dowiedzieć
się np. jak dobrać odpowiedni alkohol
czy poznać historię cygara.

Na końcu Amerikalei, przy Bolivarplaats, znajduje się wyjątkowy budynek nazywany przez mieszkańców
„Frietzakjes” lub „Butterfly Palace”.
Mowa o nowym sądzie.

Justitepaleis
– Pałac Sprawiedliwości
Uważany za jedno z największych belgijskich osiągnięć architektonicznych,
został oddany do użytku w 2006 roku.
Zaprojektował go Richard Rogers,
twórca między innymi Centrum Pompidou w Paryżu. Ogromna ilość szkła
użyta do budowy, zapewnia dostęp promieni słonecznych. Wiele przestrzeni
i naturalnego światła sprawia, że „funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jest
bardziej przejrzyste”.
W środku budynku mieści się zwieńczony szklanym dachem hol, zwany

Lambermontmartre. Źródło: http://www.youropi.com/nl/antwerpen/
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„Salle des Pas Perdus”.
Stąd można dostać się do
sześciu skrzydeł połączonych galeriami. Szklane
dachy wznoszące się ku
niebu zamontowane są
nad sześcioma ogromnymi salami sądowymi.
W budynku podzielonym
na pięć nadziemnych poziomów i jeden podziemny, znajduje się również
26 mniejszych pomieszczeń przeznaczonych na
rozprawy. Całkowita powierzchnia sądu to około
78 tysięcy metrów kwadratowych.
Pomiędzy
skrzydłami budynku jak
również na dachu, znajdują się ogrody.
W 2008 roku Justitepaleis otrzymał
nagrodę przyznawaną przez International Awards Architektura z Chicago, za niezwykłą formę budynku i innowacyjne rozwiązania.
Pałac Sprawiedliwości bez wątpienia jest jednym z ciekawszych pod
względem architektonicznym budynków miasta i pomimo nowoczesnej
stylistyki, wpisał się w klimat i specyficzną zabudowę południowej dzielnicy Antwerpii.
Anna Janicka

Justitepaleis. Źródło: http://personeelsverenigingua.fotki.com
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej
Zmiana na królewskim
tronie
Belgijski król Albert II abdykował
na rzecz naj star sze go sy na Fi li pa.
Tym samym jego żona – księżniczka
Matylda, została pierwszą od 200 lat
królową urodzoną w Belgii, na dodatek mającą polskie korzenie. Przed
zło że niem pod pi su na ab dy ka cji,
ustępujący król powiedział: „Filipie,
masz wszystkie cechy niezbędne do
tego, by dobrze służyć naszemu krajowi. Ty i Twoja żona Matylda cieszycie się naszym pełnym zaufaniem
[…] Mo je osta t nie ży cze nie dla
wszyst kich – pro szę pra co wać bez
wytchnienia na rzecz spójności Belgii, by nasz kraj mógł być inspiracją dla Europy, która poszukuje jedności w różnorodności” […].
„Le Soir”

Niechlubny rekord
Pod koniec sierpnia belgijskie władze oświatowe dokonały podsumowania zakończonego roku szkolnego.
Okazało się, że ze szkół we Flandrii
została usunięta rekordowa ilość
uczniów – dwa i pół tysiąca osób. To
wzrost o jedną czwartą w porównaniu z dwoma ostatnimi latami. Najczęściej skreślano młodzież z listy
uczniów w szkołach średnich w Antwerpii i Gent. Dziennik „De Standaard” zauważa, że jest to bardzo niepokojący trend, a grupa belgijskich
posłów zaapelowała do ministerstwa
edukacji aby jak najszybciej rozwiązało ten problem.
Utrzymanie dyscypliny w szkołach
i odpowiednie zmotywowanie uczniów
jest dużym problemem we flamandzkojęzycznej części Belgii. Gazeta dodaje jednak, że coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy dyrektorzy
decyzję o wyrzuceniu ucznia ze szkoły podejmują zbyt pochopnie.
„De Standaard”

Wyrzucone miliony
Organizacja BECI, zrzeszająca brukselskie firmy, przedstawiła dane z których wynika, że ponad 500 milionów
euro rocznie tracą one wskutek korków ulicznych w tym mieście. Bruk-

sela jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast w UE, a najnowsze
wyliczenia opublikowane w belgijskiej
prasie mówią, iż rocznie kierowcy
w stolicy UE spędzają w korkach ponad 30 milionów godzin. Przedstawiciele BECI zaapelowali do władz Brukseli o pilne zajęcie się tym problemem,
gdyż w przeciwnym razie, przedsiębiorcy prywatni i firmy biznesowe
w celu zmniejszenia strat będą uciekać ze stolicy Belgii do innych, bardziej przyjaznych miejsc.
„ITR”

Bez pracy w wakacje
Co roku spada liczba młodych Belgów podejmujących wakacyjną pracę. Dotyczy to przede wszystkim studentów, z których większość woli
wypoczywać niż zarabiać. Liczba przepracowanych przez nich godzin w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła
aż o 14 procent. Z danych firmy doradczej Randstadt wynika, że powyższe zjawisko najczęściej dotyka Brukseli, gdzie ilość pracujących w wakacje
studentów spadła prawie o jedną trzecią. Powyższe zjawisko spowodowane jest spowolnieniem gospodarczym
w Belgii, jak również zmianami prawnymi. Według wcześniej obowiązujących przepisów studenci mogli korzystać z ubezpieczenia, ale jednym
z warunków otrzymania go było przepracowanie w okresie wakacyjnym
minimum 23 dni. Obecnie powyższy
warunek nie jest już aktualny, dlatego zmniejszyła się ilość pracujących
studentów.
„La Libre Belgique”

Belgijski system zdrowia
górą
Gazeta „De Morgen” informuje czytelników, że w ciągu czterech ostatnich lat prawie o 20 procent wzrosła
ilość zagranicznych pacjentów belgijskich szpitali. Mieszkańcy Holandii,
Luksemburga, Francji czy Niemiec
coraz częściej korzystają z usług belgijskiego systemu zdrowotnego. Okazuje się, że właśnie w Belgii czas oczekiwania na niektóre procedury
medyczne jest najkrótszy w Europie.
Coraz więcej Holendrów wykupuje

ubezpieczenia oferujące możliwość korzystania z usług medycznych w Belgii. Dotyczy to przede wszystkim
zabiegów kardiologicznych i ortopedycznych. Gazeta przykładowo podaje, że w Holandii na operację biodra
czeka się około pół roku, natomiast
w Belgii wykonywana jest prawie natychmiast. Duża ilość zagranicznych
pacjentów stawia belgijskie szpitale
w czołówce europejskich rankingów
i jest to powodem do dumy – podsumowuje dziennik.
„De Morgen”

Zmiany w opodatkowaniu
rodziny królewskiej
Rząd premiera Elio Di Rupo podjął
decyzję, że rodzina królewska będzie
płaciła podatek dochodowy oraz VAT.
Do tej pory członkowie rodziny panującej byli utrzymywani z pieniędzy podatników, ale sami podatków nie płacili. Belgijski monarcha otrzymuje
rocznie 11,5 milionów euro. Suma ta
przeznaczana jest między innymi na
utrzymanie królewskich rezydencji,
wydatków na środki transportu i wydatki osobiste. Z tytułu płacenia podatków królewska pensja ulegnie
zmniejszeniu o około 0,7 miliona euro. Realny spadek funduszy odczuje
również królowa Fabiola, której dochód zmniejszy się z 1,3 do 0,4 miliona euro. Znacznie zmniejszy się też
krąg osób upoważnionych do otrzymywania pieniędzy z budżetu. Otrzymywać je będą tylko panujący król,
jego małżonka oraz monarcha, który
zdecyduje się na abdykację. Według
premiera, wprowadzone zmiany dotyczące opodatkowania rodziny królewskiej to jedna z najważniejszych
reform od czasu powstania monarchii.
„La Libre Belgique”

Świadczenia socjalne
na celowniku
„La Libre Belgique” podało, że do
końca roku zostanie uruchomiona
specjalna strona internetowa, za pośrednictwem której będzie można
składać anonimowe donosy na współobywateli. Pomysłodawcą jest belgijski urząd do spraw walki z nadużyciami świadczeń socjalnych (SIRS).

Antwerpia po polsku

wrzesień 2013

Już teraz co miesiąc, mailowo, telefonicznie lub listownie, urząd do spraw
zatrudnienia (ONEM) otrzymuje około 200 donosów dotyczących niesłusznie pobieranych świadczeń socjalnych.
Dotyczą one sytuacji rodzinnej osób
pobierających świadczenia, ich miejsca zamieszkania, zbyt wystawnego
trybu życia i pracy na czarno. W chwili otrzymania zgłoszenia, urząd wysyła inspektorów aby skontrolowali osobę podejrzaną o to, że niesłusznie
pobiera zasiłki, czyli wyłudza pieniądze od państwa. Jeżeli taki stan rzeczy potwierdzi się, kara może być
dotkliwa, nawet do trzech lat pozbawienia wolności i sześciu tysięcy euro grzywny. Ilość składanych donosów rośnie, ponieważ pracujący
obywatele regularnie płacący podatki buntują się przeciwko wysokiej stopie życia socjalnych naciągaczy, a jak
wiadomo belgijski system świadczeń
i zasiłków jest bardzo hojny.
SIRS zapewnia, że wszelkie działania obywateli mające na celu ukrócenie tego rodzaju praktyk są całkowicie anonimowe, a podejrzany nigdy
nie dowie się, kto na niego doniósł.
Według urzędu do spraw walki z nadużyciami socjalnymi, nowa strona internetowa pozwoli na usprawnienie
systemu składania skarg i ukrócenie
tego procederu.
„La Libre Belgique”

Belgijska policja kontra
włamywacze
Rzecznik belgijskiej policji poinformował, że funkcjonariusze prawa są
coraz bardziej bezradni wobec rumuńskich gangów okradających mieszkania. W pierwszym półroczu tego roku
padł absolutny rekord – 200 włamań
dziennie. Zwiększyła się również liczba kradzieży samochodów i znacznie
wzrosła aktywność złodziei kieszonkowych.
Jak twierdzi policja, większość włamywaczy pochodzi z terenów wschodniej Europy, przede wszystkim Rumunii. Belgijska policja zwróciła się
w tej sprawie do swoich odpowiedników w Ru mu nii, pro sząc o po moc
w celu zlikwidowania bądź zmniejszenia tego typu aktywności wśród
Romów (Cyganów) przebywających
na tutejszym terenie. Internauci komen tu ją cy po wyż sze zja wi ska są
zgodni, że należy zaostrzyć politykę
socjalną wobec imigrantów, którzy
coraz chętniej sięgają po pieniądze
od państwa, a nie chcą podjąć żadnej
pracy. Uważają, iż dochodzi do paradoksalnych sytuacji, kiedy mieszkańcy Belgii utrzymują osoby, które ich
okradają.
„De Morgen”

Nie będzie podwyżek VAT
Premier Elio Di Rupo zapowiedział,
że w 2014 roku Belgia nie podniesie
stawek VAT ani podatków dochodowych, ponieważ zbyt mocno uderzyłoby to w przeciętnych obywateli oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa.
W związku ze zmniejszaniem wydatków państwa, rząd zamierza podnieść
akcyzę oraz wprowadzić tak zwany
podatek uczciwości (fairness lub minimum tax), który zapłacą duże korporacje. Podatek uczciwości ma być
swego rodzaju specjalną składką pobieraną od firm wypłacających na szeroką skalę dywidendy. Według serwisu tax-news.com, belgijskie państwo
zmniejszy swoje wydatki o około
2,4–2,8 mln euro i to właśnie rządowe oszczędności mają stanowić główny element planu poprawy finansów
publicznych. Od nowego, 2014 roku,
wzrośnie z pewnością akcyza na alkohol i wyroby tytoniowe. Rząd przymierza się też do opodatkowania usług
świadczonych przez prawników, wyższe obciążenia ponosić mają także banki.
tax- new s.com

Problemy z oddelegowanymi
pracownikami
Dziennik „Le Soir” zauważa, że swobodny przepływ pracowników Unii
Europejskiej „skutkuje wypaczeniami, które zatruwają niektóre sektory
gospodarki kraju”. Co roku o kilkadziesiąt tysięcy zwiększa się w Belgii
ilość oddelegowanych pracowników,
to znaczy wysłanych na czas określony do pracy przez swoich pracodawców. Gazeta twierdzi, iż w oczekiwaniu na nową europejską dyrektywę
regulującą system księgowania zatrudnienia, powyższa praktyka sprowadza się do „dumpingu społecznego”, na czym państwo belgijskie
znacznie traci. Wydelegowani pracownicy nie płacą składek na rzecz belgijskiego systemu ubezpieczeń, a obywatele Belgii tracą pracę gdyż na ich
miejsce wchodzą ci oddelegowani. Firmy które przestrzegają prawa, muszą
stawić czoła nie zawsze uczciwej i solidnej konkurencji, która często ten
niezbyt zdrowy system wykorzystuje
z premedytacją.
„Le Soir”

Zmiany dotyczące nadawania
dzieciom nazwisk
W parlamencie belgijskim gotowa
jest ustawa która daje rodzicom wybór przy nadawaniu dzieciom nazwisk, aby matki również mogły przekazać swoje nazwisko potomkom. Jest
to zerwanie z wieloletnią tradycją, po-
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nieważ rodzice będą mogli zdecydować czy dziecko będzie nazywało się
tak jak ojciec, czy jak matka. Około
40 procent Belgów opowiada się za
możliwością wyboru, ale tylko 5 procent uważa, że dziecko powinno nosić nazwisko po matce.
Według nowej ustawy, nazwisko będzie można wybrać tylko raz, przy
pierwszym dziecku, a ewentualne rodzeństwo otrzyma automatycznie takie samo. Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej jesienią tego roku,
a Belgia stanie się jednym z niewielu
krajów Unii Europejskiej, które dają
największą swobodę w wyborze nazwiska dziecka. Karine Alieux – przewodnicząca komisji ds. emancypacji
kobiet w izbie niższej belgijskiego parlamentu twierdzi, że „to dobry krok
naprzód w stronę pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn”.
„De Standaard”

Problemy w tworzeniu
nowych miejsc pracy
Te ma tem za jął się dzien nik „De
Standaard”, który przedstawił ostatni raport Wysokiej Rady do spraw Zatrudnienia. Wynika z niego, iż belgijska pła ca mi ni mal na wy no szą ca
śred nio 9,20 eu ro za go dzi nę, jest
ogromną barierą w zatrudnianiu nisko wy kwa li fi ko wa nych bez ro bot nych. Gazeta podaje, że tylko 38%
osób bez dyplomu szkoły średniej ma
pracę, wobec 82% osób z wyższym
wy kształ ce niem. Mi ni mal na płaca
w Belgii mieści się w przedziale od 7
do 18 euro za godzinę. Gazeta wzywa aby dostosować minimalne wynagrodzenia tak, aby zwiększyć ilość
miejsc pracy ponieważ ci którzy pracują, nie powinni żyć poniżej granicy ubóstwa.
„De Standaard”

Rejestrowane maile
Belgijski rząd zwrócił się do parlamentu o jak najszybsze przyjęcie
przedstawionego pod koniec czerwca
projektu ustawy zobowiązującej operatorów telekomunikacyjnych do
przechowywania przez rok danych
z maili wysyłanych w sieci. „De Morgen” zauważa, że do tej pory przechowywane były wyłącznie wiadomości
tekstowe i rozmowy telefoniczne (nadawca, odbiorca, data, godzina i czas
połączenia). Teraz dojdą jeszcze dane
z maili, ale jak na razie bez treści wiadomości. Wszystkie powyższe informacje pozostaną do dyspozycji państwowej służby bezpieczeństwa.
„De Standaard”
Opracowała: Karolina Morawska
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Bart de Wever
kontra Walonia i monarchia

D

ziennik „Le Soir” w stałym cyklu „Karykatura dnia” zamieścił niedawno rysunek przedstawiający partyjnego lidera Nowego
So ju szu Fla man dzkie go (N-VA),
Barta de Wevera

Źródło: http://www.krakowniezalezny.pl

„Le Soir” jest znanym, opiniotwórczym dziennikiem wydawanym w języku francuskim, o orientacji socjaldemokratycznej. Swoim zasięgiem
obejmuje przede wszystkim Brukselę
i Walonię, chociaż dostępny jest także we flamandzkojęzycznej części Belgii.
Powyższy rysunek oprócz oczywistej warstwy satyrycznej, wyraża pragnienia i obawy Walończyków. Jak
w soczewce skupiają się one na jednej osobie – liderze N-VA. Podczas
przyszłorocznych wyborów federalnych okaże się, czy obawy mieszkańców francuskojęzycznej części Belgii
były uzasadnione.
Bart de Wever, obecny burmistrz
Antwerpii, w Walonii nie jest ani lubiany, ani popularny. Nie ma się co
dziwić, jeżeli przypomnimy sobie program jego partii, w którym duży nacisk kładzie się na uniezależnienie
i usamodzielnienie Flandrii. Co to
oznacza dla słabszej gospodarczo Walonii, powszechnie wiadomo. W kampanii wyborczej de Wever wypominał
Walończykom biurokrację, dziurawe
drogi, biedę, a przede wszystkim to,
że funkcjonuje dzięki bogatej i zaradnej Flandrii. Utworzenie autonomicznego państwa ze stolicą w Antwerpii
jest dla lidera N-VA priorytetem. Dla-

tego mieszkańcy Walonii tak bardzo
obawiają się jego zwycięstwa. Uderzyłoby ono nie tylko w ich ubezpieczenia. Dla niewtajemniczonych wyjaśnienie: belgijskie ubezpieczenie
społeczne jest wspólne dla obu regionów, ale to Walończycy korzystają
z niego dużo bardziej niż Flamandowie. Przede wszystkim odłączenie się Flandrii
od reszty kraju spowodowałoby na terenach Walonii zarówno kryzys ekonomiczny,
jak i społeczny. Członkowie
N-VA coraz częściej mówią
także o możliwości wyjścia
ze strefy Schengen, a nawet
z Unii Europejskiej.
Swoje zdanie Bart de Wever wypowiedział również
w kwestii istnienia w Belgii
monarchii. „Nie do wiary, że
koszty waszego utrzymania
ponosi społeczeństwo. I to
w sytuacji, gdy nie płacicie
podatków dochodowych, akcyzy ani VAT”. – To tylko
fragment krytyki przedstawionej przez burmistrza Antwerpii wobec rodziny panującej. Jak
zwykle, jego słowa wywołały ogromne poruszenie, ale to przecież nic nowego. Od dawna wiadomo, jakie poglądy reprezentuje ta największa
flamandzka partia nacjonalistyczna.
Będąc zwolennikiem oddzielenia się
Flandrii od reszty kraju, nie można
przecież popierać monarchii, która
– było nie było – jest elementem łączącym oba regiony.
Bart de Wever ma jasno sformułowane poglądy i raczej nie ma w nich
miejsca na monarchię. Swego czasu
napisał do króla Alberta II „Nie jestem
specjalistą od mowy ciała ale widzę,
że oddycha pan obowiązkiem w czasie wystąpień publicznych. Traktuje
to pan jako powinność. Najwyższy
czas, żeby się pan od niej uwolnił”.
A przecież w Belgii monarchia stanowi symboliczny pomost pomiędzy Flamandami i Walonami. Nikt oprócz króla nie ma najmniejszej szansy na
doprowadzenie do porozumienia
dwóch zwaśnionych regionów.
Takie a nie inne stanowisko lidera
N-VA w sprawie monarchii, niepokoi
belgijskiego premiera i jego ministrów. Obawiają się, czy król Filip poradzi sobie z mediowaniem w sprawie
utworzenia rządu. W połowie przyszłego roku okaże się, czy Belgia będzie

miała stabilny rząd i czy przetrwa jako jedno spójne państwo. Jeżeli obecnie rządzące partie uzyskają odpowiednio duże poparcie społeczne,
koalicja natychmiast zostanie odnowiona, rząd będzie funkcjonować,
a Belgia trwać. Jeżeli natomiast na
N-VA zagłosuje o wiele więcej osób niż
podczas ostatnich wyborów, król Filip będzie musiał wykazać się nie lada talentami dyplomatycznymi walcząc nie tylko o stworzenie rządu, ale
i o przyszłość kraju.
Bart de Wever nigdy nie ukrywał,
że wygrane wybory samorządowe to
tylko wstęp do walki ogólnokrajowej.
Przez cały czas krytykuje działania
premiera Elio Di Rupo uważając, że
zbyt dużo pieniędzy zabieranych jest
z Flandrii do zadłużonej Walonii.
Twierdzi, że Belgia będzie stawała się
coraz bardziej flamandzka, bo dyktować warunki mogą tylko silniejsi,
więksi i bogatsi.
Gdyby żądania N-VA weszły w życie, mapa Europy wyglądałaby wyjątkowo ciekawie. Bruksela zostałaby
niezależnym miastem i ze wszystkich
stron otoczona byłaby samodzielną
Flandrią. W momencie kiedy Flandria
odłączyłaby się od Unii Europejskiej
(jak zapowiada lider N-VA), to żeby
dojechać do Brukseli należałoby przejechać przez kraj nie należący być może ani do Unii, ani do strefy Schengen.
Pierwszego lipca 2014 roku wchodzi w życie nowa, szósta z kolei reforma państwa. Przewiduje ona przyznanie większej autonomii regionom
i wspólnotom w kwestiach zasiłków
rodzinnych, polityki zatrudnienia, lecznictwa czy opieki nad osobami starszymi. Budżet państwa przeznaczył na
ten cel około 20 miliardów euro. Premier Elio Di Rupo ogłosił to historyczne porozumienie wspólnie z przedstawicielami różnych belgijskich partii,
ale N-VA wśród nich nie było. Ugrupowanie burmistrza Antwerpii z zasady nie rozmawia z rządem i nie bierze
udziału w spotkaniach z premierem.
Jednak Bart de Wever ze swoją partią
już przygotowuje się do wyborów federalnych w 2014 roku.
Czy obawy mieszkańców francuskojęzycznej części Belgii – które przedstawia satyryczny rysunek z „Le Soir”
– okażą się uzasadnione, przekonamy
się niebawem.
Aleksandra Dobiecka
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Belgijsko–francuska
wojna o piwo

B

elgijscy browarnicy oburzeni
postępowaniem Francuzów,
złożyli skargę do Komisji Europejskiej. Skarżą francuski rząd, który w tym roku podniósł akcyzę na piwo nawet o 160 procent, ale nie
zmienił stawek podatkowych na wino. Belgowie czują się dyskryminowani i zdecydowali się walczyć o swoje
prawa.
Na początku 2013 roku wprowadzono we Francji wyższy podatek od
wszystkich piw sprzedawanych na terenie całego kraju. Dotyczy to wyrobów produkowanych nad Sekwaną, jak
i tych importowanych z zagranicy.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem,
od 1 stycznia tego roku podatek dla
browarów produkujących powyżej 200
tysięcy hektolitrów piwa wzrósł o 160
procent, od 50 do 200 tysięcy hektolitrów o 75 procent, a od 10 do 50 tysięcy hektolitrów o 120 procent.
Unijne prawo gwarantuje „swobodę
przedsiębiorczości” i równe traktowanie podmiotów, a francuski rząd wprowadzając tak wysoką podwyżkę uderzył przede wszystkim w browarników
belgijskich, holenderskich, duńskich
i niemieckich. Po wejściu w życie nowych regulacji, szklanka piwa jest opodatkowana 10 razy więcej niż kieliszek
wina, a w przypadku znanych piw belgijskich trapistów, nawet 16 razy więcej.
Belgia słynie z produkcji najlepszych
piw na świecie i rocznie produkuje 20
milionów hektolitrów tego trunku,
z czego aż 11 mln hektolitrów eksportuje, w tym jedną trzecią do Francji.
Według Svena Gatza – dyrektora Bel-

gian Brewers, najwięksi producenci piwa na francuskim rynku to zagraniczne firmy i to właśnie w nich
uderzy podwyżka podatku.
Według danych stowarzyszenia
The Brewers of Europe, w pierwszym kwartale tego roku produkcja piwa we Francji spadła
o około 30 procent. W restauracjach, pubach i kawiarniach jego cena wzrosła średnio nawet
do 10 procent, a spożycie spadło o 15 procent. Cena puszki
i butelki piwa w sklepach jest
wyższa średnio o 15 procent.
Francuzi wypijają rocznie średnio 30 litrów piwa na głowę,
a doliczając do tego spożycie złocistego trunku przez turystów,
można zrozumieć zdenerwowanie belgijskich browarników.
Wprowadzony podatek piwny jest
częścią szerokiego projektu, w którym rząd francuski szuka oszczędności. Wprawdzie cel wszelakich działań
oszczędnościowych jest zrozumiały,
jednak zupełnie niepojęte jest, dlaczego pośród napojów alkoholowych tylko na piwo nałożono wzrost podatku.
I to tak wysoki. Francuzi dyskryminują ten segment alkoholi, próbując
za wszelka cenę wypromować rodzime wina.
Belgowie uważają, że jest to wysoce niesprawiedliwe i zarzucają rządowi francuskiemu, że ten wykorzystuje ich do łatania swojej dziury
budżetowej.
Już na etapie debaty w parlamencie, belgijscy browarnicy ostrzegali
polityków z Paryża, że wprowadzenie
tak wysokiego podatku będzie miało

negatywne skutki nie tylko dla wytwórców, ale i konsumentów.
Możliwe, że już pod koniec tego roku poznamy odpowiedź na skargę belgijskich wytwórców piwa. Komisja
Europejska zadecyduje czy ją odrzucić, czy też poprzeć aby trafiła do unijnego Trybunału Sprawiedliwości
w Luksemburgu. Istnieje jeszcze taka ewentualność, że KE stwierdzi, iż
skarga Belgów ma poważne podstawy i rozpocznie mediacje z rządem
francuskim.
Browarnicy z Belgii muszą być jednak przygotowani, że rozstrzygnięcie
tej sprawy może potrwać nawet trzy
lata.
Karolina Tomczak
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Futurystyczne
„Jajko Van Rompuya”

P

rzy Rondzie Schumana w Bruk- ron oświadczył, że „koszt „Europy”
seli powstaje „Europa”, nowy jest za wysoki” i nazwał budynek „złobudynek Rady Europejskiej tą klatką”. Jeden z brytyjskich parlai Rady Unii Europejskiej.
mentarzystów określił „Europę” jako
Z powodu nietypowej formy archi- „ekstrawagancję” i „pałac Aladyna”.
tektonicznej, „Europa” odróżni się od
Po mi mo tak kon tro wer syj nych
innych betonowych i szklanych unij- opinii urzędnicy unijni uważają, że
nych gmachów. Kształtem przypominać będzie jajko zamknięte w wielkiej
kwadratowej klatce, zbudowanej ze
starych,
odrestaurowanych
okien
pochodzących
ze
wszystkich stron Europy.
Stąd żartobliwa nazwa
„Jajko Van Rompuya”.
Klatka z okien ma zapewnić
izolację
dźwiękową i termiczną, a dach
pokryją panele
słoneczne wytwarzające
energię elektryczną. Całość będzie
symbolizować wspólnotę europejską i jej
otwarcie na
przyszłość.
Budowa
trwa,
a wśród rusztowań coraz
wyraźniej widać obły kształt
„jajka”.
Belgijskie media donoszą, że
„Europa” będzie
kosztowała unijnych
podatników 327 milionów euro, zamiast
240 milionów przeznaczonych na tę inwestycję
Źródło: www.wprost.pl
w 2005 roku. Koszty ekstrawaganckiej budowli będą o jedną
trzecią wyższe niż zaplanowano
prawie dziesięć lat temu. Unijni
urzędnicy ten ogromny wzrost
nakładów finansowych tłumaczą in- bu dy nek po wi nien po wstać, bo
flacją, a odpowiedzialna za budowę wstrzy ma nie lub odro cze nie budo belgijska agencja ds. budynków uży- wy w tym momencie doprowadzi do
teczności publicznej – wzrostem kosz- znacznego marnotrawstwa środków
tów pracy i kryzysem gospodarczym. publicznych. A skoro decyzja zapaOd samego początku budowa „Eu- dła przed kryzysem, nieuzasadnioropy” spotykała się z ostrą krytyką ny jest argument, że koszty są zbyt
części krajów wspólnoty, jako symbol wysokie.
„rozpasania i oderwania od rzeczywiU części opinii publicznej, jak i unistości brukselskiej biurokracji”. Pre- jnych parlamentarzystów, rozmach
mier Wielkiej Brytanii David Came- nowej budowli budzi uznanie. Uważa-

ją, że „Europa” może stać się symbolem nowej Unii Europejskiej. Również
turyści pozytywnie wypowiadają się
o „Jajku Van Rompuya”, które mogą
oglądać na wizualizacji wywieszonej
na budynku.
Początki projektu miały miejsce
w 2000 roku gdy Rada Europejska zadecydowała, że w związku z planowanym rozszerzaniem Unii, jej posiedzenia odbywać się będą w Brukseli.
W 2002 roku belgijski rząd zaproponował oddanie na ten cel
części przedwojennego, częściowo opuszczonego kompleksu Residence Palace,
tuż obok głównej siedziby Komisji Europejskiej i unijnych gmachów.
Konkurs
rozpisano w 2004
roku i wygrali go
wspólnie: belgijski architekt Philippe
Samyn,
włoskie studio
Valle Progettazioni i międzynarodowe biuro
o nazwie Buro
Happold. Prace
budowlane rozpoczęto w 2008
roku od rozbiórki starego biurowca.
Nowy budynek
ma zostać oddany
do użytku w 2014 roku i stanie się miejscem obrad szefów
państw i rządów krajów
członkowskich (Rady Europy) oraz europejskich ministrów (Rady Unii Europejskiej). Urzędować w nim będzie
także szef Rady Europejskiej, którym obecnie jest Herman Van Rompuy i stąd nazwa „Jajko Van Rompuya”.
W gmachu będą się mieścić trzy duże sale konferencyjne z kabinami do
tłumaczeń ustnych, pięć mniejszych
sal, biura przewodniczącego Rady Europejskiej, prezydencji Rady Unii Europejskiej, delegacji państw członkowskich i przedstawicieli mediów.
Marta Wawrocka
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Piotr Wojtczak
– człowiek z pasją

W

sierp niu te go ro ku do bieg ła koń ca pię cio let nia ka den cja kon su la ge ne ral ne go,
Pio tra Woj tcza ka. Zna ny z za mi ło wa nia do jaz zu, świet ny or ga ni za tor i anioł stróż Po la ków na emi gra cji uchy lił rąb ka ta jem ni cy
o dro dze, któ ra po pro wa dzi ła go do
Bel gii, o ka rie rze, pa sjach i za mi ło wa niach. Dzię ki po niż szej roz mo wie z „An twer pią po Pol sku” ma my
oka zję od kryć prze my śle nia kon su la z po wo ła nia. Oto Piotr Woj tczak,
jakiego nie znacie:
Zadam Panu kilka pytań. Pierwsze
może będzie troche nieortodoksyjne… Jest Pan Konsulem Generalnym, Ambasadorem Tytularnym, ale
kim chciał Pan zostać w dzieciństwie?
Odpowiedź jest dosyć prosta, zawsze chciałem być aktorem. Wynika ło to z pro ste go fak tu, że mój
ojciec był aktorem w Teatrze Muzycznym w Lublinie, wcześniej – tuż po
II Woj nie Świa to wej – zwią za nym
z teatrem Leona Schillera w Łodzi.
Dzięki temu całe moje dzieciństwo
spę dzi łem na pró bach w te a trze,
a wieczorem często na przedstawieniach.
W takim razie co stanęło na przeszkodzie?
Wie le, to wła ści wie ca ła hi sto ria
związana jeszcze z czasem stanu wojennego. Kiedy zdawałem do szkoły
filmowej w Łodzi, wszystkie szkoły
teatralne były niezwykle popularne,
a kandydatów na jedno miejsce były dziesiątki. W czasie przesłuchań
udało mi się dotrzeć do ostatniego
etapu, kiedy to niestety odpadłem,
będąc jednym z pierwszych pod przysło wio wą kre ską. Jak to się mó wi
„drugi na mecie to pierwszy przegrany”. Ta kie jest ży cie. Wpraw dzie
świętej pamięci Jan Machulski, który był wtedy prodziekanem zapew niał mnie, że jeśli będę przychodzić
na zajęcia jako wolny słuchacz i zdam
wszyst kie eg za mi ny, to po pier wszym semestrze zostanę przyjęty.
Mu siał bym tyl ko nad ro bić je den
mankament, jakim była moja sprawność fizyczna, do której przywiązywana jest ogromna waga z racji charakteru szkoły. Ze sportem miałem
sporo wspólnego, ale akurat gimnasty ka nie by ła mo ją moc ną stro ną
i chyba ten element zaważył na tym,
że...

...zrezygnował Pan z kariery aktora?
Nie, właściwie nie dlatego zrezygnowałem. Problem był taki, że w tamtym okresie byłem już na drugim roku romanistyki i zostałem postawiony
przed wyborem. Musiałbym postarać
się o wątpliwy urlop dziekański, albo
zrezygnować ze studiów, ale wówczas
dosyć szybko trafiłbym do wojska.
Wróciłem więc na studia do Lublina
i tam zapisałem się do Zespołu Tańca
Ludowego Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej (wówczas znanego
w Polsce, amatorskiego zespołu studenckiego, a właściwie na profesjonalnym poziomie), który stał się pewnego rodzaju zastępnikiem aktorstwa,
a później bardzo fajną przygodą....
Dzięki niemu zjeździłem chyba pół
świata. Była to niezwykła kilkuletnia
przygoda, włącznie z najciekawszym
tournée po Japonii i występie na otwarciu Igrzysk
Olimpijskich w Seulu
w 1988 roku. Tych momentów było wiele: Festiwal Babiloński w Iraku, festiwal w Izraelu w Hajfie,
a także występy w niemal
każdym europejskim kraju. Mam ciekawe wspomnienia z Belgii, ponieważ
byłem, już jako konsul, zapraszany kilkakrotnie na
różne festiwale folklorystyczne i jak taki obraz
sprzed lat wracały mi
wspomnienia, kiedy stałem z drugiej strony na
scenie w tych miejscach,
w których występowaliśmy, a niektórzy organizatorzy nawet pamiętali
o występach naszego zespołu. Ja się przypominałem, że jeszcze dobre kilkanaście lat temu, w latach
osiemdziesiątych brałem
udział w tych festiwalach.
Podsumowując, zawsze
szybko odpowiadam, że
chciałem być aktorem, nie
strażakiem, nie lekarzem,
nie policjantem, nie nauczycielem, tylko właśnie
aktorem.
W takim razie jak to się
stało że został pan konsulem? Że wyjechał Pan
do Belgii? Czy to było
właśnie zainspirowane

tymi podróżami w czasach studenckich, czy to przyszło z zupełnie innego powodu?
To była raczej ewolucja. Skończyłem
studia językowe i politologiczne. Na
początku przemian ustrojowych dostałem się do nowo otwartej Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, wzorowanej na francuskiej
Ecole Nationale d’Administration. Był
to dwuletni cykl kształcenia z dużym
naciskiem na staże i praktykę, co odróżniało go od studiów klasycznych,
uniwersyteckich. Podczas stażu krajowego trafiłem do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Może dlatego, że aktorstwo i dyplomacja, mają pewne cechy wspólne, wybrałem instytucję najbardziej związaną też ze środowiskiem
zewnętrznym. Na stażu zagranicznym
byłem w Poitiers, we Francji. Było to
bardzo ciekawe doświadczenie z tego

Fot. Magdalena Gato Negro
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względu, że francuska administracja
terenowa jest mocno rozwinięta i bardzo bliska dyplomacji: duża niezależność prefektur, z szeroko rozbudowanymi kompetencjami, prowadzących
bogatą działalność zewnętrzną, recepcyjną, z pełnym protokołem dyplomatycznym. W moim raporcie przeanalizowałem ten model funkcjonowania
prefektur z ewentualnym nałożeniem
na ówczesną polską rzeczywistość, co
bardzo się spodobało mojemu profesorowi. Dostałem najlepszą ocenę z raportu, ale wynikało to z tego, że rzeczywiście ten staż był doskonale
przygotowany przez vice prefekta,
świeżego absolwenta ENA, dzięki czemu miałem co pisać. Te dwa momenty: staż krajowy w Ministerstwie i staż
zagraniczny we Francji skłoniły mnie
do tego, że po szkole zdecydowałem
zatrudnić się w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, gdzie od początku
praktycznie trafiłem do departamentu zajmującego się integracją europejską. Później nastąpił mój pierwszy pobyt w Belgii związany z Unią
Europejską, gdzie zostałem przez całe pięć lat negocjacji. Był to czas, gdzie
bezpośrednio miałem styczność z tym
przeciekawym okresem polskiej historii, czyli negocjowania i przystępowania do Unii Europejskiej.
Jako konsul przez 5 lat co uważa
Pan za Pańskie największe osiągnięcie dla Polaków, dla Polonii, w ogóle w pańskiej pracy?
Generalnie nam tu w Belgii udało
się stworzyć ciekawą atmosferę wśród
Polonii za pośrednictwem imprezy,
która powstała rok przed moim przybyciem. Pani konsul Kucharska zorganizowała po raz pierwszy konkurs
Polak Roku w Belgii, a po moim przyjeździe ten pomysł wydał się bardzo
interesujący i rozwijaliśmy go szczęśliwie przez 5 lat. Udało nam się z moim zespołem, z panią Izą Kitą rzeczywiście zbudować markę, którą
nazywamy Polak Roku w Belgii. Markę rozpoznawalną przez tutejszą Polonię, organizacje polonijne. Impreza
ta z rozgłosem poszła w świat polonijny za pośrednictwem TVP Polonia,
która była zawsze jej medialnym patronem, a jej model został wykorzystany w innych krajach. Myślę, że to
jest rzeczywiście duży wkład w to, co
nazywamy aktywnym życiem polonijnym w kraju w którym Polonia i Polacy żyją w dosyć dużym nagromadzeniu. Bardzo nieprecyzyjnie można
mówić o około 100 tysiącach.
Czy był podczas tej kadencji dzień,
którego Pan nie zapomni? Jakieś
szczególne wydarzenie? Jakieś spotkanie...?

W tego rodzaju pracy każdy dzień
przynosi niespodziewane i ciekawe,
ale czasami też i trudne wydarzenia,
więc ciężko jest znaleźć ten jeden dzień
czy moment. Zawsze bardzo przeżywałem zakończenia roku szkolnego,
szczególnie w Szkole w Antwerpii, prowadzonej z taką pasją przez Panią Dyrektor Monikę Pruską, przelewaną na
dzieci, ich przygotowywane przedstawienia, ich zaangażowanie w różne
konkursy (i zdobywane wysokie miejsca, nagrody i wyróżnienia), to rzeczywiście były bardzo wruszające momenty. Podobnie Szkoła brukselska,
prowadzona przez zespół świetnych
i kreatywnych nauczycieli tworząc
ważny ośrodek dla zachowania i rozwijania znajomości języka polskiego
wśród najmłodszych. Oczywiście każda gala Polaka Roku, spotkania z kombatantami, z ludźmi, z którymi można porozmawiać jeszcze o tych
ważnych dla polskiej historii momentach z ich wspomnień o ich drodze
wraz z generałem Maczkiem. To
wszystko składa się na bardzo ciekawe wspomnienia.
Co będzie największym wyzwaniem
dla pańskiego następcy?
Zawsze największym wyzwaniem
dla kierownika konsulatu jest zorganizowanie pracy tak, żeby było jak najmniej powodów do narzekań przez
obywateli. Tu nie pracuje dużo osób,
muszą one być dobrze zgrane, trzeba
dbać o atmosferę pracy i dobre jej zorganizowanie. Dlatego wprowadziliśmy od 1 sierpnia tak zwany e-konsulat. W tej chwili, żeby załatwić sprawy
paszportowe, prawne, trzeba przez
stronę interenetową umówić się na
spotkanie. To pozwala na dużą oszczędność czasu, dostaje się wyznaczony dzień, godzinę, o której będzie sprawa załatwiona i ma się tą pewność, że
jest się obsłużonym bez czekania, bez
stania w kolejce. Sprawne funkcjonowanie tego systemu na pewno będzie
ważnym wyzwaniem dla mojego następcy. Oczywiście powtarzam, że będzie nim także utrzymanie imprezy
Polaka Roku w takiej czy innej formule. Wydaje mi się, że warto byłoby tę
imprezę utrzymać, bowiem jak już
wspomniałem, udało się zbudować
markę, o którą trzeba dbać, by praca
włożona w jej budowanie nie została
zaprzepaszczona.
Czego będzie Panu brakowało po
opuszczeniu Belgii?
Wiele. Trzeba powiedzieć, że będzie
mi brakowało piwa i muli, prawda?
(śmiech) Żarty na bok, Belgia jest
bardzo miłym, bardzo łatwym, przyjaznym państwem do życia dla obcokrajowców i być może tej kosmopoli-
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tycznej atmosfery, takiego dobrego
samopoczucia wśród środowiska wielokulturowego, tego może brakować.
Powiem szczerze, że zawsze się tutaj
dobrze czułem, a wyjeżdzam z pewnym żalem. Będzie mi brakowało restauracji, ponieważ jestem pasjonatem kulinarnym i bardzo lubię
gotować. Z opinii przyjaciół i znajomych wynika, że chyba nie robię tego najgorzej... Nawet kiedyś miałem
przyjemność, w czasie polskiej prezydencji gotować razem z bardzo znanym polskim kucharzem Adamem
Chrząstowskim, który stwierdził, że
jako amator poruszam się po kuchni
prawie profesjonalnie. Taki komplement to chyba największa radość, jaka mogłaby mnie spotkać. Będzie mi
brakowało tego bogactwa kuchni, wynikającego z multikulturalności Belgii. Poziom restauracji w tym kraju
jest imponujący. Wystarczy spojrzeć
na liczbę restauracji gwiazdkowych
(ponad 100 – przyp. red.). W tak małym kraju, to jest fascynujące. A nie
tylko te są przecież świetne, znam bardzo dużo wspaniałych restauracji...
Moja ulubiona znajduje się na przeciwko konsulatu, jest to rodzinna restauracja grecka, Ellinikon, prowadzona przez greckie małżeństwo.
Wiem, że bywają tutaj parlamentarzyści europjescy, politycy, urzędnicy,
tak więc to świadczy o poziome tej restauracji, a nie jest to ani specjalnie
droga, ani wyszukana kuchnia. Będzie mi też brakowało zakupów, związanych z hobby kulinarnym, profesjonalnych marchés matinales (poranne
targi – przyp. red.), gdzie można dostać najlepszej jakości produkty.
Widzę, że ma Pan wiele pasji, aktorstwo, gotowanie, słyszałam też, że
jest Pan pasjonatem jazzu i organizował Pan koncerty jazzowe.
O widzi pani, powrócę teraz do tego pytania, w którym pytała pani o te
momenty, które będę pamiętał, to były rzeczywiście świetne koncerty.
Moja Małżonka kiedyś wymyśliła ideę
Zaduszek Jazzowych i zawsze w listopadzie, przy świecach, lampce dobrego wina i w nostalgicznej jesiennej
atmosferze organizowaliśmy koncerty, na które zapraszaliśmy muzyków
jazzowych z Polski: występował Włodek Nahorny, świetny pianista jazzowy, Mariusz Bogdanowicz, świetny
kontrabasista jazzowy, znana wokalistka jazzowa, Krystyna Pronko, Jarek Śmietana... Na przestrzeni tych
kilku lat gromadziliśmy zarówno Polonię, jak i szerokie grono Belgów.
Ten element muzyczny to jeden z obszarów które lubię, oczywiście jest ich
więcej, ale rzeczywiście sporo jazzu
słucham...
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Nie wiem czy Pan słyszał, jest taki
nowy trend w nowoczesnej polityce
zagranicznej żeby promować czy poprawiać wizerunek Polski za granicą, ambasadorowie przygotowują
akcje medialne lub na portalach społecznościowych tak jak ostatnio ambasador RP w Chinach nakręcił klip
Gangnam Style z tancerkami przebranymi w stroje łowickie by trafić
do młodych. Co Pan myśli o takiej
nowoczesnej metodzie?
Powiem tak: Polsce potrzebna jest
promocja. Jesteśmy zdecydowanie niedopromowanym krajem, myślę, że mamy niesamowity potencjał turystyczny w bardzo wielu kierunkach. Prace
trzeba na pewno wykonać dwie: po
pierwsze budować, ulepszać i unowocześniać infrastrukturę by doprowadzić ją do standardów, do których
przyzwyczajeni są turyści. Druga praca to wypromowanie tego produktu
na bardzo wiele sposobów. Oczywiście
trzeba wykorzystywać wszystkie nowoczesne metody tak, aby docierać do
młodych ludzi. Żeby zbudować u nich
świadomość tego, że Polska jest kierunkiem, marką, czymś co jest pozytywne, wartościowe, z czym warto się
zapoznać, co warto odwiedzić a później żeby funkcjonowało to w świadomości, że to jest miejsce, które lubię
i do którego chcę wracać. I to trzeba
robić wszystkimi możliwymi technikami, znanymi i nieznanymi. Trzeba
te techniki czasami wymyślać tak jak
ten przykład, który pani podała. Można mieć do tego bardzo różny stosunek osobisty, ale myślę, że poszedł
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w świat pewien sygnał, pewien przekaz który trafił do jakiejś grupy. To
spełniło swoją rolę, każdy kto będzie
miał taki czy inny pomysł na to, żeby
budować wizerunek to trzeba robić,
to jest nasze zadanie, nasza praca i tak
naprawdę też każdego świadomego
Polaka żyjącego zagranicą. To jest
właśnie dobre mówienie o kraju, promowanie tego co mamy dobre, bo to
właśnie przyciąga. My to robimy zawodowo ale to może robić każdy, tak
jak są ambasadorowie produktów, Polska też jest produktem. Polska jest
państwem dużym i wartościowym, ale
niekoniecznie wszystkim znanym.
Przeciętny Belg nie zdziwi się że ktoś
jedzie samochodem do Włoch, ale do
Warszawy? Reakcja zawsze będzie taka sama: jak to daleko! A okazuje się,
że tak naprawdę to jest bliżej i jeszcze do tego na obecnym etapie jedzie
się szybciej. Tego ludzie jeszcze nie
wiedzą, to są elementy które musimy
przekazywać, by trafić do świadomości tak jak zrobiły to inne kraje budując swój wizerunek.
To już moje ostatnie pytanie, jako
ojciec chrzestny Polaków na emigracji w Belgii, czy ma Pan jakieś słowo pożegnania, podsumowania tych
lat spędzonych z Polonią?
Oczywiście, przede wszystkim zawsze miło jest jeżeli czas spędzony na
placówce był związany ze współpracą z wieloma ludźmi i tę współpracę
bardzo dobrze wspominam. Na pewno chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, z którymi wspólnie

pra co wa liś my, z któ ry mi wspól nie
tworzyliśmy klimat, nowe projekty,
te osoby bardzo trudno byłoby mi wymieniać. Są między nimi oczywiście
kierujący organizacjami polinijnymi,
dyrektorzy szkół polskich, szefowie
belgijskich instytucji kulturalnych,
wszyst kie oso by, któ re po ma ga ły
w trudnych momentach, duże grono
polskich lekarzy. Nie chcę wymieniać
nazwisk, bo jest ich zbyt dużo i na
pewno bym o kimś zapomniał. Jestem
wdzięczny za pracę całemu zespołowi, który był bardzo oddany swojej
pracy, ludziom, którzy poświęcali swój
zawodowy i prywatny czas, aby
wszystko funkcjonowało na najwyższym poziomie. Dziękuję licznym
sponsorom, którzy wspierali nasze wydarzenia kulturalne, a szczególnie się
cieszę, że przy okazji organizacji Polaka Roku, z każdą następną edycją
wzrastała liczba firm sponsorskich
prowadzonych przez Polaków – to najlepsze świadectwo naszego sukcesu
w Belgii. Dziękuję też za krytyki, dzięki którym możemy zawsze coś ulepszyć. Dziękuję za współpracę administracji belgijskiej, moim wszystkim
przełożonym, ambasadorowi i oczywiście mediom polonijnym. Tak jak media są czasami bardziej skłonne do
krytyki niż do chwalenia to mam wrażenie, że nie miały powodu żeby bardzo narzekać na naszą instytucję i za
to jestem bardzo wdzięczny.
Rozmawiała
Magdalena Gato Negro
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Wielkie przeboje
w małym kraju
Wokalistki
osiągnęły
sukces nie
goszcząc
w głównych
kanałach
telewizyjnych.
Stały się
sławne
poprzez
programy
telewizyjne
dla dzieci.

K3

– niezwykle popularna w Belgii i Holandii
grupa wokalna jest
bez wątpienia fenomenem na tutejszym rynku muzycznym. Trzy
śpiewające, tańczące i jednakowo ubrane dziewczyny zna
chyba każdy. Chociaż nie
wszystkim odpowiada styl proponowanej przez nich muzyki
trzeba przyznać, że przez fanów
są po prostu uwielbiane. Każda
kolejna piosenka w krótkim czasie staje się przebojem długo zajmującym czołowe miejsca belgijskich i holenderskich list
przebojów.
Niedawno K3 obchodził 15-lecie swego istnienia. Oto krótka historia tego niezwykłego sukcesu.

Źródło: www.vandaag.be

nie na tę okazję belgijska telewi zja i Stu dio 100, z ogrom nym rozmachem zorganizowały reality show „K2 zoekt K3”.
Po dłu giej se lek cji, wie lo go dzinnych przesłuchaniach, zajęciach z choreografem, wokali sta mi, se sjach zdję cio wych
i próbnych nagraniach, na wielkiej gali na żywo, głosami juro rów oraz Ka ren i Kri stel,
trzecią członkinią zespołu została Josje Huisman. Wpraw dzie jej imię nie zaczyna się na
„K”, ale nazwa grupy pozostała. Dziewczyny miały zbyt mocną pozycję na muzycznym rynku aby cokolwiek zmieniać.

Kariera
Źródło:
www.vlaamsshowbizznieuws.files.wordpress.com

„K2 zoekt K3”
Zespół w 1998 roku założył
Niels Wilhelm, flamandzki prezenter radiowy, artysta i producent muzyczny. Z założenia K3
miało być na belgijskiej scenie
muzycznej odpowiednikiem brytyjskiego Spice Girls. Wilhelm
wybrał trzy uzdolnione wokalnie i ruchowo dziewczyny: Karen Damen, Kristel Verbeke
i Kathleen Aerts.
Wybór nazwy zespołu okazał
się wyjątkowo prosty. Imiona
wokalistek rozpoczynały się na
li te rę K, więc gru pa na zwa ła
się K3. W marcu 2009 roku zespół opuściła Kathleen. Pozostałe wokalistki wspólnie z menadżerem podjęły decyzję, iż K3
bę dzie fun kcjo no wać na dal
i rozpoczęło się medialne szaleń stwo, czy li po szu ki wa nie
trze ciej pio sen kar ki. Spe cjal -

Bez wątpienia K3 jest jedną
z najważniejszych grup muzycznych na belgijskim i holenderskim rynku. Od początku istnienia zespołu wokalistki wykonywały utwory bardzo melodyjne, najczęściej rytmiczne z radosnymi i pozytywnymi tekstami
łatwo wpadającymi w ucho.
Ich pierwszy singiel „Wat ik
Wil” został przyjęty umiarkowanie i nie był przełomowym wydarzeniem na muzycznym rynku.
W 1999 roku zespół zdecydował
się wziąć udział w lokalnych eliminacjach do konkursu Eurowizji. Piosenka „Heyah Mama” została bardzo źle przyjęta, wręcz
wyśmiana przez jurorów i grupa
odpadła w przebiegach. Ale
wkrótce utwór zaczął żyć swoim
własnym życiem. „Heyah Mama”
stała się przebojem, singiel sprzedano w ponad 50 tysiącach egzemplarzy, a piosenka przez 25
tygodni zajmowała drugie miejsce na Ultratop 50.

Wydana w październiku płyta
„Parels” znalazła się na ósmym
miejscu wśród najlepiej sprzedających się płyt we Flandrii
w 1999 roku. Jeszcze lepiej rozszedł się album „Alle kleuren”,
który trafił na sklepowe półki
rok później. W ciągu zaledwie
kilku miesięcy sprzedano ponad
sto tysięcy egzemplarzy. Rozpoczęła się wielka kariera zespołu
i rozpętało się szaleństwo o nazwie K3. Dalej było już tylko lepiej. Piosenka „Kuma He” wylądowała na europejskiej liście
Top 100. Przeboje K3 nuciły
dziesiątki tysięcy fanów w Belgii i Holandii. Piosenki takie jak:
„I love you baby”, „Alle Kleuren”,
„Blub, ik ben een vis”, „Tele-Romeo”, „Kuma He”, czy „Ya Ya
Yippee” były muzycznymi hitami w obu krajach i zawsze osiągały status złota lub platyny.
Tak samo było z prawie każdym
wydanym albumem.
„Ya Ya Yippee” w przedsprzedaży osiągnął rekordowy wynik
50 tysięcy sprzedanych płyt
w Beneluksie, zaś „Kusjes” również w przedsprzedaży rozszedł
się w nakładzie 20 tysięcy sztuk.
Album „MaMaSe” osiągnął status potrójnej platyny i został najlepiej sprzedającą się płytą
w Belgii w 2009 roku. Do chwili obecnej K3 wydało 18 albumów i wszystkie osiągnęły rekordowe wyniki sprzedaży.
Wokalistki K3 w swoim dorobku mają również role w musicalach i filmach. Wiosną 2002 roku zaprezentowały się jako trzy
dobre wróżki w musicalu „Śpiąca królewna”. Piosenki z tego
spektaklu okazały się kolejnymi
hitami długo królującymi na pierwszych miejscach list przebojów.
Rok później holenderska telewizja rozpoczęła produkcję show
z K3 w roli głównej zatytułowany „De Wereld van K3”. Można
go było także oglądać w telewizji flamandzkiej na kanale VTM.
10 lipca 2006 roku w Parku
Rozrywki Plopsaland odbyła się
impreza z okazji dziesięciolecia
Studia 100. Wokalistki uroczyście otworzyły muzeum K3, ukazujące ich dotychczasową karierę. Fragmenty filmów, dyskografię, wiele złotych i platynowych płyt, kostiumy sceniczne,
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wywiady i mnóstwo innych pamiątek
związanych z działalnością zespołu.
Dwa lata później – 10 maja 2008 roku
z okazji dziesiątej rocznicy istnienia
zespołu, Studio 100 wyprodukowało
specjalny show „10 Jaar K3”.
W październiku 2009 roku po raz
pierwszy miała miejsce premiera nowej piosenki zespołu w zmienionym
składzie z Jojse w roli trzeciej wokalistki. „MaMaSe” odniosła ogromny
sukces i natychmiast zyskała status
platyny. Jesienią tego samego roku do
sklepów trafił nowy album grupy składający się z dwóch płyt. Pierwsza zawierała największe dotychczasowe
przeboje zespołu nagrane od nowa
z Jojse, na drugiej znalazło się dwanaście zupełnie nowych piosenek. W ciągu kilku tygodni sprzedano ponad 270
tysięcy egzemplarzy nowej płyty K3.
Od 2010 roku emitowany jest serial
komediowy zatytułowany „Hallo K3”
który początkowo nadawany był w te-

lewizji holenderskiej, a od następnego
sezonu również w Belgii. Od 2011 roku wokalistki królują także na scenie
w musicalu „Alicja w krainie czarów”.
Ostatniego grudnia 2012 roku, na
ekrany kin wszedł film „K3 Bengeltjes”, a tytułowa piosenka „War zijn
die Engeltjes” przez kilka tygodni była na pierwszym miejscu flamandzkiego Top 10 i Ultratop 50.
To tylko część artystycznych osiągnięć K3. Nie sposób wymienić tu
wszystkich muzycznych przedsięwzięć zespołu, którego kariera rozwija
się imponująco i który nadal ma niezachwianą pozycję na belgijskim i holenderskim rynku.

Przepis na sukces
Wokalistki K3 śpiewają głównie po
niderlandzku, ale w repertuarze mają również piosenki w języku francuskim, angielskim i niemieckim. Do
przebojów K3 doskonale się tańczy
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i można się przy nich świetnie bawić.
Z pewnością nie wszystkim podoba
się sceniczny image zespołu: jednakowe stroje sceniczne, niekiedy mało ambitne piosenki, ale K3 w odpowiednim momencie znalazł niszę na
rynku i umiejętnie ją zagospodarował. I co ciekawe – wokalistki osiągnęły sukces nie goszcząc w głównych kanałach telewizyjnych. Nie były
promowane w popularnych audycjach
muzycznych, ale stały się sławne poprzez programy telewizyjne dla dzieci.
Od 2002 roku K3 współpracuje,
a właściwie jest zarządzany przez Studio 100. Ta firma producencka odpowiada również za muzykę zespołu, czyli dobór repertuaru. Piosenki dla
zespołu pisze Miguel Wiels, razem ze
swoimi dwoma współpracownikami:
Alainem Vande Putte i Peterem Gillisem. Studio 100 dba też o oprawę sceniczną i choreografię. Każdy występ
grupy jest bez wątpienia wydarzeniem
artystycznym.
K3 jest jednym z najlepiej sprzedających się belgijskich zespołów w historii muzyki tego kraju, a na każdy
koncert przychodzą dosłownie tłumy.
Rzadko który artysta może pochwalić się kilkudziesięciotysięczną widownią na każdym występie. Ich koncerty to artystyczne spektakle w trakcie
których wszyscy – nie tylko dzieci – doskonale się bawią i wspólnie śpiewają. Wbrew niektórym opiniom, przekrój wiekowy fanów K3 jest naprawdę
imponujący.
Wo ka list ki ca ły czas są na to pie
i zdobywają serca publiczności. Grono fanów zespołu stale się powiększa,
ich piosenki królują na listach przebojów, a na widowni zawsze jest komplet publiczności. I niech ta dobra passa trwa jak najdłużej, bo wielu z nas
potrzebny jest tak duży zastrzyk pozytywnej energii jaki ma w sobie K3.
Marta Wawrocka

Źródło: www.vandaag.be
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Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Szpieg z zamiłowania

Źródło: http://wiadomosci.wp.pl

Jerzy Sosnowski
Wysoki, przystojny brunet o aparycji amanta filmowego, nienagannych
manierach, doskonale wykształcony,
wysportowany, bardzo bogaty i uwielbiany przez kobiety. Tak postrzegano
go w Berlinie w latach trzydziestych
ubiegłego wieku. W rzeczywistości był
jednym z najwybitniejszych agentów
Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, słynnej Dwójki.
Urodził się 3 lub 4 grudnia 1896 roku. Pochodził ze Lwowa z niezbyt zamożnej rodziny inteligenckiej. Ojciec
był właścicielem niewielkiej firmy budowlanej.
W roku 1914, mając zaledwie osiemnaście lat, wstąpił do 1. Pułku Piechoty Legionów Piłsudskiego. Ukończył
Szkołę Oficerską Kawalerii, a w roku
1915 został dowódcą plutonu pułku
ułanów. Rok później przeszedł specjalistyczne szkolenie lotnicze i na frontach pierwszej wojny światowej latał
na samolotach bojowych. Zaliczył również z doskonałym wynikiem kurs dowódców broni maszynowej. Pięciokrotnie odznaczony za odwagę, zakończył
służbę w armii austriackiej w randze
porucznika.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił do pułku ułanów. Podczas wojny polsko–bolszewickiej
w 1920 roku awansował do stopnia rotmistrza (kapitana kawalerii) i aż czterokrotnie odznaczony został Krzyżem
Walecznych.

Werbunek
Największą słabością Sosnowskiego
były kobiety. Przedwojenną Warszawą
wstrząsnął skandal wywołany przez rot-

mistrza, gdy odbił narzeczoną jednemu
z przełożonych i pojął ją za żonę (rozwiedli się bardzo szybko). Tym samym
przekreślił swoją wojskową karierę.
Do służby wywiadowczej zwerbował
go kapitan Marian Chodacki, późniejszy komisarz generalny RP w Gdańsku. Sosnowski rozpoczął pracę w Oddziale II Sztabu Generalnego. Po
przeszkoleniu, w 1925 roku stanął na
czele polskiej placówki wywiadowczej
w Berlinie. Jego poprzednik został
z niej odwołany z powodu braku jakichkolwiek sukcesów. Centrala oceniła przesyłane przez niego materiały
jako „podrabiane przez Niemców”.
Sosnowski, przystojny oficer o nienagannych manierach, doskonały żołnierz znany ze swoich umiejętności jeździeckich (należał do olimpijskiej ekipy
jeździeckiej), był idealny do stworzonej przez polski wywiad legendy światowego arystokraty, którego za sympatyzowanie z Niemcami i specyficzne
poglądy polityczne wydalono z armii.
Powyższe walory i doskonała znajomość realiów życia w Niemczech, jak
i kontakty nawiązane w trakcie kariery sportowej zadecydowały, że to właśnie Sosnowski objął kierownictwo
polskiej placówki wywiadowczej w Berlinie.
Był – jak to sam określił, szpiegiem
z zamiłowania. „Szpiegostwo, to pasja
jak sport, takie swoiste zawody, w których walczy się mózgiem” – tak mówił
o swojej pracy.

Kobiety rotmistrza
Wiosną 1926 roku przybył do Berlina z doskonale udokumentowaną
le gen dą. Uda wał bo ga te go ary sto kra tę, sza sta ją ce go pie niędz mi na
pra wo i le wo. Jako Georg von Na łęcz – Sosnowski, lub Ritter von Nałęcz – playboy ze wschodu, brylował
na sa lo nach. Wy na jął luk su so wy
apar ta ment w do brej dziel ni cy,
a w stajni przy wyścigach umieścił
sześć swoich koni. Stać go było na
wszystko i w krótkim czasie stał się
ulubieńcem berlińskich salonów. Nosił przy sobie koperty wypchane pieniędzmi, co w ogarniętym kryzysem
Berlinie otwierało wiele drzwi. Opowiadał, że żyje ze sporego majątku
pozostawionego w Polsce. Określał
siebie jako przeciwnika sanacji, zapiekłego wroga bolszewików i przyjaciela Niemiec.

Przez blisko osiem lat, wykorzystując czar i urok osobisty oraz wydając
ogromne pieniądze (w sumie około 2
mln marek), wodził za nos niemiecki
wywiad. Jego raporty były dla naszego kontrwywiadu bezcenne. Jako pierwszy poinformował Warszawę, że hitlerowskie Niemcy i komunistyczna
Rosja coraz lepiej się dogadują (co
w konsekwencji doprowadziło do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow).
Dzięki niemu Polacy otrzymali informacje o najważniejszych niemieckich
szpiegach w naszym kraju.
Bez wątpienia największym sukcesem Sosnowskiego było zdobycie
planu sztabowego „OrganisationKriegsspiel” (Organizacja Gra Wojenna), zawierający wykaz działań na wypadek wojny z Polską. W 1929 roku za
swoje zasługi otrzymał Zloty Krzyż Zasługi, a dwa lata później awans do stopnia majora.
Kto dostarczał mu tak nieocenionych
informacji? Oczywiście kobiety, które
uwielbiał, a one kochały się w nim bezgranicznie i nie potrafiły mu niczego
odmówić.
Agentkami Sosnowskiego były najczęściej jego kochanki i to one wykradały największe niemieckie tajemnice.
Pierwsza była Benita von Falkenhayn
pochodząca z niezwykle dobrze sytuowanej i wpływowej rodziny, bliska
krewna generała Ericha von Falkenhayna, kiedyś szefa niemieckiego sztabu generalnego. Szaleńczo zakochała
się w polskim rotmistrzu i dała się
zwerbować. Jej zasługą było pozyskanie do współpracy oficera Abwehry
Gunthera Rudolfa, który z powodu rozlicznych słabości i pociągu do hazardu miał wiecznie problemy finansowe
i ogromne długi.
Kolejną współpracownicą polskiego
ułana stała się Irene von Jena, urzędniczka z ministerstwa wojny, która
przekazała Sosnowskiemu wiele cennych dokumentów na temat wydatków
wojskowych Niemiec.
Następna była Renate von Natzmer
od której polski wywiad otrzymał niezwykle ważne dokumenty dotyczące
niemiecko-radzieckiej współpracy wojskowej. Zwerbował także dwie agentki z dowództwa Reichswery: Lotte von
Lemmel i Izabele von Tauscher. Zaowocowało to przekazaniem stronie polskiej dokładnych informacji na temat
tempa rozwoju niemieckich sił zbroj-
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nych. Piękna i rozwiązła Ksenia von
Bockenheim na polecenie niemieckiego wywiadu miała go szpiegować, ale
szaleńczo się w nim zakochała i przeszła na jego stronę. Ostatnią była tancerka Maria Kruse, która z zazdrości
o rywalki postanowiła go zdradzić. Ale
o tym za chwilę.

Wpadka
Sosnowski wpadł, bo przestał być
czujny. Nie przypuszczał, że zdradzi
go kobieta i jego własna nieuwaga.
Na początku 1932 roku przyjechali do niego w odwiedziny rodzice. Mama rotmistrza zwierzyła się hrabinie
Bucholtz, że nie mogą niestety pomagać synowi, bo wiodą bardzo skromne życie w Milanówku. A przecież
wszyscy wiedzieli, że Sosnowski jest
bardzo bogaty i finansuje go ojciec.
Hrabina, która od dawna zabiegała
o względy polskiego ułana a ten ją odtrącał, postanowiła się zemścić. Skontaktowała się ze znanym berlińskim
dziennikarzem, co doprowadziło do
wydrukowania artykułu w „Berliner
Tribune”, w którym autor wprost nazwał go agentem. Ale o dziwo Sosnowskiemu nic się nie stało, bo Berlińczycy nie uwierzyli w tę opowieść,
a hrabinę Bucholtz wykluczyli ze swojego grona.
Jednak ziarnko niepokoju zostało zasiane. Abwehra dyskretnie zaczęła go
obserwować i prześwietlać, o czym Sosnowski dowiedział się od kolejnej kochanki. Aż wreszcie szaleńczo w nim
zakochana Maria Kruse odnalazła jego listy do innej kobiety, której obiecywał małżeństwo i poczuła się zdradzona. Doniosła na niego na gestapo.
Wokół rotmistrza zaciskała się pętla.
W styczniu 1934 roku otrzymał
z Warszawy rozkaz wzywający do powrotu do kraju. Pozostał jednak w Berlinie, bo był przekonany, że znowu uda
mu się wyprowadzić Niemców w pole.
Niestety miesiąc później, podczas wystawnego balu dla berlińskiej elity i dyplomatów, wpadło gestapo i zgarnęło
nie tylko majora, ale trzy jego agentki
i kilkadziesiąt innych osób.
Do aresztowania Sosnowskiego przyczynił się także podwójny agent Józef
Gryf-Czajkowski, jego poprzednik na
berlińskiej placówce, który później na
mocy wyroku polskiego sądu został
rozstrzelany za szpiegostwo.
W czasie procesu przed sądem w Berlinie, rotmistrz starał się całą winę
przyjąć na siebie i uchronić swoje
współpracowniczki. Benita i Renate
zostały skazane na karę śmierci (obie
ścięto toporem). Irene i Maria otrzymały karę dziewięciu lat więzienia,
a Polak uniknął śmierci, bo dla Niemców był zbyt cenną zdobyczą. Kiedy
siedział w berlińskim więzieniu, służ-

by dyplomatyczne podjęły wysiłki aby
sprowadzić go do kraju. Dwa lata później wymieniono go na siedmiu niemieckich szpiegów złapanych przez
polskie służby wywiadowcze. Wrócił
do Polski.

Powrót
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ślad po nim zaginał. Od tego momentu dysponujemy tylko sprzecznymi
wersjami zdarzeń. Jedna z nich mówi,
że Sosnowski umarł w radzieckim więzieniu w wyniku wyczerpującej głodówki w maju 1942 roku. Według innej, przeżył i podjął grę z radzieckimi
służbami. Jeszcze inna, że szkolił w Saratowie młodych enkawudzistów. Kolejna opowiada, że w 1943 roku, ktoś
podobno widział Sosnowskiego na terenie Polski jak pomagał Armii Ludowej. Krążyły także plotki, że jesienią
1944 roku oficer przedarł się do walczącej Warszawy i tam zginął.
Wiadomo z całą pewnością tylko jedno, że we wrześniu 1939 roku, polska
służba więzienna otrzymała rozkaz rozstrzelania wszystkich więźniów skazanych za zdradę stanu. I znowu opieramy się na domysłach. Niektóre
źródła podają, że Sosnowskiego zastrzelono w okolicach Brześcia nad
Bugiem. Według innych, konwojent
w pośpiechu go postrzelił, ale nie zdążył dobić i wtedy mieli go złapać Rosjanie. Jego wojenne losy w dalszym
ciągu pozostają nieznane. Nie wiadomo czy przeżył wojnę i gdzie został pochowany.
Do dzisiaj sprawa Sosnowskiego jest
jednym z najbardziej znanych i nie pozbawionych kontrowersji epizodów
dwudziestolecia międzywojennego.
Był oficerem wywiadu, ale jednocześnie postacią tragiczną. Człowiekiem
sukcesu, ale i ofiarą walki dwóch wywiadów i bardzo nieprzychylnej mu
atmosfery w centrali. Do tej pory przez
historyków jest różnie oceniany. Co
do jednego wszyscy są zgodni. Aresztowanie rotmistrza po powrocie do
Warszawy, zarzut zdrady stanu i skazanie na 15 lat więzienia było całkowicie bezpodstawne. I chociaż na wiele pytań do dnia dzisiejszego nie ma
odpowiedzi, nikt nie znalazł dowodów
na to, że Sosnowski kiedykolwiek zdradził Polskę i zhańbił mundur oficera.

Niestety, w kraju nie czekał na niego awans. Na skutek niemieckiej prowokacji polski wywiad uwierzył, że
Sosnowski jest zdrajcą, podwójnym
agentem i tak naprawdę pracował dla
III Rzeszy. Wylądował w więzieniu. Odbył się pokazowy, stronniczy proces,
na który nie dopuszczono świadków
powołanych przez rotmistrza. Oprócz
zdrady stanu zarzucono mu także niegospodarność, trwonienie pieniędzy
i defraudację jakiej rzekomo miał dopuścić się w czasie pobytu w Berlinie.
Nie przyznał się do żadnego z tych zarzutów twierdząc, że przez całe swoje
życie służył Polsce. Prokurator zażądał kary śmierci, skazano go na 15 lat
i 200 tysięcy złotych grzywny.
W tym miejscu koniecznie trzeba wyjaśnić, że przez pierwszych kilka lat,
informacje przekazywane przez Sosnowskiego nie budziły w centrali
w Warszawie żadnych zastrzeżeń. Na
początku lat trzydziestych doszło do
zmiany w kierownictwie polskiego wywiadu i stosunki pomiędzy centralą
a placówką w Berlinie stawały się coraz bardziej napięte. Przełożeni nie ufali Sosnowskiemu jak i dokumentom
przez niego dostarczanym i zarzucali
rotmistrzowi, że wydaje zbyt dużo pieniędzy. Szalę przeważyła sprawa dokumentu sztabowego „OrganisationKriegspiel”, wyjątkowo cennego, za
zdobycie którego agentki zażądały
ogromnej kwoty 40 tysięcy marek.
W Warszawie stwierdzono, że jest to
suma astronomiczna. Po wielu perypetiach udało się rotmistrzowi przekazać ów dokument do centrali za darmo, co spotęgowało nieufność wobec
niego. Analitycy w Warszawie z coraz
Hanna Korcz
większą ostrożnością i rezerwą podchodzili do informacji dostarczanych przez Sosnowskiego.
Początkowo materiały
z Berlina oceniano entuzjastycznie, potem z niedowierzaniem, aż wreszcie z podejrzliwością.
Nikomu nie mieściło się
w głowie, że jeden agent
jest w stanie zebrać taką
ilość bezcennych dokumentów.
Ubrania, książki spiritualne,
Wybuchła II wojna
rozwój duchowy, ciekawe dodatki.
światowa. Niemcy po
wkroczeniu do WarszaKontakt: Katarzyna, Dieseghemlei 19
wy od razu zaczęli szuB-2640 Mortsel, tel 03 473 48 22 43
kać Sosnowskiego, ale
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Przegląd prasy polskiej
Wysokie podatki
Jak donosi „Dziennik Polska”, przeciętny Polak oddaje państwu w formie
podatków aż 53 procent swoich dochodów czyli około 27 tysięcy złotych rocznie. Po odjęciu podatków, z zarobionych pieniędzy zostaje mu tylko
24.005 zł. W 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło brutto 3.521 złotych z czego pracownik do
ręki dostał zaledwie 2.520 zł, a pracodawcę jego zatrudnienie kosztowało aż
4.252 zł.
Według Instytutu Globalizacji który
przeprowadził powyższe wyliczenia,
najwięcej polskiemu podatnikowi zabiera ZUS (ubezpieczenie zdrowotne,
emerytalne, rentowe, chorobowe). Ponadto pracodawca zobowiązany jest od
pracownika odprowadzić składkę na
Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń
Pracowniczych oraz dodatkową część
składki na ZUS. Poza tym dochód pracownika uszczuplany jest o podatek dochodowy. Z kwoty która pozostaje podatnikowi, znaczna część trafia znowu
do fiskusa w postaci zapłaconego VAT
czy akcyzy (zakupy w sklepach i inne
podatki). Zostaje mu niecałe dwa tysiące złotych. Z zarobionych pieniędzy które przeciętny Polak oddaje państwu,
znaczna część idzie na: wypłatę rent
i emerytur, leczenie i zdrowie, naukę
i oświatę, wojsko, pomoc społeczną, budowę dróg czy utrzymanie partii politycznych. Do tego trzeba dodać kwotę
około 2.100 złotych, którą oddajemy
na obsługę długu publicznego. Na te
i inne potrzeby każdy przeciętny polski podatnik dokłada do budżetu państwa rocznie około 27 tysięcy złotych.
„Dziennik Polska”

Mordercy wychodzą
na wolność
Za kilkanaście miesięcy więzienia
opuszczą seryjni zabójcy i dzieciobójcy, którzy przebywali w zakładach
penitencjarnych od czasów PRL-u.
Wprawdzie za swoje czyny zostali skazani na karę śmierci, ale na mocy amnestii wyroki zostały zamienione na 25
lat więzienia. Powyższy problem dotyczy około stu osób. Rządowy projekt
w tej sprawie trafił właśnie pod obrady sejmu. Przewiduje on przymusowe
leczenie zabójców w zamkniętych zakładach. Istnieje bowiem uzasadniona
obawa, że po wyjściu na wolność znów
zaczną mordować.
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wypowiadając się na ten temat
stwierdził, że „nie możemy unikać od-

powiedzialności w sprawie, w której
chodzi o zamanifestowanie zdolności
państwa do zapewnienia obywatelom
podstawowego poczucia bezpieczeństwa”. Ponadto ostrzegał, że „zagrożenie jest bardzo realne i państwo nie powinno tego lekceważyć”. Rządowy
projekt przewiduje: „jeżeli sąd uzna, że
zachodzi duże prawdopodobieństwo iż
osoby które właśnie odbyły karę pozbawienia wolności mogłyby popełnić przestępstwo zagrażające czyjemuś życiu,
będzie mógł nakazać przymusowe leczenie w zakładzie zamkniętym lub dozór policyjny”. Ustawa ma wejść w życie od początku przyszłego roku,
bowiem większość skazanych w czasach PRL-u wyjdzie na wolność już
w połowie 2014 roku.
„IAR”

Połowa Polaków
nie ma zaufania do lekarzy
Z roku na rok Polacy tracą zaufanie
do lekarzy. Średnio ufa im około 52%
z nas, podczas gdy w Europie lekarzom
wierzy prawie 80 procent pacjentów.
Mniejszym zaufaniem darzeni są lekarze tylko w Rosji, Rumunii i Portugalii. Najlepsze wyniki osiągnęli medycy
z Finlandii, Holandii, Szwajcarii oraz
Belgii. Coraz bardziej negatywna ocena polskiego systemu zdrowotnego odbija się niestety na spadku zaufania do
lekarzy. Prawie we wszystkich krajach
europejskich, wszelkie zawody medyczne cieszą się ogromnym zaufaniem społeczeństwa, jednak w Polsce z roku na
rok to zaufanie spada. O wiele bardziej
ufamy pielęgniarkom (76 procent badanych) i farmaceutom (78%), chociaż
i tak oba wyniki odbiegają od unijnej
średniej.
rynekzdrowia.pl

Polski producent gier
podbija świat
Spółka CD Projekt podpisała kontrakt z amerykańską firmą Warner Bros

Home Entertaiment na dystrybucję nowej gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”.
Otwiera to polskiej firmie możliwości
wypromowania gry za oceanem.
CD Projekt udzielił firmie ze Stanów
Zjednoczonych wyłącznej licencji na
produkcję, dystrybucję oraz sprzedaż
wersji pudełkowej gry na terytorium
USA, Kanady i Meksyku na okres trzech
lat od momentu premiery która nastąpi w przyszłym roku. Kontrakt dotyczy
wersji gry na PC, Microsoft Xbox One
i Sony PlayStation 4, łącznie z poprzednimi generacjami wymienionych konsol. Po podpisaniu kontraktu prezes
CD Projekt powiedział: „Premiera
Wiedźmina 3 to najważniejsze wydarzenie w historii naszej spółki. Warner
Bros jest dla nas niezwykle cennym partnerem, ponieważ ma doświadczenie
i bardzo silną pozycję na amerykańskim rynku”.
Dotychczasowa sprzedaż „Wiedźmina” na świecie przekroczyła 5 milionów
egzemplarzy.
money.pl

Fikcyjna ciąża
„Wprost” donosi, że w Internecie
kwitnie handel używanymi, pozytywnymi testami ciążowymi i coraz więcej
Polek odkupuje od przyszłych matek
wyniki badań USG. Nie ma także problemu z uzyskaniem internetowych porad na temat „jak udawać ciążę nawet
przez dziewięć miesięcy”.
Gazeta zgłębia tajniki powyższego
procederu i podaje, że część kobiet w ten
sposób chce nakłonić mężczyznę do
szybkiego ślubu. Jeżeli nawet do niego dojdzie, to rzadko panie zdają sobie
sprawę z konsekwencji takiego czynu.
Oszukany małżonek może bowiem nie
tylko zażądać unieważnienia ślubu cywilnego, kościelnego i rozwodu, ale
również dochodzić sporego odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów.
A te mogą być spore. Zwrot wydatków
za wesele, podróż poślubną, nie mówiąc
już o moralnym aspekcie takiego po-
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stępowania, które niedoszłe matki może również sporo kosztować. Oszukany mężczyzna z pewnością nie odpuści
i panie powinny dobrze się zastanowić
zanim odkupią ciążowy test z pozytywnym wynikiem.
„Wprost”

Podwyżka opłat bankowych
Od sierpnia wzrosły opłaty za prowadzenie rachunku i korzystanie z kart
płatniczych. Podrożały także przelewy
i sprawdzanie salda swojego konta,
a w niektórych bankach opłaty za karty kredytowe lub wystawienie duplikatu utraconej karty. Niższe wpływy banków spowodowały, że zaczęły one
szukać zysków w kieszeniach klientów.
W niektórych bankach za kartę płatniczą klienci zapłacą nawet 9 złotych, a za
prowadzenie konta aż 12 złotych.
Rosnące opłaty i niskie oprocentowanie sprawiły, że w czerwcu suma
zgromadzonych przez Polaków środków na lokatach terminowych spadła
o 2,7 miliarda złotych.
„Uważam Rze”

Wojsko chce prześwietlać
konta obywateli
Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy nową specsłużbę, która mając
wyjątkowe uprawnienia będzie mogła prześwietlać konta obywateli
– donosi polskie radio. Chodzi o umożliwienie między innymi skuteczniejszego wykrywania korupcji przy przetargach i zamówieniach wojskowych.
Żandarmeria Woskowa zwróciła się do
MON, aby nadać jej uprawnienia do korzystania z informacji dotyczących
umów ubezpieczenia oraz stanowiących
tajemnicę bankową. Do tej pory Żandarmeria nie miała możliwości prowadzenia czynności operacyjno–rozpoznawczych w sprawach gospodarczych
oraz związanych z korupcją. Według nowych uprawnień, wojskowa specsłużba będzie miała możliwość prześledzenia kont bankowych obywateli w trakcie
prowadzonych przez nią spraw.
Eksperci nie zostawiają suchej nitki
na propozycjach MON i twierdzą, że naruszają one prawa i wolność obywateli.
polskieradio.pl

Nieudane piwo
Kompania Piwowarska – największy
producent piwa w Polsce, zdecydowała o wycofaniu ze sprzedaży dwóch partii Lecha Free. W opublikowanym komunikacie podała do wiadomości, że
bezalkoholowy napój ma „wady jakościowe”, a według klientów po prostu
strasznie śmierdzi.

Kompania Piwowarska prosi o kontakt z ich infolinią osoby, które nabyły feralne piwo z datami do spożycia 14
i 15 stycznia 2014. Do chwili obecnej
koncern wycofał ze sprzedaży niemal
połowę z wyprodukowanych 700 hektolitrów trunku. Na stronach internetowych producenta można przeczytać,
że po wypiciu feralnego piwa nikt nie
powinien obawiać się zatrucia, grozi
mu jedynie rozstrój żołądka.
Finanse wp.pl

Kryzys emerytalny
„Rzeczpospolita” pisze, że rekord niewypłacalności ZUS przypadnie na 2030
rok. Od dawna wiadomo, że Zakład
Ubezpieczeń Społecznych ma za mało
pieniędzy ze składek obywateli, w związku z tym brakuje coraz więcej środków
na pokrycie świadczeń. Tylko w tym
roku na wypłaty rent i emerytur zabraknie ubezpieczycielowi około 50 miliardów złotych, a przez najbliższych
siedemnaście lat sytuacja z pewnością
się nie poprawi.
Jak twierdzą rynkowi analitycy, będzie niestety coraz gorzej, a kulminacja przypadnie na 2030 rok, kiedy to
w ZUS-owskiej kasie będzie najmniej
pieniędzy. Firma potrzebuje coraz więcej państwowego wsparcia i wykorzystania funduszy rezerwowych, aby
wypłacać obywatelom należne im
świadczenia. Biorąc pod uwagę stan finansów publicznych w naszym kraju,
przyszłość państwowego ubezpieczyciela nie wygląda najlepiej.
„Rzeczpospolita”

Najważniejsze powstanie
w historii
Polacy, niezależnie od wieku, statusu społecznego, poglądów politycznych i wykształcenia uważają, że najważniejszym zrywem narodowym
w historii Polski było Powstanie Warszawskie. Z badań przeprowadzonych
w lipcu przez Instytut Badania Opinii
Publicznej „Homo Homini” wynika, że
w naszych narodowych dziejach nie
ma istotniejszego powstania niż to,
które wybuchło w okupowanej przez
Niemców Warszawie w sierpniu 1944
roku.
Zorganizowane przez Armię Krajową powstanie trwające 63 dni, było największą bitwą stoczoną przez polskie
wojsko podczas II wojny światowej.
W czasie powstania zginęło około 200
tysięcy osób, w zdecydowanej większości ludności cywilnej.
Jako drugie powstanie o największym znaczeniu historycznym, ankietowani uważają Powstanie Listopadowe.
„Rzeczpospolita”
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W Warszawie zarabia się
najwięcej
Jak donosi portal praca.wp.pl, niekwestionowanym liderem jeśli chodzi
o zarobki w Polsce jest Warszawa. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy w 2012
roku wyniosło 6 tysięcy złotych brutto. Jest jednak znaczna różnica pomiędzy zarobkami w samej Warszawie
a wynagrodzeniami w województwie
mazowieckim, gdzie średnia pensja wynosiła już tylko 3.700 zł.
Sporymi zarobkami – 3.900 złotych,
mogą pochwalić się mieszkańcy województwa pomorskiego (bez Gdańska),
najmniejszymi zaś osoby z województwa lubelskiego – 2.750 złotych.
Jeżeli chodzi o miasta, na drugim
miejscu za Warszawą uplasował się
Gdańsk, na trzecim Wrocław. Jednak
zarobki w obu tych miastach były niższe od warszawskich średnio o 1.500
tysiąca złotych.
Wynagrodzenia w stolicy są największe w całym kraju. Aby uzyskać płacę odpowiednią dla Warszawy, w pozostałych regionach trzeba by było
pracować nawet o cztery godziny więcej każdego dnia. W najgorszej sytuacji w porównaniu ze stolicą są mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego.
W 2012 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 13,4 procent. W Warszawie ten wskaźnik był najniższy – zaledwie 4,1%, podczas gdy dla całego
województwa mazowieckiego oscylował na poziomie 10,8.
praca.wp.pl

Polacy marnują czas w pracy
Firma Sedlak&Sedlak przeprowadziła badania z których wynika, że w trakcie pracy Polacy bardzo często korzystają z komputera w celach prywatnych
(69 procent ankietowanych). Aż 49%
pracowników robi sobie dodatkowe, pozaregulaminowe przerwy na posiłek,
kawę czy herbatę. Spora część osób biorących udział w badaniu (38%) przyznała, że w pracy dużo czasu marnuje
na prywatne rozmowy telefoniczne, a 34
procent z nich plotkuje. Następne w kolejności było czytanie książek i gazet
oraz załatwianie spraw na mieście.
25 procent badanych stwierdziło, że
każdego dnia w czasie pracy na sprawy osobiste przeznacza nawet dwie godziny.
Tygodniowe marnotrawstwo czasu
pracy Polaków osiąga więc około 10
godzin. Aż trudno sobie wyobrazić, jakiego rzędu czas tracony jest bezpowrotnie w ciągu całego roku.
Media2.pl

Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Kącik historyczny
Polskie dzieci w Balachadi

J

est to nieznany szerzej epizod
z czasów II wojny światowej. W tej
autentycznej historii są ludzkie
dramaty, rozstania, przyjaźń i szczęśliwe zakończenie – jednym słowem doskonały materiał na ciekawy film.

Początek
1 września 1939 roku hitlerowskie
Niemcy napadły na Polskę, a kilkanaście dni później – 17 września armia
sowiecka wkroczyła na wschodnie tereny naszego kraju. Od stycznia następnego roku, zgodnie z rozkazem
Stalina, rozpoczęła się masowa deportacja polskiej ludności i całe rodziny
wywożono w głąb Związku Radzieckiego. Wśród wywiezionych były także dzieci, które jeśli przeżyły głód
i liczne choroby podczas transportu
w bydlęcych wagonach, najczęściej
trafiały do przytułków zwanych szumnie domami dziecka.
Nastał wojenny lipiec 1941 roku.
Wskutek wielu politycznych zabiegów,
generał Władysław Sikorski i Iwan
Majski (radziecki ambasador w Londynie) podpisali układ, na mocy którego przywrócono polsko–radzieckie
stosunki dyplomatyczne. Stalin zgodził się, aby w ZSRR powstała polska
armia. Zesłańców objęła amnestia, na
mocy której zaczęli się masowo zgłaszać do punktów rekrutacyjnych armii generała Władysława Andersa
z którą wkrótce opuścili radzieckie terytorium.
W grudniu tego samego roku Stalin wyraził zgodę, aby ze Związku Radzieckiego wyjechały polskie dzieci.
Przedstawiciele polskich władz,
a zwłaszcza ochotnicy, szukali dzieci
na olbrzymich przestrzeniach sowieckiego imperium. Z Uzbekistanu, Turkmenii, Tadżykistanu, Kazachstanu,
czy z syberyjskich łagrów zwożono je
do utworzonego dla nich sierocińca
w miejscowości Aszchabad niedaleko
granicy z Iranem.

Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhi 1895-1966:
Źródło: http://blogbiszopa.pl/2010/01/polskie-dziecimaharadzy/

mieszkał z ojcem w Szwajcarii, gdzie
zaprzyjaźnili się z sąsiadem – premierem RP, słynnym pianistą Ignacym
Paderewskim. Maharadża był pod wielkim wrażeniem geniuszu mistrza. Ich
wielogodzinne rozmowy o Polsce zrobiły na młodym księciu tak ogromne
wrażenie, że do końca swojego życia
interesował się losami naszego kraju.
Śladem Saheba poszli inni indyjscy
możnowładcy. W Delhi, z inicjatywy
Konsulatu Generalnego RP w Bombaju, powstał Komitet Pomocy Dzieciom Polskim, na który prywatne osoby wpłacały pokaźne sumy. Zasilali
to konto również bogaci maharadżowie. Został także otwarty specjalny
rachunek bankowy „The Polish Children’s Account” na którym zdeponowano wyjściową dotację w wysokości
50 tysięcy indyjskich rupii. Oprócz
sfinansowania budowy osiedla w Balachadi, Jam Saheb nakłonił Izbę Książąt Indyjskich aby przyjęła na siebie
obowiązek utrzymania pięciuset polskich dzieci do końca II wojny światowej.

Dobroczyńca z Indii

Życie z Babu w Balachadi

O tragicznym losie polskich dzieci
dowiedział się indyjski maharadża Jam
Saheb Digvijay Sinhji, dziedzic księstwa Navanagar (Dobra Ziemia). Wykształcony w Europie, przewodniczący Rady Książąt Indyjskich i jeden
z dwóch hinduskich delegatów w gabinecie wojennym Wielkiej Brytanii,
gdzie poznał generała Władysława Sikorskiego. Jego związki z Polską miały miejsce znacznie wcześniej. W czasach swojej młodości Jam Saheb

Dzieci które przeżyły piekło sowieckich sierocińców, półżywe, zawszone,
owrzodzone, cierpiące na szkorbut, koklusz czy gruźlicę, znalazły się nagle
w zupełnie innej rzeczywistości. Nierealnej, bajkowej, wśród palm, daktyli,
słoni i fakirów. Przywitał ich Jam Saheb – dobroduszny, postawny mężczyzna, który po latach wspominał jak ze
strachem i ciekawością wpatrywały się
w niego setki dziecięcych oczu. Przywitał dzieci słowami: „Nie uważajcie się

za sieroty. Jesteście teraz Nawanagaryjczykami, ja jestem Babu, ojciec
wszystkich mieszkańców, w tym również i wasz”.
W pięknych górach leżących nad
brzegiem morza dzieci wracały do
zdrowia i powoli zapominały o przeżytym na zesłaniu piekle. Nie były już
głodne i miały bardzo dobre warunki. Opiekował się nimi sam maharadża na którego wołały Babu, czyli ojciec. Często przebywał z dziećmi które
zapamiętały go jako wyjątkowo sympatycznego, wiecznie uśmiechniętego człowieka. Rozmawiał z nimi, słuchał ich opowieści, rozwiązywał
problemy. Obdarowywał je słodyczami, a dla tych które osiągały w szkole najlepsze wyniki największą nagrodą był pobyt w pałacu. Maharadża
uwielbiał polski folklor i literaturę,
zwłaszcza „Chłopów” Reymonta, które namiętnie czytał w angielskim przekładzie.
Życie w Balachadi zostało zorganizowane na wzór skautowskiego obozu, którego komendantem został
ksiądz Franciszek Pluta. Każdy kolejny dzień rozpoczynał się porannym
apelem w szeregu zwróconym w stronę Polski. Starsze dzieci uczęszczały
do szkoły, a ich nauczycielkami były
między innymi ocalone z sowieckich
łagrów kobiety. Dzieci uczyły się pisania, czytania, języka polskiego, angielskiego i historii.
Balachadi funkcjonowało doskonale.
Podopieczni maharadży mieli zapewnioną opiekę lekarską, bibliotekę, brali udział
w zajęciach tanecznych prowadzonych
przez choreografa, którego zatrudnił dla
nich oczywiście Babu. Odbywały się różne zajęcia sportowe, był nawet hokej na
trawie. Powstała drużyna harcerska,
a dzieci uczestniczyły w obozach w buszu. Wychowankowie wspólnie z nauczycielami organizowali przedstawienia
i jasełka na których zawsze gościł maharadża.
Na piąte urodziny jego syna, polscy
mieszkańcy miasteczka sprezentowali
mu ludowy strój krakowski z indyjskim
motywem pawiego pióra.
Maharadża często zabierał swoich
podopiecznych na przyjęcia do pałacu, gdzie nie brakowało słodyczy
i owoców. W czasie jednej z takich uroczystości powiedział: „Zawsze będę
sympatyzował z przyszłością waszego kraju. Jestem pewny, że Polska będzie wolna, że Wy powrócicie do waszych szczęśliwych domów, do kraju
wolnego od ucisku”.

Antwerpia po polsku

wrzesień 2013

Hurtowa adopcja

Teraźniejszość

Za wie ru chę wo jen ną prze ży ło
w Indiach około pięciu tysięcy polskich dzieci, z tego w Balachadi tysiąc. Za przy kła dem Ja ma Sa he ba
poszli inni indyjscy maharadżowie,
którzy zorganizowali polskim sierotom bez piecz ną przy stań. Pod ko niec wojny w Polish Children Camp
zostało około dwustu najmłodszych
miesz kań ców. Wkrót ce ko mu ni ści
przypomnieli sobie o nich i zażądali od brytyjskiego rządu (Indie były
wtedy brytyjską kolonią) zgody na
wydanie dzieci i ich powrót do Polski. Aby uchronić je przed komunistycznym koszmarem, zostały hurto wo adop towa ne przed in dyj skim
sądem przez maharadżę, jego adiutan ta Bry tyj czy ka Jef fre ya Clar ka
i księdza Franciszka Plutę, który był
potem ścigany przez komunistów listem gończym jako międzynarodowy kidnaper.
Dzieci mieszkały w Balachadi do
1946 roku, następnie zostały przenie sio ne do Va li va de – pol skie go
miasteczka w Indiach. Pożegnalna
scena, która rozegrała się na kolejowym dworcu wyglądała jak wyjęta żywcem z boolywodzkiego filmu.
Ma ha ra dża osobiście że gnał się ze
wszyst ki mi, przy tu lał dzie ci, rozmawiał z nimi i co rusz wycierał wilgot ne oczy. Wi dać by ło, że roz sta nie jest dla niego nadzwyczaj trudne.
W Valivade wszyscy uchodźcy musieli podjąć decyzję co dalej. Był to
czas, kiedy Indie odzyskały niepodległość i „goście” maharadży musieli opuścić ten kraj. Za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
niektóre dzieci odnalazły jedno lub
oboje rodziców. Część z wychowanków osiągnąwszy w Indiach pełnoletność, zdecydowała się na wyjazd do
USA, Kanady, Nowej Zelandii czy Australii. Niewielu z nich powróciło do
Polski.

Do dzisiaj żyje około setka „dzieci
maharadży”, z czego tylko kilkanaście osób w Polsce. Pod koniec lat
osiemdziesiątych część z nich ponownie odwiedziła Indie. Spotkali się z synem Jama Saheba i odsłonili pamiątkową tablicę w Polish Children Camp.
Do dzisiaj mają ze sobą kontakt i wspominają swój „raj na ziemi”, czyli baśniowe Indie.
A jak potoczyły się losy maharadży?
Rządził w swoim księstwie do roku
1948. Po uzyskaniu przez Indie niepodległości pełnił różne, odpowiedzialne
funkcje publiczne. Zmarł w 1966 roku.
Zapytany kiedyś przez generała Władysława Sikorskiego, czym Polska
mogłaby się odwdzięczyć za przygarnięcie bezdomnych dzieci, odpowiedział: „W wyzwolonej Polsce nazwijcie moim imieniem którąś z warszawskich ulic”.
I tak się stało. Władze warszawskiej
dzielnicy Ochota nazwały jeden ze
skwerów imieniem „Dobrego Maharadży”.
Rok temu prezydent RP Bronisław
Komorowski „w uznaniu wybitnych
zasług w niesieniu pomocy dzieciom
polskich zesłańców” pośmiertnie odznaczył maharadżę Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej. Liceum i gimnazjum na Bednarskiej w Warszawie, nosi nazwę Jam
Saheba Digvijay Sinhji. To jedna z najlepszych warszawskich szkół, która fundując stypendia najzdolniejszym dzieciom uchodźców przebywających
w Polsce spłaca dług jaki Polska zaciągnęła wobec maharadży.
W lutym tego roku padł ostatni
klaps na planie filmu indyjskiej dziennikarki i dokumentalistki Anu Radha z indyjskiego studia filmowego.
Film „Mała Polska w Kathiawar” (Kathiawar, to dystrykt w którym leży
Balachadi) opowiada losy sześciu Polaków, którzy przeżyli wojenną tułaczkę i trafili do Balachadi.

Pałac Maharadży. fot. CHINTAN, AAKAAR Films. Źródło: http://film.dziennik.pl
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Jak powiedziała autorka filmu „To
film o miłości. Do Indii, do sportu,
harcerstwa, do drugiego człowieka
[…] Wierzę, że na świecie nie ma granic. A historia ocalałych dobitnie pokazuje, że granice są wymysłem elit
politycznych. Przecież naszych krajów z pozoru nic nie łączy, kto by pomyślał, że taka historia w ogóle może się wydarzyć. A jednak. W obliczu
ludzkiej tragedii zasieki i różnice kulturowe tracą na znaczeniu, wystarczy
odrobina współczucia, empatii i miłości bliźniego”. Podstawą dokumentu
jest opowieść najstarszego żyjącego
mieszkańca Balachadi – Wiesława Stypuły. Całość została nakręcona w konwencji historii rodem z Bollywood, nie
zabraknie więc wzruszających momentów, niesamowitych plenerów
i niepowtarzalnej muzyki.
Minęło pół wieku od czasu tej wyjątkowej historii. Związki indyjskiego maharadży z Polską, zwłaszcza
z polskimi dziećmi, rzeczywiście były
niezwykłe. Chyba najlepszym podsumowaniem powyższej opowieści będą
słowa Jama Saheba, które wypowiedział w 1942 roku: „Głęboko
wzruszony, przejęty cierpieniami polskiego narodu, a szczególnie losem
tych, których dzieciństwo i młodość
upływa w tak tragicznych warunkach
najokropniejszej z wojen, pragnąłem
w jakiś sposób przyczynić się do polepszenia ich losu. Zaoferowałem więc
im gościnę na ziemiach położonych
z dala od zawieruchy wojennej. Może tam w pięknych górach położonych
nad brzegami morza te dzieci będą
mogły powrócić do zdrowia, może tam
uda im się zapomnieć o wszystkim co
przeszły i nabrać sił do przyszłej pracy jako obywatele wolnego kraju”.
Jego marzenia się spełniły. Życie
polskich dzieci w Balachadi było jak
w baśniach „Tysiąca i jednej nocy”,
pełne egzotyki i dalekie od ówczesnych realiów okrutnej wojny. .
Anna Janicka

Skwer Dobrego Maharadży. Źródło: http://tvp.info/twoje-info.
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Wojna, której nie było

W

iek XX to dla Europy i świata
czas większych i mniejszych
konfliktów zbrojnych i dwóch
wojen światowych. Od momentu odzyskania niepodległości, czyli od roku 1918, Polska wypowiedziała wojnę tylko jednemu państwu i nie był to
Związek Radziecki czy Niemcy lecz Japonia, która zresztą wypowiedzenia
wojny po prostu nie przyjęła.
Do września 1939 roku stosunki pomiędzy obu krajami można określić jako dobre, chociaż ograniczone pod
względem częstotliwości wizyt na najwyższych szczeblach. Wprawdzie
przedstawiciele rodziny cesarskiej odwiedzali II RP, ale były to wizyty nieoficjalne. Dyplomaci i przedstawiciele
biznesu podpisywali umowy handlowe, jednak najbardziej intensywnie
współpracowały ze sobą wywiady obu
państw, których nadrzędnym celem
było zdobycie jak największej ilości informacji na temat Związku Radzieckiego. Zarówno dla Polski jak i Japonii sowieckie państwo było wtedy
największym wrogiem. A że oba kraje leżały od siebie dostatecznie daleko
aby nie wchodzić sobie w drogę,
wszystko układało się dobrze.
Po latach okazało się, że Polacy
w znacznym stopniu przyczynili się
do rozwoju japońskiej kryptologii,
zwłaszcza dzięki umiejętnościom kapitana Jana Kowalewskiego, który
w Tokio zaznajamiał mieszkańców
kraju Kwitnącej Wiśni z zawiłościami
łamania szyfrów. Robił to na tyle skutecznie, że kolejni oficerowie japońskiego wywiadu właśnie do Polski
przyjeżdżali na szkolenia.
Po wybuchu II wojny światowej, polska ambasada w Tokio funkcjonowała aż do 1941 roku, a Polacy niejed-

Armia japońska. Żródło: http://odkrywcy.pl

nokrotnie mogli liczyć na pomoc japońskich sojuszników. To dzięki nim
niektórzy kurierzy podziemnego państwa polskiego zaopatrzeni byli w fałszywe paszporty. To również Japończycy i Polacy działając wspólnie,
uratowali od zagłady kilka tysięcy Żydów, którzy schronienie znaleźli
w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wojna której nie było
Siódmego grudnia 1941 roku Japończycy zaatakowali amerykańską
bazę wojskową w Pearl Harbor i w tym
momencie określenie „wojna światowa”, nabrało rzeczywistego wymiaru.
Niemcy wypowiedziały wojnę USA,
a Amerykanie włączyli się do walki
zbrojnej na wszystkich frontach.
W chwili ataku Japończyków na bazę
Stanów Zjednoczonych, wojnę Japonii wypowiedziała oficjalnie Wielka
Brytania, a także Polska, Holandia,
Belgia i Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Kilka kolejnych
państw w tym Grecja, Meksyk czy
Egipt zerwały z Japonią stosunki dyplomatyczne.
Japończycy wypowiedzianej wojny
przez Polski Rząd na Uchodźstwie po

prostu nie przyjęli. Ówczesny premier
Japonii skwitował ten fakt następującymi słowami: „Wyzwania Polaków
nie przyjmujemy. Polacy bijąc się
o swoją wolność, wypowiedzieli nam
wojnę pod presją Wielkiej Brytanii”.
Japończycy zachowali się w stosunku
do nas z wielką klasą i rzadko spotykaną wyrozumiałością.
Powyższe wydarzenie rzeczywiście
było wyjątkowe w skali światowej bo
nie dość, że Polska wypowiedziała jedną, jedyną wojnę w całym stuleciu, to
jeszcze ta wojna nie została przyjęta.
Zresztą część Polaków była zdecydowanie przeciwna decyzji rządu uważając, że wypowiedzenie wojny Japonii nie miało sensu politycznego,
militarnego, ani jakiegokolwiek innego.
Jak wiadomo, żadne działania militarne z obu stron nigdy nie zostały podjęte, w trakcie tej najdziwniejszej wojny oba wojska nie starły się
bezpośrednio na polu walki, nie było żadnego konfliktu, a wywiady obu
krajów jak gdyby nigdy nic współdziałały ze sobą w najlepsze. Ale najdziwniejsze jest to, że po zakończeniu II woj ny świa to wej, kon flikt
polsko-japoński formalnie trwał jeszcze przez dwa na ście lat. Do pie ro
w 1957 roku podpisano układ o przywróceniu i znormalizowaniu stosunków pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Lu do wą a Ce sar stwem Ja po nii.
Punkt pierwszy tego porozumienia
głosił: „stan wojny pomiędzy obu krajami ustaje z dniem wejścia w życie
powyż sze go dokumen tu”. I tak za koń czy ła się naj dziw niej sza woj na
ja ką kie dy kol wiek wy po wie dzia ła
Polska.
Anna Janicka

wrzesień 2013
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Autobusem do Polski
Solidna Marka sobotniej nocy
18 stopni Celsjusza w południe letniego dnia. Człowiek narzeka,
że zbyt zimno. Od kilku dni 35 stopni Celsjusza w cieniu
– człowiek narzeka, że gorąco. W autobusie temperatura
umiarkowana do gorączki sobotniej nocy.

W

drodze naszym autobusem mijam zakamarki świata. Mijam
ludzkie okna w domach obojętnych mi w tej podroży. Okna, w których toczą się oryginalne przedstawienia naszego życia.
Tam, dwa rzędy przede mną – intymnie toczy się historia puszystego w bajery kochanka. Facet w okolicach 35 lat.
Dobrze zbudowany z lekkimi zakolami.
Obserwowany Pan Marek przy wejściu
na pokład swojej podróży żegnał się
z piękną długowłosą kobietą w czerwonym płaszczu – koleżanką, kochanką
lub żoną. Stęsknionemu, spragnionemu fala miłości parowała do kosmicznych orbit – do momentu przełożenia
kart sim w telefonie.
- Cześć żabko! Nie mogłem rozmawiać, kolega mnie podwoził na dworzec, wiesz jak to jest.
Ona nie wie – ja wiem. Dworzec długi i szeroki na dworcu tysiąc kobiet

i Pan Marek – łowca pięknych miłosnych scen, koneser wszelakiego piękna i adorator każdych długich, wydepilowanych nóg. Amant z telefonem na
dwie karty sim. Kolejny telefon kupi
tylko w pakiecie z nowymi numerami.
Podśpiewujący 24h/24h – „ umówiłem
się z nią na dziewiątą”. I naprawdę jest
wrażliwy – prawie jak mężczyzna.
Nie wolno zapomnieć, że trzeba na niego uważać! Kobiety uważajcie na niego!
Naprawdę uważać, wbrew powszechnemu przekonaniu to my, mężczyźni,
jesteśmy bardziej podatni na zranienie, zwłaszcza w sferze emocjonalno
uczuciowej. Na etapie rozwoju płodowego, mężczyźni są delikatniejsi niż
kobiety, zagraża nam znacznie więcej
czynników. W dzieciństwie chłopcy są
bardziej skupieni na matce niż dziewczynki, dlatego częściej popadamy
w stany lękowe, wymagamy częstszego kontaktu z matką. Zatem trzeba

być ostrożnym by Pana Marka przypadkiem nie zranić!
W związku z tym, wiadomo już, dlaczego jak już się uda nam urodzić, to
wyciskamy z życia tyle ile można!
Nie miejcie nam niczego za złe.
Nie słyszałem reakcji kobiety w telefonie, ale sądząc po dalszej części konwersacji kolejna – nie wiem czy piękna i czy długowłosa, bohaterka
romansów Pana Marka dała wiarę miodowym tłumaczeniom. Bohater dzisiejszej podroży po zakończeniu czterech
rożnych rozmów w końcu zasnął i zaczął spokojnie acz głośno chrapać. Nie
śmiałem być tak perfidny i budzić by
pytać co mu się śniło, jakie to sny strudzonego życiem wędrowca dopadły…
Adam Sn arski
Adam Snarski – prawnik, aktor, dramaturg. Teksty które pisze od kilku lat, ukazują ogromne możliwości autora, stawiają na nadrzędną rolę wyobraźni i marzeń oraz absolutnej wolności w procesie tworzenia.
Teksty Adama Snarskiego z jednej strony zmuszają do refleksji nad otaczającą rzeczywistością. Z drugiej zaś nasycone są barwnymi odnośnikami do świata dzieciństwa, które nadają im lekkość Oprócz pracy w zawodzie prawnika,
autor współpracuje z mediami z Europy, pisze również dla
prasy z USA. Pisanie tekstów to jedno z jego hobby.
www.adamsnarski.cba.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE W BELGII
Acv we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Brukseli

organizuje sesję informacyjną, którą poprowadzi pracownik funduszu
świadczeń rodzinnych – onafts/rkw
Środa – 23 października 2013, godz. 20.00
Polska Misja Katolicka
Rue Jourdan 80
1060 Bruksela
Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy do dnia 20/10/2013 pod nr 03 222 71 64 lub poprzez
e-mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be
Udział w sesji jest bezpłatny
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„Antwerpia po polsku”
voor onze
nederlandstalige vrienden
Unesco
Maar liefst 13 plaatsen in Polen zijn ingeschreven op de lijst
van het Werelderfgoed van UNESCO, gaande van het oerbos van
Bialowieza, het voormalige concentratiekamp van AuschwitzBirkenau tot zelfs het volledige gerestaureerde centrum van
Warszawa.
n Het voormalige concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau
n Białowieża woud – Wonder der natuur
n Zamość – parel van Renaissance
n Het historisch centrum van Warszawa: Als een feniks verrezen

uit de as...
n Malbork, het grootste Middeleeuws kasteel van Europa
n Kraków – Magische Stad
n Mużaków/Muskauer Park – Landschapsformatie

Het voormalige concentratiekamp
van Auschwitz-Birkenau
Het museum van Auschwitz-Birkenau was scene voor de marteling van miljoenen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het
was het grootste Nazi concentratiekamp in het door Duitsland
bezette Europa. Het aantal slachtoffers is moeilijk te bepalen,
vermoedelijk stierven hier 1 100 000 mensen van 28 nationaliteiten, meestal van Joodse afkomst.
Bezoekers gaan de site binnen via de poort met opschrift „Arbeit Macht Frei” (Werk maakt Vrij) en bezoeken het museum dat
is ondergebracht in de gevangenisblokken. De tentoonstelling geeft bewijzen van de genocide, van de plannen van de Nazimacht
en laat persoonlijke voorwerpen, foto's en documenten zien van
de de gevangenen.
Het grootste exterminatiekamp en de grootste begraafplaats
van de wereld, Birkenau werd gebouwd 3 kilometer verderop.
In 1967 werd hier het Internationale Herdenkingsmonument ter
herdenking aan de omgebrachte mensen opgericht.
Meer informatie vindt u op http://en.auschwitz.org/m/

n Kerken van de Vrede in Jawor en Świdnica: tempels met een

boodschap
n Middeleeuwse stad Toruń
n De houten kerken van zuidelijk Klein Polen
n De volkshal/Eeuwhal en het Szczytnicki Park in Wroclaw
n Wieliczka: de wereldberoemde zoutmijn
n Kalwaria Zebrzydowska – passiespelen

In dit nummer presenteren wij de eerste 6 plaatsen van deze
lijst.

Auschwitz-Birkenau
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Białowieża woud – Wonder der natuur
Een van de oudste nationale parken en reservaten in Europa (gesticht in 1932), ligt in het centrale deel van het Białowieza woud, en is wereldwijd beroemd vanwege het ongerepte oerbos en de wisent. Het aantal vrij in het wild levende
wisents, grootste zoogdieren van Europa, bedraagt momenteel meer dan 300 stuks.
Tot het park behoren dichte gemengde woudgebieden, die
zich karakteriseren door de verscheidenheid aan plantengroei.
Veel van de boomsoorten bereiken een hoogte die elders in
Europa niet voorkomt. Het reservaat heeft een bijzonder rijke
fauna. De verscheidenheid van de plantensoorten creëert voortreffelijke omstandigheden voor de ontwikkeling van vogels
en van zoogdieren als: wisent, hert, wolf, lynx, bever. Er komen hier meer dan 120 vogelsoorten voor. Het waardevolste
deel van het park is onder strenge bescherming. Toegang is
alleen mogelijk met een gids. Prachtig is ook de route van de
koningseiken. Het Białowieza nationale park is erkend door
UNESCO als „World Biosphere Reserve” (MaB) en is tevens
vermeld op de lijst van Wereld Cultuur Erfgoed – als enige natuurobject in Polen. Jaarlijks komen ongeveer 100,000 toeristen naar het Bialowieza Woud. De meesten onder hen vinden
overnachtingsplaats in het dorp Bialowieza dat helemaal ingesteld is op het ontvangen van bezoekers en van deelnemers
aan congressen en incentives. Het dorp ligt middenin het bos.

Białowieża woud
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Zamość
Zamość was ontworpen om
de koninklijke residentie van
Kraków waar Jan Zamoyski zo’n
hekel aan had te overschaduwen. Het hele project, inclusief
de constructie van de stad die
ook een machtig verdedigingsfort was, duurde twintig
jaar (1580-1600). Voor zijn groots plan nam Zamoyski een Italiaanse architect uit Padua, Bernardo Morando, onder de arm
die alle belangrijke gebouwen,
zoals het paleis, het arsenaal,
de collegiaatskerk, het stadhuis en de burgerhuizen op de
markt zou gaan ontworpen. Zamość is een uniek stedelijk en Zamość
architecturaal complex, dat
dicht aanleunt bij het idee van ‘de perfecte stad’. Er wordt vaak naar verwezen als de Parel van de Renaissance omwille van de
gebouwen van grote schoonheid en historisch belang. Het centrale plein van de oude stad wordt gedomineerd door het imposante stadhuis en de omringende burgerhuizen met arcades. Sommige van deze, waarvan de eigenaars Armeense koopmannen waren, zijn rijk gedecoreerd. De machtige basiliek herbergt uitzonderlijke kunstwerken. Het Zamoyski Paleis en de Academie hebben door de aanpassingen aan hun huidige functies veel van hun voormalige grandeur verloren. Heel impressionant zijn de
versterkingen uit die tijd, op sommige plaatsen tot zeven meter dik, die het oude stadsgedeelte omringen. Toeristen komen naar Zamość om zijn historische monumenten, rustige sfeer, culturele evenementen, kunstgalerijen en gezellige accomodaties. Zijn
locatie in Zuidoostelijk Polen, ver van de belangrijkste toeristische roetes, staan garant voor ware rust en relaxatie. De aantrekkingskracht van de plaats wordt nog vergroot door het pittoreske Roztocze landschap, een echte ‘parel van de natuur’, in dezelfde regio. Niet ver van Zamość ligt Lublin, een stad die bekend staat om zijn vele historische monumenten.

Het historisch centrum van Warszawa – Als een feniks verrezen uit de as...
De kleine middeleeuwse nederzetting Warschau ontwikkelde zich snel tot het in de veertiende eeuw zijn stadsrechten verwierf.
In de vroege zeventiende eeuw werd het kasteel in Warschau de zetel van koning Zygmunt III Waza, die op dat moment de hoofdstad van het land ook verplaatste van Kraków naar Warsaw. Zo begon de uitbreiding van de stad buiten zijn verdedigingsmuren. In de Tweede Wereldoorlog werd het oudste gedeelte van de stad volledig vernield. De
reconstructie van de stad omvatte verschillende jaren en de reconstructie van het koninklijk
kasteel begon pas in 1971. Dankzij de moeite en het vakmanschap van onze architecten en
onze conservators en de nodige tijd kunnen toeristen vandaag het onderscheid niet meer maken tussen fragmenten van de historische gebouwen en de gereconstrueerde.
Meer informatie vindt u op
http://www.um.warszawa.pl/en

Warszawa
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Malbork, het grootste Middeleeuws kasteel
van Europa
Het kasteel van Malbork was de zetel van de Grote Meester
van de Teutoonse Orde. Het staat ingeschreven op de lijst van
Werelderfgoed van UNESCO. Het museum organiseert
openluchtevenementen en lichtshows, die de bezoeker
katapulteert in de sfeer van weleer. Er is ook een spectaculaire
collectie van amber (barnsteen) producten.
Meer informatie over het kasteel van Mabork vindt u op Zamek
Malbork.

Malbork

Malbork

Kraków – Magische Stad
Krakau wordt wel de parel in de Poolse kroon genoemd.
De fraaie historische stad ligt aan de oever van de rivier
Wisla, de koningin van de Poolse rivieren. De binnenstad
van Krakau staat als sinds 1978 op de Werelderfgoedlijst
van de UNESCO. Jaarlijks ontvangt de stad talloze bezoekers vanuit de gehele wereld. Krakau is rijk aan historische monumenten: de grote Marktplein, de Koninklijke Weg,
de in gotische stijl gebouwde Barbakan, het Koninklijke
Kasteel Wawel, de wijk Kazimierz en veel, veel meer.
Wie een werkelijk goed beeld van de stad wil krijgen,
en de unieke sfeer tot zich wil laten doordringen, heeft aan
een bezoek van één dag dan ook niet genoeg. De bijzondere uitstraling van Krakau heeft artiesten en schrijvers
geďnspireerd, en ook bezoekers worden erdoor bevangen.
Logisch dus dat velen van hen terugkeren om Krakau opnieuw te beleven. Het rijke culturele leven draagt nog bij
tot de uitstraling van de stad, net als het gezellige karak- Kraków
ter van de straatjes en kleine pleintjes met restaurantjes,
waar lokale delicatessen worden geserveerd.Naast een rijkdom aan grotere en kleinere restaurants, kent Krakau een ruime keuze aan overnachtingsmogelijkheden, van comfortabele hotels tot sfeervolle pensions. Bovendien is de stad vanuit Nederland
uitstekend bereikbaar. Niet alleen Krakau zelf, maar ook de directe omgeving van de stad hebben
bezoekers zeer veel te bieden Krakau is dan ook een uitstekende uitvalsbasis voor fascinerende
dagrips. Tot de belangrijkste bezienswaardigheden in de omgeving behoren de zoutmijn van Wieliczka, het vroeger concentratiekamp Auschwitz, Het Tatragebergte en Zakopane, wel ‘de hoofdstad van de Tatra’ genoemd.

Bron: http://www.polen.travel/nl-be/
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Auto Club
O czym każdy kierowca wiedzieć powinien
czyli „ekologiczny obowiązek obywatela”

K

omisja Europejska nakazała
stosowanie nowego czynnika
w układach klimatyzacji. Dotychczas stosowany R134a będzie musiał zostać wymieniony na HFO1234yf.
Przepisy dyrektywy 2006/40/WE weszły w życie 1 stycznia 2013 roku i nie
dotyczą aut homologowanych do 31
grudnia 2012. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, od 2017 roku wszystkie nowe auta będą musiały być wyposażone w nowy produkt. Nowa
dyrektywa budzi wiele kontrowersji
i spowodowała falę krytyki.

W czym rzecz
Amerykańskie koncerny chemiczne Du Pont oraz Honeywell opracowały nowy HFO-1234yf – środek bardziej łagodny dla środowiska (według
wskaźnika Global Warming Potential).
Okazało się, że będzie on mógł być
produkowany tylko przez te dwa giganty, co natychmiast spowodowało
skargę europejskiego koncernu Arkema który chciał go produkować na
terenie Europy według własnej technologii. Jednak Komisja Europejska
na skargę nie zareagowała, co spowodowało negatywną atmosferę wokół
sprawy.
Wiele koncernów samochodowych
postanowiło używać nowy produkt,
jednak m. in. firma Daimler przeprowadziła testy zderzeniowe które wykazały, że jest on środkiem palnym,
toksycznym, a nawet wybuchowym
w pewnych warunkach. Komisja Europejska odrzuciła wniosek Daimlera
o opóźnienie wprowadzenia na rynek
HFO-1234yf jako środka chłodniczego twierdząc, iż jest on całkowicie bezpieczny i ma być stosowany w każdym
samochodzie sprzedawanym na terenie UE. Mimo to, niektórzy niemieccy producenci aut nie dostosowali się
do tego wymogu, który obowiązuje
już od początku tego roku. Właśnie
Daimler ciągle z nim walczy, dlatego
w nowym mercedesie krąży stary
R134a.

łączeniu z wodą daje kwas fluorowodorowy. Łatwo przenika on przez skórę do organizmu człowieka grożąc nawet śmiercią. Nie bez znaczenia jest
też fakt, iż nowy środek jest wielokrotnie droższy od stosowanego obecnie R134a. Po analizie właściwości fizycznych i chemicznych okazało się
też, że jest on mniej wydajny od starego i przełoży się to na wzrost zużycia paliwa o ok. 5%.

Nowe koszty
Wszystko co wiąże się z klimatyzacją będzie kierowców kosztować. Nowe przepisy od początku 2013 roku
wprowadzają obowiązkowe i oczywiście płatne przeglądy. Właściciele klimatyzowanych samochodów będą musieli obowiązkowo stawiać się
w specjalistycznych punktach, gdzie
zostanie sprawdzona szczelność i efektywność instalacji, ale również nastąpi wymiana czynnika chłodzącego. Dla

Nowe kierunki proekologicznych
zmian w motoryzacji w Europie dotyczyć będą też posiadaczy używanych
samochodów i oznaczać będą dla nich
dodatkowe, wysokie koszty.
Spełnianie „ekologicznego obowiązku obywatela” jest niełatwe i kosztowne. Jak potoczą się losy nowego
HFO-1234yf – pożyjemy, zobaczymy.
Jednak wiadomo już, że za nowe prawne regulacje zapłacą przede wszystkim kierowcy.
Paweł Jeżewski

DOM POLSKI
i
Amatorski
TEATR LALKOWY
„ZŁOTY JEŻ”

29 WRZEŚNIA
2013 ROKU
O GODZINIE
15:00

zaprasza wszystkie dzieci
na DWIE BAJKI

„CZARNY SMOK I STOKROTKI”
I
„MŁODY SU I BIAŁE KIMONO”
Spektakl odbędzie się w DOMU POLSKIM
Chaussée de Vleurgat 159, 1050 Ixelles.

Bliżej o negatywach
W przypadku pożaru samochodu,
nowy czynnik jest potencjalnie niebezpieczny gdyż ulega zapłonowi
w temperaturze 405°C i może wydzielać trujący fluorowodór, który w po-

producentów aut stanowi to niemały
problem, gdyż oznacza wprowadzenie
dodatkowych przeglądów. Punkty serwisowe staną przed koniecznością modernizacji niskociśnieniowych systemów
w samochodach (węże i parowniki),
a także będą potrzebować nowych
urządzeń do napełniania układów.

WSTĘP BEZPŁATNY
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
REZERWACJA
OBOWIĄZKOWA.

Adam SnarskiPrzedstawiciel EWSPA
i opiekun grup w Brukseli
GSM: 0483 59. 76. 93
e-mail: ASnarski@ewspa.edu.pl
e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna

F.C.N.W. Polonia
Drużyna Mini-Minimen grająca w sezonie
2012/2013 w grupie C otrzymała dyplom
„Fair Play”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sezon 2013/2014 rozpoczyna się 15.09.2013.
Trzy drużyny, które reprezentują nasz klub
grają mecze wyjazdowe.
Kalendarz rozgrywek wrzesień:
Sb 14/09/2013
12:00, Mini Minimen C, groenenhoek – nieuw
polonia
10:00, Minimen B, simikos – nieuw polonia
14:45, Scholieren A, simikos – nieuw polonia
Sb 21/09/2013
09:30, Mini Minimen C
noorse – nieuw polonia
11:30, Minimen B, deurne ob – nieuw polonia
13:30, Scholieren A, deurne ob – nieuw polonia
Sb 28/09/2013
10:00, Mini Minimen C, nieuw polonia – driehoek
11:00, Minimen B, nieuw polonia – xaco
12:30, Scholieren A, nieuw polonia – vdp
Sb 05/10/2013
12:15, Mini Minimen C, olve – nieuw polonia
13:30, Minimen B, nieuw stabroek – nieuw polonia
14:15, Scholieren A, oxaco – nieuw polonia
Sb 12/10/2013
10:00, Mini Minimen C, nieuw polonia – ossimi
11:00, Minimen B, nieuw polonia – olve
12:30, Scholieren A, nieuw polonia – k dien

Więcej informacji na
www.fcpoloniaantwerpen.be
Dnia 07.09.2013
odbędzie się turniej piłki nożnej
z okazji 50 lecia K.V.V.
Nasz klub reprezentować będą drużyny:
Miniminimen oraz Minimen.
Informujemy również, że trenerem
bramkarzy w klubie F.C.N.W. Polonia
jest pan Rafał Dudzik, były bramkarz Iglopolu
Dębica.

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 6
do 18 lat do wzięcia udziału w treningach.
Adres boiska: Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem

telefonu 0485 649 604 lub na
https://www.facebook.com/fcnwpolonia.antwerpen

Klub F.C.N.W. Polonia składa najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia
panu Stanisławowi Lutyńskiemu.
Dziękujemy również za pomoc w prowadzeniu drużyny kadetów w sezonie 2012/2013.

Z poważaniem
Zarząd Klubu wraz z piłkarzami

wrzesień 2013
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Siatkówka

27 Antwerpen
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów siatkówki (i nie tylko) do kibicowania polonijnej drużynie siatkarskiej
która rozpoczyna nowy sezon.
W czasie ostatnich miesięcy, z powodzeniem braliśmy udział w licznych turniejach i plasowaliśmy się na czołowych
miejscach. Wydaje się więc, że ekipa jest gotowa na kolejne rozgrywki.

Serdecznie zapraszamy na mecze jak i na treningi.
Więcej informacji na www.facebook.com/siatkowka.antwerpen
oraz pod numerem telefonu 0485392241
Ligi rozgrywek amatorskiej
siatkówki
1 – Zandhoven
2 – Niel
3 – Mechelen Coloma C
4 – Lint
5 – Mariakerke C
6 – 27 Antwerpen Wilrijk B
7 – Komart D
8 – Rumst B
9 – Mechelen Libertus 1
10 – Nijlen Centrum A
11 – Komart E
12 – Baasrode

Poniżej przedstawiamy terminarz rozgrywek na najbliższe kilka tygodnie
Mecze u siebie rozgrywane będą na sali
Koningin Elisabethstraat 7-9, 2610 Wilrijk
08/09/2013, Mariekerke C – 27 Antwerpen Wilrijk B, godz.9:15
15/09/2013, 27 Antwerpen Wilrijk B – Komart D, godz. 10:30
22/09/2013, Zandhoven – 27 Antwerpen Wilrijk B, godz. 09:00
29/09/2013, Komart E – 27 Antwerpen Wilrijk B, godz 09:00
06/10/2013, 27 Antwerpen Wilrijk B – Mechelen Coloma C, godz.09:00
13/10/2013, Mechelen Libertus 1 – 27 Antwerpen Wilrijk B, godz. 09:15
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Jak rodzice mogą pomóc
dziecku mającemu dysleksję?
Część 2.
Chcąc pomóc
dyslektykowi,
rodzic musi
systematycznie
pracować
z nim
dodatkowo,
wykonując
różne
ćwiczenia

W

poprzednim numerze
zaczęliśmy mówić o tym,
jak rodzice mogą pomóc
dziecku cierpiącemu na dysleksję. Nasze rozważania zakończyliśmy myślą, iż odpowiednie
przygotowanie miejsca pracy
i pomoc ograniczona do odrabiania zadań domowych to za
mało, by skutecznie wesprzeć
naszą pociechę. Co ma zatem
zrobić rodzic, który rzeczywiście
chce pomóc małemu dyslektykowi? Musi przede wszystkim
poświęcić swój czas na systematyczne wykonywanie różnych
czynności:
n usprawniających czytanie
i zapamiętywanie różnych
informacji;
n ulepszających posługiwanie
się językiem w mowie i piśmie;
n budujących pozytywną samoocenę;
-n motywujących do nauki
i pomagających przezwyciężać sytuacje trudne, stresogenne.
Brzmi trudno i czasochłonnie?
W cale tak nie jest. Zobaczcie poniżej.

Aby lepiej czytać
i zapamiętywać
Z reguły dzieci cierpiące na
dysleksję nie lubią czytać. Dlaczego? Po prostu nie przynosi
im to zadowolenia. My, jako rodzice, powinniśmy zatem zrobić
coś, by lektura wydawała im się
przyjemniejsza i mniej nudna.
Tylko co...
Możemy zaopatrzyć domową

bibliotekę w specjalne książki
przygotowane dla osób dyslektycznych. Czym się one charakteryzują? Przede wszystkim są
to książki drukowane większą
niż normalnie czcionką, zaś na
marginesach znajdują się w nich
wyjaśnione i zilustrowane trudniejsze wyrazy użyte w tekście.
Dodatkowo, na końcu rozdziału
odnajdziemy zestaw pytań i ćwiczeń, które usystematyzują przeczytany materiał i sprawdzają
jego zrozumieni e.
Jeżeli stawiamy na tradycyjną biblioteczkę, najprostszym
sposobem, by zmotywować
dziecko do czytania, jest poznanie własnej pociechy i jej zainteresowań. Przecież znacznie
chętniej zagłębi się ona w lekturze mówiącej o czymś, co ją
interesuje. Jednak zachęcanie
do czytania warto rozpocząć raczej od krótszych utworów niż
opasłych „cegieł”. Naszej pociesze podrzućmy więc ciekawe
opowiadanie, broszurkę czy niewielką książeczkę na dany temat.
Możemy także kupować dziecku komiksy. Do sięgnięcia po
nie zachęci dyslektyka z pewnością niewielka ilość tekstu, graficzne przedstawienie historii
i szybkie posuwanie się do przodu akcji. Uwaga jednak! Duża
ilość obrazków i swoisty układ
graficzny może utrudniać skupienie się dziecka na treści i męczyć wzrok. Pamiętajmy o tym,
decydując się na taki sposób zachęcania go do lektury.
Nie zapomnijmy tylko, że po
przeczytaniu książki powinniśmy po roz ma wiać z po cie chą
o tym, cze go do wie dzia ła się
w trak cie czy ta nia. Mo że my
również poprosić, aby dziecko
nadało tytuły kilku akapitom
przeczytanego tekstu czy też zadało do nich pytania lub dokończy ło zda nia zgod nie z wy da rze nia mi w utwo rze (np.
Fragment mówi o dwóch dziewczynkach... Mieszkały w...). Cieka wym po my słem na pra ce
w domu jest również poproszenie o to, żeby dziecko napisało
plan wydarzeń lub namalowało
ilu stra cję do prze czy ta ne go

fragmentu. Dzięki tego typu zadaniom nie tylko sprawdzimy,
co nasza pociecha zapamiętała
z tekstu.
By usprawnić czytanie i zapamiętywanie informacji warto
także ćwiczyć z dzieckiem:
n czytanie tekstów pisanych
różną czcionka;
n dobieranie odpowiednich
wyrazów do zaprezentowanych obrazków;
n wskazywanie wyrazów, które nie pasują w tekście;
n wyszukiwanie wyrazów (wykreślanka wyrazowa).
Pamięć możemy dodatkowo
ćwiczyć poprzez zwyczajną grę
w edukacyjne, strategiczne i te
rozwijające wyobraźnię. Doskonałym przykładem takiej gry jest
stare dobre „Memento” czy „Głuchy telefon”. Warto również sięgnąć po puzzle, scrabble, domino obrazkowe, literowe lub
sylabowe. W tej dziedzinie doskonale sprawdza się również
wspólne rozwiązywanie rebusów, krzyżówek czy różnych łamigłówek.

Aby lepiej mówić i pisać
Niektóre dzieci cierpiące na
dysleksję mają osłabioną zdolność przetwarzania informacji
językowych. Rodzice, ćwicząc
z nimi w domu, mogą pomóc im
w tej materii. Wystarczą proste
ćwiczenia-zabawy:
n tworzenie rymów do podanego wyrazu;
n wyszukanie słowa, które się
nie rymuje w zbiorze;
n podawanie słów rozpoczynających się na określoną literę (np. na ostatnią podanego wcześniej wyrazu);
n wymyślanie słów, które kończą się na ostatnią sylabę
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wyrazu podanego wcześniej przez
innego ucznia (wyrazowe domino);
n tworzenie wyrazów pokrewnych
do wyrazu podanego;
n tworzenie zdrobnień/zgrubień do
podanego wyrazu;
n kończenie rozpoczętych zdań.
Wspomniane powyżej ćwiczenia to
je dy nie przy kła dy. Znaj dzie cie je,
wraz z innymi ćwiczeniami, w księgarniach w książkach przygotowanych specjalnie do pracy z dziećmi
z dysleksją. Pamiętajmy jednak, aby
ćw, iczenia te były ciekawe i niedługie, bo szybko znużą dziecko. Dodatkowo muszą być odpowiednio dostosowane do wieku i zdolności dziecka.

Aby chciało się chcieć
Jak wiadomo, częste niepowodzenia
szkolne dziecka z dysleksją zniechęcają je do nauki. Po otrzymaniu kolejnej jedynki nie wierzy ono we własne
możliwości i nie chce się uczyć. Po co?
By dostać kolejną „pałę”? Rodziców
w tym głowa, aby nie dopuścić do takiej sytuacji i zadbać o to, by dziecku
chciało się chcieć. Co to oznacza
w praktyce? Ponownie wracamy do
tego, że rodzic powinien znaleźć to,

co dziecko interesuje, w czym
jest dobre W momencie zniechęcenia i utraty
wiary w swoje siły,
wystarczy
przypomnieć pociesze jego mocne strony. Od razu poczuje się
mocniejsze i lepiej zniesie doświadczone niepowodzenie.
W motywowaniu dziec ka do
sta rań prze de
wszystkim ważne jest dostosowanie praktykowa nych w do mu ćwi czeń do je go
potrzeb. Nie wolno pociesze dawać
zadań za prostych – szybko ją znudzą
ani za trudnych – zniechęcą ją jedynie. Pa mię tać mu si my rów nież, że
w pracy z dzieckiem dyslektycznym
po win niś my na gra dzać każ dy je go
wysiłek – nawet ten najmniejszy (np.
narysowanie ładnego rysunku). Dzięki temu zachęcimy je do dalszych starań. Nie muszą to być jakieś wielkie
nagrody- wystarczy pochwala słowna (:jestem dumny
z cie bie”, „je steś
dziel ny”) czy niewiel ki upo mi nek,
któ ry spra wi, że
po cie cha po czu je
się doceniona i coś
warta.
Dzięki tym prostym
spo so bom
praca w domu będzie efek tyw niej sza i mil sza dla
oboj ga – ro dzi ca
i dziecka. Przecież
w życzliwej domowej
atmo s fe rze
twoja pociecha będzie wie dzia ła, że
jest ak cep to wa na
ta ka, ja ką jest.
Z tego powodu pochwali się sukcesami, ale też po ża li
się, gdy spotka ją
coś przykrego. Co
za tym idzie? Świado mość wspar cia
ze stro ny ro dzi ców, poczucie bezpieczeństwa i znajo mość
swo ich
mocnych stron pomoże jej odpowiednio
za re a go wać
w trud nych dla
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nie go sy tu a cjach, któ re na pot ka
w swoim życiu. Jakie to zdarzenia?
Chociażby niepowodzenia w szkole,
związane z gorszymi niż koledzy oceniani. Należy więc zachęcać dziecko
do rozmów o jego porażkach i sukcesach, dawać wsparcie oraz poczucie bez pie czeń stwa i utwier dzać
w przekonaniu, że trudności można
pokonać cierpliwą i regularną pracą.
Tak jest! Niestety, objawów dysleksji rozwojowej nie da się całkowicie
wyeliminować, jednak można je
w znacznej mierze zredukować. Jak?
Właśnie dzięki wspomnianej regularnej, długotrwałej pracy z dzieckiem
w domu,. Pracy przeprowadzanej
w atmosferze spokoju i akceptacji. Im
wcześniej rozpoczniemy ją, tym lepiej.
Będzie ona efektywniejsza i lepsze wyniki osiągniemy.
Literatura:
Bogdanowicz M. (1994). O dysleksji czyli specyficznych
trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA, Lubin.
Czajkowska I., Herda K. (1989; 2000). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. WSiP, Warszawa.
Szurmiak M. (1987). Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. WSiP, Warszawa.
Rodzice 10/09

Anna Jaroszewicz
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Domowy niejadek

W

alka z dzieckiem niejadkiem
to problem stary jak świat. Nie
smakuje marchewka, nie pasuje zielony kolor ogórka ani czerwony pomidora. Rzodkiewki są zbyt
okrągłe, kapusta za duża, a zielony
groszek za mały.
Czy istnieją skuteczne sposoby aby
dzieci od najmłodszych lat jadły warzywa, owoce, ciemny chleb i ryby?
Specjaliści twierdzą, że tak.

Chipsy, słodycze i cola
Kilka lat temu naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przeanalizowali odżywianie dwu
i trzyletnich dzieci. Ponad 70 procent
z nich to grymaszące niejadki, którym trudno „przemycić” w pożywieniu jakąkolwiek naturalną witaminę.
Jedzą chipsy, krakersy, słodycze popijając najczęściej coca colą lub innymi gazowanymi napojami. Czasami
zdarza się, że zjedzą kotlet schabowy
z frytkami, ale już bez surówek.
Z pozoru nic nim nie dolega. Rozwijają się tak samo jak ich zdrowo odżywiający się rówieśnicy. Naukowcy
alarmują jednak, że to wszystko do
czasu, gdyż efekty takiego odżywiania zostawiają w organizmie dziecka
trwały, często nieodwracalny ślad.
Niedobory witamin, błonnika, cynku,
żelaza, wapnia, stwarzają dużo większe ryzyko zachorowania na raka,
czy wystąpienia udaru mózgu.
Rodzice twierdzą, że są bezradni.
Część pediatrów utwierdza ich w tym
przekonaniu powtarzając, że dziecko
z tego niejedzenia wyrośnie samo.
A jak wiemy, samo się nic nie dzieje.
Liczne naukowe badania dowodzą, że
to właśnie rodzice mogą skutecznie
zmienić nawyki żywieniowe swoich
dzieci, tylko trzeba w to włożyć trochę wysiłku i jeszcze więcej konsekwencji.

Matka – żywicielka
Dietetycy już dawno udowodnili, że
pierwszy krok w kierunku zdrowego
odżywiania się dzieci muszą uczynić
matki w ciąży. Smak zjedzonych potraw przenika do mleka matki docierając również do dziecka. Dlatego dzieci karmione piersią rzadziej mają
problem z apetytem, ponieważ przyzwyczajone są do najróżniejszych smaków.
Amerykańscy naukowcy z Monell
Chemical Senses Center przeprowadzili ciekawy eksperyment. Podawali kobietom będącym w ostatnich
trzech miesiącach ciąży, przez okres
trzech tygodni szklankę soku mar-

chwiowego dziennie. Natomiast druga grupa pań w takim samym okresie czasu i z taką sama częstotliwością zamiast soku piła wodę. Okazało
się, że kaszkę z marchewką o wiele
chętniej i z większym apetytem zjadały dzieci matek pijących podczas ciąży sok marchwiowy.
Od najmłodszych lat życia, wprowadzając do jadłospisu pierwsze owoce
lub warzywa, należy dziecku oferować
jak najwięcej różnorodnych smaków,
czyli do powszechnie stosowanych jabłek, bananów, czy marchewki dodawać na przykład karczochy czy soczewicę.

Dziecko – niejadek
Jakże często rodzice spotykają się
z sytuacją w której dziecko nie chce
jeść, płacze, odwraca głowę, wypluwa
pożywienie, zaciska usta. Co robić?
Uzbroić się w cierpliwość i być konsekwentnym.
Każdy nowy produkt należy zaoferować kilkakrotnie i nie zrażać się
jednym niepowodzeniem. Niektóre dzieci potrzebują o wiele więcej czasu, aby przekonać się do
konkretnego smaku. Często
rodzice „odpuszczają” sobie
już po pierwszej czy drugiej próbie. Dietetycy radzą dawać dziecku małe
porcje i pamiętać, aby
atmosfera towarzysząca
zjadaniu posiłków była pogodna, bez stresów i niepotrzebnego napięcia.
Rodzice powinni pamiętać o jeszcze jednej
bardzo istotnej rzeczy.
Nie wolno zmuszać
dzieci do jedzenia.
Obiecanki w stylu:
„jak
wszystko
zjesz, to dostaniesz prezent”
lub
„zjedz
wszystko z talerzyka, to pójdziemy na lody”, w rezultacie
nie dają zamierzonego skutku.
Nie powinno się również
używać gróźb w rodzaju:
„nie odejdziesz od stołu, dopóki wszystkiego nie zjesz”.
Z przeprowadzonych badań
jasno wynika, że znaczna część
rodziców każe dziecku zjeść
całą porcję, chociaż ono daje
wyraźnie do zrozumienia, że
jest już najedzone. Takie po-

stępowanie może doprowadzić do bardzo negatywnych emocji towarzyszących dziecku w trakcie posiłków.
A stąd tylko jeden krok do wychowania domowego niejadka.
Kilka lat temu amerykańscy naukowcy z Pensylwanii przez trzy miesiące prowadzili eksperyment. Grupę
przedszkolaków podzielili na dwie części. Dzieci które znalazły się w pierwszej grupie, przez cały czas trwania
eksperymentu były namawiane do jedzenia. Podczas posiłków bez przerwy słyszały: „proszę zjeść całą zupę”
i jak twierdzą uczeni, to wystarczyło
aby skutecznie zniechęcić maluchy do
jedzenia. Dochodziło nawet do sytuacji, że na widok pełnego talerza reagowały one bardzo negatywnie, często wręcz histerycznie. Natomiast
dzieci z drugiej grupy, których nikt
nie zmuszał do jedzenia, o wiele chętniej zjadały posiłki.
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Jakiekolwiek nakazywanie bądź
wmuszanie dziecku warzyw, owoców
czy ryb, doprowadza w konsekwencji
do sytuacji, że powyższe produkty kojarzą mu się bardzo negatywnie.

Dobre rady
Jak więc powinni postępować rodzice aby dzieci chętnie jadły zdrowe produkty? Przede wszystkim nie podawać do posiłków słodkich napojów,
tylko wodę. Bowiem wszelki słodkości zawarte w napojach powodują, że
naturalny smak warzyw czy owoców
wydaje się bardziej kwaśny i ostry niż
jest w rzeczywistości.
Odpowiednie produkty lepiej podawać na dużym talerzu, bo z dużych talerzy zjadamy więcej niż z małych. Należy zadbać, aby warzywa czy owoce
leżące na talerzu były jak najbardziej
kolorowe, co sprzyja zjadaniu większej
porcji. Słodkie napoje najlepiej podawać w wysokich, ciemnych szklankach, ponieważ dziecko wypije z niej
mniej niż z niskich i szerokich.
Ogromne znaczenie ma sposób przyrządzania posiłków, ich odpowiednie
doprawienie i atrakcyjny wygląd. Wa-

rzywa mogą być pokrojone w ciekawe kształty lub ułożone w ciekawe obrazki.
Dzieci obserwują swoich rodziców bardzo uważnie i przejmują od nich dużo
nawyków. Jeżeli więc dorośli nie mają
przyzwyczajenia zdrowego odżywiania,
z pewnością nie będą go miały również
dzieci. Maluch widząc, że tata krzywi się
na widok surówki zapamięta to i z pewnością postąpi tak jak ojciec.
Dobrym sposobem zachęcenia dzieci do zdrowego odżywiania się, jest
wspólne przygotowywanie posiłków
jak i ich dostępność. Owoce zawsze
powinny być w zasięgu ręki aby dziecko je zjadało kiedy tylko ma ochotę,
natomiast słodycze czy chipsy lepiej
schować głęboko w szafce.
Psychologowie odkryli, że w przekonaniu dziecka do zjedzenia czegoś
może pomóc odpowiednie jego nazwanie. Marchewkowa breja smętnie spoglądająca z talerza nie nastraja apetycznie, można więc nadać jej jakąś
nazwę, najlepiej kojarzącą się dziecku z jego ulubioną kreskówką, zabawką czy grą. Ciekawie nazwane potrawy można podawać w bardzo ko-
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lorowych naczyniach. Na przykład
czerwone pomidory w zielonej miseczce na żółtym talerzyku. Dzieci uwielbiają grę kolorów.

Warzywa, owoce, ryby czy ciemne
pieczywo z ziarnami są doskonałym
źródłem witamin i minerałów. Pomagają w chorobach serca, w walce z otyłością, zapobiegają wielu chorobom
w tym nowotworom. Jeżeli chcemy
aby nasze dzieci od najmłodszych lat
z przyjemnością jadły zdrowe posiłki,
zacznijmy od zmiany własnej postawy. Przestańmy mówić o ich wartościach zdrowotnych, ale sami zacznijmy się zdrowo odżywiać dając przykład naszym pociechom.
„Mam ochotę zjeść owoce”, brzmi
zupełnie inaczej niż „muszę zjeść”.
Sylwia Jaworska

Wydział Konsularny
Ambasady RP w Brukseli

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BRUKSELI
ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH i PRAWNYCH :
W związku ze znacznym wzrostem napływu interesantów do naszego urzędu, w celu zapewnienia
sprawnej obsługi wszystkich przybyłych, Wydział Konsularny wprowadzi z dniem 01.08.2013 r. zapisy
na spotkania w sprawach paszportowych i prawnych. Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z
tego zakresu powinny zapisywać się poprzez stronę MSZ E-Konsulat: h"p://www.e-konsulat.gov.pl/,
na spotkania odbywające się w następujących przedziałach czasowych: wtorek, czwartek, piątek w
godzinach 9:00 do 13:00, w środy w godzinach 13:00 do 18:00.
W okresie przejściowym, do 31.12.2013 r., w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby które
zapisały się na spotkanie, pozostali interesanci w miarę istniejących możliwości. Z dniem 01.01.2014
r. przyjmowani będą tylko interesanci którzy wcześniej zapisali się na wizytę w urzędzie. Pozostałe
osoby będą przyjmowane tylko w sytuacjach wyjątkowych.
Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu uzyskania
zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.
Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji, mając nadzieję iż przyczyni się do
sprawnej obsługi wszystkich interesantów oraz zaoszczędzi Państwu czasu traconego w kolejce w
urzędzie.
Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie
internetowej Ambasady RP w Brukseli: h"p://www.bruksela.msz.gov.pl/
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Warzywa dla Twojego niejadka
Wypróbuj tego sprytnego przepisu. Zielone naleśniczki są kompromisem między porcją warzyw i ulubioną przekąską
większości dzieci

Warzywne naleśniczki
z nadzieniem kalafiorowym
Składniki dla 4 osób
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

500g kalafiora
100g sera Brie (w Carrefour po 2,00 euro za 200g)
50g świeżego szpinaku
100g mąki (najlepiej pełnoziarnistej)
Oliwa do smażenia
Łyżeczka posiekanego koperku
Estragon (dragon)
300ml chudego mleka (magere melk)
Pieprz
200ml śmietany sojowej (sojaroom dostępna np. w Carrefour za 0,79 euro)

Przygotowanie
1. Najpierw przygotuj farsz. Gotuj kalafior 10 minut tak by pozostał twardawy. Odstaw go do ostygnięcia i zmiksuj ze śmietaną sojową oraz serem brie. Przypraw koperkiem, pieprzem i odrobiną soli.
2. Umyj i wysusz szpinak (np. w czystej ścierce) i posiekaj na duże kawałki.
3. Zrób ciasto na naleśniczki. Wymieszaj mąkę, jajka i szpinak z mlekiem. Przypraw estragonem, pieprzem i odrobiną soli. Zmiksuj wszystko blenderem tak, by ciasto zyskało zielony kolor, a kawałeczki szpinaku wciąż były
widoczne.
4. Rozgrzej dobrze patelnię, wlej na nią łyżkę oliwy i usmaż 16 małych lub 8 większych naleśniczków.
5. Posmaruj naleśniczki farszem i zwiń je w ruloniki. Przed podaniem podgrzej naleśniki w piekarniku lub w mikrofalówce.

SMACZNEGO!
Przepis został zaczerpnięty z książki kucharskiej „Donderdag Veggiedag” wydawnictwa Standaard Uitgeverij. Autorzy: Miki Duerinck i Kristin Leybaert.

Zalety warzywnych naleśniczków
Ukryte w nim są szpinak i kalafior.
Zanim się obejrzysz Twoje nawet najwybredniejsze dzieciaki spałaszują talerz pełen warzyw.
Kalafior jest bogaty w witaminę C
i K oraz w kwas foliowy, potrzebne
między innymi do wzmocnienia układu odpornościowego dziecka. Szpinak
to bogate źródło żelaza. Wypij do posiłku np. sok pomarańczowy. Jest bogaty w witaminę C, która poprawia
przyswajalność żelaza zawartego
w produktach roślinnych.

Dlaczego jeść je tylko od czasu do czasu?
Idealny ciepły posiłek wygląda tak:
l 1/2 talerza = warzywa
l 1/4 talerza = ziemniaki/pełnoziarnisty makaron/pełnoziarnisty kuskus
itd...
l 100g mięsa = Twój organizm najbardziej ucieszy się z chudego mięsa
Nasze naleśniczki nie są idealnym
posiłkiem, ponieważ zaburzone są
w nim te proporcje. Wbrew pozorom
nie chodzi mi o brak mięsa. Nie jest
ono niezbędne w zdrowej diecie jeśli
zostanie odpowiednio zastąpione przez
produkty roślinne.

Wadą naleśniczków jest to, że podczas
smażenia wchłoną dużo tłuszczu (do obiadu zaleca się max.1 łyżkę stołową oleju roślinnego na osobę). Poza tym jeśli
użyjesz białej mąki, powodujesz, że na-

leśniczki są uboższe w błonnik potrzebny m.in. do poprawnego funkcjonowania jelit. Pamiętaj, nie rozgotuj kalafiora, by zachować w nim jak najwięcej
wartości odżywczych.

Jak gotować warzywa?
1. ZIEMNIAKI
Najpierw zagotuj wodę. Dopiero potem obierz ziemniaki
i wrzuć je do gotującej się wody. Dzięki temu nie wypłuczesz
z nich ogromnych zasobów witaminy C.
2. WODA
Warzywa nie muszą być całkiem zanurzone w wodzie, by się
dobrze ugotowały. Sekretem jest szczelna pokrywka. Dzięki
niej niezanurzona część warzyw ugotuje
się na parze. Przetestuj tę metodę,
a znajdziesz najlepsze rozwiązanie dla
siebie.
3. Im mniej wody użyjesz, tym mniejsza
utrata witamin!

Joanna Czerniak
Zdrowe.odzywianie.be@gmail.com

Miejsce

na Twoją reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com
tel. 0489/823 803

Belgia – Bruksela
DOM POLSKI
tel.: + 32 483 59 76 93
e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl
rekrutacja@ewspa.edu.pl

www.ewspa.edu.pl
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Jesień przed nami
– nie siedź w domu, spędź ją aktywnie,
zadbaj o siebie

N

adchodzi jesień i większość
z nas nie ma pomysłu na to, jak
najlepiej wykorzystać tę porę

roku.
Najłatwiej oczywiście spędzić ją
w domu, siedząc przed telewizorem
i opychając się niezdrowym jedzeniem
lub narzekając na przeciwności losu.
To najstraszniejsza z opcji, której
z pewnością Państwu nie polecam.
Na to miejsce chcę podsunąć inny,
zdecydowanie bardziej korzystny pomysł.
Jesienią, zamiast zastanawiać się
nad sensem swojego istnienia i szukać w otaczającym nas świecie wszystkiego co najgorsze, warto zregenerować swój organizm po letnich wojażach oraz wzmocnić go przed nadchodzącą zimą.
Po pierwsze trzeba wyjść z domu,
aby kierując się jedną z zasad programu HALT (hungry, angry, lonley, tired – więcej w internecie – polecam)
nie pozostać zbyt długo w samotności,
ponieważ sprzyja to popadaniu w jesienną zadumę. Wyjdź na spacer, kup
kije do nordic walking, zacznij biegać! Wyjdź z domu! To doskonała okazja nie tylko do wzmocnienia swojego organizmu, poprawy kondycji
i witalności, ale również do poznania
ciekawych ludzi. Nie trzeba nikomu
tłumaczyć, że w grupie jest łatwiej
i weselej w każdej sytuacji.
Spacer i biegi są wspaniałym sposobem na aktywny wypoczynek jesienią, w szczególności dla początkujących. W Belgii mamy do
tego świetne warunki, dookoła roi się od parków
i ścieżek rowerowych, z reguły zlokalizowanych w ciekawych
miejscach, często naznaczonych przez
historię. Podczas jesiennych wypraw
tego typu, z łatwością i przyjemnością
zadbamy o nasze płuca i serce. Jeżeli
uda nam się spacerować regularnie,
stopniowo i powoli będziemy oswajać
swój organizm ze zmieniającymi się
warunkami atmosferycznymi panującymi na dworze, dzięki czemu uodpornimy się na zmiany temperatury
i opady. Do naszych spacerów możemy dołączyć wyjścia do lasu. Obcowanie z przyrodą dodatkowo uspokaja
i relaksuje, mikroklimat lasu jest doskonały dla naszych płuc i skóry.
Rower, rower, rower! Polecam
w każdą pogodę, porę roku, po pro-

stu na każdy dzień. Mało które z dostępnych przyrządów do ćwiczeń, angażuje tak wiele mięśni. Samochód
proszę zostawić w domu, bądźmy ekologiczni, ekonomiczni i nowocześni!
Rower nie wymaga częstego serwisowania, tankowania, dzisiaj można kupić dobrej klasy rower miejski za naprawdę symboliczną cenę. Jazda na
rowerze pomaga poprawić kondycję
i samopoczucie. Daje możliwość zadbania o siebie i otoczenie.
Kolejną formą rekreacji, doskonałą
na jesienne dni, jest basen. Jednorazowy bilet wstępu na miejskie basen
w Antwerpii to uwaga: trzy euro! Trening na basenie nawet raz w tygodniu, czyli wydatek 3 euro na tydzień,
może wyeliminować bóle kręgosłupa,
nasze problemy ze stawami i układem
kostnym. Pływanie odciąża stawy, po-

prawia kondycję i urodę.
Dla zdeterminowanych i poszukujących innych form aktywności osób fitness klub!
Spotykam w klubie osoby w każdym wieku, proszę więc nie zasłaniać
się ilością przeżytych dni, tylko założyć sportowy strój i śmiało ruszyć
wraz z innymi w kierunku tzw. siłowni.
Sam jestem klientem jednego z klubów fitness. Początkowo zaintereso-

wany byłem głównie kulturystyką,
kiedy jednak zapłaciłem za roczny karnet, okazało się, że mogę korzystać ze
wszystkiego co oferują, z zajęć ruchowych i wsparcia profesjonalistów w zakresie odżywiania i treningów. Bez
chwili zastanowienia zakupiłem identyczny karnet żonie i od tej pory
wspólnie chodzimy na zajęcia ruchowe, bieżnię, czy po prostu „pomachać”
ciężarkami. To zbliżyło nas do siebie
jeszcze bardziej, a do tego poprawiło
pewność siebie i samopoczucie każdego z osobna. Polecam małżeństwom
w każdym wieku, polecam samotnym,
polecam każdemu.
Jesienią pamiętajmy także o odpowiedniej diecie. Badania specjalistów
dowodzą, że najlepiej jeść zgodnie
z porami roku, te produkty, które
w danym okresie daje nam natura. Jesień to pora roku obfita w warzywa
i owoce, w tym czasie są one tanie i dostarczają potrzebnych nam składników – witamin, kwasów omega, i mikroelementów. Jedzmy zboża, dają
nam sporo energii i pobudzają organizm do regeneracji.
Jesienią zadbajmy o swój układ
pokarmowy. Uzupełnijmy dietę
o żurawinę, która ma zbawienne
właściwości dla całego organizmu.
Nie zapominajmy o rozwoju intelektualnym! Ten jest w życiu
równie ważny jak aktywność fizyczna, daje sporo satysfakcji,
zwiększa poziom pewności siebie.
Dodam, że sport poprawia
sprawność naszego mózgu, dlatego warto łączyć te dwie formy progresu.
Trzymam kciuki za wszystkich czytelników, którzy zdecydowali się spróbować.
Pamiętajcie! „Najtrudniejszy pierwszy krok, za nim innych zrobisz sto”…ja do tekstu piosenki dodam od
siebie … z łatwością, przyjemnością, uśmiechem na
twarzy i satysfakcją.
Tomasz Grzybowski

W razie jakichkolwiek pytań, służę
Państwu pomocą w zakresie rozwoju
osobistego, maile proszę kierować na
adres tomaszgrzybowski@o2.pl
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Ciekawostki
Zapomniana Tora
W bibliotece bolońskiego uniwersytetu odnaleziony został najstarszy na świecie zachowany w całości
zwój tory. Przez kilka wieków leżał
on w archiwach jako dokument o małym znaczeniu historycznym, ponieważ któryś z badaczy pomyłkowo
stwierdził, że pochodzi z XVII wieku.
Dopiero niedawno jeden z włoskich
ekspertów odkrył, że ten konkretny
egzemplarz ma ponad osiem wieków.
Historyczny zwój ma 36 metrów długości, 64 centymetry wysokości i jest
najstarszym na świecie kompletnym
egzemplarzem. Naukowcy zwracają
uwagę na związki łączące Torę z Bolonią, bowiem w wymowie hebrajskiej
nazwa tego miasta oznacza „to tam
mieszka Pan”. Niestety, do chwili
obecnej nie udało się ustalić w jaki
sposób odnaleziony zwój znalazł się
w Bolonii.

Cuchnące zawody
Chiński biznesmen Jin Zengim zorganizował zawody w zanurzaniu się
w miejscowej rzece. Ufundował też nagrodę w wysokości 200 tysięcy juanów
(około 30 tysięcy dolarów), ale chętnych brak. Może dlatego, że zaprosił
do konkursu przedstawicieli władz
miasta, którzy na dwadzieścia minut
mają zanurzyć się we wspomnianej rzece. Notable zanurzyć się nie chcą, bo
wodę zatruwają miejscowe zakłady
obuwia. I chociaż szef lokalnego wydziału środowiska twierdzi, że woda
jest czysta, wejść do niej nie zamierza.
Mieszkańcy miasta uważają, że ich rzeka to cuchnące ścieki i kibicują biznesmenowi w jego poczynaniach.
Do chwili obecnej brak informacji,
czy któryś z przedstawicieli miejscowych władz zdecydował się wejść do
wody i zgarnąć nagrodę.

Władza popada w obłęd
Na szczęście nie u nas, tylko w Wielkiej Brytanii. Jak ogólnie wiadomo,
rządzenie jest wyjątkowo ciężką i odpowiedzialną pracą. Angielscy politycy coraz częściej cierpią na depresję
i popadają w stany lękowe. Dlatego
członkowie Izby Gmin będą mieli swoją własną poradnię psychiatryczną
w Pałacu Westminsterskim. Będą tam
mogli spokojnie, z daleka od swoich
wyborców, skorzystać z pomocy specjalistów, ukoić zszargane nerwy
i podnieść morale.
Bez względu na koszty jest to inicjatywa jak najbardziej godna pochwa-

ły. Przecież żeby ludziom żyło się lepiej, władza musi być zdrowa i odstresowana.

Wampirza kuracja
Uczeni z Izraela wspólnie z włoskimi kolegami po fachu wynaleźli sposób na zwalczanie łysiny. Twierdzą,
że łysiejący mężczyźni mają szanse na
odzyskanie utraconej, bujnej czupryny jeżeli tylko zdecydują się na tak
zwaną „wampirzą kurację”. Polega
ona na wstrzykiwaniu w pozbawioną
włosów skórę czaszki roztworu otrzymanego z własnej krwi. Tłumacząc to
bardziej naukowo – terapia polega na
pobieraniu krwi pacjenta i pozyskiwaniu z niej osocza bogatopłytkowego (PRP), które posiada wyjątkowe
właściwości regeneracyjne. Na razie
do dyspozycji ewentualnych zainteresowanych są serie zastrzyków, ale
uczeni już pracują nad stworzeniem
kremu o takich samych właściwościach.
Nie wiadomo tylko jak będzie się ów
krem nazywał, bo z wampirami nie
będzie się już kojarzył tak jednoznacznie.

Robot w południowokoreańskim
wydaniu
Południowokoreańska Agencja Informatyki ma zamiar sfinansować budowę humanoida przeznaczonego jako opiekuna dla osób starszych.
Wprawdzie nie będzie śpiewał i tańczył, ale przypomni o zażywaniu leków, podniesie upuszczony przez człowieka przedmiot, a w razie potrzeby
wezwie każdą pomoc. A na deser, czyli na dobranoc, zamieni się według życzenia w dmuchaną lalę w wersji dla
pań lub panów.
Brzmi obiecująco, ale niestety na
pierwsze egzemplarze tego cudu techniki południokoreańscy emeryci muszą poczekać aż do 2020 roku. A do
tego czasu sami muszą pamiętać o zażywaniu leków lub prosić innych o pomoc w rozwiązaniu najmniejszego nawet problemu.

Podryw na gitarę
Naukowcy zmierzyli się ze znanym
na całym świecie powiedzeniem, że
„muzyka łagodzi obyczaje”. Okazało
się, że łagodzi, a do tego zmiękcza kobiece serca. W jaki sposób do tego doszli? Wysłali młodego człowieka na
tak zwany podryw z gitarą przewie-

szoną przez ramię. Ten zagadnął sto
kobiet i aż od trzydziestu otrzymał numer telefonu. Kiedy zamiast gitary nosił na ramieniu płócienną torbę, na
kontakt telefoniczny udało mu się namówić zaledwie dziesięć pań ze stu.
Uczeni powtórzyli ten sam manewr
na Facebooku, gdzie znacznie bardziej
przypadł paniom do gustu gitarzysta.
Niestety ta sztuczka nie udała się
w przypadku kobiety z gitarą i nikt
nie wie dlaczego.

Sposób na wygodę
Chińscy producenci wprowadzili do
sprzedaży sztuczne brzuchy z silikonu dzięki którym można łatwo udawać kobietę w ciąży. Swój produkt reklamują w następujący sposób: „Macie
już dość podróżowania na stojąco w zatłoczonych pojazdach transportu publicznego? Znajdzie się na to rada”.
Sztuczne brzuchy cieszą się dużym
zainteresowaniem klientek które noszą je nie tylko po to, żeby móc wygodniej podróżować. Równie ważnym
powodem zakupu tego produktu jest
chęć ukrycia przed otoczeniem faktu
bezpłodności i symulowania ciąży aż
do momentu dokonania adopcji.
W sklepach internetowych jest możliwość nabycia atrap symulujących
różne stopnie zaawansowania ciąży.
Czy w związku ze zwiększoną ilością kobiet z brzuszkiem komfort podróżowania w Chinach uległ zmianie,
nie ma jeszcze żadnych danych.
Opracowała: Karolina Tomczak

Chcesz nauczyć się pływać?
Czuć się w wodzie bezpiecznie?
Aktywnie spędzić wolny czas
jednocześnie poprawiając swoją
kondycję fizyczną?
Jeżeli tak, zapraszamy na kursy
pływania z Be Wave!
Zapewniamy profesjonalizm i życzliwą pełną
wzajemnego szacunku atmosferę.
Zapisy i spotkanie organizacyjne odbędzie
się 13.09.2013 o godz. 18.30
na Lange Leemstraat 350,
w siedzibie gazety „Antwerpia po polsku”
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Kącik absurdu

K

radzieży największych dzieł sztuki dokonują na ogół wyspecjalizowane grupy przestępcze. Ale
bywały i takie „skoki”, które mogły się
udać na skutek absurdalnych wręcz niedociągnięć ze strony ochrony muzeów
czy galerii w których się znajdowały,
jak również braku odpowiedniego zabezpieczenia i wadliwego systemu alarmowego.
Oto przykłady najbardziej spektakularnych kradzieży dzieł sztuki.

Boston
Była to bez wątpienia największa do
tej pory kradzież. Złodzieje wynieśli
z Isabella Stewart Gardner Museum arcydzieła warte ni mniej ni więcej tylko
500 milionów dolarów.
18 marca 1990 roku o godzinie 1:24
dwóch złodziei w mundurach policji nacisnęło dzwonek do drzwi muzeum. Poinformowali strażnika, że muszą sprawdzić niepokojące hałasy dobiegające
z dziedzińca i weszli do budynku. Okazało się, że ponad 2.500 tysiąca cennych, muzealnych zbiorów pilnowało
zaledwie dwóch ochroniarzy. Obaj zostali przykuci kajdankami do kaloryferów i zaklejono im usta taśmą. Złodzieje zabrali tylko obrazy malowane na
płótnie albo wystarczająco małe aby
zmieścić je pod pachą i przez nikogo nie
zatrzymywani
opuścili
budynek.
Wynieśli między innymi trzy obrazy
Rembrandta, płótna Moneta, Degasa,
chiński puchar i zwieńczenie flagi napoleońskiej.
Kradzież w muzeum została nagrana
na twardym dysku komputera, ale złodzieje bez problemu włamali się do niezabezpieczonego pomieszczenia ochrony i zabrali wszystko co mogło policję
naprowadzić na ich ślad. Do dnia dzisiejszego dzieła z bostońskiego muzeum nie zostały odnalezione.

Oslo
W 2004 roku z Muzeum Muncha w stolicy Norwegii skradziono dwa obrazy Edvarda Muncha „Krzyk” i „Madonna”. Według relacji świadków, pracowników
i ustaleń policji, kradzieży dokonało
trzech uzbrojonych mężczyzn. Jeden
z nich sterroryzował personel pistoletem, dwaj pozostali zdjęli ze ścian obrazy. Następnie wszyscy wsiedli do samochodu i odjechali. Dokonanie kradzieży,
gdy w muzeum było pełno zwiedzających, okazało się dziecinnie łatwe. Płótna nie były w ogóle zabezpieczone, „wystarczyło szarpnąć za ramę obrazu, urwać
drut na którym wisiał i wynieść”. Wartość „Krzyku” eksperci oszacowali na ponad 70 milionów dolarów. Dzieło udało
się odzyskać dopiero w 2006 roku, niestety było w dużym stopniu zniszczone.

Do kradzieży innego płótna zatytułowanego „Krzyk” (Munch stworzył cztery obrazy pod takim samym tytułem)
doszło dziesięć lat wcześniej, również
w Norwegii. 12 lutego 1994 roku,
w dniu rozpoczęcia Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w norweskim Lillehammer, czterech złodziei bez problemu włamało się do narodowej Galerii w Oslo.
Włamywacze zabrali obraz, a na jego
miejscu powiesili kartkę o następującej
treści: „Dzięki za słabą ochronę”. Skradziony obraz w dobrym stanie udało się
odzyskać trzy miesiące później.

Kradzież miała miejsce po zakończeniu wystawy na której pokazano obrazy, rzeźby, szkice i rysunki należące do
ośmiu hiszpańskich galerii. Były wśród
nich dzieła Pabla Picassa i rzeźby Fernanda Botero. Po zakończeniu ekspozycji zapakowano je do ciężarówki i zamknięto w garażu firmy przewozowej. Jak
się potem okazało, otwarcie zamków
i wyjazd z garażu zajęło złodziejom około trzech minut, bo w stacyjce pozostawiono kluczyki. Wartość skradzionych
dzieł oszacowano na około 2 miliony
700 tysięcy euro.

Paryż

Ateny

Była to bez wątpienia najsłynniejsza
kradzież XIX wieku.
23 sierpnia 1911 roku, paryski dziennik „Le Matin” zamieścił na pierwszej
stronie tekst zatytułowany: „Niewyobrażalne! >>Gioconda<< zniknęła z Luwru”. Paryska policja natychmiast posłała na miejsce kradzieży najlepszych
śledczych ale pomimo wysiłków, policjanci znaleźli jedynie ramę w którą
oprawiona była „Mona Lisa”. Po sprawdzeniu środków bezpieczeństwa okazało się, że Luwr jest miejscem z którego
można wynieść prawie wszystko. Nie
było odpowiednich zabezpieczeń i ochrony, a systemy alarmowe pozostawiały
wiele do życzenia. Mijały tygodnie i miesiące a po obrazie ślad zaginął.
10 grudnia 1913 roku, u włoskiego
handlarza dziełami sztuki zjawił się niejaki Leonardo Vincenzo twierdząc, że
gotów jest odsprzedać „Mona Lisę” za
pół miliona lirów któremuś z włoskich
muzeów. Dodał, że ukradł Giocondę,
aby wróciła do Włoch gdzie jest jej miejsce. Handlarz oczywiście zawiadomił
policję, która aresztowała złodzieja. Okazało się, że naprawdę nazywa się Vincenzo Peruggia, z zawodu jest szklarzem i od 1908 roku pracował w Luwrze
przy oprawie obrazów. Zeznał, że nigdy
nie planował kradzieży, ale kiedy zobaczył że dzieła genialnego włoskiego malarza nikt nie pilnuje, po prostu zdjął je
ze ściany i wyjął malowidło z ramy.
„Mona Lisa” ponownie zawisła w Luwrze 30 grudnia tego samego roku i odtąd jest wyjątkowo pilnie strzeżona. Vincenzo Peruggia sąd potraktował
łagodnie skazując go jedynie na czternaście miesięcy więzienia, z czego odsiedział tylko część. Przez włoską opinię publiczną uznany został za bohatera.

Kolejna spektakularna kradzież dzieł
sztuki miała miejsce w Grecji.
9 stycznia 2012 roku z Galerii Narodowej w Atenach złodzieje wynieśli obraz „Głowa kobiety” Pabla Picassa
i „Młyn” Pieta Mondriana, oraz włoski
szkic z XVII wieku. Akcja była starannie zaplanowana i trwała tylko siedem
minut.
Poprzedniego dnia wieczorem, złodzieje kilkakrotnie uruchamiali alarm
w muzeum, aby w ten sposób uśpić czujność ochrony. I rzeczywiście, za którymś razem strażnicy nie zareagowali
prawidłowo. Kiedy po ośmiu godzinach
włamywacze weszli do muzeum, nie mieli żadnych problemów aby wyjąć płótna z ram. Strażnik zobaczył tylko plecy
uciekającego złodzieja. Co ciekawe, rabusie wykorzystali ostatni moment na
ten skok gdyż począwszy od następnego dnia, muzeum miało zostać zamknięte aby usprawnić system ochrony. Samo tylko dzieło Picassa warte było co
najmniej kilkaset tysięcy euro.

Kolonia
W grudniu 2010 roku, czterdzieści
dzieł światowego malarstwa i rzeźby
zostało skradzionych w Kolonii w Niemczech. Co ciekawe, złodzieje zabrali je
razem z ciężarówką, która je przewoziła.

Manchester
W 2003 roku z Whitworth Gallery
w Manchesterze zostały skradzione trzy
obrazy Pabla Picassa. Wszystkie prace
warte około czterech milionów funtów
odnaleziono następnego dnia w publicznej toalecie. Do obrazów została dołączona notatka o treści: „Intencją nie była kradzież, tylko uświadomienie
wadliwej ochrony w muzeum”. Niektóre z prac ucierpiały podczas tej kradzieży, ale dzięki szybkiej interwencji konserwatorów w krótkim czasie wróciły
na swoje miejsce w galerii.
Okazuje się, że kradzieże dzieł sztuki są w przestępczym światku bardzo
opłacalnym interesem i drogą do szybkiego i łatwego zarobku. Cały dowcip
polega na tym, że część z nich w ogóle
nie miałaby miejsca, gdyby nie niezrozumiale, wręcz absurdalne zaniedbania
służb ochraniających muzea i galerie,
oraz niefrasobliwość ich dyrektorów.
Malwina Komysz
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Słowo o byle czym

W

samym środku lata, pewien jegomość zagadnął mnie w delikatnej sprawie i jako argumentu użył sformułowania: bądźże pan
człowiekiem! Jako że było akurat gorąco i na niuanse byłem raczej oporny, więc ów ktoś w mig otrzymał to,
o co tak rezolutnie poprosił. Nawet mi
nie podziękował, lecz zdecydowanie
chwiejnym krokiem ruszył do pobliskiej ławki na której odpoczywało
towarzystwo chłodząc się jakimś napojem ukrytym w papierowych torebkach.
Dopiero wieczorem (powietrze stało
w miejscu i dalej udawało przyjazne środowisko), przypomniałem sobie tę scenkę.
Jestem jak najdalej od odnoszenia się
do sytuacji wspomnianego mężczyzny.
Chodzi mi tylko i wyłącznie o słowa „być
człowiekiem”.
Ten termin, bezlitośnie nadużywany
podobnie jak wiele innych, zaprowadził
mnie tego wieczoru do świata rozmyślań (uprzejmie zapraszam) w którym
czuję się dość swobodnie, bo nikt mi
w pół słowa nie wpada. Taki komfort
może spowodować nagłe przeskoki w rozumowaniu, ale dzięki temu się nie nudzę bo czeka na mnie niewiadoma: „co
też znowu przyjdzie mi do głowy”. Jeśli już jesteśmy przy człowieczeństwie,
warto przypomnieć sobie wcześniejszy
okres tego wielce zaszczytnego dla nas
stanu.
Często, kiedy bywamy świadkami
własnych atawistycznych odruchów czy
zachowań, wracamy na momencik do
stanów dawnych. Jeśli bowiem ktoś ma
ochotę wytargać kogoś za włosy, tak
naprawdę podświadomie chce go pozbawić tej – już, albo jeszcze nie – rozczochranej ochrony czaszki (np. przed
promieniami słońca), co grozi narażeniem na szwank mózgu.
Człowiek już dawno z włosów uczynił znaczący element swojego wizerunku zapominając o ich pierwotnym przeznaczeniu. Podobnie jest z rękami,
których przeznaczeniem głównie było
włożenie do przepastnej jamy gębowej
pożywienia, a wcześniej własnoręczne
jego zdobycie. Obecnie, delikatnie wkładamy małe kęski do ust których objętość znacznie się zmniejszyła, a paznokcie mamy mniej czy bardziej zadbane.
Kiedyś mogło to oznaczać brak szponów, czyli mniejszą sprawność a także
marniejszą atrakcyjność dla ówczesnych rozczochranych dam lub panów.
Teraz, jeśli ktoś chodzi całymi dniami
z rękoma w kieszeniach oznacza to, iż
nie są mu potrzebne do zdobywania po-

żywienia ani środków na nie. Kiedy sporadycznie je wyjmuje, to tylko aby niedbałym ruchem zanieść to do ust własnych to, co mu los zesłał. U zarania
dziejów było to raczej nie do pomyślenia.
Tyle o funkcjach wybranych składowych człowieka, które – tak jak wszystkie – z założenia służą naszemu mózgowi. Nogi przenoszą nasz dumny ośrodek
inteligencji z miejsca na miejsce, reszta (cały organizm) służy nie tyle do wyglądania i sprawiania wrażenia, ile do
odżywiania i ochrony istoty naszego
człowieczeństwa, które wg utartej opinii kryje się w mózgu, z czym na chwilę obecną dyskutować nie ma co.
Patrząc na przeciętnego współczesnego człowieka aż wierzyć się nie chce,
że ewolucja na pierwszym miejscu stawiała funkcjonalność tej misternej konstrukcji. Teraz bardziej interesuje nas
wygląd zewnętrzny i często małpowanie (sic!) tego co wymyślono, abyśmy
wyglądali inaczej niż rok temu o tej samej porze. Wystarczy wspomnieć o butach na obcasach, czego ewolucja nie
przewidziała i czego skutki odczuwamy nie raz.
Trudno oprzeć się wrażeniu (i wcale
nie przez obuwie), że już dawno przestaliśmy patrzeć na siebie nawzajem jak
na drugiego człowieka. Przykład? Niech
ktoś spróbuje wyjść między ludzi w takim stanie, w jakim wygląda zaraz po
wyjściu z legowiska. Niby jest się człowiekiem jak zwykle, ale reakcja otoczenia będzie temu przeczyć i co do
człowieczeństwa mogą zaistnieć wątpliwości. Nikt do naszej duszy zaglądać
nie zechce (bywają wyjątki), za to wygląd zewnętrzny stanowi o naszym człowieczeństwie bardziej niż to, co istotą
człowieczeństwa jest. Jak tu rozpoznać
człowieka ukrytego za swoim wyglądem zewnętrznym? Byli i są ludzie, którzy bez litości grzebią się w naszym wnętrzu i Freud wcale nie był w tym jedyny.
Znany psychoanalityk Carl Gustav Jung
raczył był przywalić nam takim sformułowaniem. „Człowiekiem rządzą trzy
podstawowe siły: głód, strach i seks”.
Twierdził, że wszystkie nasze działania
są motywowane wypadkową tych trzech
czynników. Jakiekolwiek działanie poddać głębszej analizie, w końcu – a raczej na początku – ujawnią się te bardzo przecież pierwotne siły. O kurczę!
Wobec tego ile w nas jest człowieczeństwa a ile hm... Póki co, lepiej nie wychodzić między ludzi będąc rozczochranym.

Tak więc pionizację – proces
w którym małpolud
stawał na dwie nogi
i nabierał cech uważanych
dziś za ludzkie – mamy już
dawno za sobą. Ale pionizację w wymiarze „stawania się w pełni człowiekiem” trudno uważać za proces zakończony i jest nam tym dalej, im głębiej
istotę rzeczy pojmujemy.
Jakie jest życie, każdy na ten temat
wie swoje i przerabiał już różnicę pomiędzy braniem a otrzymywaniem. Wyobraźmy sobie stan w którym nie musimy o nic zabiegać, jesteśmy w pełni
zdrowi, wszystkie rachunki mamy zapłacone na 77 lat z góry i „różne takie
te”. Prawda, że wtedy o wiele łatwiej byłoby się człowiekiem? Na pierwszy rzut
oka – owszem. Jeśli kogoś nie zeżarłaby nuda, miałby pełne pole do wykazania się swoim człowieczeństwem przed
samym sobą i innymi. Jest jednak wiele przykładów na bardzo różne skutki
takiego stanu rzeczy no i trudno o taki
komfort. Dlatego ciągle musimy zawierać kolejne kompromisy z samym sobą
i innymi, bo wszystko jest dynamiczne
i żaden wypracowany w pocie czoła stan
rzeczy nie jest „na zawsze”. Taki nasz
los. Dla ułatwienia borykania się, można napomknąć tutaj starą sentencję.
Martw się wtedy, kiedy jest dobrze, a nie
kiedy już jest źle. Mam tutaj na myśli
zbyt przedwczesne odejście od pierwotnej czujności wobec drapieżników. Wejście na drzewo własnego komfortu, bezpieczeństwa nie zapewnia, bo zawsze
może zawiać niespodziewany a gwałtowny wiatr zmian, co daje nam okazje
do kształtowania charakterków i stawania się lepszymi. Tutaj można widzieć
sens naszego bytowania pod słońcem,
czyli człowieczeństwa właśnie. A żeby
nieco ostudzić pewne tendencje warto
tu wspomnieć, że „pycha kroczy dumnie przed klęską”.
Swoją drogą, dopiero później dotarł
do mnie sens słów „bądźże pan człowiekiem”. Przecież ten ktoś dał mi do zrozumienia, że w danej chwili człowiekiem
dla niego nie byłem i stałem się nim dopiero po spełnieniu jego prośby.
Wypada kończyć tę krótką wycieczkę
po ciasnym światku moich myślówek,
gdyż na głębsze wody tego tematu, zapuszczać się zamiaru nie mam. Ale czy
ja wiem, co mi przyjdzie do głowy? Bo
przecież ja tylko tak... o byle czym.
Michał Nowacki
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Restauracje Antwerpii
– Kulinarna podróż dookoła świata

W

szystkich czytelników miesięcznika „Antwerpia po polsku” chciałbym zaprosić do lektury nowego cyklu przybliżającego restauracje z różnych stron świata znajdujące się w Antwerpii.

Będzie to wyprawa, podczas której wskażę miejsca, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolacje, opiszę charakterystyczne potrawy dla kuchni danego regionu, czy kraju na świecie, postaram się przedstawić informacje, dzięki
którym kultura i obyczaje ludzi innych narodowości, których spotykamy tutaj na co dzień, odkryją swoje tajemnice.
Jestem pewien, że po lekturze tego cyklu, łatwiej będzie można zrozumieć mentalność danej kultury, zauważyć łączące podobieństwa i zapomnieć o nieistotnych różnicach narodowościowych.
Opiszę również pokrótce historię ludzi, których spotkam w odwiedzanych miejscach. Jak zdążyłem się już przekonać w pierwszych kilku restauracjach w których byłem, każdy ma coś ciekawego do opowiedzenia. Niepowtarzalny klimat, smaki, zapachy i napotkane osoby, wszystko to postaram się Państwu opisać najlepiej jak potrafię.
Serdeczn ie zapraszam do lektury.

PARRILLADA ARGENTINA
(STEAK HOUSE)
– POCZUJ SIĘ
JAK PRAWDZIWY GAUCZO!
Pierwsze z miejsc które odwiedziłem, to argentyńska restauracja zlokalizowana w samym centrum Antwerpii, serwująca charakterystyczne
dla kuchni południowej i centralnej
Ameryki, przygotowywane w tradycyjny sposób, steki z grilla. Aby przybliżyć Państwu klimat tego miejsca,
kilka podstawowych informacji na temat Argentyny.
To kraj południowoamerykański, ze
stolicą w Buenos Aires, zamieszkany
przez około 42 miliony osób. Z Argentyny pochodzi obecnie urzędujący papież Franciszek (w latach 1998-2013
prymas tego kraju). Językiem urzędowym jest hiszpański. Dla nas Polaków, najważniejszą informacją dotyczącą argentyńskiej historii jest fakt,

że wielu naszych rodaków brało udział
w budowaniu państwa Argentyna,
walczyło i ginęło za jego niepodległość. Do dnia dzisiejszego mieszka tam
sporo Polaków i potomków pierwszych polskich osadników. W dowód
uznania, co roku ósmego czerwca organizowany jest „Dzień Polskiego
Osadnika”. W trakcie tej imprezy odbywa się wiele uroczystości, jak również imprez kulturalnych.
Narodową chlubą Argentyny jest
nie tylko doskonała reprezentacja piłki nożnej, ale również „Gauczos” – pasterze bydła, pracujący na pampach
i górskich terenach (gauczos sierra).
Wielu z nich jest potomkami polskich
rodzin. Gauczo – to argentyński odpowiednik średniowiecznych rycerzy
– dumni, wolni i szlachetni. Do perfekcji opanowali sztukę jazdy konnej,
ze swych popisów ujeżdżania konia
słyną na całym świecie. Jak dotąd słyszałem tylko o jednej kobiecie gauczos.

Parrillada Argentina jest argentyńską sztuką grillowania, a właściwie
sztuką przygotowywania doskonałych
steków wołowych z grilla, której twórcami i mistrzami są również gauczos.
Tajemnicę parrillady zna z pewnością
również właściciel restauracji „Parrillada Argentina” pan Sandro Baruch.
Z Argentyny, a dokładnie z prowincji Mendoza (zagłębie winnic Ameryki
Południowej) w 1980 roku przyleciał
do Amsterdamu, skąd trzy lata później
wyjechał do Antwerpii i wraz ze
wspólnikami założył restaurację,
którą prowadzi aż
do dziś. Jest to
biznes rodzinny,
wspólnikami Sandro są jego bracia.
Restauracja znajduje się przy ulicy
Annessensstrat
29, jest doskonale
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widoczna i przyciąga uwagę. Kiedy podejdzie się bliżej, przez szybę widać, jak
kucharz przygotowuje potrawy z rusztu i nie sposób się oprzeć, po prostu trzeba spróbować. Podobnie zrobiłem i ja.
Po wejściu do lokalu, zostałem przywitany przez jednego z kelnerów. Pierwsze co poczułem to zapach grillowanego mięsa oraz świeżo otwartego wina.
Ta mieszanka spotęgowała poczucie
głodu i już nie mogłem się doczekać
kiedy spróbuję tutejszego jedzenia.
Usiadłem przy jednym z drewnianych
stołów, na ławie obitej krowią skórą,
a światło lamp wykonanych z byczej
skóry tworzyło ciepły klimat.
Na ścianach pamiątki Sandro Barucha przywiezione z rodzimej Argentyny: różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku Gauczo: lasso, tykwy,
kapelusze, a także zdjęcia i rysunki.
Specyficzny klimat tego miejsca, to także argentyńska muzyka, między innymi słynne argentyńskie tango.
W menu znalazłem steki wołowe
w różnym wydaniu i z różnymi dodatkami, baraninę i filety z kurczaka.
Wszystko przygotowywane na wielkim,
stalowym grillu.
W karcie win, oryginalne wina argentyńskie i chilijskie. Zamówiłem klasycznego steka z frytkami i sałatką i wkrótce na stole wylądowała spora porcja,
świetnego jedzenia. Mięso naprawdę
dobrze przygotowane, wszystko świeże i smaczne. Niebo w gębie, w pełni zaspokoiłem uczucie głodu. Po posiłku
przywołałem kelnera i poprosiłem o rozmowę z właścicielem. Lekko przestraszony kelner, podszedł do mężczyzny
siedzącego przy stoliku obok baru.
Po chwili pojawił się Sandro, przedstawił się, ja poprosiłem o rozmowę, wyjaśniłem powód swojej niezapowiedzianej wizyty. Bez zastanowienia zgodził się
opowiedzieć mi o „Parrillada Argentina”.
Dowiedziałem się, że w restauracji
podaje się wyłącznie mięso rasy Black
Angus, jest to jedna z 80 milionów dostępnych na rynku ras wołu. Wyróżnia
ją fakt, że zwierzęta tej rasy karmione
są wyłącznie naturalnym pożywieniem,
efektem tego jest wyśmienity smak steków. Mięso sprowadza się do restauracji z Argentyny.
Steki nie wymagają wcześniejszej obróbki w postaci marynaty itd., same
w sobie mają doskonały smak, wystarczy szczypta pieprzu, soli i odrobina
ziół. Tajemnicą smaku, jest sposób hodowli zwierząt we właściwych warunkach i odpowiednio dobrane, naturalne pożywienie.
Do każdej porcji dołączony jest zestaw czterech sosów. Do tego pieczone
ziemniaki i warzywa z grilla, ewentualnie świeża sałatka. Doskonale komponuje się z tym lampka świetnego argentyńskiego wina.

Nic więcej nie trzeba aby klient wyszedł w pełni usatysfakcjonowany. Jestem pewien, że zestawienia które można tutaj zamówić, przypadną do gustu
Polakom, to konkretna kuchnia, podobna do polskiej.
Właściciel poleca wszystkim odwiedzającym „wino miesiąca” w atrakcyjnej cenie, sierpniowym przebojem była orzeźwiająca Sangria, podawana
z mieszanką świeżych owoców.
Możemy też zamówić, charakterystyczny dla obszaru Południowej Ameryki, dodający energii napój gauczos
„yerba mate” podawany w specjalnym
naczyniu tzw. „tykwie”. Dobrze sprawdza się jako „dodatek” do rozmowy (wypróbowałem, polecam).
Obsługa lokalu, miła i profesjonalna.
Bez problemu można porozumieć się
w języku angielskim, niderlandzkim.
Wszyscy rozmawiają także po hiszpańsku. Właściciel obsługuje gości, osobiście czuwa nad wszystkim i w razie jakichkolwiek pytań jest do Państwa
dyspozycji. Na ciekawej rozmowie, spędziłem z nim ponad godzinę. Okazało
się, że Polska i Argentyna mają za sobą wspólną historię, wiele nas łączy,
choć kraje oddalone są od siebie o tysiące kilometrów.
Rozmawialiśmy o kuchni, tradycjach,
mentalności ludzi. Cieszę się, że wybrałem akurat tę restaurację jako pierwszą,
ponieważ spotkałem wyjątkową osobę,
usłyszałem ciekawą historię i spędziłem miło czas w niezapomnianym miejscu.
Polecam wszystkim jako obowiązkowy punkt kulinarnej podróży po Antwerpii.
W razie pytań i komentarzy, e-maile
proszę kierować na adres: tomaszgrzybowski@o2.pl
Zdjęcia wykorzystane do artykułu są autorstwa Tomasza
Grzybowskiego.
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Lubisz gotować?
Napisz do nas.
Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne, mało znane, szybkie, tanie, wasze ulubione
i wszystkie inne. W każdym kolejnym numerze gazety będziemy zamieszczać propozycje
czytelników, którzy chcą swoją kulinarną pasją dzielić się z innymi.
Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com

Zupa krem z kalafiora
Składniki: l średniej wielkości kalafior l małe jabłko l jedna łyżka mąki
l jedna łyżka masła l jedna szklanka mleka l dwie łyżeczki chrzanu (może być
świeży lub ze słoiczka) l dwie łyżeczki curry l sól, biały pieprz do smaku
l szczypta cukru

Przyrządzanie:
Kalafior dobrze oczyścić, opłukać, podzielić na małe różyczki, włożyć do garnka
i zalać lekko osoloną wodą aby był całkowicie zakryty. Zagotować, następnie powoli
gotować na małym ogniu około 20 minut. Ugotowany kalafior przełożyć na sitko i odsączyć. Rozmiksować ze szklanką mleka i szklanką wywaru.
Mąkę zagnieść z łyżką masła i uformować małą kulkę. Wrzucić ją do zupy i powoli mieszać tak długo, aż kulka się rozpuści. Umyte jabłko obrać ze skórki, wykroić
pestki i zetrzeć na grubej tarce. Dodać do przygotowanej wcześniej zupy razem z chrzanem i curry. Doprawić do smaku.
Źródło foto: ksiazka-kucharska.pl

Kremowa zupa z kalafiora jest bardzo smaczna, tania i łatwa do przyrządzenia. Jeżeli
chcemy uniknąć w mieszkaniu zapachu gotującego się kalafiora, wystarczy dodać piętkę czerstwego chleba, która
skutecznie wchłonie niemiły zapach.

Flądra z wędzonym boczkiem i pieczarkami
Składniki: l cztery flądry (wypatroszone) l 25 dkg wędzonego boczku
l 25 dkg surowych pieczarek l olej do smażenia l cztery czubate łyżki mąki
l sól l sok z cytryny l natka zielonej pietruszki
Przyrządzanie:
Oczyszczone flądry umyć i osuszyć (żeby woda nie pryskała na gorącym tłuszczu).
Skropić sokiem z cytryny i odstawić na dziesięć minut do lodówki. Następnie natrzeć
solą i obtoczyć w mące. Wędzony boczek pokroić w drobną kostkę, stopić na rozgrzanym
oleju i wyjąć z patelni. Na pozostałym tłuszczu smażyć flądry – osobno z każdej strony
przez około 7-9 minut.
Umyte pieczarki obrać, pokroić w plastry i podsmażyć. W końcowej fazie smażenia
dodać podpieczony wcześniej boczek. Usmażoną rybę ułożyć na półmisku, posypać
pieczarkami z boczkiem i przybrać natką pietruszki.
Doskonale smakuje z ziemniaczkami z masłem i koperkiem. Polecam to danie, bo
flądra przyrządzona z pieczarkami i boczkiem jest wyjątkowo smaczna i z pewnością
przypadnie Państwu do gustu.
Agnieszka Kowalik

Źródło: www.przepisy.net
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CENTRUM
POMOCY PRAWNEJ
I ŻYCIOWEJ
DLA POLONII
Masz problem? Zgłoś się.
Nie czekaj aż będzie jeszcze większy!
Tylko u nas:
4 doradca z branży budowlanej
4 doradca dla osób pracujących w systemie dienstencheques
4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne, windykacyjne,

4
4
4

4
4
4

handlowe, skarbowe, odszkodowawcze)
specjalista w zakresie prawa polskiego
specjalista od ubezpieczeń
doradcy zawodowi w zakresie spraw urzędowych, pomoc przy zameldowaniu,
zasiłki rodzinne, zakładanie firm, podatki i wiele innych
pedagog dla dzieci
psycholog dla dorosłych i dla dzieci
logopeda dla dzieci

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści.
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
www.centrumpomocyprawnej.be
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www.pvbf.be
Obowiazkowa LIMOSA dla
wszystkich!
W grudniu 2012 roku rząd belgijski postanowił czasowo znieść obowiązek Limosy od pracowników pracujących na własny rachunek. Od dnia
01.07.2013 lipca obowiązek Limosy
przywrócono. Zgłoszenie Limosa wymagane jest od wszystkich, zmianie
uległa jedynie nieznacznie forma deklaracji. Procedura jest uproszczona
i wymaganych jest mniej danych.
Od 1 lipca 2013 roku Limosa obowiązuje dla wszystkich delegowanych,
zarówno samozatrudnionych, jak
i pracowników delegowanych.

UWAGA: Jeśli oddelegowanie rozpoczęło się przed 1 lipca 2013 roku i jest
w trakcie, po tej dacie LIMOSA powinna być wypełniona dla całego okresu.
LIMOSA jest systemem rejestracji
zagranicznych pracowników prowadzonym poprzez serwis internetowy
www.limosa.be. System służy m.in.
weryfikacji informacji o pracownikach
delegowanych do Belgii
Polscy pracownicy delegowani do
Belgii podlegają obowiązkowej rejestracji w tym systemie poprzez wypełnienie deklaracji on-line. Deklaracja
LIMOSA ma charakter zgłoszenia delegowania, którego należy dokonać

przed rozpoczęciem delegowania.
Szczególnie istotne jest wskazanie
w deklaracji dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia delegowania.
W przypadku zmiany terminów, niezbędne jest wprowadzenie do systemu odpowiednich korekt.
Deklaracja LIMOSA przez stronę internetową.
www.limosa.be
System wysyła natychmiast potwierdzenie odbioru. Deklaracja LIMOSA zawiera pewne wzmianki dotyczące pracownika i pracodawcy
(miejsce pracy, czas trwania delegowania, godziny pracy itp.).

Poszukujemy polskie firmy zainteresowane współpracą
na zasadzie podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych.
Kontakt:
POLSKO-FLAMANDZKA FEDERACJA BUDOWLANYCH
Flor.Alpaertstraat 14R. 2600 Berchem
marzena@pvbf.be - tel: 0471 875 118

CV wraz ze zdjęciem oraz swoje oferty prosimy wysyłać na adres
Polsko-Flamandzkiej Federacji Budowlanej
marzena@pvbf.be
Prosimy zaznaczyć nr ogłoszenia!
Ogłoszenie 01
Elektryk budowlany
Miejsce pracy: Herentals
Opis stanowiska: Prace elektryczne na budowach na
terenie Belgii. Podłączanie nowej instalacji elektrycznej (domy, osiedla).
Wymagania: wykształcenie w zawodzie elektryk
i elektromonter (lub techniczne elektryk) – wymóg
konieczny aktualne uprawnienia, komunikatywna
znajomość języka niderlandzkiego lub angielskiego
Oferta: atrakcyjne wynagrodzenie, legalne i stałe zatrudnienie zgodne ze standardami (na okres 3 lub 6
miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po tym okresie), pomoc w znalezieniu zakwaterowania.
Ogłoszenie 02
Opis stanowiska: Firma budowlana –
praca w sekretariacie z językiem polskim
Samodzielne prowadzenie sekretariatu, prowadzenie
spraw osobowych pracowników o charakterze porządkowym i ewidencyjnym, sprawowanie kontroli nad
obiegiem dokumentów w firmie, dbałość o sprawne
funkcjonowanie biura pod względem organizacyjnym,
znajomość prawa budowlanego oraz systemu E101

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, minimum 2 LATA DOŚWIADCZENIA na podobnym stanowisku, dobra znajomość pakietu MS Office,
łatwość w nawiązywaniu kontaktów, dobra samoorganizacja pracy, dokładność i dotrzymywanie terminów w wykonywaniu obowiązków.
Bardzo dobra znajomość języka niderlandzkiego i polskiego.
Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pensję 1700 euro brutto (podstawa) + premia
uznaniowa zależna od wyników powierzonych obowiązków (praca na warunkach belgijskich)

Ogłoszenie 03
Zatrudniamy Glazurników-Płytkarzy
Układanie płytek na ścianach i podłogach, gruntowanie, izolowanie, fugowanie, uszczelnianie silikonem
Oferujemy: atrakcyjne zarobki, prywatne ubezpieczenie, zakwaterowanie
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. CV
proszę wysyłać na PVBF
Ogłoszenie 04
Poszukujemy murarzy z doświadczeniem w murowaniu cegły klinkierowej.
Umowa o prace, zakwaterowanie, wynagrodzenie
13 euro na godzinę. Znajomość języka niderlandzkiego w stopniu dobrym. Praca na czas kontraktu +- na
4 miesiące (projekt rusza od polowy września).
Tylko dobre oferty bez pseudo fachowców i uzależnionych alkoholowo!
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Wakacyjne przypadki
i wypadki
Wakacje dobiegły końca i nadszedł
czas na podsumowanie minionych wydarzeń. W tym kontekście, niestety
letnie miesiące, to często okres wzmożonych wypadków drogowych, sportowych, plażowych... Dobrze wiedzieć,
jak zachować się w takich sytuacjach.
Jest kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę.
Po pierwsze należy ustalić podmiot
odpowiedzialny za spowodowanie
szkody. W przypadku wypadków drogowych, przykładowo, z reguły wypełnia się formularz powypadkowy.
Często przyjeżdża na miejsce zdarzenia także policja. Należy zwrócić wówczas uwagę, by policja sporządziła odpowiedni protokół z wypadku,
sprawdziła poziom alkoholu we krwi
uczestników itp. Oczywiście należy zachować taki protokół. Odnośnie do
formularza powypadkowego należy
upewnić się, że wszystkie dane
wspomniane w nim są poprawne. Nie
należy w żadnym wypadku podpisywać formularza, jeśli nie rozumie się
w pełni informacji, które zostały w nim
uwzględnione. Formularz ten stanowi mianowicie na późniejszym etapie
ważny dowód w sprawie, na podstawie którego ustala się odpowiedzialność danego podmiotu za spowodowanie szkody! Jeśli formularz zostanie
błędnie wypełniony, może on w niektórych sytuacjach zostać użyty przeciwko Państwu, co poniesie za sobą
brak możliwości uzyskania należnego odszkodowania.
Po drugie konieczne jest udowodnienie poniesionej szkody. Zgodnie
z prawem belgijskim wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje szkody: szkodę
materialną oraz moralną. Szkoda materialna obejmuje miedzy innymi

wszelkie wydatki związane z wypadkiem, jak przykładowo wydatki na poczet kosztów medycznych, koszty administracyjne i transportu, na
przykład szkodę za zniszczony samochód, ubrania, utratę zarobków itp.
Szkoda moralna to natomiast mniej
więcej odpowiednik tak zwanego zadośćuczynienia w prawie polskim, czyli miedzy innymi pieniężna rekompensata za poniesiony ból. Aby udowodnić
szkodę należy zatrzymywać wszelkie
dowody dokonywania płatności, rachunki, faktury, paski płacy, a także
dowody otrzymywania ewentualnych
dochodów zastępczych, takich jak zasiłku chorobowego. Odnośnie do niektórych elementów szkody konieczne
jest przeprowadzenie ekspertyzy, która określi dokładny zakres szkody.
Przeprowadzenie takiej ekspertyzy konieczne jest z reguły w celu określenia szkody na samochodzie czy szkody powstałej na organizmie człowieka.
W przypadku szkody cielesnej, ekspert musi miedzy innymi określić czy
i w jakim zakresie istnieje tymczasowa oraz ewentualnie stała niezdolność
do pracy, w jakim momencie nastąpiła konsolidacja szkody. W przypadku
ekspertyzy dotyczącej szkody na samochodzie określa się między innymi
wartość samochodu oraz okres niemożności korzystania z niego z powodu wypadku.
Trzecim krokiem jest konieczność
udowodnienia, że działanie podmiotu
odpowiedzialnego za szkodę znajduje się w tak zwanym związku przyczynowym ze szkodą. W wielu przypadkach będzie to oczywiste, jak na
przykład w przypadku prostego wypadku samochodowego: kierowca jadący z nadmierną prędkością uderza
w samochód stojący oczekujący na zie-

lone światło, co powoduje znaczne
zniszczenia tego samochodu. W takiej
sytuacji szkoda to pieniężnie określone zniszczenia samochodu, osoba odpowiedzialna to kierowca pierwszego
samochodu, a jego działanie, to jest
jazda z nadmierną prędkością, w jasny sposób spowodowała szkodę drugiego samochodu. W innych przypadkach może to jednak być znacznie
bardziej skomplikowane.
W niektórych sytuacjach, w których
wystąpił wypadek, należy działać szybko w celu zabezpiecznia swoich praw
oraz ewentualnych roszczeń. Należy
miedzy innymi czym prędzej skontaktować się ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym oraz towarzystwem
podmiotu odpowiedzialnego za szkodę w celu podjęcia pierwszych kroków.
Należy także sprawdzić, według którego prawa (tj. prawa którego państwa) oceniana będzie dany przypadek. W każdym przypadku jednakże
należy działać z jak największą świadomością swojej sytuacji prawnej.
Joanna Kolber
Adwokat
Kancelaria A-Law Advocaten Antwerpen
oraz doradca Centrum Pomocy Prawnej w Antwerpii
Kontakt:
info@a-law.eu
www.a-law.eu
03 232 68 88
Vlaamse Kaai 76, 2000 Antwerpen
© 2013 A-Law Advocaten. Kancelaria A-Law Advocaten
nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
wynikającą lub pozostającą w jakimkolwiek związku
z powyższym artykułem.
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)

lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489823803.
Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej oraz w najbliższym wydaniu gazety „Antwerpia po polsku”
Informujemy, że ogłoszenia komercyjne takie jak usługi, działalność gospodarcza itd. zamieszczamy wyłącznie w formie płatnej reklamy,
w atrakcyjnej cenie (już od 20 euro z btw).
SZUKAM PRACY
% Młody chłopak, 20-latek, poszukuje pracy jako pomocnik na budowie lub przy remontach mieszkań. Kontakt: 0485. 108.04
% Kobieta po 40-ce, poszukuje pracy na poniedziałki, piątki i soboty,
pozostałe dni do omówienia. Praca legalnie lub na czarno. Może być
opieka nad dziećmi, lub osobami starszymi, sprzątanie i prasowanie.
Kontakt: 0485.801.344
% Mam 29 lat i na imię Anna. Poszukuje pracy: opieka nad dziećmi,
nad osobami starszymi, pomoc w pracach domowych. Jestem dokładna, szczera, godna zaufania i mam motywacje do pracy. Kontakt:
0466.136.496

% Młody,silny chłopak 24 lata,prawo jazdy kat.A,B podejmie się każdej pracy w branży budowlanej, wykończeniowej. Doświadczenie: 5letnie doświadczenie przy kostce brukowej (układanie, niwelacja, kontrola spadków, brukarstwo artystyczne), ukończony kurs brukarski,
roczne doświadczenie pracy w kopalni węgla kamiennego jako górnik pod ziemią, pomocnik przy obróbce matali (pomocnik frezarza)+monter maszyn, spawanie (MIG, TIG) – brak uprawnień, wykończeniówka (pomocnik przy układaniu glazury terakoty, malowanie
pistoletowe, panele), wszelkiego rodzaju pomoc przy budowie. Aktualnie będę przebywał w Antwerpii od 01.09.2013 rok. Tel: 0488235409
WYNAJMĘ

% Mam 42 lata, jestem kawalerem i szukam pani do lat 38, która chciałaby ze mną zamieszkać. Tylko poważne oferty. Kontakt: 0487.890.859

% Pokój do wynajęcia z oddzielnym wejściem w spokojnej okolicy.
Kontakt: 0488.317.702

% Szukam pracy w zawodzie mechanik samochodowy, blacharz-lakiernik. Kontakt: 0493.448.982, 00-48-694.698.510

% Poszukuję apartamentu do wynajęcia w Antwerpii, max. do 500euro ze wszystkim. Kontakt Ewa 0495.17.60.79

% Szukam pracy w charakterze pomocy domowej (sprzątanie, prasowanie) lub opieka nad dziećmi. 21 lat, 4 lata doświadczenia w pracy
na stanowisku osoby sprzątającej. +32489750402
% Mężczyzna 34 lata, niepijący, bezproblemowy, poszukuje pokoju do
wynajęcia (w miarę niedrogo) Antwerpia, a najlepiej okolice.
+31645938383 lub glubsik@gmail.com
% Szukam pracy: opieka nad dzieckiem/sprzątanie/robienie zakupów/prasowanie/wyprowadzanie zwierząt/zajmowanie się ogrodem/
mogę również pracować na zmywaku/ K 24 l. Antwerpia 466118200
mój e-mail asia5@onet.pl pozdrawiam

% Witamy, jesteśmy spokojną parą poszukującą pokoju lub małego
mieszkania do wynajęcia w Antwerpii OD ZARAZ! tel: 0484757395
– Natalia i Michał
ODDAM
%Pilnie oddam kota z pełnym wyposażeniem. Z powodu zmiany mieszkania nie mogę go zabrać ze sobą. Jest czysta i spokojna. Kontakt:
0493.560.411 lub 0496.957.490

Choć lato się skończyło,
My wracamy, ze zdwojoną siłą!!!
Już od września zajęcia z Zumby

Chcesz nabrać kondycji,
poprawić sylwetkę a przy tym
się świetnie bawić?

2 razy w tygodniu!

Chcesz spóbować? Zapraszamy!
Pierwsze zajęcia GRATIS !!!

Zumba jest dla Ciebie!!!

tel. +32 489 82 38 03
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 10l
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl
Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii
Rue des Francs 28. 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405
po godzinach pracy urzędu,
wyłącznie w sprawach pilnych
takich jak nagłe zgony, wypadki,
zagrożenia życia
Fax +32 (0)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, GSM 0475965159
mail: pruska@skynet.be
www.szkolapolskabe
Centrum Pomocy Prawnej
w Antwerpii
Instytucja powołana przez MSZ
w Warszawie, do dyspozycji są
konsultanci, prawnicy, psycholog,
pedagog i logopeda. Porady tylko
na umówione spotkanie
Lange Leemstraat 350
Tel.: 0485 628 498
e-mail.:
centrumantwerpia@gmail.com
www.centrumpomocyprawnej.be
Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy,
szukasz pomocy a nie masz dużych
dochodów i nie stać cię na adwokata
możesz skorzystać z 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 advooaten 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.
Umawianie się telefonicznie:
w godz. 10.00-12.00, tel. 03/260 72 80
Ubezpieczenia
Save Insurance
Plantin en Moretuslei 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

Card stop
W przypadku zgubienia karty
bankowej należy ją jak najszybciej
zablokować:
070 344 344

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

100
101

112
107

110
777

De blauwe lijn
Specjalna linia uruchomiona przez
policję:.kradzież samochodu,
zastawiony wjazd/wyjazd,
odholowano samochód itd.
Tel. 0800 123 12, e-mail:
deblauwelijn@politie.antwerpen.be

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii
i okolicach
Strona internetowa poświęcona
szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be
Lekarze dyżurni
tel. 0900 10 512
www.hwpantwerpen.be
Dentyści dyżurni
tel. 0903 99 591
www.tandarts.be, tel.: 0903 39 969
(weekendy i święta
w godz.9:00-18:00)
Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć
na „wachtdiensten apothekers”
i wpisać swój kod pocztowy,
lub tel.: 0900/10500 (w ciągu dnia),
0900/10512 (22:00-9:00)
Antigiftcentrum
Pomoc w przypadku kontaktu np.
dziecka ze środkami chemicznymi,
gdy potrzebujemy natychmiastowej
porady
Tel.: 070 245 245
www.poisoncentre.be

LEKARZE POLSKOJĘZYCZNI
W ANTWERPII I OKOLICACH
Lekarze domowi
- Martin Rosenblum tel.
03/218.77.07
- Jana Vavrowa tel. 0475/8314135
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
- Henri Jakubowicz tel,
03/239.18.19, Belgiêlei 124
Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia
+32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus.
tel: O3 443 36 04
Pediatra
Kurotowa Andrea.
Szpital Sint Vincentius.
St-Vincentiusstraat 20. 2018
Antwerpia,
tel. 03 285 28 35
Dentysta
- Polskie Centrum Dentystyczne,
Langeheemstmat 122,
tel.: 0487 427724
- Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5,
2610 wilrijk, teLO3/828 52 60
Dietetyk
Paulina Dabrowska
Miksebaan 189
2930 Brasschaat (Antwerpia)
tel. 03/651 64 61
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
Pól 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
Bracia Mniejsi Kapucyni
niedziela godz., 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte
Winkelstraat 1 a Ossenmarkt 14

